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Motto:
Być zwyciężonym i nie ulec -  to zwycięstwo. 
Zwyciężyć i spocząć na laurach -  to klęska.

Józef Piłsudski

1. Wstęp

Ta książka jest drugą i ostatnią częścią moich wspomnień z przeszło 
czterdziestoletniej służby wojskowej, odbytej w latach 1950 -  1991, 
związanej głównie z Wojskową Akademią Techniczną. Pierwsza część, 
napisana w latach 1998/99 została wydana w 1999 r. z okazji XL rocznicy 
Powstania Wydziału Elektroniki WAT w nakładzie 75+5 egzemplarzy 
a następnie dodrukowana w 2000 r.

Poprzedziły je dwie moje książki wspomnieniowe: „Borysławskie 
retrospekcje", napisana w latach 1996/97 i wydana w 2000 r. w nakładzie 
100 egzemplarzy. Obejmuje ona lata dzieciństwa i wcźesnej młodości 
spędzone w rodzinnym Borysławiu do 1945 r. Drugi, całkówicie odmienny 
okres mojego życia, spędzony głównie w Gliwicach opisałem w książce 
„Na studiach. Ze wspomnień ekspatrianta”, wydanej na razie w niewielkim 
nakładzie. W ten sposób opisałem całe moje życie aż do chwili przejścia 
w stan spoczynku i otwarcia nowego rozdziału: pracy w charakterze 
cywilnego pracownika nauki. Może i o tym okresie napiszę kiedyś książkę.

W tej części moich wspomnień z wojska chciałbym zastosować inny 
układ rozdziałów jak w poprzedniej. Będą one uszeregowane według lat. 
W ten sposób w każdym rozdziale znajdzie się różnorodna tematyka. 
Myślę, że będzie to łatwiejsze do strawienia przez Czytelnika. Czy tak się 
stanie - zobaczymy.

2. Lata 1970 -1971

2.1. Szef katedry

W 1969 r. została zmieniona nazwa naszego wydziału. Z „Wydziału 
Elektroradiotechnicznego" stał się z nazwy „Wydziałem Elektroniki”. Tym 
motywowano zwolnienie płk Dulewicza ze stanowiska komendanta 
wydziału. Na jego miejsce wyznaczono w pierwszych miesiącach 1970 
roku, pułkownika dr inż. Kazimierza Dzięciołowskiego, liczącego wówczas 
41 lat. Lecz płk Dulewiczowi postanowiono jednak dać satysfakcję



i zaproponowano mu stanowisko attache wojskowego przy ambasadzie 
Polski w Paryżu. W ten sposób tracił również stanowisko szefa Katedry 
Napędów i Urządzeń Elektrycznych. Mnie powierzono to stanowisko. 
Miałem wówczas 44 lata.

Ale wyjechać do Paryża nie było tak łatwo. Musiał Dulewicz ukończyć 
najpierw kilkumiesięczny kurs przystosowujący do specyfiki jego nowej 
pracy. Zaczął uczęszczać na kurs a ja zająłem się katedrą. Nie sprawiło mi 
to trudności, gdyż jako dotychczasowy zastępca szefa katedry, który był 
jednocześnie komendantem wydziału i tak prowadziłem katedrę na co 
dzień a on nadawał ogólny kierunek.

Płk Dulewicz zajęty kursem nie zabrał z gabinetu szefa katedry 
wszystkich swoich rzeczy (szczególnie książek i różnych dokumentów) 
i wpadał po nie czasami. Miałem wewnętrzne opory by zasiąść przy jego 
biurku (casus Sieradzan) i zwlekałem z tym. Pewnego dnia zadzwonił, do 
mnie komendant wydziału Dzięciołowski i powiedział żebym nie dziwaczył 
i przeniósł się do gabinetu szefa, który ma telefon przez sekretariat katedry 
co jemu ułatwia kontaktowanie się ze mną. Posłuchałem dziekana, lecz 
w „proroczym widzeniu” nie usiadłem za biurkiem Dulewicza tylko kazałem 
wnieść do gabinetu moje, podobne gabarytowo i zestawiłem oba biurka 
w styku naprzeciw siebie, przy oknie. Kiedy to zobaczył któregoś dnia był 
nieco zaskoczony, lecz wyjaśniłem mu, że pozostawiłem to biurko do jego 
dyspozycji, by w każdej chwili mógł z niego skorzystać, jeżeli tylko zechce. 
Z moich notatek wynika, że obowiązki szefa katedry objąłem w kwietniu 
1970 roku. Ale zanim napiszę o pewnych epizodach z tej działalności 
może warto napisać kilka słów o pożegnaniu (nie ostatnim) płk Dulewicza 
przez grono współpracowników z wydziału i katedry.

Bankiet pożegnalny, na który zrobiliśmy „zrzutkę” ze środków 
własnych odbył się w sali lustrzanej klubu WAT, reprezentacyjnej sali 
przeznaczonej do imprez tego rodzaju. Nie obyło się bez drobnych 
zgrzytów. W spotkaniu brało udział wiele osób z przedstawicielami 
komendy, które ledwo się mieściły za ustawionymi w podkowę stołami. Jak 
już napisałem w poprzedniej części mych wspomnień płk Dulewicz był 
(jeżeli to jest właściwe określenie) bardzo dobry w spotkaniach 
towarzyskich. Wznosił toasty, chętnie opowiadał dowcipy, potrafił być 
duszą towarzystwa. I tym razem, kiedy już skończyły się oficjalne toasty, 
przemieszczał się do różnych części sali, by porozmawiać z wciąż innymi 
grupami ludzi. W ten sposób dotarł do miejsca gdzie grupowała się 
delegacja naszej katedry i „bratniej” Katedry Podstaw Elektrotechniki. 
Wywiązała się swobodna rozmowa, którą zakłócił dr Janusz Miller, były 
kierownik zakładu w tej katedrze. Miller był kierownikiem zakładu w czasie 
kiedy szefem katedry był prof. Wojciech Żakowski. Dr Miller miał konflikt 
z pracującym w tym zakładzie kolegą Jerzym Barzykowskim, w wyniku
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którego Dulewicz przeniósł go do katedry płk Grycana, wyznaczając na 
jego miejsce J. Barzykowskiego.

Dr Miller, jak się okazało znał płynnie język francuski i zwrócił się do 
przyszłego attaché w Paryżu w tym języku, co zdenerwowało Dulewicza.

- Ja nie mogę jeszcze panu odpowiedzieć w tym języku ale wkrótce 
będzie taka możliwość - powiedział wyraźnie poirytowany. Wtedy Miller 
zaczął wywlekać jakieś dawne żale i pretensje dotyczące ich kontaktów 
służbowych i rozgniewany Dulewicz opuścił nasze towarzystwo.

Wraz z Dulewiczem odeszła jego sekretarka i musiałem zatrudnić 
nową osobę. Przekonałem się że jest to sprawa bardzo prosta, gdyż kadry 
kierowały odpowiednią kandydatkę i była to „propozycja nie do 
odrzucenia". Do katedry skierowano pannę Barbarę Wójtowicz, bardzo 
młodą, szczupłą brunetkę, która przyszła na rozmowę wstępną wraz 
z mamą urzędniczką ze sztabu WAT. Okazała się dobrą sekretarką Jej 
zasadniczymi cechami była duża sumienność przy wykonywaniu swojej 
pracy i lojalność. Była ponadto inteligentna i radziła sobie dobrze. Miała 
jedną wadę: paliła papierosy i to dużo.

Miałem również pewne kłopoty na początku nowej pracy. Dwóch 
ludzi jakby się zmówiło żeby mi utrudniać działanie. Byli to:dr inż. Zbigniew 
Dmochowski - kierownik Laboratorium Elektrotechniki Ogólnej i mjr mgr 
inż. Władysław Kotowicz - kierownik Laboratorium Maszyn Elektrycznych. 
Szczególnie dokuczliwy był Dmochowski. Przychodził do mnie wiele razy 
i w tonie jaki można określić jako agresywny domagał się przeprowadzenia 
gruntownej rekonstrukcji laboratorium. Twierdził że stan urządzeń 
zasilających jest taki, że nie gwarantuje bezpieczeństwa ćwiczących 
a nawet wręcz uniemożliwia prowadzenie zajęć. Groził, że w razie nie 
spełnienia natychmiast jego żądań przedstawi sprawę „wyżej”. Argument, 
że takie prace muszą być wcześniej zaplanowane i zatwierdzone przez 
władze zwierzchnie, które muszą przyznać na to fundusze, wcale do niego 
nie trafiał. Żeby się uwolnić od jego natarczywości zorganizowałem 
przeprowadzenie w laboratorium prac renowacyjnych w ograniczonym 
zakresie, siłami personelu katedry, przy wykorzystaniu skromnych środków 
przyznanych katedrze na ten rok.

Z podobnymi żądaniami wystąpił kierownik Laboratorium Maszyn 
Elektrycznych mjr Kotowicz. Jawił się wówczas jako człowiek bardzo 
trudny w obcowaniu i tylko Dulewicz miał niejako klucz do radzenia sobie 
z jego trudnym charakterem. Przyzwyczaił się on do tego, że otrzymywał 
polecenia bezpośrednio od Dulewicza a mnie jako kierownikowi zakładu 
mógł się wykręcać, że ma w tej chwili ważniejsze zadania otrzymane od 
szefa katedry. Był przyzwyczajony do swego dotychczasowego statusu 
„człowieka Dulewicza” i próbował przychodzić do mnie ze swymi żądaniami 
występując „z pozycji siły”. Ale Dulewicza już nie było i udało mi się mu to
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uzmysłowić. Podejrzewałem, że Kotowicz nie działa wyłącznie z własnej 
inicjatywy, lecz jest przez kogoś sterowany i nie byłem tym wcale 
zaskoczony, ale postawa Dmochowskiego bardzo mnie zdziwiła.

W tym czasie zaczęły się rozwijać prace zlecone w naszej katedrze. 
Zapis w moim notatniku mówi, że pobrałem za pracę zleconą 1686 zł 
(moje miesięczne uposażenie wynosiło wtedy 5628,50 zł). Zdawałem sobie 
sprawę, że w nawale pracy administracyjnej szefa katedry nie wolno mi 
odłożyć na'bok pracy naukowej, gdyż pełnione funkcje są przemijające a to 
czego się dokonało - pozostaje. Udało mi się w latach 1970 - 1971 
opublikować drukiem 12 prac. Energicznie pracowałem nad monografią 
„Prądnice zwiększonej częstotliwości”, która została wydana przez 
„Wydawnictwo MON" w 1972 roku w nakładzie 2000 + 300 egzemplarzy. 
Liczyła 128 stron. Miała w wykazie piśmiennictwa 130 pozycji literatury 
światowej. Wtedy nieśmiało przystąpiłem do wykonywania rozprawy 
habilitacyjnej.

Nie zdawałem sobie jeszcze wówczas w pełni sprawy z tego, że 
w wojsku są równi i równiejsi. Zrozumiałem, że zaczynam się zaliczać do 
tych drugich. Kiedy opublikowałem artykuł w „Biuletynie WAT", do mego 
pokoju wszedł redaktor naczelny biuletynu i wręczył mi oprawiony w płótno 
egzemplarz czasopisma zawierającego mój artykuł. Ani przed tym ani po 
tym nigdy nie spotkał mnie ten zaszczyt.

2.2. Śmierć generała

Gen. bryg. prof. dr inż. Ryszard Szymanik był w WAT postacią 
bardzo popularną. Był specjalistą w dziedzinie termodynamiki oraz teorii 
i konstrukcji silników odrzutowych i rakietowych. Powołany do WAT-u 
„z cywila” w 1951 r., na początek otrzymał stopień majora. Jego kariera 
w WAT była wręcz błyskotliwa. Według [1] przeszedł następującą drogę: 
zastępca profesora (1951 -  1954); docent (1954 -  1962); profesor od 1962 
r.; już od 1954 r. szef Katedry Silników Lotniczych, Rakietowych 
i Termodynamiki; komendant Wydziału Mechanicznego (1965 -  1966); od 
1966 r. zastępca komendanta WAT ds. naukowych i szkolenia.

By! człowiekiem -  jak to się dzisiaj mówi -  bardzo kontaktowym. 
„Brat Łata”. Znał wielu ludzi, w stosunku do wszystkich był przyjazny 
i bezpośredni. Nie znaczy to że do obowiązków służbowych podchodził 
lekko. Na jednym z sobotnich szkoleń oficerskich, na którym byłem 
obecny, miał wykład o silnikach rakietowych (o ile dobrze pamiętam). 
Szkolenia te oficerowie uważali za przykrą konieczność i odnosili się do 
nich lekceważąco. Ostentacyjnie czytali gazety, ktoś coś sobie pisał nie 
zwracając uwagi na mówiącego. Pułkownik jeszcze wówczas Szymanik 
zareagował stanowczo, polecając odłożyć wszelakie książki i gazety. Nie
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było czego żałować, gdyż wykład płk Szymanika był dobrze przygotowany 
i przeprowadzony z pasją. Był to wykład bardzo ciekawy.

I jeszcze jeden epizod, który przywołuje w mojej pamięci postać 
generała Ryszarda Szymanika. Było to pod koniec lat sześćdziesiątych. 
Pewnego, lipcowego dnia doręczono mi dużych rozmiarów wizytówkę, po 
jednej stronie której było wydrukowane:

SYLWESTER KALISKI
gen. bryg. prof. dr inż. członek korespondent PAN 

KOMENDANT WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
Im. Jarosława Dąbrowskiego

Warszawa -  Bemowo

Po drugiej zaś stronie wizytówki wypisano na maszynie:

Zapraszam obywatela wraz z małżonką na otwarcie ośrodka 
wypoczynkowego WAT w Zegrzu w dniu 10 lipca b. r. o godz. 1730 odjazd 
sprzed sztabu WAT o godz. 1630.

To otwarcie było bardzo dobrze zorganizowanym piknikiem. Ośrodek, 
był położony nad Zalewem Zegrzyńskim tak, że dojazd do niego odbywał 
się przez teren szkoły oficerskiej łączności w Zegrzu. Ładne domki 
campingowe były gustownie wkomponowane w pochyłość terenu. Wodę 
donosiło się do domków z budyneczku, gdzie znajdował się spory bufet, 
sala telewizyjna i węzeł sanitarny. Na szczycie wzniesienia znajdował się 
rozmieszczony w zwartym szeregu kompleks domków zaopatrzonych 
w bieżącą wodę, przeznaczony dla osób prominentnych. Tylko jeden 
domek, na samym skraju, położony najbliżej plaży, znajdował się 
w pewnej odległości od pozostałych. Był przeznaczony dla komendanta 
Kaliskiego.

Otwarcie ośrodka było bardzo przyjemnym wydarzeniem. Przy 
ustawionych w sali telewizyjnej stołach ucztowali ludzie. Oficjalne 
wystąpienie komendanta spełniło oczekiwania gości gdyż było bardzo 
krótkie. Na sporym, wyłożonym płytami betonowymi placyku przed 
budynkiem - tańczono. Przygrywała orkiestra podchorążych ze szkoły 
oficerskiej. Z tej uroczystości właśnie zapamiętałem sobie gen. Szymanika. 
Był to jego „popisowy występ". Ruchliwy, roztańczony, wesoły i dowcipny 
przysiadał się do kolejnych stolików, wszędzie entuzjastycznie 
przyjmowany. Tak jak to wtedy odebrałem i jak widzę to teraz po latach, 
jawił się tam jako człowiek nr 1. Tymczasem rzeczywisty człowiek numer 1 
WAT-u siedział rozmawiając przy stoliku i zapewne miał jednocześnie 
głowę pełną swoich równań różniczkowych.



Ten ośrodek był dobrodziejstwem dla kadry wojskowej i pracowników 
cywilnych WAT. Były tam stale organizowane bezpłatne turnusy 
jednotygodniowe. W niedzielę można było przyjechać na cały dzień na 
ładną, piaszczystą plażę. Obiad można było wykupić w kasynie szkoły 
oficerskiej. Bardzo częstym gościem ośrodka był sam gen. Kaliski. 
Zapamiętale pływał i żaglował. Do żaglówki potrzebny mu był balast (no 
powiedzmy załoga). Pewnego razu rozglądając się za kimś kto mógłby 
z nim popłynąć zabrał na pokład mnie i Jurka Barzykowskiego. Żeglował 
śmiało i ryzykownie. W czasie pływania toczyła się rozmowa, która była 
właściwie monologiem generała. Zapamiętałem sobie jedną ciekawą jego 
opinię. Zwrócił mianowicie uwagę na znaczenie zespołów w uzyskiwaniu 
osiągnięć naukowych. Jego zdaniem to, co wiązano z nazwiskiem 
Einsteina było dziełem sporego zespołu. Einstein potrafił wykreować to 
w oczach opinii publicznej jako wyłącznie swoje dzieło.

No i jeszcze na koniec epilog sprawy z sezonowym ośrodkiem 
wczasów niedzielnych WAT. Po transformacji ustrojowej 1989 roku 
ośrodek w Zegrzu znacznie podupadł.. Teraz latem jedni „watowcy” 
wyjeżdżają na Majorkę lub do Tunezji -  inni pozostają w domu.

Był dzień 8 marca 1970 r. -  Dzień Kobiet. Był on obchodzony 
w Akademii bardzo uroczyście. Panie otrzymywały kwiaty i drobne 
upominki. To oficjalnie. Nieoficjalnie zaś w komendach wydziałów, 
katedrach a nawet innych, mniejszych komórkach odbywały się skromne 
spotkania towarzyskie. Tu i ówdzie pojawiał się na nich alkohol -  lampka 
szampana czy też koniaku. Popularnego generała Szymanika każdy 
wydział chciał mieć choć przez chwilę u siebie. Był więc to dla niego 
bardzo pracowity dzień. Ale nie zakończył się jeszcze dla niego wraz 
z upływem godzin pracy. Został bowiem zaproszony na spotkanie 
towarzyskie w domku jednorodzinnym swego przyjaciela płk dr Antoniego 
Semeńczuka. Wiem z relacji bezpośrednich świadków, że przebiegało ono 
w bardzo miłej atmosferze. Oczywiście (jeżeli to będzie trafne określenie) 
„wodzirejem był generał”. Były śpiewy. Opowiadano, że nawet generał 
odśpiewał jakąś piosenkę solo. Był też oczywiście alkohol. W pewnej chwili 
gen, Szymanik poczuł się źle. Zgodził się by go odwieziono jego 
samochodem służbowym do szpitala wojskowego. Czuł się bardzo słaby, 
lecz pomimo tego wysiadł o własnych siłach z samochodu i udał się do 
izby przyjęć szpitala. Wtedy zaskoczył kierowcę wojskowego wypowiedzią 
że pewnie nie będą już razem jeździli i on bardzo dziękuje za 
dotychczasową służbę.

W izbie przyjęć zorientowano się, że generał spożywał alkohol. Nie 
zajęto się nim dość pieczołowicie. Podobno miano powiedzieć:

8_______________________ __________________________________________________________________________ —
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- Jak wytrzeźwieje to się nim zajmiemy. Lecz on nie wytrzeźwiał, ale 
zmarł. Podobno stwierdzono, że był człowiekiem poważnie chorym na 
serce. Wykryto, że przebył już kilka mikrozawałów.

Pogrzeb gen. Szymanika był bardzo uroczysty. Stroną organizacyjną 
zajął się osobiście z-ca komendanta akademii ds. liniowych płk dypl. 
Zygmunt Kryszyński. Trumna z ciałem zmarłego została wystawiona 
w holu Biblioteki Głównej WAT. Specjalnie wytyczoną trasą przechodzili 
obok trumny żołnierze i pracownicy cywilni WAT, by oddać hołd zmarłemu. 
Tuż obok wejścia, w czerni, rodzina.

Ludzie, którym się powiodło w życiu i coś osiągnęli mają zwykle wielu 
przeciwników a nawet wrogów, są to przeważnie zawistnicy. To też 
z rezerwą trzeba przyjąć relację kogoś z otoczenia gen. Kaliskiego, że 
zazdrościł on Szymanikowi tak wspaniałego pogrzebu. Los jest okrutny 
i czasem działa zaskakująco. W niewiele lat później Kaliski miał własny 
pogrzeb.

2.3. Białe noce

Od wielu lat składaliśmy w Oddziale Naukowo - Badawczym wnioski
o skierowanie na konsultacje do Związku Radzieckiego. Było z tym dużo 
roboty bo trzeba było opracować szczegółowy plan konsultacji i wypełnić 
kwestionariusze w języku rosyjskim. Składałem już wiele takich wniosków, 
ale wyjeżdżał stale tylko Dulewicz. Jeździł do Akademii Wojsk Lotniczych 
im. Żukowskiego aby się zapłodnić w sprawie habilitacji. Lecz czy to jedna 
strona była bezpłodna czy też druga była impotentem - nic z tego nie 
wychodziło. Byłem zdziwiony kiedy zawiadomiono mnie, że w tym roku mój 
wniosek o wyjazd został rozpatrzony pozytywnie i pojadę do „Instytutu 
Mechaniki Precyzyjnej i Optyki" w Leningradzie na czterodniową 
konsultację (od 15.06.1970 do 20.06.1970). Zrozumiałem jednak, że 
opróżniło się miejsce po Dulewiczu, który miał ciekawszy kierunek, bo do 
Paryża. Chcę przy okazji nadmienić, że był to jedyny wyjazd służbowy za 
granicę w czasie mojej przeszło 40 letniej służby wojskowej.

Mój szczegółowy plan konsultacji przewidywał zapoznanie się 
z nowymi opracowaniami selsynów wielobiegunowych i transformatorów 
położenia kątowego zwiększonej dokładności i zwiększonej częstotliwości 
(do 5000 Hz). W planie umieściłem następujące problemy do wyjaśnienia:
1. Zagadnienia badań transformatorów położenia kątowego i selsynów 

wielobiegunowych.
2. Zagadnienia technologiczno-konstrukcyjne i eksploatacyjne.

Oddział Naukowo-Badawczy sprawnie załatwił wszelkie formalności. 
Była to (i jest również obecnie) jedna z najsprawniejszych komórek 
organizacyjnych WAT. W tamtych latach sekretariat oddziału prowadziła
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perfekcyjnie niezapomniana pani Ostaszewska. Dzisiaj czyni to podobnie 
pani Adamczak. Mnie pozostało jedynie do załatwienia wykupienie biletu 
na samolot do Leningradu. W biurze linii lotniczych elegancka, tzw. 
„zadbana" pani rozłożyła bezradnie ręce:

- Niestety nie mamy na ten dzień wolnych miejsc do Leningradu. 
Chyba żeby pan się zgodził polecieć Malevem - powiedziała nieśmiało. 
Wzmiankowany Malev była to węgierska linia lotnicza, która miała złą 
opinię, gdyż latały na niej bardzo wyeksploatowane samoloty i ludzie bali 
się nimi latać. Ja nie miałem jeszcze doświadczenia pasażera linii 
lotniczych, miałem natomiast odwagę charakterystyczną dla młodości, więc 
powiedziałem:

- Dobrze. Niech będzie Malev.

Istotnie był to niesamowity gruchot, jakim nigdy później nie latałem, 
nawet jeżeli uwzględnić lot z Genui do Warszawy po udanej wycieczce do 
Francji, małym samolotem wyczarterowanym przez firmę Sigma Travel. 
Rzeczywiście bardzo trzęsło ale lot nie trwał długo. Zdziwiłem się jednak, 
że kiedy przylecieliśmy był tam już wieczór, chociaż dość wcześnie 
wylecieliśmy z Warszawy. Lecz uzmysłowiłem sobie że przecież lecieliśmy 
na wschód i była dwugodzinna różnica czasu.

W WAT powiedziano mi że w hali przylotów dworca lotniczego 
w Leningradzie będzie ktoś na mnie oczekiwał. Istotnie było tam wielu 
oczekujących, którzy wywoływali nazwiska swoich gości. Byli wśród nich 
jacyś profesorowie z PAN-u. Ale na mnie nikt nie czekał. Wyszedłem więc 
na zewnątrz, wsiadłem do taksówki i poprosiłem o podwiezienie mnie do 
niezbyt odległego i niezbyt drogiego hotelu. Musiałem się później rozliczyć 
oddzielnie ze środków przeznaczonych na zakwaterowanie a oddzielnie na 
wyżywienie i przejazdy. Miałem ze sobą czek i niewielką sumę rubli 
w gotówce. Lecz kierowca taksówki wyjaśnił mi że u nich nie można tak po 
prostu udać się do hotelu. Trzeba było najpierw uzyskać skierowanie 
z centralnego punktu przydziału miejsc hotelowych. Poprosiłem więc
o dowiezienie do takiego punktu.

Po drodze kierowca się rozgadał. Opowiadał jak to w czasie wojny 
służył w Polsce i jego jednostka stacjonowała w Szczecinie. Pozostały mu 
z Polski bardzo dobre wspomnienia. Kiedy znaleźliśmy się na miejscu 
zdarzył się mały „zgrzyt towarzyski". Poprosiłem kierowcę żeby na mnie 
oczekiwał a sam wziąłem walizkę kierując się w stronę biura. Wtedy mój 
sympatyczny kierowca zaproponował żebym pozostawił walizkę 
w samochodzie. Po co mam dźwigać? Zrobiło mi się bardzo nieprzyjemnie, 
lecz nie zgodziłem się i walizkę zabrałem ze sobą. Czytelnik, któremu 
przydarzyło się czytać poprzednie tomiki moich wspomnień na pewno mnie 
zrozumie.
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Okazało się, że w biurze jest kolejka, która posuwa się bardzo 
pomału. Denerwowałem się czekając, bo wyobrażałem sobie ile zapłacę za 
postój taksówki. Wreszcie stanąłem przed obliczem pani, która według 
dzisiejszych pojęć mogła być określona jako „puszysta”. Przed nią leżała 
na biurku sporych rozmiarów księga, w której miała wpisane uprzednio 
poczynione rezerwacje. Bez rezerwacji nie można było uzyskać miejsca 
w hotelu. Po usłyszeniu mojego nazwiska zagłębiła się w otchłań księgi.

- Niet takoj familii (nie ma takiego nazwiska) - powiedziała. Znalazła 
jednak zbiorową rezerwację na kilka miejsc dla Polskiej Akademii Nauk. 
Zapytała czy jestem skierowany przez tę instytucję. Prawdę mówiąc (może 
pisząc?) nie byłem pewien czy moja delegacja na konsultację nie 
przechodziła przez PAN. Potwierdziłem więc i otrzymałem skierowanie do 
hotelu. Kierowca czekał cierpliwie. Zawiózł mnie pod wskazany adres. Był 
w dalszym ciągu uprzejmy, lecz już nie tak wylewny jak poprzednio. Ku 
mojemu zdziwieniu rachunek nie był wysoki. Hotel był nieznacznie tylko 
oddalony od centrum a ponadto znajdował się stosunkowo blisko instytutu, 
do którego przyjechałem. Otrzymałem nieduży pokoik z umywalką z ciepłą 
i zimną wodą, bez tzw. wygód (udobstw), lecz recepcjonistka zapewniła 
mnie, że nazajutrz otrzymam lepszy pokój, który się rano zwolni. Obietnicy 
dotrzymała i już następnego dnia przeniosłem się do obszernego, dobrze 
umeblowanego pokoju. Ponieważ był czerwiec, w Leningradzie panowały 
„białe noce” i w pokoju było tak jasno, że miałem trudności ze snem.

Nazajutrz, wcześnie rano udałem się do „mojego” instytutu. Mieścił 
się on w ponurym, starym budynku, który, jak mi później opowiadano, za 
czasów carskich służył jako więzienie. I najwidoczniej pozostały zwyczaje 
z tamtego okresu gdyż urzędujący w holu recepcjonista nie wpuścił mnie 
do środka. Dociekliwie dopytywał się kto zacz jestem oraz po co i do kogo 
przyjechałem, lecz widocznie nie nabrał do mnie zaufania, gdyż kazał mi 
czekać a sam zatelefonował pod jakiś numer. Wkrótce w holu pojawił się 
mężczyzna w średnim wieku, który przedstawił się jako pracownik 
naukowy instytutu i przeprowadził podobną do poprzedniej indagację. 
Powiedział mi, że taka konsultacja jest zwykle wcześniej zapowiedziana, 
lecz o mnie oni nie otrzymali żadnej wiadomości. Ale skoro przyleciałem 
tam z Warszawy więc on zaprowadzi mnie do dyrektora instytutu, niech ten 
zadecyduje co ze mną zrobić.

Za biurkiem w obszernym gabinecie siedział niemłody już, otyły 
mężczyzna. Był to prof. dr n.t. S. A. Majorow - dyrektor instytutu. Kilka słów 
objaśnienia odnośnie tytułów i stopni naukowych jakie obowiązywały 
wówczas w Związku Radzieckim. Doktor nauk technicznych (dr n.t..) był 
odpowiednikiem naszego doktora habilitowanego. Po uzyskaniu tego 
stopnia otrzymywał tytuł profesora. Kandydat nauk technicznych (k.n.t.) był 
odpowiednikiem naszego doktora i zostawał docentem.
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Majorow wysłuchał od początku mojej wersji, po czym powiedział mi, 
że połączy się telefonicznie z ministerstwem w Moskwie, żeby wyjaśnić 
sprawę. Mam oczekiwać w poczekalni na decyzję ministerstwa. Po 
długotrwałym oczekiwaniu wezwał mnie do swego gabinetu. Miał na linii 
Moskwę. Podał mi słuchawkę i powiedział, że skoro znam język rosyjski to 
żebym sam wyjaśnił sprawę z urzędnikiem ministerstwa. Po raz czwarty 
tego dnia tłumaczyłem kto mnie skierował, do kogo i w jakim celu. 
Urzędnik, po wysłuchaniu mojej „opowieści” polecił mi znów zaczekać 
zanim nie odszuka mojej sprawy w dokumentach. Znów długo czekałem aż 
wreszcie wezwał mnie ponownie Majorow. Przed nim na biurku leżał 
dokument. Było to pismo z ministerstwa z Moskwy zawiadamiające instytut
o dacie mojego przybycia, mające w załączeniu opracowany przeze mnie 
w Warszawie plan konsultacji. Dyrektor nie był wcale speszony. Wyjaśnił 
mi tylko, że dokument ten gdzieś im się cort zapodział. Domyślił się, że po 
tylu godzinach jestem już nieźle głodny i zaproponował mi zjedzenie 
śniadania w stołówce pracowniczej. Później zajmie się mną prof. dr n.t. 
T.A. Głazenko. Znałem to nazwisko z książki, z której korzystałem 
w Warszawie. Profesor zapytał mnie jak stoję ze środkami finansowymi, 
więc odpowiedziałem mu że mam czek. Wyjaśnił mi że czek mogę 
zrealizować w niezbyt odległym hotelu „Astoria", w którym Hitler zamierzał 
urządzić przyjęcie po zdobyciu Leningradu i kazał już podobno 
wydrukować zaproszenia. Przydzielił mi sekretarkę, która mnie tam 
zaprowadzi. Była to ładna, młoda dziewczyna i obecny przy rozmowie 
sekretarz partii (oni się do wszystkiego wtrącali) miał zastrzeżenia , lecz 
Majorow go zignorował. Spacer do hotelu „Astoria" w niezłym towarzystwie 
był pożądanym odprężeniem w tym ciężkim dla mnie dniu. Po drodze moja 
przewodniczka powiedziała, że mąż jej jest w delegacji służbowej, lecz 
udałem że nie dosłyszałem tej aluzji.

Po spożyciu śniadania miałem krótką już merytoryczną rozmowę 
z panią profesor Głazenko na temat planu konsultacji.Poinformowała mnie 
że wkrótce zajmie się mnądoc.k.n.t. N.G.Kroll. Był on człowiekiem o miłym 
obejściu i dużej kulturze osobistej. Powiedział, że transformatorami 
położenia kątowego i selsynami oni zajmują się tylko w zakresie 
potrzebnym do dydaktyki, nie wnikają natomiast tak głęboko jak my 
w zagadnienia dokładności tych mikromaszyn i nie są kompetentni do 
ustosunkowania się do zawartej w moim planie konsultacji tematyki. Od 
jutra zajmie się mną doc.k.n.t. Piskariew, z którym uzgodnię plan mojego 
4-dniowego pobytu w instytucie. Ponieważ dzień roboczy zbliżał się ku 
końcowi, więc doc. Kroll przekazał mi szereg cennych uwag na temat 
zwiedzania Leningradu. Dzięki jego radom zwiedziłem w następnych 
dniach szereg ciekawych obiektów a wśród nich „Ermitaż", popłynąłem 
statkiem wycieczkowym po Newie, wykupiłem sobie zwiedzanie miasta 
autokarem z przewodnikiem. Był to typ rosyjskiego inteligenta z jakimi
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dotychczas rzadko się spotykałem. Posługiwał się perfekcyjnie pięknym, 
rosyjskim językiem.

Kiedy opuściłem budynek instytutu trzeba było pomyśleć o obiedzie. 
Nie było to całkiem łatwe. Przed restauracjami ustawiały się kolejki; Trzeba 
było stać i czekać. Portier wpuszczał do środka tyle osób ile wyszło. Kiedy 
się wreszcie dostałem do średnich rozmiarów sali restauracyjnej, okazało 
się że menu jest bardzo skromne. Lepiej, choć w bardzo oryginalny sposób 
rozwiązałem sprawę kolacji. Zaraz pierwszego dnia poszedłśm wieczorem 
do teatru. O bilet było bardzo łatwo gdyż sprzedawano je przy ustawionych 
na chodnikach stolikach. W holu teatru były poustawiane stoły, na których 
znajdowało się wszelkiego rodzaju pożywienie. Były więc kanapki z serem, 
różnego rodzaju ciasta, do popicia soki owbcowe. Można też było kupić 
owoce cytrusowe. Wszystko po dość' przystępnych cenach. Odtąd już 
codziennie chodziłem wieczorem do teatru, tam oglądałem ciekawy 
spektakl i posilałem się.

Tytułów obejrzanych przeze mnie przedstawień nie pamiętam prawie 
wcale. Pozostało mi tylko wspomnienie pewnej sztuki o zabarwieniu 
satyrycznym, w której wyśmiewano brak znajomości języków obcych przez 
Rosjan. Kiedy jednego dnia wyszedłem z teatru - było już bardzo późno. 
Teatr znajdował się przy wielkim placu, który wkrótce opustoszał. Zostałem 
sam i ustawiłem się na postoju taksówek. Poza mną przy słupku 
z tabliczką nie było nikogo. Czekałem bardzo długo a taksówka nie 
podjeżdżała. Znalazłem się w trudnym położeniu. Iść piechotą - bardzo 
daleko a poza tym niebezpiecznie. Czekać samotnie na takim 
opustoszałym placu - też niebezpiecznie. I kiedy tak rozważałem 
w rozterce co robić, bardzo ostro podjechała i zatrzymała się czarna Wołga 
z oznakowaniem tamtejszego miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego. 
Kiedy wsiadłem od razu zorientowałem się, że kierowca nie jest całkiem 
trzeźwy. Ruszył tak ostro jak przyjechał. Kiedy skręcał w miejscu gdzie 
znajdował się brzeg rzeki, zrobił to na tak dużej prędkości, że samochód 
zarzuciło i jedno koło znalazło się już na pochyłości brzegu. Ale 
wyprowadził samochód z tej niebezpiecznej sytuacji i wkrótce byliśmy 
u celu. Opłata za kurs nie była wygórowana. Były to taksówki państwowe, 
kierowca otrzymywał swoją pensję. Zarobione pieniądze wpłacał do kasy 
przedsiębiorstwa i nie przyszło mu do głowy żeby żądać od pasażera 
jakiejś większej sumy. Nie warto było mu się narażać na pobyt w łagrze. 
Na podstawie naszej współczesnej literatury nie wszyscy uzmysławiają 
sobie, że do łagrów trafiali nie tylko polityczni, lecz również pospolici 
przestępcy. Na przykład kasjerka, której się saldo nie zgadzało lub 
buchalter, który zrobił jakiś przekręt.

Znalazłem się w swoim pokoju hotelowym (z udobstwami) by spędzić 
tam jeszcze jedną bezsenną „białą noc".
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Następnego dnia już od rana objął mnie swoją opieką docent 
Piskariew. Był to człowiek skromny o delikatnym obejściu, nie narzucający 
swojej woli rozmówcy. Zapytał mnie co by mnie interesowało w ich 
instytucie skoro jak wiadomo o szczegółach dotyczących naszych badań 
na temat zwiększania dokładności selsynów i transformatorów położenia 
kątowego rozmawiać nie możemy, gdyż oni się tym aktualnie nie zajmują. 
Odpowiedziałem, że chętnie zapoznałbym się z procesem szkoleniowym 
i pracami naukowo-badawczymi ich Katedry Maszyn Elektrycznych, 
będącej odpowiednikiem katedry, którą kierowałem.

Na początek doc. Piskariew przedstawił mi programy studiów 
z przedmiotów Maszyny Elektryczne i Mikromaszyny Elektryczne, z których 
wykłady prowadziłem u siebie i do których już od wielu lat opracowywałem 
programy. Te programy, które pokazał mi Piskariew bardzo mnie 
zainteresowały. Rzucała się w oczy dysproporcja pomiędzy niewielką 
liczbą godzin przeznaczonych na przerobienie tych przedmiotów 
a niezmiernie szeroką tematyką zawartą w programach. Zapytałem 
zdziwiony jak mogą tyle materiału zmieścić w tak niewielkiej liczbie godzin? 
Odpowiedział mi, że tylko część zagadnień zawartych w programach udaje 
im się przerobić i z góry o tym wiedzą lecz gdyby napisali szczupły 
program to by im jeszcze bardziej zmniejszyli liczbę godzin, gdyż 
zabierano je na nowe przedmioty, takie jak cybernetyka i maszyny 
matematyczne. Przez przedstawienie komisji ustalającej plany studiów tak 
obszernego programu, bronili się przed dalszym obcinaniem godzin. To 
wyjaśnienie mądrego Rosjanina bardzo trafiło mi do przekonania. U nas 
też brutalnie zmniejszano liczbę godzin przeznaczonych na nasze 
przedmioty z tych samych względów. Od tej pory do dnia dzisiejszego 
opracowuję bardzo obszerne programy ale liczbę godzin i tak zmniejszają. 
Wierzę że w mniejszym stopniu niż gdyby programy były skromne. Tak 
więc konsultacja zaczęła już owocować. Nauczyłem się czegoś. 
Poprosiłem o ofiarowanie mi jednego takiego programu. Odpowiedź była 
typowa dla miejsca i czasów. Bardzo chętnie, ale ze względów formalnych 
programy prześlemy pocztą na adres waszej uczelni. Adres podałem, lecz 
programy nigdy nie nadeszły.

Następnie pokazano mi laboratorium mikromaszyn elektrycznych. 
Obejrzałem je z dużym zainteresowaniem gdyż mieliśmy jego odpowiednik 
u siebie. Porównanie wypadło korzystnie dla nas. Widziałem laboratorium 
w działaniu gdyż jakieś studentki odrabiały tam zaległe ćwiczenia.

Kiedy doc. Piskańew zapytał mnie co jeszcze by mnie interesowało, 
byłem niezdecydowany. Przechodząc korytarzami zaobserwowałem 
ogłoszenie o odbywających się właśnie obronach prac dyplomowych. To 
się u nich nazywało „Gosudarstwiennaja egzaminacjonnaja kommisja". Oni 
jako ludzie lubujący się w skrótach nazywali to „GEK’. Powiedziałem więc, 
że chętnie zobaczyłbym jak przebiega u nich GEK. Piskariew zapewnił
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mnie że to się da załatwić, lecz on musi uzyskać zezwolenie dziekana. 
Wkrótce przyszedł do mnie jakiś człowiek, który okazał się później 
prodziekanem, wyraźnie wzburzony i zaczął mnie „przesłuchiwać”.

- Zaóem wam GEK? (Po co panu GEK?) - zapytał.
- Prosto choóu posmotriet' ćtoby pierieniesti wasi obrazcy na swajo 

ućiliśće. (Chcę po prostu zobaczyć, żeby przenieść wasze doświadczenia 
na swoją uczelnię). Wtedy zaczęło się po raz kolejny szczegółowe 
przepytywanie: kim jestem, z jakiej uczelni, czym tam się zajmuję, po co do 
nich przyjechałem? O pochodzenie społeczne nie pytał. Na koniec 
zawyrokował:

- Na GEK nielzja. (Na GEK nie wolno).
Kiedy powróciłem do Piskariewa, ponownie zapytał mnie co bym 

chciał jeszcze obejrzeć. Ale ja już wtedy zmądrzałem (stosunkowo późno) 
i poprosiłem by on sam zadecydował co jeszcze warto byłoby zobaczyć. 
On był na to przygotowany i zapoznał mnie z nowoczesnymi metodami 
nauczania stosowanymi w instytucie, opartymi na zastosowaniu maszyn 
elektronicznych. Była tam bardzo dobrze urządzona zautomatyzowana 
sala wykładowa, w której znajdowały się maszyny do przepytywania 
studentów i inne podobne urządzenia. Objaśniał pewien pracownik 
naukowy - twórca tych urządzeń. Było to - jak na owe czasy -  pokaźne 
osiągnięcie. Zaproponowano mi żebym się poddał dla zabawy testowi na 
takiej maszynie. Był właśnie zainstalowany egzamin testowy z podstaw 
elektrotechniki. Wykręciłem się. Z maszyn elektrycznych to bym chętnie 
spróbował, lecz nie byłem na bieżąco wprowadzony w zawiłości 
elektrotechniki teoretycznej, więc obawiałem się kompromitacji. 
Wiedziałem o tym, że reprezentuję nie tylko siebie, lecz również moją 
uczelnię. Pokazano mi dwie broszury opisujące te urządzenia i obiecano 
przysłać pocztą na adres WAT-u. Nigdy nie nadeszły.

Polak na delegacji zagranicznej, jak wiadomo, oszczędza na dietach, 
żeby sobie coś kupić. Opowiadano nawet kiedyś w Warszawie o takim 
przypadku, że w Moskwie znaleziono Polaka, który zasłabł na ulicy i leżał 
na chodniku. Milicjant przypuszczał (na podstawie swojej dotychczasowej 
praktyki) że ma do czynienia z pijakiem. Lecz był w błędzie, gdyż Polak 
zasłabł z głodu nie dojadając żeby sobie coś kupić. Ze mną nie było tak 
źle. Zaoszczędziłem jednak trochę pieniędzy i kupiłem sobie piękne, 
błyszczące politurą, turniejowe szachy, wykonane zgodnie ze standardami 
„F/D£” (Międzynarodowej Federacji Szachowej).

W czasie lotu powrotnego miałem przygodę. Tym razem leciałem 
jakimś Iłem radzieckich linii lotniczych. Kontrola celna na lotnisku była dość 
uciążliwa lecz w końcu wystartowaliśmy. Kiedy schodziliśmy do lądowania 
wydało się że ten lot trwał zbyt krótko żeby dolecieć do Warszawy. 
Okazało się niebawem, że mamy międzylądowanie w Wilnie. Wysadzono
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nas z samolotu i przeprowadzono ponownie kontrolę celną. Komplikacje 
zaczęły się dopiero wtedy, kiedy okazało się że dwaj Amerykanie, lecący 
samolotem: jeden starszy wiekiem i drugi młody, który mógłby być jego 
synem, zniszczyli swoje deklaracje celne. Żaden z celników nie znał języka 
angielskiego i powstała trudna sytuacja. Wtedy , chcąc się popisać moją 
angielszczyzną wyniesioną z licznych kursów, na które uczęszczałem, 
zaoferowałem się lekkomyślnie jako tłumacz. Na pytanie dlaczego 
zniszczyli deklaracje celne (podarli je na drobne kawałki) Amerykanie 
odpowiedzieli logicznie, że nie domyślali się że będzie jakieś 
międzylądowanie i ponowna kontrola, więc uznali że deklaracje celne nie 
będą im już potrzebne. Rozpoczęły się długotrwałe indagacje, celnicy 
chodzili radzić się swoich przełożonych i w pewnej chwili stało się już 
prawie pewne, że samolot odleci a nas trzech zatrzymają do wyjaśnienia. 
Odczułem wielka ulgę kiedy jednak odlecieliśmy. Po wylądowaniu 
w Warszawie Amerykanie, którzy przesiadali się na samolot do Pragi, 
cieszyli się jak dzieci, że udało im się wydostać z opałów. Ja cieszyłem się 
również i wyciągnąłem wniosek na przyszłość żeby się nie pchać tam 
gdzie mnie nie proszą i nie popisywać się gdy nie ma czym.

2.4. Życie osobiste

Ponieważ nasza Śkoda Octavia była już mocno zdezelowana po 
dziewięciu latach eksploatacji, więc postanowiliśmy się postarać o nowy 
samochód. Zresztą była już zbyt małym samochodem na nasze wycieczki 
zagraniczne z namiotem i dziećmi. Wobec tego w marcu 1970 r. 
dokonaliśmy wpłaty na samochód Warszawa-Combi, który powinien 
spełnić nasze wymagania. Cena samochodu wynosiła 120 000 zł. Trzeba 
było wpłacić całą sumę i czekać na swoją kolej. Czekać trzeba było długo, 
gdyż dopiero 9 września 1971 r. mogliśmy sprzedać Octavię i odebrać 
z „Motozbytu" Warszawę Combi. Nabywcą Skody był ppłk Bolesław Cudny, 
mój kolega z pracy, który zapłacił 57 000 zł. Używane samochody były 
wtedy w cenie. Warszawa-Combi okazała się świetnym samochodem na 
wędrówki turystyczne. Miała na dachu wbudowany bagażnik, po rozłożeniu 
siedzeń tylnych uzyskiwało się dwa wygodne miejsca do spania.

Lecz zanim nastąoiła ta zamiana pojazdów Śkoda odbyła jeszcze 
jeden „kurs". Oleńka bowiem wykupiła sobie w maju 1970 pobyt 
pełnopłatny w domu wczasowym „Halny" w Wiśle Jarzębatej. Wynajęła dla 
mnie pokoik w sąsiadującym domu wczasowym, dokąd wpadłem na 
sobotę i niedzielę. „Mój" dom wczasowy był domem branżowym i należał 
do jakiejś kopalni. Wtedy poznałem charakterystyczne zwyczaje jakie 
panowały wtedy na Śląsku. Górnikom bardzo dobrze się powodziło (no 
może nie tak jak obecnie urzędnikom samorządowym). Ich status
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materialny był znacznie powyżej średniej krajowej. Wieczorem z soboty na 
niedzielę odbyło się tam przyjęcie, na które przybyło bardzo dużo osób. 
Były to jakieś elity ze świata górniczego. Siedzieli przy bardzo długim stole 
i konsumowali niesłychanie duże ilości jedzenia i picia. Ta bardzo wesoła 
i głośna uczta trwała prawie do rana po czym goście udali się do 
zarezerwowanych uprzednio pokoi by odpocząć.

Jeszcze tego samego 1970 roku udaliśmy się wraz z dziećmi (w dniu 
27 lipca) na wczasy do Zakopanego. Wykupiliśmy sobie w biurze podróży 
pobyt w tzw. kwaterze prywatnej w domu pana Mariana Gawdzika przy ul. 
Makuszyńskiego 1a. Wyżywienie zapewniała niezbyt odległa stołówka. Na 
początku zaistniał denerwujący incydent. Na naszych skierowaniach 
mieliśmy napisane, że przed udaniem się na kwaterę mamy obowiązek 
zarejestrować się w biurze rozdziału miejsc wczasowych. Udaliśmy się tam 
po drodze. Urzędniczka znalazła w swojej księdze nasze nazwiska jako 
zaplanowanych gości w domu pana Gawdzika, odnotowała nasze 
przybycie, doradziła jak najłatwiej będzie dojechać na Makuszyńskiego 
i życzyła przyjemnego wypoczynku.

Kiedy zjawiliśmy się u pana Gawdzika, ten oświadczył, że miejsca 
nasze są już zajętę, gdyż pół godziny temu przyjął innych wczasowiczów. 
Moje oburzenie było tym większe, że na dwa dni przed wyjazdem 
zatelefonowałem do Gawdzika z Warszawy, komunikując mu, że mamy do 
niego skierowania i określając przybliżoną godzinę naszego dotarcia na 
miejsce (jechaliśmy samochodem). Na pytanie czy tamci państwo mają 
skierowania konkretnie do Gawdzika i czy zarejestrowali się w biurze padła 
odpowiedź negatywna. O tak wyszukali sobie to miejsce. Kategorycznie 
zaprotestowałem i zażądałem żeby się skomunikował z biurem rozdziału 
skierowań. Uczynił to niechętnie widząc moją determinację no i zdając 
sobie sprawę, że postąpił głupio. Po rozmowie telefonicznej gospodarz 
przekazał tamtym państwu prośbę z biura żeby się tam zgłosili a nam 
udostępnił pokoje. Otrzymali skierowania do sąsiedniego domu, gdzie były 
właśnie wolne miejsca. Zrobiliśmy dużo bardzo ciekawych wycieczek, nie 
będę ich wymieniał bo większość Polaków zna te trasy i byłoby to zapewne 
nudne.

30 września 1970 r. otrzymałem awans do stopnia pułkownika. Na 
awans ten czekałem tylko 5 lat, co nie było długo, biorąc pod uwagę, że 
chodziło o wysoki już stopień. Na awans na podpułkownika czekałem 7 lat. 
Był to przyjemny stopień. Do podpułkownika mówi się panie pułkowniku 
(w rozmowach oficjalnych mówiło się obywatelu pułkowniku). Człowiek jest 
wtedy jeszcze stosunkowo młody i w dobrym nastroju. Rozumiałem, że 
stosunkowo szybki awans do stopnia pułkownika otrzymałem „na szefa 
katedry”, co się zresztą później potwierdziło o czym napiszę nieco dalej.
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Moje zapiski o życiu osobistym w 1971 roku nie zawierają wielu 
informacji. Jest znowu obóz kondycyjny (31.01. - 05.02.71), tradycyjnie 
w Augustowie i letni wyjazd z namiotem na campingi do Jugosławii. Tym 
razem nie pojechaliśmy tam sami, lecz z Geniem Śliwińskim i jego rodziną: 
żoną i dwoma synami. My jechaliśmy jeszcze Śkodą, państwo Śliwińscy 
starą warszawą. Był to jeszcze model M-20 z silnikiem dolnozaworowym. 
Był mocno wyeksploatowany bo pochodził z przydzielanych kadrze 
samochodów wojskowych, wycofanych z eksploatacji. Ten egzemplarz był 
podobno w swoim czasie wydobyty z dna morza i ponownie doprowadzony 
do stanu użyteczności. Genio włożył ogromną pracę żeby go usprawnić, 
jednak uciążliwa droga do Jugosławi niekiedy przekraczała możliwości tej 
warszawy. My jechaliśmy z przodu a oni za nami i często im się coś psuło. 
Mieli jakieś poważniejsze kłopoty z pompą paliwową. Kiedy więc 
straciliśmy kontakt wzrokowy z nimi, zwalnialiśmy i poruszaliśmy się powoli 
by dać im szansę do nas dołączyć. To wywoływało niezadowolenie 
kierowców jadących za nami, którzy sygnałami dźwiękowymi wyrażali 
swoją dezaprobatę. Szukaliśmy najbliższej zatoki żeby tam zjechać 
i oczekiwać na pojawienie się samochodu przyjaciół.

Poruszaliśmy się znaną nam dobrze z poprzedniego pobytu trasą, 
zmierzając w stronę półwyspu Istria, gdzie zamierzaliśmy rozwinąć namioty 
na campingu w Rabacu, który bardzo nam odpowiadał. Geniowie nie mieli 
jeszcze doświadczenia w turystyce zagranicznej. Na pierwszy nocleg 
rozłożyliśmy się na jakimś campingu na północnym brzegu Balatonu. 
Przyjechaliśmy późno i recepcjonista, starszy Węgier zaproponował nam 
byśmy jeszcze za widoku rozłożyli namiot a później przyszli do niego 
załatwić formalności. To nam odpowiadało. Bardzo trudno już było o tej 
porze znaleźć miejsce, lecz udało nam się „przylepić” na kawałku wolnej 
przestrzeni, tuż obok namiotu jakichś młodych Niemców, którzy udawali się 
do ćśardy by spędzić tam wieczór i nie mieli żadnych zastrzeżeń co do 
miejsca ustawienia naszego namiotu.

Ale nie miał to być jeszcze spokojny wieczór dla nas. Kiedy 
poszedłem załatwiać formalności w recepcji, stary Madiar podniesionym 
głosem wyraził swoje niezadowolenie. On myślał, że my tylko podjedziemy 
samochodami i znajdziemy miejsce; do książki nie wpisywał nas tylko 
dlatego, że nie był pewien czy nam się to uda, bo zdawał sobie sprawę 
z panującej u niego ciasnoty. Ja niestety nie znałem węgierskiego i nie 
zrozumiałem'jego intencji.

Kiedy wróciliśmy z Geniem do swoich namiotów, podszedł do mnie 
jakiś Czech i doradził mi, żebym wprowadził samochód do wnętrza 
werandy naszego namiotu. Po trudach całodziennej jazdy i pracy przy 
rozkładaniu namiotu nie miałem nastawienia na „wersal” i pracowałem 
nadal przy namiocie, coś mu odburknąwszy. Było możliwe by w namiocie 
Mazur 2 wstawić do środka jakiś mały samochodzik, ale ¿koda zajęłaby
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już tyle miejsca, że trudno byłoby przejść do części sypialnej a co dopiero 
umieścić tam nasz sprzęt turystyczny (krzesełka, stolik, butlę gazową itp.) 
Lecz Czech okazał się wyjątkowo agresywnym człowiekiem. Udał się do 
recepcji i złożył skargę na nas, że niby to zatarasowaliśmy wyjazd innym 
samochodom co jest niedopuszczalne i zażądał usunięcia nas stamtąd. 
Nic dla niego nie znaczył fakt, że jego namiot znajdował się dość daleko od 
naszego i my nie mogliśmy mu w żaden sposób przeszkadzać, twierdził że 
Niemcy, którzy poszli się zabawić będą protestować (wcale tak nie było). 
Stary z recepcji nie przyszedł sam z Czechem, lecz delegował młodą 
pracownicę recepcji. Jej sytuacja nie wydała się nienormalna. Byli 
przyzwyczajeni do ciasnoty na swoim campingu a zresztą na nas zarabiali. 
Powiedziałem (rozmowa toczyła się po niemiecku, który Czech znał 
niestety lepiej ode mnie), że jesteśmy już bardzo zmęczeni i chcielibyśmy 
żeby ten pan przestał nas nękać. A zresztą zaraz nazajutrz wczesnym 
rankiem wyruszamy w dalszą drogę do Jugosławii. Zawiść, że my jedziemy 
do Jugosławii a on tkwi tutaj nad Balatonem jeszcze bardziej spotęgowała 
gniew agresywnego Czecha, lecz werdykt recepcjonistki był nieodwołalny.

Nie chciałbym stosować jakichś uogólnień tylko na podstawie 
niesympatycznego zachowania jeszcze jednego Czecha (patrz cz.l). 
Przeciwwagę mogło stanowić zachowanie się innej czeskiej rodziny, której 
namiot znajdował się blisko naszego. Może wstydzili się za swego rodaka, 
bo uśmiechali się do nas i demonstrowali przyjazne nastawienie. Kiedy 
nazajutrz rano opuszczaliśmy camping nad Balatonem nasz „wróg" stał 
w pobliżu i patrzał na nas spode łba. Rzuciłem do przyjaznej czeskiej 
rodziny Na schledanou i odjechaliśmy ignorując jego osobę.

Zanim jeszcze zatrzymaliśmy się na pierwszy nocleg w Jugosławii, 
zdarzyła mi się przykra przygoda, która na szczęście dobrze się skończyła, 
lecz mogło stać się inaczej. Kiedy po smacznym posiłku w przydrożnej 
restauracji, zapuszczaliśmy silniki samochodów wyszła kelnerka, która 
trzymała w ręku zapomnianą przeze mnie saszetkę, zawierającą paszport 
i wszystkie pieniądze. Zgadzało się co do jednego para (1/100 dinara). 
Przed Rabacem zrobiliśmy sobie jeszcze jeden nocleg, ale już w domku 
campingowym, niedaleko miejscowości Varażdin: my na pięterku, 
Geniowie na parterze. Po drodze Genio miał tam jakieś awarie 
samochodu, więc czekaliśmy trochę na nich po przekroczeniu bramy 
campingu w Rabacu.

Znaleźliśmy camping takim jakim był w czasie poprzedniego pobytu, 
to jest bardzo przyjemnym. Miejsca mieliśmy dobre. Ustawiliśmy namioty 
obok siebie pod kątem, tak że powstało pewnego rodzaju podwórko. Tą 
samą ścieżką co kilka lat temu udawaliśmy się na kamienisty brzeg nad 
piękną mocno nasoloną morską głębią. Ale nie wszystko było takie 
idealne. Pewnej nocy część campingu, na której znajdowały się i nasze
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namioty, nie mogta „zmrużyć oka". Przyczyną tego było hałaśliwe 
przyjęcie, urządzone przez dużą grupę Niemców. Mówiono, że są to 
podoficerowie Bundeswehry. Zestawili stoliki turystyczne w szereg i przy 
tak powstałym stole biesiadnym raczyli się alkoholem. Niestety 
w nadmiarze. Byli przy tym bardzo hałaśliwi. Kiedy to się przedłużało 
a interwencje u nich nie odnosiły żadnego skutku, wiele osób udało się na 
skargę do kierownika campingu. Ten przybył na miejsce i zażądał od nich 
natychmiastowego rozejścia się do namiotów i zachowania ciszy nocnej, 
która obowiązywała od godziny 22-giej a była już głęboka noc. Nie 
poskutkowało. Ostatnią szansą było udanie się do nich na pertraktacje 
starego, poważnego Niemca, który przemówił do nich w duchu potrzeby 
zachowania dobrego imienia Niemca za granicą. Wyśmiali go. Rozeszli się 
dopiero rano.

W Rabacu zdarzyła się nam stresująca przygoda. Kiedy udaliśmy się 
w godzinach popołudniowych do znajdującego się w pobliżu uroczego 
miasteczka na lody i soki pitne, nagle okazało się że młodszy syn państwa 
Śliwińskich Maciuś zaginął. Przeszukaliśmy miasteczko wzdłuż i w szerz 
ale dziecka nigdzie nie było. Rzuciłem myśl żeby starszy (Jurek) poszedł 
na camping, może mały zagubiwszy się, tam powrócił. Duży już chłopiec 
poszedł szybko ha camping podczas gdy pozostali wciąż penetrowali 
Rabac. Po chwili wrócił zmartwiony.

- Nie ma go. Powiedział.
- A czy zajrzałeś do środka do namiotu?
- Nie.
- No to idź jeszcze raz i zobacz czy nie ma go w namiocie. Po chwili 

powrócili obaj chłopcy. Mały, przestraszony że jest sam zaszył się w kąciku 
namiotu.

I tym razem odwiedziliśmy Pulę, Rowinj i Poreć. Po dłuższym 
pobycie w Rabacu spakowaliśmy namioty i wyruszyliśmy na południe. Ze 
względu na swój niesprawny samochód państwo Śliwińscy nie chcieli 
jechać zbyt daleko.Szukaliśmy więc po drodze odpowiedniego miejsca do 
rozłożenia się, lecz było to trudne ze względu na przepełnienie. 
Zatrzymaliśmy się wreszcie na campingu w Klenovicy, który miał niezbyt 
korzystny, skalisty brzeg i stosunkowo płytką wodę. Tam też przydarzyła 
nam się poważna przygoda. Pewnego dnia pojawił się huragan. Był on tak 
silny, że obalił dosłownie wszystkie namioty. Nasz mizerny namiot również 
został przewrócony i podarty. Żeby wiatr go nie zabrał obłożyliśmy jego 
płótno ciężkimi kamieniami a sami siedzieliśmy owinięci tym płótnem. Taki 
stan trwał przez 3 dni. Na posiłki chodziliśmy do pobliskiej Klenovicy gdyż 
sporządzanie ich jak dotąd we własnym zakresie było niemożliwe. Oleńka 
pozszywała potargany namiot. Z ulgą opuściliśmy to niegościnne miejsce 
kierując się stromo pod górę w kierunku miejscowości Plitvice, gdzie 
oglądaliśmy słynne jeziora.



Następnie dotarliśmy do ostatniego już w Jugosławii postoju na 
campingu w Zagrzebiu, gdzie poczyniliśmy końcowe zakupy. Pamiętam, 
że panie kupowały materiał zwany krempliną, który był wtedy bardzo 
modny w Polsce. Panowie zadowalali się koniakiem o nazwie Cesar.

Ostatnią już przygodę mieliśmy w drodze powrotnej w Słowacji. 
W pobliżu miejscowości Liptovsky Mikulaś trzeba było pdkónać bardzo 
strome wzniesienie. I tutaj popełniliśmy aż dwa błędy.'' Pb pierwsze trzeba 
było żeby Genio jechał pierwszy a my żebyśmy go ubezpieczali. 
Tymczasem jechaliśmy w odwrotnej kolejności. Wzniesienie było: ciężkie 
do sforsowania i nasza ponad miarę przeciążona ''Skoda z trudem je 
pokonała. Kiedy osiągnęliśmy szczyt, beztrosko zjechaliśmy w dół 
i zatrzymaliśmy się na małej dolince, z której był przepiękny widok na 
pasące się na zboczu owce. Posililiśmy się, odpoczęliśmy a ich wciąż nie 
było. Minęło tak dużo czasu że doszedłem do wniosku iż trzeba po nich 
wrócić. Ale wspiąć się jeszcze raz pod tę górę a potem może w dół 
i z powrotem w górę? To mnie przerażało. Czekaliśmy, lecz nasze 
zdenerwowanie coraz bardziej rosło. Doznaliśmy ogromnej ulgi gdy 
nareszcie przyjechali. Okazało się, że ich samochód przegrzał się na 
zboczu, jeszcze przed osiągnięciem szczytu. Trzeba było go wychłodzić 
a później startować z pochyłości. Udało się im tego dokonać. Po 
przekroczeniu granicy w Chyżnem mieliśmy nocleg w schronisku PTTK 
w Jabłonce. Kobiety z dziećmi nocowały w budynku, ja spałem 
w samochodzie z rozłożonym oparciem siedzenia. Bardzo zmarzłem.

Warto jeszcze wspomnieć, że przekraczając granicę latem 1971 roku 
i to w drodze do Jugosławi, która była bardziej otwarta na zachód niż inne 
kraje Europy środkowej i wschodniej, do ostatniej chwili mieliśmy obawę, 
że nas nie wypuszczą gdyż niedawno opuściła nielegalnie'kraj siostra 
Oleńki Marysia wraz z dwoma synami i poprosiła o azyl polityczny na 
zachodzie. Ale młyny bezpieki mełły powoli i zaczęto się do nas dobierać 
później, o czym już pisałem w poprzedniej części.

2.5. Wzlot i upadek

Dzień jak co dzień. Siedzę w swoim gabinecie służbowym, przy 
biurku ustawionym bokiem do okna i sporządzam jakieś sprawozdanie. Na 
wprost, na styk biurko po Dulewiczu. Ciche pukanie do drzwi.

- Proszę!
Drzwi otwierają się i do pokoju wchodzi pułkownik Dulewicz. Jego twarz 
jest zmieniona. Widać na niej duże napięcie a zarazem przygnębienie. 
Mówi krótko i konkretnie:

- Ja nie wyjadę do Paryża. Powracam na swoje stanowisko szefa 
katedry. Komendantem wydziafu pozostaje płk Dzięciołowski. Robi mi się
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żal tego człowieka. Ale go urządzili! Staram się wypowiedzieć kilka 
ciepłych słów żeby go podtrzymać na duchu. Zapraszam go by usiadł przy 
swoim biurku i zapewniam, że zawsze traktuję go i będę traktował jako 
swojego szefa. Siada przy biurku i opowiada. I tak będzie przez kilka 
miesięcy. Nie jest w stanie skoncentrować się na jakiejś pracy, lecz wciąż 
mówi. Ja jestem jego powiernikiem. Do kierowania katedrą nie wtrąca się. 
Czasem przez kurtuazję pytam go jak należałoby postąpić w jakiejś 
sprawie.

Jest charakterystyczne i dziwne zarazem, że o zdjęciu ze stanowiska 
szefa katedry dowiedziałem się właśnie w ten sposób. Nikt z moich 
przełożonych ani przed tym ani po tym nie rozmawiał ze mną na ten temat. 
Krępowali się. Taki stan trwał kilka miesięcy. Czekano na rozkaz Ministra 
Obrony Narodowej o zmianie na stanowisku. Przed ukazaniem się tego 
rozkazu płk Dulewicz nie miał uprawnień do kierowania katedrą i za jej 
funkcjonowanie ja odpowiadałem.

O czym opowiadał? Przede wszystkim opisał mi dramatyczny 
przebieg wydarzeń. Po zakończeniu kursu i złożeniu pracy końcowej 
wszyscy kandydaci na attachś wojskowych PRL uczestniczący w kursie 
zgromadzili się w poczekalni gabinetu generała O. by kolejno otrzymywać 
akty nominacyjne. Wchodzili i wychodzili trzymając w ręku upragniony 
dokument. Kiedy wszedł Dulewicz generał powiedział mu, że on nie 
uzyskał nominacji, i do Paryża nie pojedzie. Dlaczego? Tego, mimo całej 
otwartości z jaką ze mną rozmawiał - Dulewicz nie powiedział mi. Krążyło 
kilka wersji na ten temat.

Jedna z nich, bardzo często powtarzana przypisywała winę za to 
wydarzenie jego żonie, która miała jakoby zbyt długi język i opowiadała 
różne takie rzeczy, które stanowiły tajemnicę wojskową. Ja powątpiewam 
w prawdziwość tej wersji. Cóż to takiego mogła opowiadać oprócz 
pochwalenia się znajomej:

- Wie pani, wyjeżdżamy z mężem do Paryża. On będzie tam attache 
wojskowym. A to, że odkupiła już lodówkę znajdującą się w Paryżu od 
poprzedniego attache nie było przecież niczym niewłaściwym. Tak się 
z reguły robiło. Czy on miał wieźć lodówkę do Polski a ona kupować 
w Paryżu nową?

Inna wersja była w tonacji „spiskowej teorii dziejów”. Mówiono, że 
Dulewicz przepisał własność swojej willi na Bemowie na dzieci, co zrodziło 
podejrzenie odpowiednich służb, że będzie chciał pozostać na zachodzie.
I tę wersję odrzucam zdecydowanie. Płk Dulewicz był mocno związany 
z PRL-em i myśl o ucieczce byłaby ostatnią jaką sobie u niego wyobrażam. 
Poza tym nie znał języków obcych i nie miał zainteresowania ich 
poznawaniem. No tak, lecz może ktoś powiedzieć, że co innego 
rzeczywistość a co innego wrodzona podejrzliwość służb specjalnych.
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Na podstawie tego co usłyszałem od zainteresowanego nie jest 
wykluczona jeszcze inna możliwość: niepowodzenie na egzaminie 
końcowym. Mówił mi, że się potknął na dwu przedmiotach; języku 
francuskim i jeszcze jednym, którego nazwy nie ma potrzeby tutaj 
wymieniać. Ale i ta wersja może być poddana w wątpliwość. Wiadomo 
bowiem, źe na placówki nie wysyłano najlepszych lecz najwierniejszych. 
W ramach spotkań z różnymi ludźmi, organizowanych dla kadry w sali 
kinowej mieliśmy raz spotkanie z kimś ważnym z tamtych służb. Kiedy 
przyszło do zadawania pytań, jeden z oficerów zapytał dlaczego tak jest, 
że spośród jego kolegów po ukończeniu studiów, na placówki 
dyplomatyczne wysłano najsłabszych. Odpowiedź była rozbrajająco 
szczera:

- Bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zachodnie służby 
specjalne zwerbują na agenta człowieka o ograniczonej inteligencji 
i w dodatku nie znającego języków obcych.

Byłaby możliwa jeszcze inna spiskowa wersja jego niepowodzenia. 
Mogli już z góry wiedzieć, że go tam nie skierują a obietnica wysłania do 
Paryża miała tylko umożliwić pozbawienie go stanowiska komendanta 
wydziału. Taki pretekst. Miał zbyt mocną pozycję żeby mogli mu po prostu 
powiedzieć: jesteś komendantem wydziału ale już nie będziesz.

Pewnego dnia Dulewicz przyszedł odprężony i uśmiechnięty. 
Nadszedł rozkaz o wyznaczeniu go na stanowisko szefa katedry. Nie było 
przekazania obowiązków w gabinecie komendanta WAT, jak to bywało za 
Owczynnikowa ani nawet w gabinecie komendanta wydziału. Gen. Kaliski 
nie bawił się w takie rzeczy. Nie miał czasu cackać się z ludźmi. Później 
dowiedziałem się poufnie, że była rozmowa między nim a pułkownikiem 
Dzięciołowskim, który zapytał:

- A co zrobimy teraz z Wróblem?
- Jak to co? Nic. Niech będzie zadowolony że otrzymał awans do 

stopnia pułkownika.
Spisaliśmy krótki protokół o zdaniu i przejęciu katedry. Był on kopią 

tego, który był sporządzony kiedy on zdawał katedrę w moje ręce lecz tylko 
z odwróceniem nazwisk. Był ogólnikowy. Ja nie przyczepiałem się do 
szczegółów on uczynił to samo. Dopiero po latach, kiedy doc. Barzykowski 
przejmował od niego Instytut Systemów Pomiarowych i Automatyki 
powstała rozbieżność oceny stanu i osiągnięć instytutu. Zdający starał się 
przedstawić stan instytutu jako znakomity, przejmujący miał bardziej 
powściągliwą ocenę.

Problem usytuowania mojej osoby w katedrze zaproponowałem sam. 
Dzisiaj nie rozumiem dlaczego nie zaczekałem na to co on mi 
zaproponuje. Moje poprzednie miejsce pracy zostało w międzyczasie 
zajęte. Ulokowałem tam ppłk Zbigniewa Włodarczyka. Głupio mi było teraz
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go stamtąd eksmitować. W rozkazie MON o przywróceniu Dulewiczowi 
stanowiska szefa katedry mnie przywracano stanowisko zastępcy szefa; 
funkcję kierownika zakładu pełniłem nieprzerwanie. Zaproponowałem, Ze 
przeniosę się do sąsiedniego pokoju, który był zarazem sekretariatem 
katedry i urzędowała tam zatrudniona przeze mnie sekretarka, pani 
Wojtowicz. Chętnie się zgodził. Do sekretariatu napływały polecenia 
i zadania z wydziału, których realizacją się zajmowałem. Płk Dulewicz 
przejął kierownictwo strategiczne. W tym czasie zaczęły się już „rozkręcać" 
prace naukowo-badawcze, głównie zlecone. Na tych zagadnieniach 
skoncentrował głównie swoją uwagę. Również na pracy z ludźmi 
i zagadnieniach personalnych, w których czuł się dobrze. Moi 
„prześladowcy” : Dmochowski i Kotowicz, jak ręką odjął zaprzestali swojej 
działalności. Trzeba również zaznaczyć, że po utracie stanowiska 
komendanta wydziału płk Dulewicz cały swój czas poświęcał katedrze, co 
mnie znacznie odciążyło.

Wkrótce zaproponowałem żeby niewdzięczną pracę administracyjną 
w sekretariacie powierzyć ppłk Z. Włodarczykowi, który chętnie się zgodził. 
Zgodził się również płk Dulewicz. W ten sposób odzyskałem swoje miejsce 
pracy w skromnym pokoju 73/100, które zajmuję do dnia dzisiejszego 
(pisane 14 sierpnia 1999). Moja sytuacja ustabilizowała się na tyle, że 
z całą energią zabrałem się do pracy habilitacyjnej, pamiętając
o publikowaniu wyników swoich prac naukowych składających się na 
dorobek oceniany w przewodzie habilitacyjnym.

Ponieważ oficjalne otwarcie Wojskowej Akademii Technicznej miało 
miejsce w dniu 18 grudnia 1951 r., więc dla upamiętnienia tej daty co roku 
odbywało się około połowy grudnia uroczyste wręczanie nagród rektorskich 
za miniony rok. W grudniu 1971 r. otrzymałem po raz pierwszy taką 
nagrodę: „Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki”. Odpowiedni 
dyplom podpisał gen. bryg. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski, członek 
rzeczywisty PAN.To prawda, że w dydaktykę wkładałem dużo serca, lecz 
gdy spoglądam wstecz po latach, nie mogę się pozbyć wrażenia, że może 
w ten sposób starano się dać mi jakąś satysfakcję po niefortunnym 
epizodzie z szefostwem katedry.

3. Lata 1972 -1973

3.1. Członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu

W dniu 23 marca 1972 r. zostałem powołany w skład Rady Naukowej 
Instytutu Elektrotechniki w Warszawie - Międzylesiu. Po telefonicznym 
wyrażeniu zgody stosowny akt nominacyjny podpisał Minister Przemysłu 
Maszynowego. Była to VII kadencja rady, obejmująca lata 1972 - 1975.



25

W skład rady weszli: prof. mgr inż. Kazimierz Kolbiński (Politechnika 
Warszawska) jako przewodniczący; s.p.n.b. mgr inż. Jerzy Bagieński 
(Instytut Elektrotechniki); doc. dr hab. inż. Zbigniew Ciok (Politechnika 
Warszawska); prof. mgr inż. Zygmunt Figurzyński (Politechnika. 
Warszawska); prof. mgr inż. Zdzisław Grunwald (Politechnika 
Warszawska); mgr inż. Edward Harasimowicz (Komitet Nauki i Techniki); 
mgr inż. Grzegorz Kierpiczow (Zjednoczenie „EMA”); dr inż. Jerzy 
Kokotkiewicz (Zjednoczenie „EMA”); s.p.n.b. dr hab. inż. Maciej Kozłowski 
(Instytut Elektrotechniki); prof. mgr inż. Jerzy Kryński (Politechnika 
Warszawska); mgr inż. Zdzisław Krzywański (F.T. i A.T. „ELTA” Łódź); 
prof. dr inż. Tadeusz Lipski (Politechnika Gdańska); prof. mgr inż. Jan 
Manitius (AGH-Kraków); prof. mgr inż. Andrzej Masalski (Instytut 
Elektrotechniki); prof. mgr inż. Tadeusz Oleszyński (Politechnika 
Warszawska); prof. dr inż. Władysław Pełczewski (Politechnika Łódzka); 
prof. dr inż Jan Podoski (Politechnika Warszawska); doc. mgr inż. Mikołaj 
Puczko (Instytut Elektrotechniki); dr inż. Kazimierz Radwan (D.Z.W.M.E. 
„Dolmel" Wrocław); sam. prac. nauk. bad. dr inż. Wiesław Seruga (Instytut 
Elektrotechniki); inż. Janusz Skoniecki (Min. Komunikacji - Centralny 
Zarząd Trakcji); prof. mgr inż. Zbigniew Siciński (Instytut Elektrotechniki); 
prof. dr inż. Tadeusz Śliwiński (Instytut Elektrotechniki); mgr inż. Zbigniew 
Tarłowski (Zjednoczenie Energetyki); s.p.n.b. dr hab. inż. Karol Wajs 
(instytut Elektrotechniki); mgr inż. Wiesław Wciślak (Zjednocz. Przemysł. 
Taboru Kolejowego); płk dr inż. Tadeusz Wróbel (Wojskowa Akademia 
Techniczna); mgr inż. Andrzej Wyrzykowski (Ministerstwo Przemysłu 
Maszynowego); mgr inż. Stanisław Załęski (Komisja Planowania przy 
Radzie Ministrów).

Podaję tutaj skład rady VII kadencji według oficjalnego dokumentu, 
gwoli ścisłości, gdyż w opublikowanym przez Instytut Elektrotechniki 
z okazji swego jubileuszu spisie wszystkich osób, które kiedykolwiek 
wchodziły w skład rady naukowej instytutu, nie zostały umieszczone 
wszystkie nazwiska ze składu VII kadencji. A jakby nie było udział 
w działalności rady był wyłącznie honorowy, w VII kadencji odbyło się 15 
posiedzeń i uczestniczenie w nich wymagało pewnego trudu, włącznie 
z dojazdem do Międzylesia.

Na inauguracyjnym posiedzeniu w kwietniu 1972 r. rada powołała
5 sekcji dla opieki merytorycznej nad odpowiednimi grupami problemowymi 
prac prowadzonych w instytucie. Były to następujące sekcje i ich 
przewodniczący:
I - maszyn i transformatorów - prof. dr inż. T. Śliwiński;
II - energoelektroniki, układów napędowych i trakcji elektrycznej - prof.

mgr inż. Z. Figurzyński a po jego śmierci prof. mgr inż. Z. Grunwald;
III - aparatów elektrycznych i elektrotechniki morskiej - prof. dr inż. T.

Lipski;
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IV - materiałoznawstwa i technologii stosowanych w elektrotechnice - mgr
inż, E. Harasimowicz;

V - problematyki metod i urządzeń do badań, pomiarów i kontroli - doc.
mgr inż. M. Puczko.
Powołano komisję d/s przewodów doktorskich i habilitacyjnych, 

w skład której weszli profesorowie: K. Kolbiński (przewodniczący); 
Z. Figurzyński; Z. Grunwald; A. Massalski; T. Oleszyński i J. Podoski. 
Komisja ta działała bardzo aktywnie: przeprowadziła 17 pozytywnie 
zakończonych przewodów doktorskich, w tym 7 prac zostało uznanych za 
wyróżniające się. Wszczęto 25 nowych przewodów doktorskich; 
przeprowadzono 3 przewody o nadanie tytułu naukowego profesora 
zwyczajnego i 12 - profesora nadzwyczajnego; przeprowadzono 18 
przewodów o powołanie na stanowisko docenta; uznano kwalifikacje 87 
osób na asystentów; 69 osób na starszych asystentów i 69 osób na 
adiunktów.

Na posiedzeniach Rady dyskutowano wykonane przez poszczególne 
sekcje analizy i oceny m. in. metod rozwiązywania, poziomu naukowego 
i stopnia wykorzystania prowadzonych prac. Analizowano także wnioski 
i propozycje co do programów dalszych prac w poszczególnych tematach 
i warunków ich realizacji.

„Legendarną” postacią był na tych posiedzeniach „pan dyrektor 
Leśniak”. Możnaby trawestować i zamiast „Czekając na Godota”, 
napisać:”Czekając na Leśniaka". Dr inż. Antoni Leśniak był dyrektorem 
Departamentu Postępu Technicznego i Wdrożeń w Ministerstwie 
Przemysłu Maszynowego. (Nie gwarantuję że poprawnie wymieniłem 
nazwę kierowanego przez niego departamentu). Był on wielokrotnie 
zapraszany na posiedzenia rady naukowej instytutu, gdzie spodziewano 
się przekazać mu wiele postulatów ze strony przedstawicieli nauki, 
dotyczących współpracy nauki z przemysłem. Zaproszenia przyjmował 
i obiecywał przybyć, co oznajmiał członkom rady przewodniczący - prof. 
Kolbiński. Nigdy nie przyszedł.

Płk dr inż. Antoni Leśniak był absolwentem Wydziału Mechanicznego 
Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalizował się w gaźnikach. Ambitny, 
został sekretarzem komitetu uczelnianego PZPR WAT. Pełniąc tę funkcję 
bardzo się wyrobił i posiadł umiejętność pracy z ludźmi. Był podobno 
znajomym ówczesnego wicepremiera Wrzaszczyka, który „wziął go” na 
dyrektora departamentu.

Dwa charakterystyczne wydarzenia z tych posiedzeń zapamiętałem: 
jedno smutne, drugie raczej zabawne. Jedno z nich było związane 
z profesorem Zbigniewem Figurzyńskim. Na którymś z posiedzeń na 
porządku dziennym stanęła sprawa przewodu doktorskiego jednego



z doktorantów profesora. Postawiono ją  w początkowej części posiedzenia 
a po jej zakończeniu prof. Figurzyński opuścił obrady. Wtedy zabrał głos 
prof. Jan Manitius z Krakowa i wyraził oburzenie, że wielu członków rady 
przyjeżdża na posiedzenia z odległych miast a miejscowi sobie lekceważą 
i beztrosko opuszczają je. Przewodniczący, prof. Kolbiński, widząc 
wzburzenie prof. Manitiusa w łagodnych słowach wytłumaczył, że prof. 
Figurzyński jest bardzo poważnie chory, lecz mając na względzie dobro 
swego doktoranta przybył na radę by wziąć udział w tym tylko punkcie. 
Prof. Manitius uspokoił się. Musiało mu być jednak bardzo głupio gdy 
wkrótce pojawiła się wiadomość o śmierci prof. Figurzyńskiego.

Zabawne wydarzenie dotyczy profesora Zbigniewa Sicińskiego 
z Wrocławia. Był to aktywny członek rady, który często zabierał głos. 
Pewnego razu spóźnił się na posiedzenie, co nie było w jego zwyczaju. 
Wytłumaczył swoje spóźnienie tym, że przyleciał z Wrocławia samolotem 
linii lotniczych Lot i skomentował wierszem:

Lataj Lotem - będziesz potem..

Dziwny i nietypowy był sposób mojego rozstania się z Radą 
Naukową Instytutu Elektrotechniki po zakończeniu VII kadencji. Pewnego 
dnia zatelefonował do mnie dyrektor instytutu dr inż. Wiesław Seruga, 
zapytując czy zechcę wziąć udział w pracach VIII kadencji. Wyraziłem 
zgodę. Po pewnym czasie zadzwonił ponownie i wyraźnie zmieszany 
powiadomił mnie o dziwnym dla niego zdarzeniu. Otóż po wyrażeniu mojej 
(i innych) zgody, wysłał zaproponowany skład rady do podpisu do ministra. 
Już po tym, dla formalności, zwrócił się do Komendy WAT z zapytaniem
o zgodę na mój udział w pracach rady. Ku swojej konsternacji (bo skład 
rady był już u ministra) dowiedział się, że WAT nie wyraża zgody na mój 
dalszy udział w pracach rady i proponuje na moje miejsce dr inż. Jerzego 
Barzykowskiego, mojego od wielu lat przyjaciela. Z tego ostatniego 
powodu nie dociekałem jakimi drogami toczyła się ta sprawa i kto 
spowodował taki jej obrót. Lecz domyślałem się kto i sądzę że również 
Czytelnik się domyśla (na pewno nie Jurek Barzykowski). Z jednej strony 
czułem się urażony ambicjonalnie, gdyż przykra była dla mnie 
świadomość, że moja uczelnia, dla której pracowałem bez wytchnienia, tak 
wobec mnie postąpiła, z drugiej jednak strony odczuwałem pewną ulgę, że 
nie będę już jeździł taki kawał drogi do Międzylesia i przesiadywał 
godzinami na uciążliwych posiedzeniach.

3.2. Prodziekan Wydziału Elektroniki ds. Szkolenia

Pewnego dnia w maju 1972 r. wezwał mnie na rozmowę dziekan 
Wydziału Elektroniki płk Dzięciołowski i zaproponował mi objęcie funkcji 
prodziekana wydziału ds. szkolenia. Byłem zaskoczony. Nie spodziewałem
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się takiej propozycji. Ponieważ byłem wtedy bardzo zaangażowany 
w wykonywanie pracy habilitacyjnej, nie było mi na rękę obejmowanie 
jeszcze jednej funkcji administracyjnej pomimo związanego z tym 
splendoru. Próbowałem się więc bronić. Powiedziałem:

- Panie dziekanie ale widzę trudność w tym, że ja nie jestem 
elektronikiem.

- To nie ' ma żadnego znaczenia, gdyby chodziło o funkcję 
prodziekana ds. naukowych to tak ale prodziekanem ds. szkolenia nie 
musi być elektronik. Brak tej specjalności wcale nie przeszkadza 
w sprawowaniu pieczy nad procesem dydaktycznym na wydziale. (Proszę 
żeby Szanowny Czytelnik zapamiętał sobie ten krótki dialog). Po wymianie 
kilku jeszcze zdań zgodziłem się. Postawiłem jednak warunek by szefem 
Wydziału Szkolenia pozostał nadal ppłk mgr inż. Karol Sobisiak, żeby 
moim najbliższym współpracownikiem na niwie szkolenia był człowiek 
mający już doświadczenie a nie nowicjusz, gdyż wtedy obaj bylibyśmy 
nowi. Poruszyłem tę sprawę dlatego, że było powszechnie wiadomym, że 
ppłk Sobisiak ma być zdjęty ze stanowiska. Dziekan przyrzekł mi, że ten 
warunek spełni i Sobisiaka zatrzyma. Po kilku zaledwie dniach po tej 
rozmowie szefem Wydziału Szkolenia został jednak ppłk Jasiński.

Na miejsce pracy, gdzie miałem przebywać zajmując się sprawami 
szkolenia na wydziale wyznaczono mi ów pokój oddzielony sekretariatem 
od gabinetu dziekana, w którym kiedyś urzędował płk Sieradzan, ówczesny 
szef Wydziału Szkolenia. Wtedy, od kilku już lat, aktualny szef urzędował 
na parterze, gdzie mieścił się cały Wydział Szkolenia.

Okazało się, że funkcja jest bardzo absorbująca. Było dużo spraw do 
załatwienia. A to komisje dziekańskie do wytypowania kandydatów do 
usunięcia, a to komisja przyjęć na I rok studiów, załatwianie różnych 
przeniesień słuchaczy z jednej specjalności na inną organizowanie 
i doglądanie pracy opiekunów lat studiów i wychowawców grup słuchaczy 
i wiele innych.

Ustępujący prodziekan płk dr inż. Andrzej Górz przekazał mi 
informację, że mam obowiązek być w kontakcie z kierownikiem wydziału 
w Szefostwie Wojsk Łączności, w którego gestii leży opieka nad 
szkolnictwem w dziedzinie łączności i jego kontrola. Umówił mnie na 
spotkanie z tym oficerem. Kiedy tam pojechałem okazało się, że nie był mi
nieznajomy, był to bowiem.... płk Motykiewicz. Rozmowa była raczej mdła
i niewiele mieliśmy sobie do powiedzenia. Zrozumiałem, że kontaktów 
żadnych nie będzie.

W czasie mojej kadencji ukazał się rozkaz komendanta WAT, który 
zobowiązywał osoby działające w pionie szkolenia a także w komendach 
wydziałów do licznych kontroli zajęć dydaktycznych, gdyż dochodziły do 
komendy sygnały, że poziom dydaktyki pogarsza się czego wyrazem była 
malejąca sprawność studiów w Akademii. Rozkaz precyzował dokładnie
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jaką liczbę kontroli w miesiącu powinny przeprowadzić odpowiednię,,ospby 
funkcyjne. Najwięcej kontroli winien był przeprowadzić dziekan wydziału, 
prodziekan ds. szkolenia i szef wydziału szkolenia. Zgodnie z rozkazem 
założono specjalną, grubą księgę, do której wpisywało -się uwagi
0 przeprowadzonej kontroli.

Kontrole te były przykrym obowiązkiem, gdyż napotykało-się na 
zajęcia o słabym poziomie, przeprowadzane czasem przez renomowanych 
wykładowców. Pamiętam dwa skrajne przypadki: pozytywny,i negatywny. 
Ten pierwszy - z miernictwa elektronicznego przeprowadzony został'przez 
dzisiejszego prof. dr hab. inż. Augustyna Chwalebę. Wykład bąrdzo mi się 
podobał i napisałem pochlebną opinię o nim. Kiedy indziej bardzo trudno 
było mi pisać opinię o wykładzie pewnego, uznawanego za wybitnego 
specjalistę wykładowcy, który w mojej ocenie był antytalentem 
dydaktycznym. Ten wykład był żałosnym spektaklem. I co tu pisać 
w sprawozdaniu z kontroli?

Inna zasadzka czekała na mnie kiedy poszedłem skontrolować 
ćwiczenia laboratoryjne w katedrze, której szefem był sam dziekan 
wydziału. Kiedy przyszedłem o określonej godzinie, zajęcia po prostu nie 
odbywały się. Nie było wtedy w laboratorium żadnego z pracowników 
dydaktycznych. Znajdował się jedynie oficer, technik Zuber. Był to rodzony 
brat znanego szachisty z AZS AGH w Krakowie. Powiedział mi że grupa 
przyszła na zajęcia nieprzygotowana i w związku z tym nie została 
dopuszczona do ćwiczeń. Teraz rozproszyli się i poszli się uczyć. 
Owszem, było przewidziane w regulaminie studiów nie dopuszczenie 
słuchaczy do odrabiania ćwiczenia laboratoryjnego, lecz mieli wtedy 
pozostać w laboratorium i przerabiać nie opanowany materiał pod okiem 
asystenta.

Inny kłopot miałem z Katedrą Matematyki, a właściwie to z jednym 
z jej adiunktów. Do naszego dziekanatu napływały masowo skargi 
słuchaczy na sposób prowadzenia przez niego ćwiczeń audytoryjnych. 
Poszedłem więc zobaczyć te ćwiczenia. Moje zjawienie się spotkało się 
z dużą niechęcią z jego strony, czemu się wcale nie dziwię. Katedra 
matematyki była umieszczona w strukturze Wydziału Chemii i Fizyki 
Technicznej, więc formalnie nie miałem uprawnień do kontroli jej zajęć ani 
też składania sprawozdania. Kiedy jednak przyszedłem na ćwiczenia
1 poprosiłem o zgodę na moją obecność na nich, przedstawiając się jako 
prodziekan wydziału - nie mógł odmówić. Ćwiczenia bardzo mi się nie 
podobały. Skargi słuchaczy potwierdziły się. Prowadził ćwiczenia 
nonszalancko, nie troszcząc się o to by pomogły im one opanować 
materiał. Natomiast niemiłosiernie „kosił".

Po zajęciach poprosiłem go o rozmowę w trakcie której w sposób 
otwarty przedstawiłem mu problem. Zjeżył się i odrzucił zdecydowanie 
wszystkie zarzuty. Insynuował, że nasz wydział żąda od niego
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zmniejszenia wymagalności. A przecież wcale nie o to chodziło. Wobec 
niekorzystnego przebiegu rozmowy z upartym adiunktem, udałem się do 
szefa Katedry Matematyki doc. dr Romana Leitnera, którego prosiłem
o zainteresowanie się tą sprawą. Przyrzekł mi to i słowa dotrzymał. Skargi 
słuchaczy przestały napływać.

Po pewnym czasie, wpisując wyniki kontroli zajęć do owej specjalnej 
księgi spostrzegłem, że są tam prawie wyłącznie wpisy moje i szefa 
Wydziału Szkolenia płk Jasińskiego. Nie było wpisów dziekana ani innych 
osób. Nie chodzili na kontrole. My z Jasińskim popełniliśmy najwidoczniej 
nietakt. W ogóle to współpraca z nim układała mi się bardzo dobrze. 
Odpowiadał mi jego styl poważnego i odpowiedzialnego traktowania swojej 
roboty.

Już po roku można było zauważyć pozytywne rezultaty tej naszej 
współpracy. Sprawność studiów na wydziale poprawiła się znacznie. 
Jednak we wrześniu 1974 r. zostałem ponownie wezwany nagle do 
dziekana Dzięciołowskiego. Powiedział mi że postanowił dokonać zmiany 
na funkcji prodziekana ds. szkolenia. Jako uzasadnienie tej decyzji podał 
to, że ja nie jestem elektronikiem. Było to trochę zabawne umotywowanie, 
wziąwszy pod uwagę rozmowę sprzed dwu lat. Na moje miejsce 
przychodził płk dr inż. Wiesław Gregorkiewicz, zatrudniony w katedrze 
dziekana.

Tym razem przekazanie funkcji odbyło się w sposób godny. Do 
gabinetu Zastępcy Komendanta WAT ds. Szkolenia gen bryg. dr inż. 
Aleksandra Grabowskiego weszliśmy najpierw we dwóch: płk
Di-ięciołowski i ja. Gregorkiewicz oczekiwał w poczekalni. Gen. Grabowski 
wypowiedział najpierw kilka słów podziękowania za moją pracę jako 
prodziekana a następnie raczej twierdząco niż pytająco powiedział:

- Pułkownik wie dlaczego następuje ta zmiana?
- Wiem - odpowiedziałem krótko.

Powiedzenie że chciałbym to usłyszeć mogło spowodować przykrą dla 
mnie rozmowę. Zresztą formalnie mi zakomunikował tę przyczynę dziekan: 
nie jestem elektronikiem. Miałem dobre stosunki z Dzięciołowskim. Nie 
chciałem ich popsuć.

W tym mniej więcej czasie odszedł w stan spoczynku płk Tadeusz 
Kucharz, Zastępca Komendanta Wydziału ds. Liniowych. Był to oficer 
bardzo łubiany przez kadrę i słuchaczy. Uczestnik bitwy pod Lenino, był 
wyrozumiały i prezentował dużą kulturę w obcowaniu z podwładnymi. 
Nigdy nikogo nie poniżał ani spośród oficerów młodszych kadry ani też 
spośród słuchaczy. Po przejściu w stan spoczynku postanowiono go 
zatrudnić jako pracownika cywilnego. Zajął on właśnie ten gabinet, 
w którym sprawowałem funkcję prodziekana. Płk Gregorkiewicz 
tymczasem piastował ten urząd ze swojego dotychczasowego 
pomieszczenia, w odległej katedrze Dzięciołowskiego. Był on ponadto
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bardziej dyspozycyjny dla tego ostatniego. No i jeszcze jedno: nie był 
zadowolony z mojego prodziekaństwa płk Dulewicz bo prodziekan jest 
jednak przełożonym szefa katedry. Ale nic mi nie wiadomo o jakichś jego 
działaniach w tym kierunku.

3.3. Inne wydarzenia

W 1972 r. odpoczywaliśmy dość intensywnie. Ja byłem znów na 
obozie kondycyjnym w Augustowie. To nie liczyło się do urlopu 
wypoczynkowego lecz było traktowane jako działanie służbowe. Oleńka 
była indywidualnie w Szklarskiej Porębie, razem natomiast spędziliśmy 
wraz z dziećmi 2 tygodnie w Sezonowym Nieetatowym Ośrodku 
Wypoczynkowym w Warszowie, niedaleko Świnoujścia. Poza zwiedzaniem 
Świnoujścia, Międzyzdrojów itp. mieliśmy bardzo miłe spotkanie 
z państwem Marią i Zygmuntem Kuczewskimi. Przebywali oni na wczasach 
w tzw. kwaterze prywatnej w Dziwnowie. Zygmunt Kuczewski, mój kolega 
ze studiów, był wybitnym pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Co roku spędzali wakacje nad 
morzem, u tego samego gospodarza.

Zygmunt zaproponował nam rajd po okolicy, którą oni dobrze znali 
i zaofiarowali się za przewodników. Jechaliśmy naszą „warszawą". Panie 
siedziały z tyłu a Zygmunt był za pilota. Zdziwiła mnie jego znakomita 
znajomość zasad ruchu drogowego i techniki manewrowania 
samochodem, kiedy sterował przy moim parkowaniu w ciasnej przestrzeni. 
Zapytałem się skąd to u niego? Przecież nie ma samochodu. Wtedy 
dowiedziałem się, że jako kierowca wojskowy prowadził „willysa” od 
Buzułuku przez Irak i Palestynę aż do Bolonii. Na moją uwagę, że pewnie 
po czymś takim ma już dość samochodu i dlatego go nie zakupił, 
odpowiedział, że wręcz przeciwnie, chętnie by nabył samochód, lecz 
pensja pracownika naukowego, przy licznej rodzinie nie umożliwia mu 
tego. Dopiero w wiele lat później, gdy dzieci się usamodzielniły, nabył „fiata 
125p”.

Zwiedziliśmy między innymi półwysep Wolin z jego prehistorycznymi 
zabytkami i Kamień Pomorski ze słynnymi organami w tamtejszej katedrze. 
Oni proponowali nam udział w koncercie organowym w katedrze, który 
byłby bardzo ciekawym przeżyciem, lecz my nie chcieliśmy już zostawiać 
dzieci samych w ośrodku. Już tym razem bardzo się o nie niepokoiliśmy.

W tym samym roku byliśmy wraz z dziećmi i z nowym już namiotem 
na campingach w N.R.D. Rozwinęliśmy namiot najpierw na campingu 
w Berlinie a następnie w Moritzburgu, niedaleko Drezna.

W tym roku miało również miejsce istotne wydarzenie rodzinne: 
Piotruś zdał maturę. Na balu maturalnym tańczył poloneza w pierwszej 
parze z panią dyrektor liceum Grycewiczową.
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Ja natomiast wszedłem w skład Rady Wydziału Elektroniki WAT, 
w której działałem do 1974 roku aby po kilkuletniej przerwie powrócić do 
niej w 1979 r. i pozostawać do chwili obecnej.

W grudniu, w kolejną rocznicę powstania Akademii zostałem 
wyróżniony nagrodą rektorską Była to nagroda zespołowa: „Za
opracowanie i wykonanie modeli silnika krokowego i prądnicy 
tachometrycznej do układu numerycznego sterowania obrabiarek”. Dyplom 
podpisał rektor Sylwester Kaliski. Kierownikiem tej pracy był płk. Dulewicz. 
Silnikiem krokowym (obecnie nazywa się skokowym) zajmował się płk 
Dulewicz wraz z pomocnikami, ja natomiast z płk. K. Koziełem 
zajmowaliśmy się prądnicami tachometrycznymi. Ta tematyka była 
uważana (i słusznie) za mniej atrakcyjną.

W 1973 r. po raz pierwszy wziąłem udział w Sympozjum z Maszyn 
Elektrycznych, które odbyło się w Kazimierzu Dolnym. Od tej pory 
sympozja takie stały się już tradycją i w 1999 r. mieliśmy już XXXV, też 
w Kazimierzu. Głównym organizatorem tych sympozjów, które tradycyjnie 
odbywają się co roku była wówczas Katedra Maszyn Elektrycznych 
Politechniki Warszawskiej, wspomagana czasem przez Instytut 
Elektrotechniki w Międzylesiu lub przez PAN. Przewodniczył komitetowi 
naukowemu i organizacyjnemu tych konferencji przez wiele lat, 
nieodżałowany prof. dr inż. Władysław Latek. W komitecie organizacyjnym 
niepoślednią rolę spełniał Zdzisław Zycki, obecnie dr hab. inż. profesor 
Instytutu Elektrotechniki. Później powstał komitet organizacyjny tych 
sympozjów, skupiający przedstawicieli głównych ośrodków zajmujących się 
maszynami elektrycznymi i transformatorami w Polsce. Sympozja 
organizowały na przemian głównie ośrodki: gdański, gliwicki, krakowski, 
łódzki, poznański, warszawski i wrocławski. Przepraszam jeżeli jakiś 
ośrodek pominąłem, lecz nie piszę historii tych sympozjów lecz 
wspominam to co zachowało się w mojej niedoskonałej pamięci.

Najlepsze wspomnienia pozostały mi z tych pierwszych spotkań 
w Kazimierzu Dolnym. Prof. Latek zadbał zawsze o to, żeby części 
naukowej towarzyszyła część humanistyczna lub krajoznawcza. Zapraszał 
więc na prelekcje różne znane osobistości. Raz, pamiętam, pogadankę 
wygłosił bardzo wtedy popularny red. Wiesław Górnicki. Kiedy indziej 
pamiętam wycieczkę statkiem po Wiśle i zwiedzenie zamku w Janowcu. 
Kierownikiem wycieczki był prof. Włodzimierz Moroz. Pamiętam ze statku 
sylwetkę dr Czesława Sapały, który zbyt wcześnie opuścił nasze grono. 
Pałac w Janowcu, zniszczony w czasie działań wojennych próbował 
odbudowywać jego właściciel, przedwojenny oficer WP, który nawet 
zamieszkał tam w odremontowanym pomieszczeniu. W wieży zamkowej 
było zorganizowane małe muzeum pamiątek po Tadeuszu Kościuszce, 
który tam bywał ongiś. Obecnie zamek znajduje się w ruinie.
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Już wtedy na zakończenie sympozjum odbywała się kolacja 
koleżeńska. Zwyczaj ten przetrwał do dziś.

3.4. Lekcja pokory

27 września 1973 Oleńka została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi, zaś 20 dni wcześniej ja otrzymałem Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (Polonia Restituía). To ostatnie odznaczenie nazywano 
wówczas potocznie „chlebowym", gdyż zapewniało niewielki dodatek do 
emerytury. Później to zlikwidowano. Pozostał natomiast w niezmienionej 
formie dodatek dla pracowników cywilnych wojska „za pracę w wojsku”, 
który ostatnio otrzymuję będąc zatrudniony w WAT na 1/2 etatu profesora 
zwyczajnego w wysokości 28 groszy miesięcznie. Trudno wymyślić 
bardziej śmieszną rzecz. Kiedy po dekoracji powrócjłem do domu (order 
miałem już odpięty), zjawił się administrator i wręczył mi pismo 
Garnizonowej Administracji Mieszkań Nr 4 Warszawa - Wola z dnia 
6.10.1973, następującej treści:

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr. P-130/54/72 
z dnia 11.03.72 r. w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i porządku polecam do dn. 12.10.73 r. opróżnić 
piwnicę, w której znajduje się zawór gazowy i przenieść rzeczy do drugiej, 
którą Ob. Pułkownik ma w posiadaniu.

W razie nie wykonania powyższego zarządzenia GAM-4 usunie 
rzeczy przymusowo i za które nie bierze odpowiedzialności. (Składnia 
zdania zgodnie z oryginałem T.W.)
Tu następował odpowiedni podpis szefa GAM Nr.4.

Piwnica, z której mnie przepędzano była duża, sucha i jasna, ta którą 
„miałem w posiadaniu" była mała i wilgotna. Pozostali lokatorzy naszego 
4 rodzinnego bloku dysponowali kilkakrotnie większymi powierzchniami 
piwnicznymi. Z pisma wynikało, że mam się przeprowadzić natychmiast. 
Bardzo mnie to zdenerwowało i zapowiedziałem administratorowi, że będę 
się odwoływał.

- Nie ma odwołania. Trzynastego usuniemy pana rzeczy z piwnicy - 
powiedział szorstko. To była lekcja pokoiy. Wtedy zrozumiałem jakim 
byłem małym człowieczkiem. A jeszcze przed chwilą wydawało mi się, że 
mam skrzydła.
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4. Lata 1974 -1975

4.1. Nieudane podejście

W dniu 10 stycznia 1974 złożyłem u Komendanta Wydziału 
Elektroniki prof. dr inż. K. Dzięciołowskiego raport z prośbą o wszczęcie 
przewodu habilitacyjnego przyjmując za podstawę rozprawę pt. „Studium 
teoretyczne i eksperymentalne zagadnienia pulsacji napięcia prądnic 
tachometrycznych prądu stałego".

Na posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki WAT w dniu 31.01.1974 
została wyznaczona komisja do rozpatrzenia wniosku o wszczęcie 
przewodu habilitacyjnego, w składzie: 
przewodniczący - prof. Józef Kosacki - WAT; 
członkowie - prof. dr hab. inż. Władysław Jarominek - WAT; 

doc. dr hab. inż. Józef Kalisz - WAT;
prof. dr inż. Władysław Latek - Politechnika Warszawska (jako 
specjalista);
doc. dr inż. Włodzimierz Dulewicz - WAT (jako specjalista).

Po zapoznaniu się z pracą i całokształtem mego dorobku naukowego 
Komisja postawiła wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego
i zaproponowała wyznaczenie na recenzentów pracy habilitacyjnej 
następujących osób:

- prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej;
- prof. dr hab. inż. Władysław Paszek z Politechniki Śląskiej;
- doc. dr hab. inż. Jerzy Owczarek z Politechniki Warszawskiej.
Wniosek Komisji i skład recenzentów zostały przyjęte jednomyślnie

na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 2.05.1974. W dniu 9 maja 1974 r. 
Rada Naukowa WAT (Senat) zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału, lecz 
przed tym zaszły jeszcze brzemienne wydarzenia. Pułkownik Dulewicz 
rozpoczął bezpardonową walkę o'nie dopuszczenie do uzyskania przeze 
mnie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Chronologia rozgrywki 
była następująca:

Pomiędzy 26 stycznia a 7 lutego doręczyłem maszynopis pracy
i wykaz dorobku naukowego przewodniczącemu i wszystkim członkom 
komisji, przy czym w każdym przypadku referowałem zarówno treść pracy 
jak i stan dorobku. Wtedy otrzymałem sygnały, że Dulewicz chodzi 
indywidualnie do członków komisji i namawia ich do nie wszczynania 
mojego przewodu. Szczególny nacisk położył na „urobienie” prof. Latka 
jako na autorytet w dziedzinie maszyn elektrycznych.

Kiedy w dniu 4 lutego wyszedłem z gabinetu prof. Latka w Katedrze 
Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej po dłuższej rozmowie



35

merytorycznej, minąłem się z płk Dulewiczem, który tam wchodził. W dniu
6 lutego był ponownie u prof. Latka.

W czterorodzinnym domu przy ul. Radiowej zajmujemy kwaterę 
służbową na parterze. Nad nami mieszkał wtedy płk dr inż. Walery 
Kujawski, Zastępca Komendanta WAT ds. Nauki, w którego gestii były 
sprawy podnoszenia kwalifikacji naukowych kadry. Opowiedziałem mu
0 kreciej robocie Dulewicza i wyraziłem przypuszczenie, że zjawi się on 
wkrótce u prof. W. Jarominka. Płk Kujawski zadzwonił do prof. Jarominka
1 uprzedził go o mającej nastąpić u niego wizycie. Rzecz działa się 7 lutego 
1974 r. Zabawne jest to, że Dulewicz zjawił się u Jarominka jeszcze tego 
samego dnia. Przed pójściem do Jarominka przeprowadził ze mną 2,5 
godzinną rozmowę, w której namawiał mnie do zrezygnowania 
z wszczynania przewodu. Nie tylko różni szefowie katedr w większości nie 
mieli habilitacji ale również on sam jej nie miał.

Te wszystkie zabiegi nie przyniosły' rezultatu i jak już pisałem 
Komisja wnioskowała o wszczęcie przewodu i Rada Wydziału podjęła 
odnośną uchwałę. Była jednak jeszcze jedna instancja i uchwałę Rady 
Wydziału Elektroniki musiała zatwierdzić Rada Naukowa WAT. 
Przewodniczył tej radzie Rektor Kaliski. Teraz celem Dulewicza stało się 
nie dopuścić do wydrukowania pracy i nastawić negatywnie Rektora. Ale 
ten znajdował się na leczeniu w Busku Zdroju i istniała groźba, że decyzja
o oddaniu pracy do druku może być podjęta przez jego zastępcę.

W dniu 10 lutego rektor Kaliski powrócił z Buska a 12 lutego wezwał 
mnie do siebie. Powiedział mi, że Dulewicz telefonował do niego do Buska, 
prosząc żeby wydał decyzję o wstrzymaniu biegu sprawy a w dniu 
poprzedzającym przyszedł nawet do niego do domu prosić go o to 
osobiście. Gen. Kaliski powiedział mi dosłownie tak:

- Powiedziałem Dulewiczowi, że jak się nie odczepi od Wróbla to mu 
łeb rozwalę. Uspokoiłem się trochę, lecz nie przewidziałem, że mój 
oponent tak wierzył w swój spryt iż liczył na to że zrobi swoje a łeb ocali. 
Jednak w dniu 22 lutego praca została oddana do druku a później zapadła 
uchwała senatu, o której już pisałem. Monografia liczyła 248 stron. Została 
wydana jako dodatek do Biuletynu WAT nr.3 (259) w nakładzie 225 
egzemplarzy. Druk ukończono w marcu 1974 r.

Ale Dulewicz tak łatwo nie zrezygnował. Teraz swoją uwagę skupił na 
recenzentach. Do doc. Owczarka było mu najbliżej, posunął się również do 
wprowadzenia w sprawę i wywarcia nacisku na nestora maszynowców 
warszawskich prof. dr inż. Bolesława Dubickiego, któremu Owczarek 
podlegał służbowo. Później jeździł do prof. Dąbrowskiego do Poznania i do 
prof. Paszka do Gliwic. Na profesora Paszka była wywierana jeszcze 
silniejsza presja niż na Owczarka. Jak mi później opowiadał zatelefonował 
do niego pewien profesor, członek poważnego gremium naukowego 
(przyjaciel Dulewicza) i domagał się napisania negatywnej recenzji.
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Paszek, człowiek otwarty i pryncypialny powołał się na swoje uprawnienia 
jako niezależnego recenzenta. Wtedy usłyszał że uprawnienia można 
również stracić nie tylko uzyskać. W kilka lat później owemu profesorowi 
zdarzył się niecodzienny przypadek jak na promotora. W trakcie obrony 
pracy doktorskiej jego doktoranta okazało się, że ten ostatni nie ma 
w dorobku ani jednej publikacji. Powstała konsternacja. Promotor wyraził 
ogromne zaskoczenie powstałą niezręczną sytuacją. On nie wiedział, że 
jego doktorant nigdy niczego nie opublikował. To co to za promotor?

Pod koniec czerwca nadeszła recenzja od doc. J. Owczarka. Była to 
recenzja krytyczną i w zasadzie negatywna. Kończyła się ona wnioskiem
o przeredagowanie i ponowne przedstawienie pracy do recenzji. Ponadto 
zawierała również w konkluzji stwierdzenie, że dorobek kwalifikuje 
habilitanta do powołania na stanowisko docenta. Była to konkluzja nieco 
dziwna gdyż habilitowanie się było formalnie uważane za warunek 
powołania na stanowisko docenta, lecz praktyka była taka, że na naszym 
wydziale przyznano tytuły profesorów nadzwyczajnych kilku osobom bez 
habilitacji.

Recenzja była powierzchowna i zawierała sporo błędów i nieścisłości. 
Jej ogólny ton był taki iż było widać, że recenzent czyni wysiłki by osłabić 
wartość pracy. Dorobek natomiast był niepodważalny. Choć wiedziałem
o poczynaniach Dulewicza w Politechnice Warszawskiej to jednak jej 
nieżyczliwy ton mnie zaskoczył. Jako specjaliści w dziedzinie mikromaszyn 
spotykaliśmy się z Owczarkiem wielokrotnie. Wiem, że był zawsze życzliwy 
dla mnie i wielokrotnie wyrażał się publicznie pozytywnie o moich pracach. 
Co się zatem wydarzyło? Dopiero po kilku latach ujawnił mi całą prawdę
o zainspirowaniu tej recenzji. Według jego relacji w Katedrze Maszyn 
Elektrycznych odbyło się poufne spotkanie na temat tej recenzji. 
Przewodniczył sam prof. Dubicki. Nazwisk innych uczestników „spisku" nie 
ujawnił mi. W rezultacie narady prof. Dubicki miał podjąć decyzję
0 zanegowaniu pracy. Miał się wyrazić, że sprawa jest „śmierdząca" i nie 
ma co się wychylać. To, że konkluzja była wyrażona w bardzo oględnej 
formie i nie było w niej propozycji odrzucenia pracy a tylko jej 
skorygowania a także, że pojawiła się propozycja powołania mnie na 
stanowisko docenta tłumaczę tym, iż w naradzie uczestniczyły również 
osoby mi życzliwe. Skojarzyłem sobie, że przed nadejściem recenzji 
Owczarka dzwonił do mnie prof. Latek i doradzał wycofanie pracy bo 
zaistniała niekorzystna sytuacja. To ostrzeżenie zlekceważyłem nie znając 
kulis i będąc pewnym wartości swojej pracy.

Ponieważ recenzja była słabo umotywowana a generalny zarzut 
postawiony przez recenzenta był raczej enigmatyczny: „niejednolitość
1 rozproszenie tematyczne rozprawy”, więc postanowiłem się bronić
i sporządziłem obszerny, bo 20 stronicowy dokument zawierający uwagi 
podważające zasadność recenzji. Z elaboratem tym, który kosztował mnie



bardzo dużo pracy poszedłem do gen. Kaliskiego. Chodziło mi nie tylko
o obalenie recenzji ale też i o odzyskanie zaufania prof. Kaliskiego, które 
recenzja Owczarka podważała.

Ale Rektor nie chciał czytać moich uwag. Kolego - powiedział. Tak 
się nie robi. Przy takiej recenzji nie ma szansy na zatwierdzenie stopnia 
doktora habilitowanego przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną nawet 
jeżeli zostanie nadany w trakcie kolokwium habilitacyjnego. Trzeba 
uwzględnić uwagi i przeredagować pracę, wtedy pod innym już tytułem 
przedłożyć ją  na nowo, tak jak proponuje recenzent. Podał mi przykład 
jednego z bardziej znanych obecnie profesorów WAT, któremu przydarzyło 
się to samo. Przeredagował, wydał ponownie i obronił. Poszedłem do 
biblioteki i przejrzałem obie prace, o których mówił generał. Zgadzało się: 
inny tytuł, przeredagowana treść.

Wkrótce przyszły recenzje od Dąbrowskiego i Paszka. Recenzenci 
porozumieli się ze sobą i uzgodnili wspólne stanowisko (co było 
nieetyczne). Proponowali oni przeredagowanie rozprawy a Dąbrowski 
również powołanie na stanowisko docenta. Co za zadziwiająca zbieżność!

W. rezultacie, Komisja w składzie już nam znanym, na posiedzeniu 
w dniu 20.11.1974 zaproponowała zawieszenie przewodu do czasu 
otrzymania nowej wersji rozprawy, przeredagowanej w myśl wskazań 
recenzentów. Przeredagowywanie nie było dla mnie żadnym problemem 
a jednak nie od razu zabrałem się do niego. Nastąpił u mnie okres zastoju. 
A dlaczego tak się stało - opowiem na dalszych stronicach.

To było nieudane podejście. Tak jak sztangista, który stara się 
podźwignąć ciężar lecz mu się nie udaje i sztanga spada na pomost. Ale 
potem ma prawo jeszcze do następnego podejścia. Tylko różnica polega 
na tym, że jego drugie podejście odbędzie się po chwili i możliwości 
stronniczego sędziowania są ograniczone. U mnie drugie podejście było 
odległe a bezstronność sędziowania trudna do przewidzenia.

Jeszcze wyjaśnienie: po co o tych sprawach piszę tak szczegółowo? 
Bo ludzie sądzą, że tytuły i stopnie naukowe uzyskuje się z nominacji 
(może po znajomości?). Niech wiedzą jaka to jest ciernista droga.

4.2. W oczekiwaniu na zielone światło

Równolegle do tych wydarzeń życie biegło normalnym torem. 
W marcu 1974 odbyły się egzaminy ze znajomości języków obcych dla 
kadry. Każdy oficer od starszego wykładowcy wzwyż musiał co kilka lat 
wykazać się znajomością języka rosyjskiego i jednego z języków 
zachodnich: angielskiego lub niemieckiego. Egzaminy te zaliczyłem 
z wynikiem pozytywnym: angielski na stopień II z wynikiem dobrze oraz 
rosyjski na stopień III (doskonały) z wynikiem bardzo dobrze. Te egzaminy 
przeprowadzone w WAT nie dawały uprawnień do pobierania dodatku za
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znajomość języków obcych. Żeby takie uprawnienia uzyskać trzeba było 
zdać egzamin przed specjalną komisją, która działała w Studium Języków 
Obcych w Łodzi.

W czerwcu 1974 r. i w maju 1975 r. uczestniczyłem w kolejnych 
Sympozjach z Maszyn Elektrycznych. Były to bardzo ciekawe spotkania 
specjalistów, zarówno na oficjalnych sesjach jak też i w rozmowach 
kuluarowych. Pamiętam, że na sympozja te przybywał jeszcze w tamtych 
latach prof. Antoni Plamitzer, wówczas już przebywający w Opolu, gdzie 
uczestniczył w powołaniu do życia Wydziału Elektrycznego w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej. Pamiętam jak przyjechał wraz z żoną fiatem126p. 
Miałem zaszczyt spożyć jeden obiad z państwem Plamitzer. I to było moje 
ostatnie spotkanie z niezrównanym mistrzem dydaktyki, wirtuozem słowa.

Jak zwykle w pełni wykorzystaliśmy swoje urlopy. Najpierw byliśmy 
wraz z dziećmi w domku campingowym w Sezonowym Wojskowym 
Ośrodku Wypoczynkowym na Helu. Ośrodek znajdował się na terenie 
oznaczonym napisami: Teren wojskowy. Obcym wstęp wzbroniony. Żeby 
się dostać na Hel samochodem trzeba było zostać przepuszczonym przez 
posterunek ze szlabanem. Karta wczasowa do ośrodka na Helu wraz 
z dowodem osobistym lub ważną legitymacją oficerską zastępowała 
przepustkę. Nieprzyjemnym wspomnieniem z tego pobytu było to, że 
administracja ośrodka była bardzo nieudolna. Po dotarciu n a . miejsce, 
zmęczeni drogą ludzie musieli godzinami oczekiwać na załatwienie 
formalności i przydział domków campingowych. W dzisiejszych czasach, 
kiedy się jedzie na wczasy pełnopłatne, zaraz po wejściu otrzymuje się do 
ręki klucz.

- Proszę się rozgościć, formalności załatwimy później. Korzystne 
natomiast było to, że przydzielono nam bardzo ładnie położony domek. 
Stał on na wysokim brzegu i już w odległości kilkunastu metrów znajdowała 
się mała, piaszczysta plaża. Widok był przyjemny lecz nie bardzo było 
gdzie spacerować. Najbliższy od naszego domek zajmowali sympatyczni 
państwo Pośnikowie (niestety oboje już nie żyjący). Atrakcją były mecze 
siatkówki, w których aktywnie uczestniczył Piotruś. Płk Pośnik sędziował. 
Był dobrym, uważnym i sprawiedliwym sędzią.

Ze względu na to, że nie chcieliśmy mamy zostawiać samej, w 1974 
roku na wczasy zagraniczne pojechaliśmy indywidualnie. Oleńka wykupiła 
sobie w czerwcu ciekawą wycieczkę na trasie: Ryga - Tallin - Wilno - 
Leningrad. Pojechała tam wraz z naszą przyjaciółką Krysią Sobotkowską 
żoną Witka Sobotkowskiego, znanego nam już z poprzednich tomików 
moich wspomnień. Mili państwo K. W. Sobotkowscy mieszkali wówczas 
jeszcze w Łodzi, gdzie Witold był dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej. 
Byliśmy (i jesteśmy) bardzo zaprzyjaźnieni z tą rodziną od czasu 
wspólnych występów w drużynie AZS w Gliwicach. Teraz, kiedy przenieśli
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się oni z Gliwic do Łodzi spotykaliśmy się często w niedzielę mniej więcej 
w połowie drogi pomiędzy Łodzią a Warszawą. Było to zwykle nad 
jeziorem Zdworskim (przy drodze pomiędzy Gąbinem a Łąckiem). Ich 
towarzystwo zawsze nam odpowiadało, gdyż mieli dużo zdrowego humoru
i optymizmu, który nam się udzielał.

Ta wycieczka objazdowa Oleńki była bardzo ciekawa. W ciągu dwu 
tygodni poznała dwie stolice państw nadbałtyckich, nasze Wilno i dawną 
stolicę carów rosyjskich Leningrad (dzisiaj, jak ongiś) Petersburg. Ryga
i Tallin miały swój charakterystyczny urok pomimo wyciśniętego na nich 
piętna władzy radzieckiej. Żeby dzisiaj zrealizować taką wycieczkę trzeba 
przekroczyć kilka granic państwowych.

Był to rzadki przypadek, kiedy dwie przyjaciółki, będąc razem na 
dłuższej wycieczce ani razu się nie pokłóciły. Pamiętam, jak wyjechałem 
samochodem na Dworzec Gdański aby powitać i zabrać do domu Oleńkę. 
W kwiaciarni dworcowej zakupiłem duży bukiet pięknych, czerwonych róż. 
Za chwilę Witek nadjechał z Łodzi. Kiedy tylko zobaczył moje kwiaty, 
natychmiast poszedł do kwiaciarni i nabył takie same. Kiedy panie wysiadły 
na peron Krysia bardzo się śmiała i powiedziała, że małżonek nigdy nie 
obdarowuje jej kwiatami. Identyczność bukietów ułatwiała wyciągnięcie 
wniosków.

Ja wykupiłem w „Gromadzie” wycieczkę raczej pobytową do Rumunii. 
Składała się ona z dwu jednotygodniowych pobytów: w Eforii Nord
i w Sinai. W trakcie tej wycieczki poznałem bardzo ciekawych ludzi. 
Jechaliśmy pociągiem, kuszetkami i nasza podróż trwała bardzo długo. 
W kuszetce - jak wiadomo - jest 6 miejsc. Ja byłem sam, więc obawiałem 
się żeby nie wpaść w jakieś niestosowne towarzystwo. Zwróciłem się więc 
do pilotki wycieczki, którą była pani mecenas z zawodu, dorabiająca sobie 
w ten sposób, gdyż adwokatom nie powodziło się wówczas tak dobrze jak 
obecnie.

- Mam dla pana miejsce - powiedziała po krótkim namyśle. Zostałem 
„dokwaterowany” do piątki osób, które jechały na wycieczkę razem. Byli to: 
pan mecenas Władysław Kempfi (miał wówczas 71 lat) z małżonką oraz 
państwo Sybilscy. Pan był głównym księgowym w Głównym Urzędzie Miar
i Wag w Warszawie, jego żona i jej siostra były sędziami cywilistami. Choć 
ta trójka była młodsza od państwa Kempfi to jednak pierwszy z całej grupy 
zmarł wkrótce na serce pan Sybilski. Zaprzyjaźniliśmy się i stale już cała 
szóstka trzymała się razem.

Szczególnie ciekawym rozmówcą był pan mecenas Kempfi. Przed 
wojną był on prezesem Bratniaka Uniwersytetu Warszawskiego, co mój 
syn - historyk znalazł później w kronikach. Jako student należał do 
młodzieży o zabarwieniu prawicowym. W czasie okupacji rodzina państwa 
Kempfi przeżyła dramat. W ramach akcji eksterminacji polskiej adwokatury
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pan Kempfi został wywieziony do Oświęcimia. Pani Kempfi rozpoczęła 
rozpaczliwą akcję ratowania męża, która się powiodła. Udało się jej 
wykupić go za bardzo duże pieniądze. W Eforii Nord zostaliśmy 
rozlokowani w ośrodku wczasowym złożonym z dużej liczby średnich 
rozmiarów pawilonów. Byliśmy rozmieszczeni w kilku z tych obiektów. 
Oprócz mnie w wycieczce brał udział tylko jeden samotny mężczyzna, więc 
przyznano nam wspólny pokój dwuosobowy. Był to młodszy ode mnie 
człowiek (ja miałem wtedy zaledwie 48 lat). Przedstawił się jako dyrektor 
pewnego przedsiębiorstwa w Lublinie wobec czego w potocznej mowie 
nazywaliśmy go po prostu dyrektorem, nie znając ani jego imienia ani 
nazwiska. Był on znośnym współlokatorem i nie sprawiał mi kłopotu.

Rano szliśmy codziennie na plażę, która była dość odległa. Nikt 
z nas nie korzystał z kąpieli błotnych, z których znana jest Eforia. 
Opalaliśmy się na piasku i kąpali w morzu. Nie uczestniczyli w tym 
państwo Kempfi. Oni spacerowali po nabrzeżu, wybierając miejsca 
ocienione, mając na głowach białe kapelusze. Dopiero dzisiaj ich 
naprawdę rozumiem. Z panem Kempfi można było poważnie porozmawiać
0 historii i o polityce. Ale razu pewnego mieliśmy również zabawną 
rozmowę. Ja „przechwalałem się”, że krótkie spodenki, których używam 
mają już prawie 20 lat. To nie jest tak dużo, „przebił" mnie pan Kempfi. Ja 
przywiozłem tutaj spodenki, które kupiłem sobie przed wojną na Capri.

- Oj, panie mecenasie, to pan naruszył prawo, gdyż jest ustawa, że 
przedmioty wyprodukowane przed wojną można wywozić za granicę tylko 
za specjalnym zezwoleniem, powiedziałem. Ja to traktowałem jako żart, 
lecz pan Kempfi, prawnik o nieskazitelnie czystych rękach poważnie się 
zmartwił.

Z plażą z której korzystaliśmy graniczyła plaża dla nudystów. My 
trzymaliśmy się z dala ale ciekawość była silniejsza od nas. „Dyrektor” 
wymyślił taki fortel, że szedł wzdłuż brzegu obok plaży nudystów i udawał 
że zbiera muszelki a wcale nie interesuje się nagimi kobietami. Mnie zabrał 
ze sobą. W pewnym momencie, kiedy znalazł jakiś ciekawszy okaz muszli 
a byliśmy trochę oddaleni od siebie, na całe gardło zawołał:

- Panie pułkowniku!
- Panie dyrektorze, czy nie moglibyśmy przestać się tytułować i to 

jeszcze tak głośno i w takim miejscu?
A obserwacje poczynione na tej plaży? Widok był bardzo 

zróżnicowany. Wśród kobiet widać było zarówno zgrabne, młode ciała jak
1 zwisające piersi staruszek. Negatywne wrażenie zrobił na mnie widok 
ojca, mniej więcej w moim wieku z prawie już dorosłą córką. To mi się nie 
mogło pomieścić w głowie.

Pewną atrakcją pobytu w Eforii były wieczorki taneczne w sporych 
rozmiarów lokalu, na które chodziliśmy całą grupą, do której należała 
nasza szóstka z pociągu, pani pilot i „dyrektor”. Wieczorki zaczynały się



zaraz po kolacji. Orkiestra przygrywała ładne melodie do tańca. Gośćmi 
byli przeważnie młodzi Niemcy, Czesi i Słowacy. Ciastka, lody, kawa
i herbata były tam bardzo tanie. Serwowano też napoje alkoholowe, 
przeważnie koniaki. Jednego razu „dyrektor" postanowił mnie upić. Ja 
jeszcze wtedy piłem alkohol, choć bardzo rzadko i mało. Nie czułem się 
dobrze po alkoholu. Po obiedzie mój współlokator zaciągnął mnie do 
owego lokalu, w którym wieczorem odbywały się potańcówki i postawił 
koniak. Wypiliśmy po kieliszku koniaku i chciałem już iść, lecz „dyrektor” 
tak łatwo mnie nie wypuścił.

- No jeszcze po jednym. Co to jest jeden kieliszek koniaku. Nie 
miałem ochoty na więcej, lecz zgodziłem się acz niechętnie. Zastrzegłem 
jednak że będzie to już absolutnie ostatni kieliszek. Kiedy wypiliśmy 
„dyrektor” przywołał kelnera i pomimo mojego kategorycznego
oświadczenia, że więcej nie będę pił, zamówił po trzecim kieliszku. Ale ja 
byłem nieugięty. Kiedy opuszczaliśmy lokal na stoliku pozostał nietknięty 
kieliszek koniaku. Pomimo tego mocno kręciło mi się w głowie. Pamiętam 
takie zabawne wydarzenie w Warszawie, które miało miejsce mniej więcej 
w tych latach. W „sali lustrzanej" klubu oficerskiego WAT odbywało się 
przyjęcie, prawdopodobnie z okazji awansów jakichś oficerów. Siedząc 
obok jednego z gości (który raczej „za kołnierz nie wylewał”) zrobiłem 
eksperyment. Obserwowałem ile on pije i sam wypijałem równo połowę, 
tego co on. Kiedy kelnerka dała do zrozumienia, że trzeba już zakończyć 
imprezę wróciłem do domu mocno pijany a mój sąsiad organizował jeszcze 
wypad do jakiegoś innego lokalu żeby się naprawdę napić.

W kurorcie Eforia Nord, oczywiście obejrzeliśmy to znane kąpielisko 
lecznicze, gdzie ludzie dobrowolnie tytłają się w błocie. Tam również 
wszyscy kuracjusze przebywali nago, lecz oddzielnie mężczyźni 
a oddzielnie kobiety.

Po tygodniowym pobycie, z upalnej Eforii przemieściliśmy się do 
położonej w górach Sinai, dawnej rezydencji królów rumuńskich. 
Zostaliśmy rozmieszczeni w starym pensjonacie na wzniesieniu, na posiłki 
udawaliśmy się do eleganckiej restauracji w miasteczku na dole. Widoki 
były wspaniałe. Niektórzy uczestnicy naszej wycieczki udawali się na 
wędrówki w góry, my spacerowaliśmy po Sinai. Było gdzie spacerować i co 
oglądać. Był to w tamtych stronach sezon winogron. Były bardzo tanie, 
zajadaliśmy się ile wlazło.

Nasza wycieczka miała również rumuńskiego przewodnika, który 
stale się przy nas trzymał. Był to młody mężczyzna, mówiący dość słabo 
po polsku. Jego matka pochodziła z Odessy i była Polką, ojciec Rumunem. 
Kiedy spacerowaliśmy po Sinai toczyły się ciekawe rozmowy. Pan Kempfi 
znał dobrze historię lat przedwojennych i wojennych i jego wypowiedzi były 
bardzo rozsądne. Pewnego razu w wąskim gronie wspomniał o tym, że 
w 1939 roku Rumuni nie zawsze zachowywali się poprawnie wobec
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naszych uchodźców. Internowanie prezydenta , naczelnego wodza i rządu, 
utrudnianie ewakuacji przez Turcję, próby uzyskiwania od Polaków 
korzyści materialnych. Ku naszemu olbrzymiemu zaskoczeniu „dyrektor” 
powtórzył to wszystko rumuńskiemu przewodnikowi, który bardzo się 
oburzył. Kiedy jechaliśmy autokarem na wycieczkę (zorganizowano kilka 
wycieczek) skorzystał, że wszyscy są zgromadzeni w autokarze a on ma 
do dyspozycji mikrofon i wygłosił długi referat o tym jak to Rumuni 
zaopiekowali się Polakami bezinteresownie i ile dobrego dla nich zrobili.

Przypominam sobie jedną wycieczkę do sporego miasta Braęov. 
Jechaliśmy luksusowym autokarem turystycznym firmy Mercedes, 
wyprodukowanym w Iranie (to było jeszcze za czasów szacha). Wiedziano 
że Polacy lubią robić zakupy i dlatego wycieczka odbyła się pod koniec 
turnusu i zamiast zwiedzania dano nam kilka godzin wolnego czasu. Kiedy 
powracaliśmy do autokaru w drzwiach stał przewodnik i patrzył co kto 
dźwiga. Przeważnie ludzie nieśli alkohole. Ja nie miałem zamiaru wieźć do 
Polski alkoholu i dlatego wracałem z pustymi rękoma. Przewodnik patrzył 
podejrzliwie. Zapewne myślał, że jestem „grubszą rybą” i zahandlowałem 
walutami.

Powrotną podróż odbyliśmy w tej samej obsadzie kuszetki. Do tego 
stopnia zaprzyjaźniliśmy się z tymi tak sympatycznymi ludźmi, że 
postanowiliśmy się spotykać w Warszawie. Najpierw były to spotkania 
w kawiarniach a potem bywaliśmy u siebie w domach. Pamiętam spotkanie 
w kawiarni hotelu „Grand" przy ulicy Kruczej. Po wyjściu z kawiarni 
ujrzeliśmy kłęby dymu i usłyszeliśmy odgłos syren strażackich. To palił się 
Powszechny Dom Towarowy w Alejach Jerozolimskich.

Ludzie myślą zwykle, że jak ktoś wyjeżdża sam na wycieczkę 
zagraniczną to zapewne jego stosunki z żoną nie najlepiej się układają. 
Kiedy będąc u nas państwo Kempfi zobaczyli nasze przyjazne stosunki
I poznali Oleńkę, pan Kempfi, kiedy wyszła z pokoju, powiedział:

- Panie pułkowniku, ależ pan ma wspaniałą żonę!
- Wiem o tym.
Kiedy zbliżały się imieniny pana Kempfiego (Władysława) i zadzwonił 

żeby nas zaprosić powiedział, że będę mógł poznać osobiście generała 
Abrahama, który jest jego przyjacielem i zapowiedział swój udział w tych 
imieninach. Uradowałem się. Gen. bryg. Roman Abraham był wybitną 
postacią w historii Wojska Polskiego. To on we wrześniu 1939 r. przebił się 
do Warszawy na czele grupy operacyjnej kawalerii z armii „Poznań", po 
bitwie nad Bzurą. Na zachodnich przedpolach Warszawy jest kilka 
cmentarzy żołnierzy z tej grupy kawalerii.

Kiedy rozpoczęło się przyjęcie u państwa Kempfi, na którym między 
innymi poznaliśmy przedwojennego wojewodę wileńskiego, zadzwonił 
telefon. To generał Abraham zawiadamiał, że z powodu choroby musi 
zatrzymać się w domu. Miał wtedy 84 lata. Wkrótce po tym zmarł.



43

W styczniu 1975 r. byliśmy na wczasach we dwoje w Zakopanem. 
Wybudowano tam nowy hotel „Orbis Kasprowy". Podobno budowała go 
jakaś firma jugosłowiańska. Ogłoszono możliwość wykupywania tam 
pobytów na dowolną liczbę dni. Sprzedażą skierowań zajmował się „Orbis” 
przy ul. Brackiej 18. Najpierw była przyjemna jazda saniami z dworca do 
hotelu. Hotel okazał się rzeczywiście jak na owe czasy nowoczesny. Miał 
kryty basen, przechowalnię nart, dobrą restaurację i kawiarnię. Ale 
początek był jak to u nas w Polsce. Pomimo że mieliśmy skierowania na 
ten dzień i przyjechaliśmy o właściwej godzinie, okazało się, źe nie ma 
wolnych pokoi.

- Proszę czekać, jak się opróżni zawiadomimy państwa. Czekaliśmy 
w holu przez kilka godzin. Wreszcie zdenerwowany zwróciłem się w dość 
ostrej formie do recepcjonisty. Pokój się znalazł. Pobyt był przyjemny. 
Chodziliśmy na długie spacery po Zakopanem. Ja zabrałem ze sobą narty, 
więc zjeżdżałem z łagodnego zbocza tuż obok hotelu. Później na pytania 
ciekawskich:

- Gdzie zjeżdżałeś? Odpowiadałem:
- Z Kasprowego. Ale nie Wierchu a tylko hotelu.
Regularnie uczęszczaliśmy na basen. Nie był zbyt zatłoczony, choć 

zawsze znajdzie się taki pływak, który zachowuje się tak jakby był sam 
jeden w basenie. Ogólną ciekawość wzbudzał kąpiący się tam wicepremier 
Wrzaszczyk z rodziną. Jedzenie w restauracji hotelowej było wyśmienite, 
obsługa kelnerska wytworna.

Tej samej zimy, w okresie ferii wysłaliśmy oboje dzieci na 
zorganizowane przez WAT wczasy młodzieżowe w domu wczasowym 
„Zorlina" w Żegiestowie. Wróciły zdrowe i zadowolone.

4.3. Powołanie do życia ISPA

Na początku 1975 roku nastąpiła reorganizacja struktury WAT. 
W miejsce dotychczasowych katedr ( z których pozostały tylko nieliczne) 
powstały instytuty. W ramach tej reorganizacji z dniem 1 stycznia 1975 r. 
z połączenia katedr: Elektrotechniki oraz Elementów Magnetycznych
i Urządzeń Elektrycznych powstał Instytut Systemów Pomiarowych
i Automatyki (w skrócie ISPA).

Kierownikiem instytutu był od początku roku 1975 do końca roku 
1980 płk doc. dr inź. Włodzimierz Dulewicz (później, po habilitacji w tym 
samym roku i nominacji na profesora nadzwyczajnego w 1979 roku - prof. 
dr hab. inż.) Jego zastępcą był doc. dr inż. Jerzy Barzykowski ( po 
habilitacji w 1979 r. i o kilka lat późniejszej nominacji profesorskiej - prof. dr 
hab. inż.) Prof. Barzykowski na początku 1981 r. objął stanowisko szefa 
instytutu. Wtedy jego zastępcą został płk dr inż. Zbigniew Denys.
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Instytut miał początkowo strukturę czterozakładową, by po kolejnej 
reorganizacji w 1979 r. przejść na strukturę trójzakładową Z pewnym 
wyprzedzeniem w latach opiszę obsadę personalną na stanowiskach 
kierowników zakładów.

Kierownikami Zakładu Teorii Obwodów i Pomiarów byli kolejno: płk dr 
inż. Czesław Moroz (1975 - 1986); ppłk dr inż. Henryk Sobierajski (1987 - 
1989}; ppłk Bartosz Mędrzycki (od 1989); dr inż. Zbigniew Sokołowski (do 
31.12. 1998); ppłk dr inż. Leszek Iwanejko (od 1.01.1999).

Kierownikiem Zakładu Elektromaszynowych Elementów Automatyki 
był od początku powstania instytutu, pełniący te obowiązki jeszcze 
w poprzedniej strukturze płk doc. dr inż. Tadeusz Wróbel (po habilitacji 
w 1977 r. i nominacji profesorskiej w 1992 r. - prof. dr hab. inż.).

Kierownikiem Zakładu Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń 
Pokładowych był również poprzedni kierownik zakładu płk dr inż. Lesław 
Będkowski (po habilitacji w 1981 r. i późniejszej nominacji profesorskiej 
prof. dr hab. inż.).

Instytut dysponował czterema laboratoriami dydaktycznymi, w skład 
których wchodziło osiem monotematycznych pracowni dydaktycznych. 
Laboratoria dydaktyczne instytutu dysponowały 110 stanowiskami 
pomiarowymi. Zostały ponadto zorganizowane 4 pracownie naukowo 
badawcze. Instytut miał dobrze zorganizowany warsztat mechaniczny oraz 
magazyn materiałowo - techniczny.

Instytut miał bardzo duże i bogate tematycznie obciążenie. Niekiedy 
przekraczało ono 12 000 godzin zajęć dydaktycznych rocznie a nigdy nie 
spadało poniżej 8 000 godzin. Każdego roku realizowano ponad 40 
różnych programów nauczania, między innymi z takich przedmiotów jak na 
przykład: Teoria Obwodów i Sygnałów Elektrycznych; Miernictwo 
Elektryczne i Elektroniczne; Elektrotechnika Ogólna; Maszyny Elektryczne; 
Napędy Elektryczne; Elementy Automatyki; Zasilanie Elektryczne; 
Elektronika i Energoelektronika; Urządzenia Elektryczne; Elektryczny 
Osprzęt Samolotów; Zasady Drobnych Konstrukcji. Kierowano projektami 
przejściowymi i pracami dyplomowymi (w liczbie kilkunastu rocznie). 
Prowadzono indywidualne studia magisterskie.

Pracownicy ISPA roztaczali opiekę nad studentami w ramach Koła 
Zainteresowań Naukowych. Działali czynnie w różnych Radach 
Naukowych w tym Komitetów PAN a także w Stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich.

Była prowadzona bardzo szeroko działalność naukowo - badawcza, 
uwieńczona wielokrotnie wdrożeniami produkcyjnymi. O tym jednak 
szczegółowo napiszę przy podsumowywaniu działalności instytutu, 
sporządzonym w związku ze zbliżającym się 40 - leciem istnienia 
Wojskowej Akademii Technicznej.
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4.4. Habilitacja pułkownika Dulewicza

Nie wiedziałem o tym, że kiedy płk Dulewicz energicznie zabiegał
o opóźnienie mojej habilitacji, sam w szybkim tempie realizował swoją. 
Komisja powołana do przeprowadzenia jego przewodu habilitacyjnego po 
złożeniu przez niego maszynopisu pracy wysłała ją  jak to się zwykle czyni 
do recenzenta wydawniczego, którym zgodził się być prof. dr hab. inż. 
Mirosław Dąbrowski z Poznania.

Pewnego dnia zostałem wezwany do gabinetu szefa instytutu. Po tylu 
latach współpracy znaliśmy się tak dobrze, iż od razu rozpoznałem, że jest 
jakiś inny niż zwykle. Przypominał mi siebie z tego okresu, kiedy stracił 
stanowisko komendanta wydziału a akredytacji na attache w Paryżu nie 
otrzymał. Zrozumiałem, że musiało mu się coś przykrego przydarzyć. Od 
razu przystąpił do rzeczy. Powiedział mi, że jego rozprawa habilitacyjna 
została odrzucona przez prof. Dąbrowskiego i zwrócona mu przez komisję 
przewodu celem dokonania poprawek i uzupełnień.

Oczywiście opinii prof. Dąbrowskiego mi nie pokazał,- lecz skupił się 
na tych jej fragmentach, w których liczył na moją pomoc. Prosił mnie 
mianowicie bym mu pomógł uwzględnić następujące zarzuty recenzenta:

- niewłaściwe potraktowanie bibliografii, która (jak by nie było 
w monografii naukowej) nie była w ogóle cytowana, lecz stanowił ją  
zamieszczony na końcu pracy spis książek dotyczących mikromaszyn 
elektrycznych, głównie książek radzieckich;

- niespójność oznaczeń wielkości i indeksów przy niektórych 
oznaczeniach; w związku z kompilacyjnym charakterem znacznej części 
pracy te same wielkości były w różnych jej częściach inaczej oznaczane, 
przy czym nie były przestrzegane Polskie Normy w dziedzinie maszyn 
elektrycznych;

- praca miała poważne braki stylistyczne.
Wręczył mi ją  i poprosił o dokonanie przeróbek i uporządkowanie pracy.

- Zwracam się do pana panie kolego, bo pan ma duże doświadczenie 
w tych sprawach - powiedział. Miałem mieszane uczucia. To, że zwrócił się 
właśnie do mnie w tej sprawie, po tym jak postąpił w sprawie mojej 
habilitacji, zaskoczyło mnie. Wczoraj wrogi, dziś przymilny w potrzebie. 
Wziąłem pracę i zabrałem się energicznie do roboty. To była ciężka 
harówka. Trzeba było prześledzić wszystkie oznaczenia od początku pracy 
do końca i ujednolicić je w dodatku tak, by były w zgodzie z Polskimi 
Normami a nie z radzieckimi normami „GOST”. Zacytowanie w tekście 
literatury i uzupełnienie jej o pozycje czasopiśmiennicze wymagało niemało 
trudu. Nie było też łatwym zadaniem wygładzenie nieporadności stylu.

Nie zdawałem sobie wtedy zupełnie sprawy, że pracując tak ciężko 
pracowałem w pewnym sensie na swoją korzyść. Dopiero znacznie później 
zorientowałem się, że „tajny układ” w gabinecie profesora Dubickiego nie
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przewidywał całkowitego utrącenia mojej pracy, lecz tylko stworzenia takiej 
sytuacji by płk Dulewicz habilitował się wcześniej. W moim więc interesie 
było, by on habilitował się jak najprędzej. To są oczywiście tylko moje 
domysły. Żaden z uczestników domniemanego (na podstawie wypowiedzi 
prof. Owczarka) spotkania już nie żyje. Prof. Owczarek również. Zresztą 
mój werdykt komisji był taki sam jak jego: „przeredagować pracę”. Z tym, 
że on zabrał się energicznie do przeredagowywania rozprawy zaraz 
następnego dnia po otrzymaniu recenzji wydawniczej, gdyż wiedział, że 
ma sprzyjającą atmosferę, ja natomiast odczuwałem ów „smród", o którym 
według prof. Owczarka powiedział prof. Dubicki. Dlatego z niesmakiem 
odłożyłem sprawę swojej habilitacji i zająłem się innymi sprawami.

Po dokonaniu przeróbek rozprawa habilitacyjna płk Dulewicza pt. 
„Analiza możliwości udoskonalenia niektórych mikromaszyn elektrycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem powiększenia częstotliwości” zawierająca 
194 strony i 67 pozycji literatury cytowanej została oddana do druku. Druk 
ukończono w maju 1975 r. Wkrótce potem odbyło się kolokwium 
habilitacyjne, zakończone pomyślnie. Nie znam przebiegu kolokwium gdyż 
nie mogłem być na nim obecny, ponieważ zgodnie z przepisami jest to 
„impreza” zamknięta (w przeciwieństwie do obrony pracy doktorskiej). 
Obecni mogą być tylko członkowie Rady Wydziału uprawnieni do 
głosowania. Ja tego warunku nie spełniałem.

5. Lata 1976 -1977

5.1. „Nie zasłużony” nauczyciel PRL

Zacznę od tej sprawy, choć wydarzyła się dopiero w grudniu, gdyż 
była „najciekawszym” wydarzeniem 1976 roku. Pewnego dnia, gdy 
pracowałem przy biurku w moim gabinecie służbowym (chwilowo wolny od 
odpraw, narad, szkoleń wojskowych i politycznych, wreszcie wykładów) - 
zadzwonił telefon. Odezwał się głos sympatycznego pułkownika 
Kazimierza Kozłowskiego z Oddziału Naukowo -  badawczego. Oznajmił mi 
że przyznano mi honorowy tytuł „Zasłużonego Nauczyciela PRL” Podał mi 
datę, godzinę i miejsce wręczenia odznaczenia. Centralne uroczystości 
WAT-u odbywały się wtedy w sali kinowej pobliskiego korpusu, gdyż sala 
kinowa WAT była w remoncie.

Po kilku dniach płk Kozłowski zadzwonił ponownie. Z zażenowaniem 
poinformował mnie, że nastąpiły zmiany i ja nie otrzymam tego 
odznaczenia. Serdecznie mnie przeprosił. Mówi się trudno. Lecz po 
następnych kilku dniach znowu otrzymałem od niego telefon. Powiedział że 
jeszcze raz się zmieniło i odznaczenie jednak otrzymam. Lista 
wyróżnionych dziś jeszcze będzie odczytana na Radzie Naukowej
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(Senacie) WAT. Kiedy rzeczywiście ją  odczytano rozdzwoniły się telefony 
z gratulacjami. W Senacie miałem wielu znajomych i przyjaciół, więc 
dzwonili by pogratulować mi zaszczytnego wyróżnienia.

Ale jeszcze pod koniec tego samego dnia po raz ostatni zadzwonił 
Kozłowski. Głos jego był smutny. Pomimo, że odczytano iż odznaczenie 
otrzymałem to jednak nie będę go miał. W ostatniej chwili nastąpiła 
zamiana. Zapoznał mnie z mechanizmem tej zamiany. Odznaczenie to 
przyznawało w zasadzie Ministerstwo Oświaty, w tym roku jednak 
wyjątkowo załatwiało to Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
(minister S. Kaliski). Ponieważ w WAT załatwiało się wszystko na ogół 
w ostatniej chwili (i w ministerstwie też), więc nie było jeszcze w uczelni 
odpowiednich dyplomów i medali lub chociażby podpisanej decyzji 
ministra. Dopiero z WAT-u była wysłana lista proponowanych do 
odznaczenia. Przed posiedzeniem Rady Naukowej, jej sekretarz zapytał 
się telefonicznie czy wszystkim wymienionym na liście przyznano 
odznaczenie. Otrzymał odpowiedź twierdzącą. Na tej podstawie odczytał 
listę. Po tym odczytaniu ktoś ostro zainterweniował. Nigdy nie 
dowiedziałem się kto to był. Nie ma sensu snuć domysłów. Oprócz mnie 
skreślony został również płk dr Józef Misztal, z-ca szefa Katedry Ekonomii. 
Kiedy porównało się listę odczytanych i nagrodzonych bez trudu można 
było stwierdzić, że na nasze miejsca wstawiono komendanta akademii 
gen. bryg. doc. dr Aleksandra Grabowskiego i panią doc. dr inż. Kazimierę 
Szyc -Lewańską.

No tak, ale przecież gen. Grabowski nauczycielem wcale nie był. 
Pełnił on tylko funkcję administracyjną. Był przełożonym nauczycieli. 
Przypomina mi się przebieg posiedzenia Rady Naukowej WAT, na którym 
byłem obecny, kiedy podejmowano uchwałę o przyznaniu gen. 
Grabowskiemu stopnia docenta. Przewodniczył i wniosek referował gen. 
Kaliski. Zgodnie ze zwyczajem gen. Grabowski opuścił salę posiedzeń 
rady i rozpoczęła się dyskusja. Gen. Kaliski położył duży nacisk na 
potrzebę podjęcia pozytywnej decyzji. Zdawał się nie dopuszczać myśli, że 
mogłaby być inna. Dał do zrozumienia członkom rady, że życzy sobie takiej 
decyzji. Lecz zgodnie z przyjętą procedurą nie wystarczy zreferowanie 
wniosku przez przewodniczącego. Potrzebne są głosy w dyskusji sławiące 
dorobek naukowy kandydata. Długo nie było chętnych do zabrania głosu, 
aż wreszcie powstał z miejsca płk prof. Stanisław Piasecki, promotor pracy 
doktorskiej Grabowskiego i pośród ogólnikowych pochwał kandydata 
wypowiedział również mniej więcej taką:

- Proszę zwrócić uwagę na duży gradient rozwoju naukowego gen. 
Grabowskiego. Dopiero 3 lata temu uzyskał stopień doktora a już ma dwie 
publikacje. „Kpił czy o drogę pytał?” Przecież to była bardzo negatywna 
„pochwała”. Po pierwsze, że jest tak krótko doktorem a po drugie, że ma 
znikomą liczbę publikacji. Wniosek przeszedł. Gen. Grabowski został
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docentem. Jeszcze w tym samym roku prof. Piasecki odszedł z WAT-u do 
PAN-u, gdzie został kierownikiem Zakładu Badań Operacyjnych. Nie znam 
przyczyny jego odejścia.

5.2. Poprawianie kondycji

W latach 1986/87 wykorzystaliśmy wszystkie urlopy i byliśmy szereg 
razy na wczasach. Za nami były trudne chwile związane z nieudanym 
„podejściem", przed nami zarysowywała się perspektywa „następnej 
rundy", co do której przebiegu mieliśmy niejakie obawy oparte na 
dotychczasowym doświadczeniu. Nie przypadkowo piszę o tym w liczbie 
mnogiej, gdyż Oleńka po cichu też przeżywała mój stres związany 
z habilitacją. Początkowo nie zdawałem sobie z tego sprawy, gdyż jest ona 
opanowana i nie uzewnętrznia swoich wewnętrznych przeżyć, dopiero 
później otworzyły mi się oczy. Napiszę o tym nieco dalej.

Tymczasem przypomnijmy sobie trochę przyjemniejszych chwil, 
jakimi były wyjazdy wczasowe. Najpierw był letni wyjazd nad morze, do 
miejscowości Dąbki, niedaleko Darłowa. Był tam Nieetatowy, Sezonowy 
Wojskowy Ośrodek Wczasowy. Mieścił się na terenie jakiejś byłej jednostki 
wojskowej. Zamieszkiwało się w przystosowanych do tego celu niedużych 
barakach. Jego wadą była spora odległość od plaży nadmorskiej. Pobyt 
tam nie był zbyt atrakcyjny, ale cichy i spokojny. Robiliśmy jakieś wycieczki 
samochodowe a także wypady do Darłowa, na ciastka w tamtejszej 
cukierni.

Byliśmy tam we troje z Irenką. Pewnego dnia zdarzył się przykry 
wypadek. Tuż przed obiadem Irenka zasłabła w naszym pokoju. W panice 
pobiegłem do kierownictwa ośrodka. Okazało się, że na turnusie przebywa 
jako wczasowicz jakiś lekarz z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 
Szybko opanował sytuację.

18 letnia podówczas Irenka miała w tym roku zdawać maturę i to 
jeszcze w czasie trwania tego turnusu. Zapisaliśmy ją  do szkoły w wieku 
6-ciu lat, gdyż umiała już nieźle czytać i pisać, więc nudziła się w domu. 
Mieliśmy pewne wyrzuty sumienia, czy potrzebnie skróciliśmy jej 
beztroskie dzieciństwo. Zeby mogła wziąć udział w maturze musiała 
skrócić pobyt na turnusie, my zaś pozostaliśmy jeszcze dłużej. Jazda 
koleją z Dąbek do Warszawy, tuż przed maturą nie należałaby do 
przyjemności. Poleciała więc samolotem z Koszalina, dokąd dowieźliśmy ją  
samochodem. Staliśmy na murawie lotniska i śledziliśmy w napięciu 
wznoszenie się samolotu przy starcie. Pozostawiam wyobraźni Czytelnika 
odpowiedź na pytanie jakiego typu był samolot, który kursował na linii 
Koszalin-Warszawa w 1976 r. Na pewno nie Boing.

Irenka zwierzyła się nam potem, że trochę się bała tego lotu, 
pierwszego w jej życiu. Maturę zdała „z marszu”.
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Z dużą przyjemnością wspominamy pobyt na wczasach w Zyzdroju, 
w tym samym roku. Zyzdrój to wioska, położona wśród lasów na brzegu 
jeziora Zyzdrój Wielki, w pobliżu bardziej znanych miejscowości; Kiełbonki 
Stare, Zgon, Spychowo. Główną zaletą tego pobytu było miłe, przyjazne, 
wesołe towarzystwo, nie licząc piękna przyrody tamtych stron. Stronę 
organizacyjną wziął na siebie Jurek Sowiński (mistrz szachowy) znany 
z mojej książki „Na studiach” [2] , wówczas dyrektor „Energomontażu” 
w Katowicach.

Państwo Sowińscy przebywali na turnusie w branżowym domu 
wczasowym w Zyzdroju. Wynajęli dwa domki campingowe ustawione na 
podwórzu miejscowego gospodarza, jeden dla państwa Sobotkowskich 
z Łodzi, zaś drugi dla nas. Posiłki przyrządzali gospodarze, którzy mieli 
nawet wynajętą niezłą kucharkę. Nastąpił niejako „zlot gwiaździsty": Krysia
i Witek wstąpili do nas po drodze do Warszawy i razem pojechaliśmy 
swoimi samochodami do Zyzdroju.

Miejsce było piękne. Kilkadziesiąt metrów od zagrody naszego 
gospodarza znajdowało się jezioro z wodą o niespotykanej dzisiaj 
czystości. Już w pobliskich zaroślach znaleźć można było (nie 
przesadzam) całe wiadra maślaków. Zbieraliśmy je i suszyli na zimę 
w suszarni, którą posiadał gospodarz. Tu i ówdzie znajdowaliśmy dorodną 
kanię. Krysia wyspecjalizowała się w ich smażeniu. Bardzo nam 
smakowały.

Jako rozmiłowani w szachach (wszyscy trzej graliśmy kiedyś w tej 
samej drużynie AZS Gliwice, co opisałem w [2]) organizowaliśmy 
codziennie wieczorem błyskawiczne turnieje szachowe. Oczywiście 
dysponowaliśmy zegarem szachowym. Na partię przeznaczaliśmy 10 
minut dla każdego zawodnika. Przeważnie pierwsze miejsce zajmował 
Jurek Sowiński (jakby nie było mistrz krajowy) ale bywało też inaczej. Zeby 
obraz był pełny muszę napisać, że w czasie tej gry piliśmy wódkę, czasem 
nawet w dużych ilościach. Grało się wtedy na wesoło, wśród żartów
i uszczypliwych uwag. Oczywiście dotyczyły one jedynie zagrań na 
szachownicy a nie osób.

Pewnego dnia miało miejsce dziwne zdarzenie. Kiedy wczesnym 
rankiem wyszedłem z domku campingowego, żeby zaczerpnąć świeżego 
powietrza i pogimnastykować się trochę, ujrzałem człowieka, leżącego pod 
naszym samochodem. Leżał na wznak i oglądał spód pojazdu. Z mojej 
pozycji nie można było stwierdzić czy nie manipuluje przy czymś. Kiedy 
zbliżyłem się szybko do samochodu, wyczołgał się i przedstawił. Nazywał 
się Mokrski i zamieszkiwał pobliski domek campingowy u tego samego 
gospodarza. Powiedział on, że ma warsztat mechaniki precyzyjnej 
w Katowicach i taka warszawa combi bardzo by mu się przydała. Stwierdził
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że podwozie jest w znakomitym stanie i chce ten samochód ode mnie 
kupić.

- Ależ ja nie mam zamiaru sprzedawać samochodu. Jest mi również 
bardzo potrzebny, ot do takich wyjazdów jak ten na przykład.

- A kiedy będzie pan mógł go sprzedać?
- Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie prędzej jak za 

kilka lat.
- To ja mam do pana prośbę. Jak pan będzie miał zamiar go 

sprzedać proszę mnie zawiadomić. Wypisał na kartce swój adres i telefon 
(wizytówki nie były jeszcze wtedy tak powszechne jak dzisiaj).

- No tak, ale to może być jeszcze wiele lat.
- Nie szkodzi. Ja poczekam.

Minęły przeszło 4 lata od tej rozmowy i otrzymaliśmy zawiadomienie, 
że samochód fiat 125, na który byliśmy zapisani od kilku lat (taki wtedy był 
system w Polmozbycie) -  jest do odbioru. Zatelefonowałem do Katowic 
pod zapisany przez pana Mokrskiego numer. Odebrała jego żona. Pani 
Mokrska bardzo przepraszała, ale mąż wyjechał do Wiednia za interesami
i wróci dopiero za 3 dni. Prosiła o wstrzymanie się od sprzedaży 
samochodu do jego powrotu. Przyrzekłem. Pan Mokrski zadzwonił 
natychmiast po powrocie (być może nawet nie zdjął przed tym okrycia). 
Umówiliśmy się na najbliższą niedzielę.

Przyjechał ze swoim kolegą -  lekarzem. Bardzo sympatyczni, młodzi 
ludzie. Przejechaliśmy się w stronę wysypiska i z powrotem, nie dalej. Po 
powrocie z przejażdżki zapytał o cenę.

-120 000 zł.
- A czy nie dałoby się trochę opuścić ? Zapytał raczej nieśmiało. 

Wtedy zrozumiałem, że nie muszę opuszczać ani grosza. Formą tego 
pytania wykazał swoją słabość. Moja przewaga była wyraźna. 
Powiedziałem:

- W żadnym wypadku. Samochód ma przebieg około 50 000 km, był 
cały czas garażowany i nie jeżdżony zimą A przecież pan widzi jak 
gwałtownie postępuje inflacja. Za 2 lata być może będę mógł sobie kupić 
za te pieniądze worek kartofli. Umowa została spisana. Nabywca wyjął 
niedbale z kieszeni garść banknotów i odliczył ustaloną sumę. Po dwóch 
dniach zatelefonował do mnie z Katowic i opowiedział mi, że jeszcze tego 
samego dnia pojechali z kolegą do Lublina a następnie do Zakopanego, 
żeby przetestować samochód. Jest bardzo zadowolony i bardzo mi 
dziękuje. Kiedy będę sprzedawał fiata -  prosi o wiadomość. Ale fiata 
eksploatowałem przeszło 18 lat. Po tylu latach nie było już sensu 
telefonować. Mokrski zapewne jeździł już mercedesem, pugeotem, oplem 
lub fordem czy też volkswagenem. Na zakończenie tego wątku warto 
wspomnieć, że przy zakupie tej warszawy combi 9 lat wcześniej zapłaciłem



51

128 000 zł. Taka była inflacja a poza tym w związku z małą podażą, 
samochody używane Były w cenie.

Jeszcze tego samego roku wyjechaliśmy na dwutygodniowy pobyt do 
Lądka Zdroju. Było to we wrześniu. Nie byliśmy w sanatorium wojskowym,
0 nie. To było dla nas nieosiągalne, lecz mieszkaliśmy na kwaterze 
prywatnej wynajętej przez „Orbis". Mając ze sobą wojskowe książeczki 
zdrowia mogliśmy korzystać z leczenia ambulatoryjnego w sanatorium 
wojskowym, oczywiście kiedy zachodziła taka potrzeba. Mnie się udało 
jakimś sposobem uzyskać wstęp na kryty basen pływacki. To była duża 
przyjemność.

Chociaż kwatera prywatna była wynajęta przez cieszący się dobrą 
renomą „Orbis”, nie była ona korzystna. Zajmowaliśmy mały pokoik 
w mieszkaniu samotnej kobiety w średnim wieku, która miała uciążliwy
1 zgryźliwy charakter. Wciąż miała jakieś pretensje w sprawie łazienki. 
Uważała, że się zbyt często myjemy i ograniczała nam zużycie ciepłej 
wody.

Zorganizowaliśmy sobie wycieczki do Bystrzycy Śląskiej i do 
Międzygórza. Były jakieś wieczory przy muzyce w kawiarni.

W 1977 r. mieliśmy dwa letnie wyjazdy na wczasy. Jeden do 
Sezonowego Ośrodka Wypoczynkowego w Rogowie, na zachodnim 
wybrzeżu Bałtyku. Ten pobyt był charakterystyczny tylko tym, źe długo nie 
używany, stary akumulator „zdechł” nam przed wyruszeniem w drogę 
powrotną. Startowaliśmy z pomocą ciężarówki, która pociągnęła nas na 
lince.

Byliśmy też z namiotem w Bułgarii. Pobyty takie już niejednokrotnie 
opisywałem. Tym razem miejscami postoju były campingi Raj i Śabla

5.3. Przed bojem.

Jak już wiadomo z poprzednich stron tej książki, komisja mojego 
przewodu habilitacyjnego po swoim posiedzeniu w dniu 20.11.1974 
zaproponowała zawieszenie prac nad moim przewodem habilitacyjnym do 
czasu otrzymania nowej wersji rozprawy, przeredagowanej i uzupełnionej 
w myśl wskazówek zawartych w opiniach recenzentów. Rada Naukowa 
WAT propozycję tę zatwierdziła. Sprawa wydawała się więc na pozór 
prosta: przeredagować, uzupełnić i dostarczyć komisji. Przystąpiłem 
pomału do przeredagowywania pracy. Ale robiłem to bez serca, ociężale. 
Przykrość sprawiało mi uwzględnianie tych uwag prof. Owczarka 
(w międzyczasie uzyskał tytuł profesora), które uważałem za niesłuszne 
i dokonywanie zmian tylko dlatego źe on tak chciał a ja byłem w jego mocy. 
Poza tym miałem możność przekonać się o atmosferze jaka wokół mojej
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sprawy panowała i dlatego odpychała mnie myśl o perspektywie 
powtórzenia przykrego spektaklu związanego z „pierwszym podejściem”.

I wtedy, a było to w drugiej połowie 1976 r. zadzwonił telefon po linii 
międzymiastowej. Prof. Władysław Paszek zapytywał dlaczego tak długo 
nie przywożę nowej wersji pracy do recenzji. Powiedziałem mu, że 
przecież wię, że mam czerwone światło i nie mam wielkiej ochoty bić głową
o mur.

- Już jest zielone światło. Teraz, po uzyskaniu stopnia doktora 
habilitowanego przez płk Dulewicza, nie ma żadnych przeszkód powiedział 
prof. Paszek. Słowa tak wybitnego autorytetu w dziedzinie maszyn 
elektrycznych, jakim był prof. Paszek były dla mnie bardzo mocną zachętą. 
Przełamałem inercję, uwierzyłem w szansę powodzenia i przyśpieszyłem 
tempo prac. Wkrótce złożyłem nową wersję rozprawy na ręce 
przewodniczącego komisji, prof. Józefa Kosackiego. Komisja zwróciła się 
do dwu recenzentów z prośbą o dokonanie krótkich recenzji wstępnych. 
Tak je wówczas nazwano. Obecnie takie recenzje stały się już regułą 
nazywają się recenzjami wydawniczymi i decydują o dopuszczeniu 
rozprawy do druku. Polecono mi również sporządzenie zestawienia 
dokonanych zmian w rozprawie i przedstawienie ich w maszynopisie. 
Sporządziłem trzystronicowy tekst pt. „Główne zmiany i uzupełnienia 
wprowadzone w II wydaniu rozprawy”

Jako recenzentów wstępnych wybrano prof. M. Dąbrowskiego i prof. 
J. Owczarka. W lutym 1977 nadeszła recenzja wstępna prof. 
Dąbrowskiego, która kończyła się konkluzją:

Stwierdzam, że w wyniku wprowadzonych zmian praca w obecnej 
postaci prezentuje bardzo poważne i oryginalne naukowe ujęcie 
problematyki istotnej dla rozwoju techniki i w moim przekonaniu odpowiada 
ona wymaganiom stawianym dysertacjom habilitacyjnym.

Opinia wstępna prof. Owczarka kończyła się słowami 
Mateńał stanowi nowe i oryginalne opracowanie przedstawionego 

w tytule tematu. Pod względem merytorycznym odpowiada wymaganiom 
stawianym rozprawom habilitacyjnym.

Po zapoznaniu się z tymi opiniami komisja, na posiedzeniu w dniu 24 
marca postanowiła wszcząć ponownie przewód habilitacyjny, zawieszony 
w grudniu 1974 r. przez Radę Wydziału na podstawie wniosku komisji. 
Nowy wniosek komisji Rada Wydziału zatwierdziła.

Praca została wydrukowana w nakładzie 82 egzemplarzy. Druk 
ukończono w czerwcu 1977 r. Jej tytuł brzmiał: „Studium zagadnienia 
pulsacji napięcia prądnic tachometrycznych o wyjściu stałoprądowym”. 
Liczyła 224 strony i zawierała 76 pozycji literatury cytowanej. Następnie 
została rozesłana do recenzentów z tym, że prof. Owczarkowi, 
zatrudnionemu w Politechnice Warszawskiej zawiozłem ją  osobiście. To 
właśnie wtedy opowiedział mi on o owym poufnym posiedzeniu, na którym
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postanowiono odwlec w czasie moje kolokwium habilitacyjne przez 
zażądanie wprowadzenia zmian i uzupełnień a „brudną robotę” powiśrzono 
właśnie jemu.

Pozytywne opinie profesorów Dąbrowskiego i Owczarka nadeszły 
stosunkowo szybko, natomiast prof. Paszek przed--napisaniem ■Yećenźji 
chciał jeszcze przedyskutować pracę i zaprosił mnie do Gliwic’ "Wielu 
recenzentów ma ten zwyczaj, że życzy sobie wyjaśnień codcf niektórych 
fragmentów pracy, żeby ułatwić sobie sformułowanie w recenzji 
prawidłowych uwag i wniosków. W tym miejscu popełniłerrrbłąd'. Zamiast 
tak jak jeszcze kiedy jeździłem na konsultacje do-promotora prof. 
Gogolewskiego, przybyć do Gliwic poprzedniego' dnia i przenocować 
w hotelu garnizonowym, postanowiłem tego samegd-dniá pojechać tam 
i z powrotem, nie uwzględniając sprawy kondycji fifydżnej-; •

Szybko przerzuciłem się taksówką z dworca na politechnikę 
(wykupiwszy uprzednio miejscówkę i- stemplując bilet powrotny). Niestety 
rozmowy nie potoczyły się o umówionym czasie, bo prof Paszek miał 
zepsutego malucha, którego mu naprawiał laborant i wciąż przerywał 
rozmowę, wychodząc do samochodu.

Początkowo rozmowa miała łagodny charakter. Recenzent zwracał 
uwagę na pewne drobne, jego zdaniem uchybienia, które jak mówił 
nazywają się po niemiecku Schónheist Fellern, a więc w dowolnym 
tłumaczeniu: błędy urody. Czas odjazdu pociągu zbliżał się nieubłaganie, 
z maluchem coś nie wychodziło i kiedy sądziłem, że będziemy finalizować 
nasze spotkanie, prof. Paszek przeszedł do jeszcze kilku poważniejszych 
uwag. Ich przedyskutowanie zajęło sporo czasu. Kiedy opuściłem gmach 
Wydziału Elektrycznego przy ul. Katowickiej (nie wiem czemu 
przemianowanej obecnie na Akademicką), do odjazdu pociągu pozostało 
już niewiele czasu. Szedłem tak szybko, że sędziowie w zawodach 
w chodzie na pewno by mnie zdyskwalifikowali za jednoczesne odrywanie 
obu stóp od ziemi. Jakkolwiek była to wczesna jesień to była chłodna 
i miałem na sobie jesionkę, która bardzo mi doskwierała. Wybrałem drogę 
na dworzec na skróty, lecz pomimo dobrej znajomości ulic gliwickich coś 
mi się poplątało i musiałem nadrobić drogi. Kiedy wpadłem na peron 
kierownik pociągu już dawał sygnał do odjazdu. Wbiegłem do przedziału 
i usiadłem na swoim miejscu. Wtedy poczułem silne bicie serca i nierówny 
rytm. I to był ten pierwszy raz.

Gdy były już wszystkie trzy pozytywne recenzje powstał nowy 
problem. Zaczęły się trudne przymiarki z ustaleniem terminu kolokwium. 
Mało, że trzeba było znaleźć taki termin by wszyscy recenzenci mogli 
przyjechać, to jeszcze była dodatkowa trudność, która polegała na tym, że 
przewodniczyć posiedzeniu rady miał gen. prof. Edward Włodarczyk, 
zastępca komendanta WAT, który przebywał na praktyce liniowej
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w Bydgoszczy. Kiedy już termin był uzgodniony nadchodziła wiadomość, 
że gen. Włodarczyk nie będzie mógł przybyć i termin znów przekładano. 
W międzyczasie ja intensywnie przygotowywałem się do kolokwium. 
Pisałem referat, przygotowywałem slajdy i foliogramy a także starałem się 
pogłębić swoją wiedzę ogólną gdyż jak wiadomo, w czasie kolokwium 
habilitacyjnego są stawiane zarówno pytania dotyczące pracy jak też i tzw. 
pytania kolokwialne, które mają na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy 
habilitanta.

Ponieważ spodziewałem się pytań kolokwialnych z matematyki, więc 
pilnie powtarzałem tę dyscyplinę. Kiedy udałem się do biblioteki 
technicznej WAT, w której od lat wypożyczałem różne książki, pani 
kierowniczka wypożyczalni książek rzuciła mi zaskakujące pytanie:

- A po co panu ta książka? Takich pytań w wypożyczalni nigdy nie 
zadawano. Wzburzyło mnie ono i dlatego zamiast opanować gniew 
i spokojnie wytłumaczyć, że uczę się matematyki powiedziałem, że nie 
mam obowiązku się tłumaczyć i pani magister niewątpliwie przekracza 
swoje kompetencje zadając takie pytanie. Powiedziała wtedy, że 
pracownicy wypożyczają książki dla swoich dzieci a potem brakuje dla 
słuchaczy, więc ona mi tej książki nie pożyczy. Odszedłem z kwitkiem 
i uczyłem się z innych książek. Nawet takie trudności piętrzyły się na 
drodze i tak już mającego dość kłopotów habilitanta.

Tymczasem w dniu 4 listopada 1977 nagle zachorowała Oleńka. 
Siedząc przy biurku w swoim pokoju otrzymałem telefon. Jak to się 
szczęśliwie złożyło, że nie byłem na wykładzie lub na jakiejś odprawie 
służbowej. Dzwoniła lekarka z watowskiej przychodni dla pracowników 
cywilnych pani Łukaszuk, że moja żona zasłabła w jej gabinecie. Leży na 
kozetce i trzeba ją  natychmiast odwieźć do szpitala, lecz w rejestracji 
Służby Zdrowia WAT powiedziano jej, że nie ma w tej chwili wolnych 
karetek i nie wiadomo kiedy będą. Nie łudziłem się, że uzyskam pojazd 
w mojej uczelni i pędem pobiegłem do domu po kluczyki od samochodu 
i klucze od garażu.

Miałem już doświadczenie w tym względzie, gdyż niedawno zdarzyło 
się, że Oleńka miała zapaść w przychodni lekarskiej dla pracowników 
cywilnych wojska przy ul. Nowowiejskiej. Kiedy doszła już do siebie, 
troskliwa pani doktor (na szczęście przeważająca większość lekarzy jest 
wierna przysiędze Hipokratesa) zatelefonowała do Wojskowej Służby 
Zdrowia WAT, prosząc o przysłanie do lecznicy karetki celem odwiezienia 
chorej do domu. Miał miejsce następujący dialog:

- A czyja to żona?
- Pułkownika Tadeusza Wróbla.
- Nie mamy wolnych karetek. Wtedy uparta pani doktor zadzwoniła 

do dziekanatu Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej, w którym Oleńka od 
chwili jego powstania pracowała, prosząc o przysłanie samochodu
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dyspozycyjnego wydziału. Odpowiedź była podobna do poprzedniej. 
Samochód wydziałowy był zajęty. Wtedy Oleńka była już na tyle 
przytomna, że podała pani. doktor mój telefon. Wtedy również byłem 
w swoim pokoju. Pojechałem bardzo szybko na Nowowiejską 
i przywiozłem Oleńkę do domu. Była bardzo słaba ale już wzmocniona 
odpowiednimi zastrzykami zniosła drogę dobrze.

Ale wróćmy do wydarzenia z 4 listopada 1977r. Kiedy ostrożnie 
podprowadziłem Oleńkę do samochodu była całkiem przytomna. 
Usadowiłem ją  na przednim siedzeniu i przypiąłem pasem. Ruszyłem tak 
szybko jak tylko potrafiłem. Wkrótce znaleźliśmy się na Trasie 
Łazienkowskiej. Warszawa nie była jeszcze wówczas tak zakorkowana jak 
obecnie. Trasą Łazienkowską poruszaliśmy się już bardzo szybko. Jednak 
kiedy byliśmy już niedaleko Ronda Wiatraczna Oleńka zaczęła tracić 
przytomność. Ogarnęła mnie rozpacz. Zastanawiałem się jak mam 
postąpić. Czy zatrzymać samochód, położyć chorą na poboczu, starać się 
zatrzymać jakiś samochód i poprosić o sprowadzenie pogotowia? Na 
podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń nie bardzo wierzyłem 
w możliwość szybkiego uzyskania pomocy w ten sposób. Tymczasem gdy 
tak myślałem samochód znajdował się już coraz bliżej szpitala. 
Znaleźliśmy się na Rondzie Wiatraczna.

Wkrótce byliśmy już przy szlabanie u wjazdu do szpitala 
wojskowego. Oleńka bezwładnie opuściła głowę. Wartownik natychmiast 
podniósł szlaban, rezygnując z rutynowego legitymowania wjeżdżających. 
Dalej już poszło błyskawicznie: sanitariusze z łóżkiem na kółkach, izba 
przyjęć, kilkoro lekarzy, pobranie krwi itd. Po doprowadzeniu do 
przytomności i wzmocnieniu została skierowana na V-tą Internę, która 
mieściła się w oddzielnym, niedużym jednopiętrowym budynku, odległym
o kilkaset metrów od gmachu głównego. Ordynatorem V-go oddziału był 
płk doc. dr hab. med. Zdzisław Tyszkiewicz. Lekarką prowadzącą była 
pani Joanna Bober - Dumańska, lekarz chorób wewnętrznych, córka 
znanego nam już z I części tych wspomnień prof. Bobera. V oddział miał tę 
zaletę, że znajdował się na uboczu i było tam spokojnie, wadą było to, że 
trzeba było jeździć na badania do gmachu głównego furgonetką pomimo 
chłodnej pory. Podejrzewano serce. Przeprowadzono bardzo szczegółowe 
badania ale na szczęście serce okazało się w porządku.

Po 22 dniach pobytu w szpitalu nie została ewidentnie stwierdzona 
przyczyna zasłabnięcia. Najbardziej prawdopodobne wydawało się 
podtrucie bojowymi środkami trującymi. Oleńkę przywiozłem do domu 
w dniu 26.11.77, czyli na 3 dni przed odbyciem się mojego kolokwium 
habilitacyjnego. Była bardzo osłabiona licznymi badaniami i nieruchliwym 
trybem życia.
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5.4. Piotruś

W dniu 30 maja 1977 r. nasz syn Piotruś ukończył studia na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie historii, 
uzyskując ocenę końcową bardzo dobrze z wyróżnieniem. Dyplom nr 3610 
podpisali: rektor uniwersytetu H. Z. Rybicki i dziekan H. J. Szaflik. Z dniem
1 października 1977 został powołany na stanowisko asystenta -  stażysty 
w Instytucie Historycznym na Wydziale Historycznym UW z uposażeniem 
2700 zł miesięcznie.

Jednak nie było mu danym rozpocząć od razu swojej upragnionej 
pracy naukowej i dydaktycznej, gdyż został powołany na rok do wojska 
celem odbycia przeszkolenia w ramach wojskowego szkolenia studentów. 
Pierwszą część tego szkolenia (od 04.07.1977 do dnia 22.12.1977) odbył 
on w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu. Był to ciężki, żołnierski trud. Na „Świadectwie 
Ukończenia Szkoły Oficerów Rezerwy’1 widnieje jedna ocena „bardzo 
dobrze”, trzy oceny „dobrze" i jedna ocena „dostatecznie” (z szkolenia 
ogniowego). Wynik ogólny „dobry”. Jednocześnie został mianowany na 
stopień plutonowego podchorążego. Świadectwo podpisał komendant 
szkoły płk dr Wiesław Stępniewski.

To była dopiero połowa. Drugą połowę służby stanowiła praktyka 
dowódcza w pułku w Ciechanowie, na stanowisku dowódcy plutonu, która 
trwała od 09.01.1978 do 26.06.1978. Na zakończenie tej praktyki 
wojskowej otrzymał ocenę „bardzo dobrze ze specjalną rekomendacją”.

Trudno mi tutaj opisywać jego wrażenia, pochodzące „z drugiej ręki”. 
Może on sam je kiedyś spisze. Nie wypada mi „podkradać" mu tematyki 
jego osobistych przeżyć. Przekazuję swoje.

Szkolenie wojskowe Piotrusia zakończyło się uchwałą Rady Państwa 
z dnia 6 czerwca 1978 r. o mianowaniu na stopień podporucznika „z dniem 
przeniesienia do rezerwy”. Akt mianowania podpisał 25.06.1978 dowódca 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Włodzimierz Oliwa. 
Z dużą przykrością wspominam jeszcze dziś, że nie byliśmy z Oleńką 
obecni na jego promocji oficerskiej, która odbyła się w Giżycku gdyż 
znajdowaliśmy się na znacznie wcześniej zakupionych wczasach 
zagranicznych. Promocja odbyła się bez pompy a nie tak jak obecnie, że 
kiedy odbywa się w Wojskowej Akademii Technicznej promocja lub 
przysięga, zjeżdża się z całej Polski tyle samochodów najbardziej znanych 
marek, że oprócz parkingów cały teren wokół akademii pokryty jest gęstą 
masą pojazdów. Są wśród nich również autokary z różnych stron Polski. 
Zaś zamiast dawniej stosowanych kocyków, rozścielonych na murawie 
występują eleganckie stoliki i krzesełka turystyczne. Na nich oczywiście 
króluje alkohol.
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Niektóre osoby zadawały mi pytanie:
- Panie pułkowniku, dlaczego nie chciał pan załatwić swojemu synowi 

zwolnienia z wojska? Przecież na pewno miał pan takie możliwości. 
A chociaż to, żeby praktykę dowódczą (lub inną, lżejszą) odbył 
w Warszawie, tak jak to załatwił płk K., którego syh w czasie praktyki sypiat 
we własnym łóżku w domu rodzicielskim.

- Nie, nie miałem i nie próbowałem szukać takich możliwości. A poza 
tym to „spaliłbym się” ze wstydu gdybym próbował się do kogoś w takiej 
sprawie zwrócić. Nasza rodzina już ma takie szczęście do wojska: ojciec 
podziurawiony kulami na froncie podczas I wojny światowej; mój starszy 
brat, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, inwalida wojenny z II wojny 
światowej; ja -  przeszło 40 lat w wojsku a syn zaledwie po rocznym 
przeszkoleniu w ramach wojskowego szkolenia studentów. Tendencja 
malejąca jest wyraźnie widoczna. Później będzie jeszcze lepiej. Wnuk 
Tomek jest obywatelem USA, zaś wnuk Marek Wielkiej Brytanii. W obu 
tych krajach nie ma obowiązkowej służby wojskowej.

Piotruś powrócił na swoją ukochaną uczelnię, gdzie z dniem 1 lipca 
1978 r. został powołany na stanowisko asystenta z uposażeniem 
w wysokości 3100 zł miesięcznie, zaś z dniem 1 października 1978 został 
przyjęty na stacjonarne studia doktoranckie na okres trzech lat tj. do 30 
września 1981 roku, otrzymując zamiast uposażenia, stypendium 
doktoranckie w wysokości 3500 ówczesnych złotych miesięcznie. I skoro 
jesteśmy już przy 1981 roku, więc wspomnę, że z dniem 01.10.1981 r. 
został powołany na stanowisko starszego asystenta z uposażeniem 
zasadniczym 4500 zł oraz dodatek specjalny 400 zł miesięcznie.

Wybiegnijmy do przodu, by nie powracać już do osoby Piotrusia. Tak 
więc w 1984 r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1988 r. 
wykładał na UW: historię Polski, Europy współczesnej, Niemiec i Rosji. 
W 1980 r. był na stażach naukowych w Institute of European History 
w Mainz (Niemcy Zachodnie) oraz w Humboldt University w Berlinie. 
W 1986 r. miał gościnne wykłady w Institute of Polish -  Jewish Studies 
w Oxfordzie. W latach 1987 -  88 był dyrektorem prac badawczych, tajnych 
Archiwów Wschodnich, które zbierały materiały o Polakach w Związku 
Sowieckim po 1939 r.

W 1988 r. wyemigrował (legalnie) wraz z rodziną do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie wykładał na University of Michigan w Ann Arbor, 
Michigan State University w East Lansing oraz na University of California 
w Davis. W 1994 r. , w wyniku konkursu uzyskał stanowisko profesora na 
Wydziale Historii University of Toronto w Kanadzie, gdzie wkrótce objął 
Katedrę Studiów Polskich im. Konstantego Reynerta, którą obecnie kieruje.
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5.5. Bój (ostatni)

Byt dzień 29 listopada 1977 roku, dzień podchorążego, 147 rocznica 
zrywu grupki podchorążych, który przerodził się w Powstanie Listopadowe 
1830 roku. Obok popiersia gen. Jarosława Dąbrowskiego, patrona 
akademii, stało w tym dniu na warcie honorowej dwóch podchorążych 
w historycznych strojach. Dzień był pochmurny i ponury. Za kilka godzin 
miało się rozpocząć ostateczne „starcie”.

Przed tym była jeszcze do pokonania jedna trudność. Już od 
tygodnia zabiegałem o przydzielenie sali, w której odbyłoby się kolokwium. 
Zdawać by się mogło, że była to sprawa moich przełożonych z wydziału, 
tak stanowczo wzywających wszystkich pracowników naukowych do 
podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez wykonywanie prac doktorskich 
i habilitacyjnych, również przełożonych z instytutu, którzy byli oceniani pod 
koniec roku między innymi według liczby wykonanych w ich placówce 
doktoratów i habilitacji. Lecz tym razem panowała dziwna obojętność.

Ponieważ kolokwia habilitacyjne odbywały się zwyczajowo w sali 
Rady Naukowej WAT, udałem się do Oddziału Naukowo-Badawczego 
z prośbą o zarezerwowanie tej sali na dzień 29 listopada. Niestety 
odpowiedź była odmowna. Sala jest zajęta na inną imprezę. No to może 
w tej drugiej sali obok, gdzie również odbywały się ważne konferencje?

- Ta sala też jest zajęta.
- To co mam zrobić?
- Niech pan sobie poszuka jakiejś sali. To poszukałem. Był w WAT 

człowiek, który nikomu nie odmawiał pomocy w trudnych sytuacjach. Płk 
prof. dr inż. Zbigniew Puzewicz, był komendantem Instytutu Elektroniki 
Kwantowej WAT. Jeden z twórców pierwszych laserów w Polsce, inicjator 
i kierownik większości prac z dziedziny elektroniki kwantowej w WAT był 
znany z tego, że kiedy ktoś w ramach rotacji kadry znalazł się w trudnym 
położeniu, on go przygarniał i zapewniał mu pracę.

Znajdujący się w oddzielnym budynku na obrzeżach WAT Instytut 
Elektroniki Kwantowej miał własną obszerną dobrze urządzoną salę 
wykładową. Udałem się więc śmiało do prof. Puzewicza z prośbą
0 udostępnienie tej sali. Odpowiedź była, jak się spodziewałem -  
pozytywna. Płk Puzewicz wezwał oficera odpowiedzialnego za tę salę
1 w mojej obecności wydał mu polecenie oddania jej do mojej dyspozycji 
jeszcze na dzień przed kolokwium, bym mógł zapoznać się z aparaturą 
i przećwiczyć wystąpienie. Dziękuję Panu Panie Profesorze.

Najpierw trzeba było poprzywozić na czas z Dworca Centralnego 
recenzentów. W moim instytucie panowała dziwna obojętność. Koledzy 
(a jednocześnie podwładni) z mojego zakładu obserwując obojętne 
zachowanie się komendanta instytutu, trzymali się z nielicznymi wyjątkami 
raczej na uboczu. Dużą pomoc okazał mi jedynie, pracujący w zakładzie
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kpt. mgr inż. Małochleb. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, został 
powołany do wojska ceiem odbycia dwuletniej służby terminowej. Był 
przepis, który dopuszczał takie powołania. Liczono, że powołany, po dwu 
latach przyzwyczai się i pozostanie w wojsku na zawodowego. Ale kpt. 
Małochleb nie pozostał. Tymczasem udzieli! mi wszechstronnej pomocy. 
On to obsługiwał rzutnik slajdów w czasie kolokwium, podczas gdy ja sam 
przekładałem foliogramy rzutnika pisma.

Kiedy przyjechałem swoim samochodem na Dworzec Centralny by 
„odebrać” przybywającego z Poznania prof. Dąbrowskiego spotkała mnie 
(jak sądziłem) przyjemność. Zobaczyłem wysiadającego z pociągu 
z Bydgoszczy gen. Edwarda Włodarczyka, od którego przyjazdu zależało 
odbycie się kolokwium. Jakież było moje zdziwienie kiedy gen. 
Włodarczyk na kolokwium nie przybył wcale a przewodniczył dziekan 
Wydziału Elektroniki prof. dr inż. Kazimierz Dzięciołowski.

Siedział on za stołem prezydialnym sam. Żeby nie zasłaniać ekranu 
i tablicy recenzenci i członkowie komisji siedzieli na początku stołów 
ustawionych w podkowę, tuż przy podium. Po przeciwległej stronie 
podkowy, w pobliżu mównicy siedziałem ja, zaś obok mnie pani Grażyna 
Umecka, kierowniczka sekretariatu dziekana Dzięciołowskiego, który 
powierzył jej również obowiązki sekretarza Rady Wydziału. Był to jedyny 
chyba przypadek w WAT, kiedy sekretarzem Rady Wydziału nie był 
specjalnie wyznaczony oficer, lecz sekretarka dziekana. Była to (i jest 
oczywiście) pani o wyróżniającej się urodzie, mówiono, że nawet była 
kiedyś modelką. Jest żoną płk. dypl. Stanisława Umeckiego, który do 
przejścia na emeryturę pracował w Wydziale Mechanicznym.

Pani Grażyna została zaangażowana do sekretariatu wydziału 
jeszcze przez płk. Dulewicza, który mając początkowo zajęty ten etat 
ulokował ją  w swoim instytucie. Wtedy zajmowała miejsce w tym samym 
pokoju, w którym pracował płk Daczko i ja. Pewnego razu zdarzył się 
w naszym pokoju zabawny incydent. Pewien dyplomant prosił panią 
Grażynę o przepisanie na maszynie opinii swojej pracy dyplomowej. 
Wielu opiniujących zrzucało ten obowiązek na dyplomanta i przed 
obronami prac dyplomowych maszyny do pisania były oblężone. Kiedy 
przyniósł do przepisania swoja opinię nie zastał pani Umeckiej, więc 
pozostawił rękopis opinii a na nim położył czekoladę. Kiedy powróciła, 
przepisała opinię a ponieważ musiała znów wyjść pozostawiła gotowy 
maszynopis na stole a na nim położyła czekoladę. Zaskoczony dyplomant 
(porucznik) powiedział:

- O, nie wzięła czekolady.
- Bo widzi pan, to jest osoba ambitna, żona oficera starszego i nie 

wypada jej przyjmować od pana czekolady. Zrobiła to panu przez 
zwyczajną grzeczność.
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- To może pan pułkownik wziąłby czekoladę dla swoich dzieci. Nie 
wiedziałem czy śmiać się czy płakać. Za tydzień ten człowiek został 
magistrem inżynierem. Słyszałem, że później piastował poważne 
stanowiska w wojsku. No cóż, człowiek rozwija się powoli. Pani Grażyna 
Umecka była bardzo dobrze dobraną osobą na stanowisko sekretarki płk. 
Dzięciołowskiego. Mieli oni oboje wspólną cechę: nie komplikowania 
zawiłych i trudnych spraw administracyjno - służbowych zbyt przesadną 
drobiazgowością lecz maksymalnego upraszczania ich.

Ale dość tych opowiastek. Powróćmy do rzeczywistości. Jest dzień 
29 listopada 1977, miejsce akcji: sala Instytutu Elektroniki Kwantowej. Na 
sali członkowie Rady Wydziału Elektroniki w rozszerzonym składzie, 
recenzenci, członkowie komisji, pani Umecka no i ja. Przewodniczy, jak 
już wiemy dziekan wydziału prof. dr inż. K. Dzięciołowski. Oddaje głos 
przewodniczącemu komisji prof. Józefowi Kosackiemu, który wygłasza 
informację o habilitancie. Przedstawił on przebieg pracy dydaktycznej 
i naukowej habilitanta, wymieniając niektóre jego osiągnięcia i pełnione 
funkcje, podając liczbę opublikowanych prac oraz uzyskanych nagród 
rektorskich i wymieniając otrzymane odznaczenia.

Następnie głos otrzymuję ja, celem przedstawienia podstawowych 
tez i wniosków rozprawy habilitacyjnej. Wiem jak się to robi. „Zęby 
zjadłem” na takich wystąpieniach. Referat mam głęboko przemyślany, 
starannie opracowany i wyuczony prawie że na pamięć a także 
kilkakrotnie przećwiczony. Staram się być cały czas przodem do 
słuchających, patrzeć im w oczy, a kiedy przyjdzie coś pokazać na 
ekranie nie odwracać się plecami do sali, lecz naprowadzić wskaźnik „po 
omacku” na właściwe miejsce. Bardzo ważne jest by się zmieścić 
w czasie. Najgorzej jest przekroczyć limit czasowy. Wywołuje to ogólne 
niezadowolenie i ponadto świadczy o nieumiejętności referującego, 
skonstruowania wystąpienia. Nie jest też dobrze skończyć przed czasem, 
bo to może sugerować, że referujący ma mało do powiedzenia. Radzę 
sobie zwykle w ten sposób, że opracowuję referat z niewielkim 
niedomiarem, mając pod ręką przygotowany tekst, który można jeszcze 
dorzucić jeżeli się skończy przed czasem właściwy wątek. Można go 
zacząć słowami: „Pragnę jeszcze nadmienić" .... itd. Zegarek mam 
oczywiście na mównicy przed sobą. Fatalne byłoby zerkanie na zegarek 
założony na przegubie.

Po zakończeniu referatu nastąpiło długotrwałe odczytywanie recenzji 
przez ich autorów: profesorów Paszka, Dąbrowskiego i Owczarka (w 
takiej kolejności odczytywali swoje recenzje). Następnie rozpoczęło się 
zadawanie habilitantowi pytań, zarówno dotyczących pracy jak też i tzw. 
kolokwialnych. Było ich w sumie dziesięć w tym jedno wyjaśniające.
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Większość stanowiły pytania kolokwialne. Wśród nich było kilka pytań, 
wymagających dość głębokiej znajomości teorii maszyn elektrycznych a 
także teorii regulacji automatycznej. Pytania z elektroniki były raczej 
proste i wymagały krótkich odpowiedzi. Najwięcej czasu przeznaczonego 
na odpowiedzi zajęło mi referowanie następujących zagadnień:

- Metody wyznaczania pól magnetycznych w maszynach 
elektrycznych, biorąc pod uwagę głównie prądnicę induktorową.
- Wyjaśnić zjawisko komutacji w maszynie prądu stałego w świetle 
istniejących teorii.
- Mikromaszyna elektryczna jako człon dynamiczny układu 
automatycznej regulacji.
- Zasady modelowania matematycznego' maszyn elektrycznych 
w oparciu o uogólniony model obwodowy maszyny elektrycznej.

Niektóre pytania były trudne, ale nie złośliwe. Wiedziano jaką 
problematyką się zajmuję i z niej zadawano pytania. Odpowiadałem na nie 
w kolejności w jakiej padły. Zmiana kolejności, choć jest dozwolona o czym 
informuje przewodniczący nie jest korzystna, gdyż sugeruje ona, że 
odpowiadający ma kłopoty z niektórymi pytaniami. Z pytaniami poradziłem 
sobie bez potknięcia, jednak trwało to dość długo. Niektóre pytania 
wymagały tylko krótkich odpowiedzi, na inne trzeba było odpowiadać 
szeroko. Wypisanie na tablicy równań różniczkowych modelu obwodowego 
uogólnionej maszyny elektrycznej musiało zabrać sporo czasu. 
Objaśnianie zjawiska komutacji w maszynie prądu stałego w świetle 
istniejących teorii wymagało go również. Przewodniczący cierpliwie czekał 
na wyczerpanie tematów i nie przerywał mi ani mnie nie poganiał. 
Modelowaniem matematycznym maszyn elektrycznych zajmowałem się od 
dawna. Miałem w swoim czasie referat na ten temat na seminarium 
katedralnym. Ambicją moją było wtedy, by przy referowaniu nie posługiwać 
się żadną kartką.

Zagadnieniami komutacji interesowałem się od dłuższego czasu 
i byłem w nie wprowadzony. Kiedyś miałem w grupie, w której wykładałem, 
kapitana nazwiskiem Pająk. Był on bratem mego kolegi ze studiów 
w Gliwicach Józia Pająka, pochodzącego z Wielopola Skrzyńskiego, który 
odwiedzając swego brata w Warszawie, wstępował do mnie! Żartowniś 
i wesołek Józio Pająk zapytał mnie kiedyś:

- Czy chcesz wiedzieć co o tobie mówią słuchacze?
- No pewnie.
- Że twoim hobby jest komutacja.
Z pytaniami poradziłem sobie bez potknięć. Wszyscy pytający 

aprobowali moje odpowiedzi po zapytaniu ich o to przez dziekana. Teraz 
następowała bardzo delikatna część przewodu: ustosunkowanie się
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habilitanta do zasadniczych uwag zawartych w recenzjach. To musiało być 
zrobione bardzo zręcznie. Z jednej strony trzeba było obronić się przed 
zarzutami zawartymi w recenzjach (zawsze takie musiały być) a z drugiej 
strony nie można było urazić recenzenta. Bardzo starannie przygotowałem 
te wypowiedzi. Z profesorami Dąbrowskim i Owczarkiem poszło mi gładko, 
Przyjęli bez dyskusji moje wywody, natomiast u prof. Paszka odezwała się 
jego wrodzona żywiołowość i ofensywny styl prowadzenia dysputy. 
Zorientowałem się, że sprawy zaczynają iść w niedobrym kierunku. Nie 
miałem szans przegadać prof. Paszka, niekwestionowanego specjalisty 
nr1 w dziedzinie maszyn elektrycznych w Polsce. Do maksimum więc 
złagodziłem swoje kolejne odpowiedzi na jego uwagi. Zdałem sobie 
bowiem sprawę, że rutynowe: „Pan profesor ma całkowitą rację, ale...” nie 
zadowalało go. Nie podobało mu się to co było po „ale”.

Następnie odbyło się posiedzenie zamknięte, na którym ja nie 
mogłem być obecny. Odbywała się bowiem dyskusja nad rozprawą, 
habilitacyjną i przebiegiem kolokwium. Wypowiadano oceny i wnioski. 
ZabraŁgłos-ezefiSPA i  rnój-bezpośredni przełożony płk doc. dr hab. inż. 
Włodzimierz Dulewicz. Jego wypowiedź tak zapisano w protokole, 
którego kopia jest w moim posiadaniu:

W uzupełnieniu tego co zawarte zostało w protokóle ujmującym 
ocenę dorobku naukowego habilitanta podaję: Jest to pracowity człowiek, 
systematycznie pogłębiający swą wiedzę, posiada duży nawyk pracy 
z biblioteką, a znając doskonale język angielski jest całkowicie 
zorientowany w interesującym go zagadnieniu automatyzacji napędów 
elektrycznych. Wartości jego naukowe potwierdzają liczne publikacje 
i pokaźny dorobek w zakładzie, gdzie jako kierownik 10-cio osobowego 
zespołu w ostatnich 7-miu latach opracował kompleksowy napęd dla 
przemysłu obrabiarkowego oraz szereg elementów mikromaszynowych, 
z których kilka zostało wdrożonych do przemysłu. W zakresie dydaktyki 
należy go zaliczyć do czołowych pracowników ISPA, który cieszy się 
ogromnym uznaniem u słuchaczy. Ponadto chcę podkreślić, że jest on 
doskonałym znawcą w dziedzinie induktorowych maszyn elektrycznych, 
a jego książka w tym zakresie jest najpoważniejszym opracowaniem w tej 
dziedzinie w kraju.

Przytoczyłem tę wypowiedź w całości, żeby dać pełne świadectwo 
prawdzie o Dulewiczu. Znaczną część swojego dojrzałego życia szedłem 
obok niego. Były tarcia, nie przeczę ale co do ich skali, ludzie którzy byli 
obserwatorami może trochę przesadzają. Były chwile lepsze i gorsze.. 
Teraz, gdy on już jest „Tam” a ja powoli przygotowuję się do drogi, wolę 
pamiętać o tych lepszych.

Powołano komisję skrutacyjną w której skład weszli pułkownicy 
docenci doktorzy inżynierowie: Tadeusz Machowski (przewodniczący); 
Jakub Grycan i Jan Hryckiewicz. Po obliczeniu kart do głosowania
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stwierdzono, że na 27 członków Rady Wydziału i 4 zaproszonych osób 
(recenzentów i członka komisji), uprawnionych do głosowania było 25 
osób. Po otwarciu złożonych kart uznano za ważne 25 głosów. W tej 
liczbie za pozytywną, oceną kolokwium oddano 25 głosów. Wobec 
powyższego Rada Wydziału podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie 
kolokwium i nadaniu ml stopnia doktora habilitowanego.

Tyle uchwała rady. Trzeba jednak nadmienić, że aby uchwała ta się 
uprawomocniła, musiała zostać zatwierdzona przez „CENTRALNĄ 
KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ DO SPRAW KADR NAUKOWYCH PRZY 
PREZESIE RADY MINISTRÓW”. Komisja ta, zwana w skrócie CKK, 
zatwierdzała Uchwałę Rady Wydziału po dokonaniu oceny pracy 
i przestudiowaniu protokółu z kolokwium habilitacyjnego przez specjalnie 
powołanego spośród swego grona super recenzenta. Ten ostatni mógł 
podważyć uchwałę Rady Wydziału i „delikwent” nie zostawał doktorem 
habilitowanym.

Wojskowi habilitanci czekali na werdykt CKK jeszcze dłużej, gdyż 
z niezrozumiałej przyczyny dokumenty przewodu habilitacyjnego nie mogły 
być przesłane wprost do CKK, lecz najpierw wędrowały do Sekretarza 
Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, którym był wtedy gen. bryg. dr 
Lesław Dudek. RWSzW nie miała oczywiście kompetencji do podważenia 
werdyktu Rady Wydziału, chyba chodziło tylko o sprawdzenie czy 
wszystkie papiery są z formalnego punktu widzenia w porządku. Słyszałem 
głosy ludzi, którzy zazdrościli generałowi Dudkowi jego ciepłej posady.

Chciałbym jeszcze podać nazwiska tych 25 członków rady, którzy tak 
jednomyślnie oddali na mnie swoje głosy (kolejność nazwisk według listy 
obecności):

1. Płk doc. dr hab. Tadeusz Popławski.
2. Prof. dr inż. Władysław Latek.
3. Prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski.
4. Prof. dr hab. inż. Władysław Paszek.
5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Owczarek.
6. Płk prof. dr inż. Kazimierz Dzięciołowski.
7. Płk doc. dr hab. inż. Włodzimierz Dulewicz.
8. Płk prof. dr inż. Tadeusz Kątcki.
9. Prof. mgr inż., Józef Kosackl.
10 Płk prof. dr inż. Wojciech Oszywa.
11 Płk prof. dr inż. Zbigniew Puzewicz.
12.Prof. dr hab. inż. Andrzej Wojnar.
13.Doc. dr inż. Jerzy Barzykowski.
14.Płk doc. dr inż. Mieczysław Czyż.
15.Płk doc. dr inż. Andrzej Górz.
16.Płk doc. dr Inż. Jakub Grycan.
17.Płk doc. dr inż. Jan Hryckiewicz.
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18. Płk doc. dr inż. Stanisław Jankę.
19.Doc. dr hab. inż. Józef Kalisz.
20.Płk doc. dr inż. Władysław Kołosowski.
21.Płk doc. dr inż. Tadeusz Machowski.
22.Mjrdrhab. inż. Wiesław Marciniak.
23.Prof. dr hab. inż. Władysław Jarominek.
24.Płk prof. dr inż. Tadeusz Kasprzyk.
25.Płk prof. dr hab. inż. Stanisław Kocańda.

Tradycyjny, uroczysty obiad po zakończeniu kolokwium nie odbył się 
tak, jak bym sobie tego życzył. Używana do tego celu sala lustrzana 
w klubie oficerskim WAT była w remoncie. Była to piękna sala, znajdująca 
się na pierwszym piętrze, której ściany były wyłożone lustrami, stąd 
nazwa. Potrawy i napoje były dostarczane na zaplecze sali z położonej na 
parterze kuchni specjalną windą. Jako salę zastępczą przydzielano 
bardzo skromne pomieszczenie w tzw. „Karaluchu". Pod tą niezbyt 
obiecującą nazwą funkcjonowała najstarsza w uczelni, pamiętająca 
jeszcze przedwojenne czasy stołówka studencka. Tam, na antresoli 
znajdował się bufet a naprzeciwko nieduże pomieszczenie, w którym 
odbywały się te spotkania po obronach doktorskich i habilitacyjnych 
a także po awansach na wyższe stopnie oficerskie. Temu pomieszczeniu 
daleko było do elegancji -  miało tylko podłużny stół otoczony krzesłami. 
Ozdób na ścianach nie pamiętam. Miało tylko jedną, nie dyskusyjną 
zaletę. Do toalety wchodziło się bezpośrednio z tej sali. Można więc było 
spożywać do woli napoje i nie musieć się błąkać po korytarzach 
w poszukiwaniu toalety. Byłem bardzo zmęczony i ciągle jeszcze 
w napięciu. Pamiętam jak dobrotliwy prof. Jarominek, który siedział obok 
mnie powiedział do mnie:

- Dlaczego pan jest wciąż taki spięty? Niech się pan odpręży. Jest już 
po wszystkim. Potem dziwił się, że nie przybyła moja żona, którą znał, 
gdyż budynek Katedry Obrony Przeciwchemicznej znajdował się obok 
budynku, w którym mieściła się jego katedra. Argument o chorobie żony 
nie był przekonywający a przecież ona była w domu dopiero trzeci dzień 
od powrotu ze szpitala. Z rozmów przy stole niewiele zapamiętałem. 
Pamiętam tylko barwną postać prof. Paszka, który czuł się w środowisku 
wojskowym dość swobodnie, gdyż w czasie wojny służył w Wojsku 
Polskim na Zachodzie. Nie miał kompleksu, że tutaj otacza go tak wielu 
pułkowników. On znał swoją wartość pracownika naukowego. Mówił mi 
też później, że nieco go zaskoczyło, iż w gronie naszych naukowców jest 
tyle inteligentnych twarzy. Pozostali recenzenci nie służyli w wojsku 
i wszystko tu było dla nich nowe.

Po zakończeniu imprezy powolnym krokiem powróciłem do swojego 
pomieszczenia służbowego, by zabrać teczkę i opieczętować drzwi.
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Podążając w drodze powrotnej do wyjścia głównego z budynku WAT, 
mijałem po drodze gabinet służbowy płk. Śliwińskiego. Drzwi były szeroko 
otwarte i Eugeniusz „wciągnął" mnie do środka. Wyszedł na chwilę, po 
czym powrócił ze Staszkiem Paśko, wówczas zastępcą komendanta WAT 
do spraw technicznych i materiałowych, jego przełożonym. Znaliśmy się 
z Gliwic, gdzie mieszkaliśmy w jednym domu akademickim. Genio wyjął 
z szafki „napoleona" i wypiliśmy po jednym kieliszku. Dopiero wtedy 
poczułem całkowite odprężenie.

W domu oczekiwała rodzina. Oleńka nie czuła się jeszcze dobrze. 
Stres związany z moim kolokwium niewątpliwie nakładał się na jej 
dolegliwości. Mój bój był skończony. Reszta była oczekiwaniem na 
zatwierdzenie. Niestety długotrwałym. Nie spocząłem na laurach, których 
zresztą jeszcze właściwie nie było. Zabrałem się energicznie do 
opracowywania publikacji na kanwie rozprawy habilitacyjnej w oparciu
o zgromadzone bogate materiały.

6. Lata 1978-1979

6.1. Próba powrotu do szachów

Nie potrafiłem jednak oprzeć się pokusie, by nie spróbować zająć się 
ponownie grą w szachy. Najważniejsze problemy w pracy zawodowej 
miałem już rozwiązane, można więc było spróbować znów zainteresować 
się szachami. Od czasu do czasu pojawiały się ogłoszenia o turniejach 
błyskawicznych, organizowanych przez działającą wówczas w WAT sekcję 
szachową. Zacząłem uczestniczyć w takich turniejach. To nie było zbyt 
obciążające. Jeden wieczór i już. Uczestnikami turniejów błyskawicznych 
(grało się pięciominutówki) byli głównie studenci WAT. Do turnieju 
zgłaszało się przeważnie kilkudziesięciu chętnych, organizowano więc 
najpierw eliminacje, po których wyłaniali się uczestnicy finałów. Do finału 
dostawałem się zawsze, zajmując następnie różne miejsca pomiędzy 
drugim a czwartym. Poza ten przedział nigdy nie wykraczałem.

Pewnego razu podszedł do mnie dr Witold Darlewski, ówczesny 
organizator życia szachowego i kierownik a również zawodnik drużyny 
WAT i zaproponował mi udział w drużynie WAT w rozgrywkach 
drużynowych klasy A. Nie był to wysoki szczebel do zaspokajania ambicji 
szachowych, ale zawsze można było sobie pograć, zresztą po 22 letniej 
przerwie nie byłem pewny swych możliwości. Zgodziłem się. Zostałem 
ustawiony na czwartej szachownicy. Grywałem tradycyjnie na takowej, lecz 
w nieco innych drużynach. Ale teraz miałem już 52 lata, wiek na który nie 
przypada szczyt formy szachisty. Na pierwszej szachownicy grał zawodnik
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II kategorii, na drugiej i trzeciej posiadacze jeszcze niższych stopni, no i ja 
z pierwszą kategorią szachową na czwartej.

Na moją prośbę wystawiano mnie tylko do rund odbywających się na 
naszym terenie, oszczędzając mi trudu wyjazdów. Rozegrałem w sumie 
3 partie, z których dwie wygrałem, zaś jedna zakończyła się remisem. 
Naszymi przeciwniczkami były mało znane drużyny, jak: „Łączność”, 
„Marymont”, „Znicz -  Pruszków”.

Po tych trzech meczach zorientowałem się, że w turniejową walkę 
nie powinienem się już angażować. Tych kilka godzin wytężonego 
myślenia, połączonego ze stresem powodowały u mnie znaczny wzrost 
ciśnienia tętniczego i dyskomfort w układzie krążenia tak, że wracałem 
z rundy w bardzo złej formie fizycznej, której nie było w stanie poprawić 
zadowolenie z odniesionego zwycięstwa. W tej sytuacji przeprosiłem dr 
Darlewskiego i zgłosiłem wycofanie się z rozgrywek. Ten, obdarzony 
wysoką kulturą osobistą człowiek przyjął moją decyzję ze zrozumieniem 
i nie robił mi wymówek.

Po latach dowiedziałem się, że brak takiej stanowczej decyzji, mój 
dawny kolega klubowy mistrz Adam Dzięciołowski z AZS Gliwice, 
przypłacił życiem. On nie przerywał kariery szachowej, lecz przez cały czas 
uczestniczył w poważnych turniejach szachowych, z indywidualnymi 
mistrzostwami Polski włącznie. Kiedy stwierdzono u niego dolegliwości 
sercowe, lekarze kategorycznie zabronili mu wyczynowego uprawiania gry 
szachowej. Lecz dla niego podporządkowanie się takiej decyzji było 
praktycznie niewykonalne. Szachy były dla niego wszystkim i nie zarzucił 
ich całkowicie. Zmarł na rozległy zawał serca. A ja żyję i piszę sobie. Lecz 
znalazłem sposób na przywrócenie mojej więzi z szachami. Redaguję 
kącik szachowy w miesięczniku "„Głos Akademicki.” Zaspokajam w ten 
sposób aż 3 moje zainteresowania: szachy, pisanie i „zabawa” 
z komputerem, którą bardzo lubię. Autor reklamy telewizyjnej mógłby 
powiedzieć: „3 w jednym.”

6.2. Dwie wiadomości

Od 12 do 23 maja 1978 roku przebywałem na wczasach zdrowotnych 
w Juracie. Choć było to tylko 12 dni, pobyt zaliczany był do sanatoryjnych. 
W związku z tym nie był przydzielany przez Komisję Socjalno-Bytową 
wydziału, lecz przez służbę zdrowia. Kartę wręczył mi szef Służby Zdrowia 
WAT płk lek. med. Kazimierz Ponurski. Powodem skierowania były: 
dyskineza dróg żółciowych oraz zaburzenia rytmu pracy serca. A tak, jak 
się już raz zacznie to później trudno się tego pozbyć. 
Z powodu tego drugiego schorzenia ppłk lek med. Jarosław Trepto 
wzbraniał się trochę dokonać wpisu do mojej książki zdrowia żołnierza 
zawodowego o braku przeciwwskazań do pobytu w Juracie, ze względu na
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niekorzystny wpływ tamtejszego klimatu na osoby o schorzeniach 
sercowych. Wyraziłem zdziwienie. W obiegowej opinii to na serce 
szkodliwy jest pobyt w górach a nad morzem korzystny. Widząc moje 
zdziwienie Trepto pokazał mi urzędowy wykaz miejscowości nie 
zalecanych przy różnych schorzeniach. Rzeczywiście, Jurata była 
zakazana dla sercowców obok Zakopanego i 'Szklarskiej Poręby. 
Wzbraniał się ale w końcu bardzo niezadowolony -  podpisał.

W Juracie miałem bardzo dobre warunki. Otrzymałem pokój 
jednoosobowy w ładnym, nowym pawilonie. Opiekę lekarska sprawowała 
lek. med. Salomea Antczak, żona przeniesionego później do Ciechocinka 
oficera lekarza Antczaka. Opieka ograniczała się głównie do badania 
osłuchowego i pomiaru ciśnienia tętniczego co kilka dni. Zalecenia jazdy 
na rowerze realizowałem. Robiłem przejażdżki do Jastarni i z powrotem. 
Chodziłem też na diadynamikę do niezbyt odległego innego ośrodka.

Przy stoliku w jadalni siadywałem z żoną jakiegoś oficera z prowincji 
i jej córeczką oraz nieznanym mi oficerem z Warszawy, który absolutnie 
niczego nie mówił o tym, gdzie jest zatrudniony. Pewnego razu moi 
współbiesiadnicy udali się na dancing do jakiegoś lokalu, gdzie się nieźle 
zabawili. Kiedy następnego dnia grałem z panią w badmintona, w czasie 
gry po raz pierwszy rozmawialiśmy bez świadka. Rozmowa, towarzysząca 
grze zeszła w jakiś sposób na naszego sąsiada od stolika. Jakoś tak 
powiedziałem, że właściwie niczego o nim nie wiemy.,

- Jak to? To pan nie poznał. Przecież to jest'„gumowe ucho". 
W ten sposób żartobliwie określano funkcjonariuszy służb specjalnych.

- Ja go rozpoznałam od razu, powiedziała widocznie bardziej ode
mnie doświadczona pani. -

Lekarz Trepto miał rację. To nie był dobry dla mnie klimat. Chociaż 
u siebie w Warszawie dość często grywałem w badmintona i czułem się 
nieźle, to tutaj odczuwałem dziwne zmęczenie i gra mi nie szła. Były wtedy 
bardzo modne ścieżki zdrowia. Ośrodek dysponował taką własną ścieżką, 
na którą zacząłem się wybierać. Ścieżka była dobrze skomponowana 
w zalesionym terenie, lecz dla mnie, choć ćwiczyłem niejednokrotnie na 
podobnych, okazała się za trudna. Szybko męczyłem się i nie kończyłem 
trasy. Jednak nie czułem się na tyle źle żeby przerwać pobyt.

Prawie codziennie telefonowałem do domu z międzymiastowego 
automatu wrzutowego. Jednego dnia Oleńka miała szczególnie wesoły 
głos.

- Mam dla ciebie dwie bardzo dobre wiadomości -  powiedziała. 
Zatwierdzono twoją habilitację i przydzielono ci talon na samochód. 
Wiadomość o zatwierdzeniu pochodziła z dwu niezależnych źródeł: 
dzwonił prof. dr inż. Bohdan Ciszewski -  członek PAN i płk dr inż. Tadeusz 
Kątcki -  członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Wiadomość więc była
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pewna. W sprawie przyznania mi talonu na samochód telefonował 
zastępca komendanta naszego wydziału ds. politycznych płk mgr Marian 
Serba. Wszyscy gratulowali.

Kiedy powróciłem do Warszawy wstąpiłem do gabinetu mego 
przyjaciela płk. E. Śliwińskiego, szefa oddziału technicznego gdyż było 
wiadomym, że u niego odbierało się talony. Zapytałem kiedy będę mógł 
odebrać talon na samochód. Odpowiedział wesoło:

- Leży tutaj u mnie w szafie (wskazał stojącą w kącie szafę 
ogniotrwałą), ale nie mogę ci go jeszcze wydać. Jest już rozpatrzony 
pozytywnie przez Komisję Socjalno -  bytową WAT i lista czeka tylko na 
zatwierdzający podpis komendanta WAT. Jak podpisze, zaraz do ciebie 
zadzwonię. Dni mijały, czekałem, ale nie dzwonił. Pewnego dnia spotkałem 
go niedaleko budynku WAT-u. Mijając się, zatrzymaliśmy się, by zamienić 
kilka słów. Zapytałem o talon. Genio był tym razem bardzo poważny.

- Wiesz, coś się tam zawirowało. Lista jest ciągle u komendanta. 
Będą jeszcze jakieś zmiany ale ciebie prawdopodobnie nie dotyczą. Przy 
następnym spotkaniu by! jeszcze bardziej poważny.

- Coś się tam jeszcze dzieje z tymi talonami ale ja nic nie wiem -  
powiedział i szybko się oddalił. Po kilku dniach dowiedziałem się oficjalnie, 
że komendant Grabowski skreślił moje nazwisko z listy i „mój" talon 
przydzielił płk. mgr inż. Włodzimierzowi Nowakowi, dyrektorowi Zakładu 
Produkcji Doświadczalnej (w skrócie ZPD). Nowakowi przydzielono 
pierwotnie talon na malucha, lecz ponieważ był on dużego wzrostu (miał 
przydomek „Długi Nowak”), więc poprosił komendanta o zamianę na 
większy samochód. Grabowski przydzielił mu mój talon na Skodę. Talon na 
malucha „po Nowaku" zawędrował w zamian do naszego wydziału, gdzie 
przydzielono go innej osobie. Płk Zbigniew Bernat -  przewodniczący 
Komisji Socjalno -  Bytowej WAT podał się do dymisji, motywując to tym, 
że istnienie komisji nie ma sensu skoro jej werdykty nie są honorowane. 
Dymisja nie została przyjęta.

Co skłoniło gen. Grabowskiego do podjęcia tak kontrowersyjnej 
decyzji? Mówiono, że płk Nowak wybudował mu siłami i środkami ZPD 
okazałą bramę przy jego nowo wybudowanej willi i było to podziękowanie. 
Później mówiono również, że na początku lat 80-tych, kiedy „Solidarność" 
zaczęła patrzyć władzy na ręce, Grabowski szybko wpłacił do kasy WAT 
jakąś sumę za wybudowanie tej bramy . Oczywiście nie widziałem nigdy 
tych kwitów kasowych a opieram się tylko na „wieści gminnej", lecz brama 
do posesji jest ładna. Rozmawiałem z ludźmi, którzy widzieli jak ją 
budowano. Nie chcę wierzyć tym pomówieniom,

Kiedy w kilka dni później w gronie kilku oficerów na wydziale 
rozmawialiśmy o rozdziale talonów, ja wyraziłem opinię, że w tej niezbyt 
pachnącej sprawie, chociaż nasz wydział jest czysty. Przydzielono mi talon 
na Śkodę, ponieważ ja jeden byłem zapisany na taki samochód, pomimo
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że żadnych zabiegów nie czyniłem, iecz byłem nawet poza Warszawą. Na 
to płk dr inż. Andrzej Górz, zastępca Komendanta Instytutu Systemów 
Telekomunikacji (IST) zdjął mi bielmo z oczu.

- To wcale nie było tak pięknie jak pan sądzi. Kiedy wydziałowi 
przyznano talon na Ś/c odę, płk Zygmunt Kowalczyk, zapisany na malucha, 
„przerzucił się” na Śkodę i do tego talonu było już dwu pretendentów. 
Przeprowadzono losowanie. Los był szczęśliwy dla pana.

Druga wiadomość, która dotarła do mnie do Juraty, potwierdziła się. 
W dokumentacji przewodu habilitacyjnego znajduje się pismo Centralnej 
Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady 
Ministrów z dnia 29 maja 1978 r., w którym stwierdza się, że komisja 
zatwierdziła wniosek Rady Wydziału o nadaniu mi stopnia doktora 
habilitowanego nauk technicznych.

6.3. Powołania i odznaczenie

W 1978 roku było ich kilka. Już 11 kwietnia 1978 zostałem powołany 
rozkazem komendanta WAT w skład sądu honorowego dla oficerów 
starszych na kadencję 1978 -  1980. Skład sądu był wyłoniony na 
podstawie wyborów na zebraniu kadry oficerów starszych. Komendant go 
zatwierdzał.

Pragnieniem wybranych było by w czasie trwania ich kadencji nie 
było na wokandzie żadnej sprawy. Nam się to nie udało. Mieliśmy dwie 
sprawy. Jedna z nich dotyczyła oficera, którego przyłapano na granicy gdy 
powracał z Bułgarii z pewną sumą dolarów, co było wówczas czynem 
karalnym. Jego szczęściem było, że nie oddano sprawy do prokuratury, 
lecz do sądu honorowego, gdzie nie groziła mu poważna kara. Musieliśmy 
go przesłuchać, co bardzo żle przyjął. Jak to się mówi „stawiał się". 
Tłumaczył bezsens takiego zarządzenia, żeby nie było wolno przewozić 
dolarów przez granicę. W myśli podzielaliśmy jego stanowisko, ale prawo 
było prawem a myśmy stali na jego straży. On domagał się uniewinnienia, 
lecz nie mogliśmy tego zrobić, gdyż z całą pewnością komendant nie 
zatwierdziłby naszego werdyktu i nie wiadomo jaka kara została by mu 
wymierzona drogą dyscyplinarną. Postanowiliśmy wymierzyć mu najlżejszą 
z kar, którą dysponowaliśmy tj. upomnienie. Obraził się na nas.

Druga sprawa była nieprzyjemna. Wkoło rozlegał się przykry zapach. 
Otóż pewien student, pewnej uczelni „był" z jedną ze studentek. Kiedy 
sprawy posunęły się już bardzo daleko (za daleko?) on przestał się nią 
interesować. Sprawa jakich tysiące zdarza się w życiu, lecz ta miała 
niecodzienny przebieg. Do WAT-u przybył ojciec „pokrzywdzonej", 
pracownik kancelarii Rady Państwa, który na papierze firmowym kancelarii
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(alé się podłożył) przywiózł skargę na ojca młodzieńca, starszego oficera 
naszej uczelni, który rzekomo był wszystkiemu winien, gdyż kazał swemu 
synowi zerwać z córka tamtego.

Współczuliśmy rodzicowi i jego córce, ale nie mogliśmy przyjąć jego 
niczym nie dowiedzionych insynuacji. Po krótkiej rozmowie z obwinionym 
(wyraźnie powiedzieliśmy mu, że jest to jedynie rozmowa wyjaśniająca 
a nie przesłuchanie) umorzyliśmy sprawę . O ile się nie mylę młodzi pobrali 
się później. Widocznie ojciec dziewczyny przestał się wtrącać w ich 
sprawy.

Drugie powołanie było znacznie przyjemniejsze. Było to powołanie na 
stanowisko docenta. Trzeba jednak koniecznie rozróżniać dwa pojęcia: 
„powołanie” i „wyznaczenie na stanowisko”. Moje powołanie, opublikowane 
w Dzienniku Rozkazów MON, było następującej treści:

Rozkazem personalnym Nr 0146 z dnia 09.09.78 Minister Obrony 
Narodowej powołał płk. dr hab. inż. Tadeusza Wróbla na stanowisko 
docenta oraz wyznaczył na stanowisko docenta personelu naukowo -  
dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej, etat płk-VIII-9-B-U-15 
z przeznaczeniem do pracy w ISPA Wydz. Elektroniki z równoczesnym 
pełnieniem funkcji nie etat. Kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych 
i Serwomechanizmów. Objęcie stanowiska nastąpiło w dniu 09.10.78.

I tutaj nastąpiła rzecz zabawna, chociaż trochę denerwująca. 
Czekałem cierpliwie na wręczenie mi aktu powołania na stanowisko 
docenta, który mi się od dawna należał. Mijały miesiące a dokumentu nie 
otrzymywałem. Poszedłem do Wydziału Kadr z zapytaniem czy gdzieś się 
nie zawieruszył. Zapewniono mnie, że nie przysłano go i tak było w istocie. 
Podano mi numer telefonu, pod który mam zadzwonić i nazwisko 
pułkownika, który te sprawy załatwia. Nie pamiętam, czy były to kadry 
MON, czy tylko Sztabu Generalnego, któremu akademia podlegała. 
A może Gabinet Ministra Obrony Narodowej. Mam w kalendarzyku 
nazwisko pułkownika, który to załatwiał, ale może lepiej niech pozostanie 
ono w cieniu.

Pułkownik był zaskoczony. Kazał mi zadzwonić jeszcze raz, kiedy już 
wyjaśni sprawę. Kiedy zatelefonowałem ponownie powiedział mi, że 
sprawę tę rzeczywiście przeoczono. Ale jest kłopot. On nie może teraz 
przedstawić generałowi Jaruzelskiemu do podpisu dokumentu z tak 
odległą datą bo by „podpadł”. Muszę więc cierpliwie zaczekać i kiedy gen. 
Jaruzelski uda się na urlop, on przedłoży moją nominację do podpisu 
generałowi Urbanowiczowi, który będzie zastępował ministra. Mam 
zadzwonić po wakacjach. Po okresie urlopów zatelefonowałem znów do 
„mojego” pułkownika. I znów był zaskoczony. Powiedział, że sam był też 
na urlopie i przekazał sprawę swojemu zastępcy, który o niej zapomniał. 
Lecz on to wkrótce naprawi. Mijały już nie miesiące, lecz lata a nominacji
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wciąż nie było. Cierpliwie czekałem i co kwartał (a może rzadziej) 
upominałem się.

Wreszcie bojaźliwy współpracownik ministra wymyślił fortel. Podsunął 
generałowi do podpisu dokument bez daty. Podpisze a wtedy się dopisze 
właściwą datę -  rozumował. Lecz jego przełożony był skrupulatny. Od razu 
zobaczył, że dokument nie ma daty. Z rozmachem wpisał odręcznie datę 
dnia, w którym podpisywał. A było to już 15 maja 1980 roku. Przyjąłem 
taką zasadę, że staram się opisywać wydarzenia i skupiać się na faktach, 
unikając ocen. Ocenę tego incydentu pozostawiam więc szanownemu 
Czytelnikowi.

W roku 1978 zostałem również powołany na członka „Sekcji Maszyn
1 Transformatorów Komitetu Elektrotechniki przy Wydziale IV- Nauk 
Technicznych Polskiej Akademii Nauk" na kadencję 1978-1980. Kadencja 
ta jest po jej upływie wznawiana i jestem członkiem tej sekcji w chwili 
obecnej. Akt powołania podpisał: przewodniczący Komitetu Elektrotechniki 
PAN prof. dr hab. J. L. Jakubowski. Pierwszym przewodniczącym sekcji był 
prof. dr inż. Władysław Latek z Politechniki Warszawskiej. Odbywały się 
zebrania sekcji, na których omawiano między innymi problemy produkcji 
maszyn elektrycznych w Polsce a także zagadnienia związarie ze 
współpracą nauki z przemysłem. Postawiono sobie za cel organizowanie 
raz w roku międzynarodowego sympozjum z maszyn elektrycznych.
O sympozjach tych już pisałem w punkcie 3.3.

Po śmierci prof. Latka obowiązki przewodniczącego sekcji przejął 
prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski z Poznania, zaś obecnie piastuje je 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski z Politechniki Łódzkiej. Ja zostałem 
wybrany do zespołu redagującego organ sekcji, zwany jej biuletynem, 
wydawany nieregularnie. Zadanie moje polega na zbieraniu informacji
o wydarzeniach w świecie maszynowców, głównie w Warszawie, np.
o obronionych pracach doktorskich lub habilitacyjnych, jubileuszach 
członków sekcji i innych osób związanych z maszynami elektrycznymi, 
konferencjach i sympozjach, istotniejszych osiągnięciach naukowych 
w naszej dziedzinie, ciekawszych wydawnictwach książkowych. Muszę 
wyznać, że pracy mam niewiele, gdyż większość respondentów woli 
bezpośrednio przesłać wiadomość do redakcji, która mieści się w Łodzi, 
aniżeli za moim pośrednictwem.

Zgodnie z tytułem tego podrozdziału pragnę jeszcze napisać, że
2 lipca 1979 r. Oleńka została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
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6.4. Śmierć ministra

Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski, członek rzeczywisty 
Polskiej Akademii Nauk, minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
zmarł dnia 16 września 1978 roku w wyniku obrażeń doznanych 
w katastrofie samochodowej.

6.4.1. Kim był i czego dokonał

Sylwester Kaliski urodził się w 1925 r. w Toruniu. Według nie 
potwierdzonych relacji ustnych był on synem podoficera zawodowego 
Wojska Polskiego. 2 wykształcenia był inżynierem budownictwa [3], 
W Gdańsku był asystentem prof. M. T. Hubera. W 1951 roku został 
powołany do wojskowej służby zawodowej i skierowany do WAT. 
W pierwszym okresie swej bogatej działalności naukowej zajmował się 
głównie problematyką dynamicznych zagadnień teorii sprężystości, 
termosprężystości, aerosprężystości i dynamiki falowej ośrodków 
niesprężystych. Rozwiązał wiele istotnych problemów z tego zakresu.

Następnie rozszerzył swoje zainteresowania na dziedzinę fizyki, 
w której posiadł głęboką i wszechstronną wiedzę. Zaowocowała ona 
wieloma osiągnięciami naukowymi. Stworzył dwa liczące się w świecie 
zespoły naukowo-badawcze zajmujące się problemami elektrofononiki 
i syntezy termojądrowej. Podstawą działania zespołu mikrosyntezy 
termojądrowej były prace prof. Kaliskiego. Rozwijał tematykę wytwarzania 
plazmy za pomocą skoncentrowanych impulsów laserowych. 
Konsekwencją jego metody dochodzenia do syntezy termojądrowej była 
opracowana przez niego metoda wybuchowa. Wyniki prac teoretycznych 
zostały potwierdzone eksperymentalnie, otwierając drogę do nowej metody 
realizacji mikrosyntezy termojądrowej. Opracował koncepcję wykorzystania 
syntezy termojądrowej w układach energetycznych. Opublikował ideę takiej 
elektrowni, działającej na zasadzie konsumowania energii z metody 
mikrowybuchów termojądrowych. Z jego inicjatywy został w 1973 roku 
powołany do życia Instytut Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Termojądrowej, 
którego był dyrektorem. Był autorem lub współautorem około 550 prac 
naukowych [4]. Jest to zaledwie bardziej niż encyklopedyczny skrót. 
Zainteresowanych bliżej osiągnięciami gen. Kaliskiego odsyłam do 
cytowanej już publikacji [3J.

Od 1951 r. był pracownikiem WAT, przez wiele lat szefem katedry. 
W latach 1967 -  1974 był komendantem Wojskowej Akademii Technicznej 
a od 1974 r. ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Był 
posłem na sejm PRL, odznaczonym najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi, w tym także Orderem Budowniczych Polski Ludowej
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(pośmiertnie). Czterokrotny laureat Nagrody Państwowej I stopnia. Doktor 
honoris causa uniwersytetów w Moskwie i w Sofii.

Był człowiekiem prawym, wychowawcą i nauczycielem, wielkim 
przyjacielem młodzieży. Za jego kadencji akademia przeżywała okres 
swojej największej świetności i rozkwitu. Ponadto cechowała go odwaga 
osobista i bezkompromisowość. Opowiadano o takim wydarzeniu. Kiedy 
postanowiono powołać go na stanowisko ministra, przebywał akurat 
w Moskwie. Edward Gierek zatelefonował do niego do Moskwy i złożył mu 
propozycję. Sylwester Kaliski nie przyjął skwapliwie propozycji, dziękując 
wielokrotnie, jakby to uczyniło wielu, lecz twardo odpowiedział:

- Teraz jestem tutaj w Moskwie i jestem zajęty. Zastanowię się nad 
propozycją i jak powrócę do kraju, dam odpowiedź. Tak opowiadano. 
Znając Kaliskiego, z którym się wielokrotnie stykałem, myślę że to prawda.

6.4.2. Przebieg wypadku

Relacja pochodzi od osób, które poznały ją  od wdowy -  pani 
Kaliskiej. Państwo Kaliscy udawali się na wczasy na zachodnie wybrzeże. 
Samochód prowadził generał. Jechał bardzo szybko. W pewnym 
momencie samochód przekraczający dozwoloną szybkość został 
zatrzymany przez milicjanta.

- Dokumenty, proszę.
- Minister z niecierpliwością okazał mu „glejt" upoważniający do jazdy 

z niedozwoloną szybkością. Takie dokumenty mieli wówczas ministrowie 
i inni dostojnicy państwowi. W książce tej staram się raczej opisywać 
wydarzenia i pokazywać fakty, unikając zbędnych ocen, nie mogę się 
jednak powstrzymać od wyrażenia dezaprobaty dla tego rodzaju praktyk. 
Przepisy o ruchu drogowym są jedne i powinny obowiązywać wszystkich 
w takim samym stopniu. W przeciwnym razie powstaje zagrożenie życia 
i zdrowia nie tylko swojego, lecz również innych użytkowników dróg. Dzisiaj 
jest jeszcze gorzej. Niektórzy dostojnicy jeżdżą po ulicach miasta na 
sygnale akustycznym i świetlnym , tak jak karetki reanimacyjne, z tą 
w dodatku różnicą że kierowcy karetek prowadzą je z ostrożnością 
podczas gdy tamci „koszą” po drodze co popadnie, obwiniając dodatkowo 
ofiarę. Powołałem się na pojedynczy, dość głośny w swoim czasie 
przypadek, rzecz jasna nie wolno tego uogólniać.

Powróćmy na dość wąską szosę, prowadzącą w kierunku wybrzeża 
zachodniego. Obejrzawszy dokument milicjant grzecznie zasalutował 
i równie grzecznie poprosił o wolniejszą jednak jazdę, gdyż droga jest na 
tym odcinku niebezpieczna. Generał zdenerwował się. Nie lubił jak ktoś
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zwraca mu uwagę. Schował do kieszeni swoją przepustkę do „krainy cieni” 
i ruszył nie mniej szybko jak poprzednio. Nie ujechał daleko, gdy idąc 
ostrym zrywem do wyprzedzenia zobaczył przed sobą potężne cielsko 
ciężarówki.

Już nie zdążę. To były jego ostatnie słowa zanim błyskawicznie 
zjechał z drogi, by uniknąć czołowego zderzenia. Los, który tak mu w życiu 
sprzyjał, wynosząc na najwyższe szczeble kariery osobistej -  zdradził go 
tym razem. Na poboczu rosło drzewo. Uderzenie rozpędzonego 
samochodu w drzewo było potężne. Gen. Kaliski stracił przytomność i już 
nigdy jej nie odzyskał. Przez około 6 tygodni trwała w szpitalu walka o jego 
życie, prowadzona przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie 
medycyny. Bezskutecznie. Po około sześciu tygodniach zapadła (podobno 
na najwyższym szczeblu) decyzja o odłączeniu go od aparatury 
podtrzymującej go przy życiu. Nie było już najmniejszej szansy.

Pani Kaliska nie utraciła przytomności. Była z zawodu lekarzem 
stomatologiem. Ludziom, którzy podbiegli by ją  ratować nie pozwoliła się 
ruszyć. Kazała czekać na przybycie pogotowia. Zdawała sobie sprawę, że 
ma zdruzgotany kręgosłup. Lekarze stwierdzili, że ta przytomna reakcja 
uratowała jej życie. Uraz kręgosłupa okazał się jednak poważny i pozostała 
inwalidką do końca życia.

6.4.3. Pogrzeb i upamiętnienie

Szczegółowy opis pogrzebu znajduje się w [4], Pogrzeb odbył się na 
cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przy trumnie wystawionej w Domu 
Pogrzebowym wartę honorową pełnili towarzysze pracy zmarłego: 
żołnierze Wojska Polskiego różnych stopni i naukowcy. Tuż przed 
wyprowadzeniem trumny wartę zaciągnęli przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych: Piotr Jaroszewicz, Edward Babiuch, Mieczysław 
Jagielski, Wojciech Jaruzelski, Stanisław Kania oraz Andrzej Werblan. 
W kondukcie pogrzebowym szli oprócz wymienionych przedstawiciele 
Polskiej Akademii Nauk z prezesem PAN prof. Witoldem Nowackim na 
czele.

Nad otwartą mogiłą przemówili: premier Piotr Jaroszewicz, prezes 
PAN prof. Witold Nowacki i wiceminister Obrony Narodowej gen, broni 
Zbigniew Nowak. Przy dźwiękach sygnału Wojska Polskiego trumnę 
złożono do grobu w Alei Zasłużonych. Kompania honorowa Wojska 
Polskiego oddała salwy honorowe. Przy warkocie werbli złożone zostały 
wieńce.

Fortuna, która odwróciła się od gen. Kaliskiego za życia, nie była dla 
niego przyjazna również po śmierci. Przez cały czas pogrzebu padał 
ulewny deszcz. Na ludziach nie pozostało suchej nitki.
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Kiedy tylko jesteśmy z żoną na Cmentarzu Powązkowskim, 
zatrzymujemy się przed grobem generała prof. Kaliskiego by popaść 
w chwilę zadumy. Jego postać została upamiętniona na kilka sposobów. 
Część ulicy Lazurowej, przecinającą tereny Wojskowej Akademii 
Technicznej, nazwano jego nazwiskiem. W Toruniu, jego mieście 
rodzinnym była szkoła podstawowa jego imienia. Nie wiem czy pozostaje 
nadal. Wiem natomiast dokładnie, że niedawno w jednej z sal 
wykładowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
przy ul. Grudziądzkiej 5/7 została wbudowana na jego cześć tablica 
pamiątkowa.

6.5. W piątej klinice

W lipcu 1978 r. ręka lekarza medycyny Franciszka Bystrowsklego, 
specjalisty chorób wewnętrznych, wpisała do mojej zielonej „Książki 
zdrowia żołnierza zawodowego" złowieszcze słowa: Morbus coronarius. 
Hypertonia arterialis essentialis. W tłumaczeniu na język polski brzmi to: 
Choroba wieńcowa. Nadciśnienie tętnicze samorodne. Kiedy po powrocie 
do domu przeczytałem i przetłumaczyłem sobie diagnozę, pojawiły się 
u mnie wątpliwości. To prawda, ciśnienie tętnicze zmierzone przez lek. 
Bystrowskiego wyniosło 160/100 mmHg ( u człowieka w wieku 52 lat), lecz 
na jakiej podstawie mógł stwierdzić tak łatwo tę wieńcówkę? Bystrowski 
był, jak się okazało tuż przed odejściem z WAT-u i nie miałem możliwości 
dalszego leczenia się u niego.

Dopiero po kilku latach przypadek zdarzył, że mogłem mu zadać to 
pytanie. Wyjechałem do Łodzi na egzamin kwalifikacyjny z języka 
rosyjskiego, którego pozytywny wynik upoważniał do dodatku za 
znajomość języka obcego. Nocując w wieloosobowym pokoju w hotelu 
oficerskim w Łodzi zobaczyłem w nim człowieka, którego twarz wydała mi 
się znajoma. Jak to bywa w takim hotelu, toczą się rozmowy kto skąd jest 
i co porabia, posiadacz rozpoznanej twarzy wspomniał, że był związany 
z WAT-em.

- Na którym wydziale pan studiował? Zapytałem.
- Ja nie studiowałem, ja byłem tam lekarzem. Dopiero wtedy 

rozpoznałem w nim Bystrowskiego.
- Panie doktorze, proszę mi wybaczyć, że tutaj, poza gabinetem 

lekarskim zadam panu pytanie związane z moją wizytą u pana, kiedy 
jeszcze był pan w WAT. Pan rozpoznał u mnie Morbus coronarius na 
podstawie badania słuchawką lekarską. Jak pan do tego doszedł w tak 
prosty sposób?

- Zwyczajnie. Stwierdziłem stwardnienie aorty.
Po kilkunastu miesiącach leczenia ambulatoryjnego pod troskliwą 

opieką pani dr med. Barbary Węgrzyn w „Cepeleku", w dniu 23.10.1979
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znalazłem się w V Klinice .CKP WAM, przy ul. Szaserów w Warszawie, by 
się tam poddać szczegółowemu przebadaniu klinicznemu. W szpitalu 
przebywałem cały miesiąc. Byłem w tej samej V klinice, w której 
przebywała Oleńka kilka lat temu, gdzie ordynatorem był płk doc. dr hab. 
med. Zdzisław Tyszkiewicz. Bezpośrednią opiekę nade mną sprawował 
lek. med. Wojciech Jaszczyński. Sytuacja pacjenta 52 letniego, który 
przebywa w szpitalu na przebadaniu klinicznym, nie został przywieziony na 
łóżku na kółkach lub na wózku i nie używa basenu ani kaczki -  nie jest zła. 
Jednak po miesiącu intensywnych badań, po oddaniu sporych ilości krwi 
człowiek czuje się już wyczerpany.

W naszym wielołóżkowym pomieszczeniu panowała dobra 
atmosfera. Ludzie rozumieli się dobrze i pomagali sobie wzajemnie. 
Sąsiadowałem z młodszym ode mnie o 20 lat wojskowym lekarzem 
pediatrą z rozpoznaniem choroby wieńcowej. Jako kolega w zawodzie był 
on wyjątkowo traktowany przez personel. Na przykład, podczas gdy od nas 
wymagano rygorystycznie mycia się i golenia w zbiorowej łazience, 
tolerowano kiedy on wykonywał te czynności w umywalce znajdującej się 
w naszym pomieszczeniu. Nie zwracano również uwagi kiedy wylegiwał się 
w łóżku nieco dłużej niż pozostali. Ja zaprzyjaźniłem się z tym młodym 
człowiekiem, gdyż spośród pacjentów w naszym pokoju był mi najbliższy 
intelektualnie. Przy jednym stoliku siadywaliśmy podczas posiłków 
w stołówce, prowadząc ożywione rozmowy. Był ciekawym rozmówcą. Ja 
byłem trochę „obczytany” (tak napisała mi już teraz niedawno, 
w pejoratywnym tego słowa znaczeniu jedna pani kardiolog w notatce 
z odbytej wizyty) w literaturze medycznej, lecz jak wiadomo lekarzowi 
prowadzącemu, zarówno w szpitalu jak i w ambulatorium nie należy się do 
tego przyznawać. Oni tego bardzo nie lubią. Ale z moim „towarzyszem 
niedoli” mogłem dowoli i bez skrępowania poruszać tematy medyczne. 
Reagował on zwykle na to bardzo rzeczowymi odpowiedziami z dużym 
zrozumieniem. Był przygnębiony. Rozpoznanie u niego choroby wieńcowej 
bardzo go zmartwiło. Pewnego razu powiedział do mnie w ten sposób:

Pana sytuacja i moja są zasadniczo różne. Pan już przeżył o 20 lat 
więcej. Jakżeż chciałbym mieć jeszcze tych dwadzieścia lat przed sobą. 
Od tej rozmowy upłynęło dalszych 20 lat. Nie wiem jak się potoczyły jego 
losy. Obchody w klinice przeprowadzał (dość często) doc. Tyszkiewicz. Do 
naszego współpacjenta - lekarza przychodził od czasu do czasu specjalnie 
Główny Kardiolog WP gen. prof. Aleksandrów. W czasie jednej z wizyt 
pacjent skarżył się na silne bóle głowy, jakie wywołuje u niego zażywanie 
Curantylu, leku rozszerzającego naczynia wieńcowe. Prof. Aleksandrów 
uradował się z tego powodu bardzo. Zwracając się do towarzyszących mu 
asystentów, powiedział:

- Widzicie państwo! Powoduje bóle głowy, to znaczy rozszerza 
naczynia krwionośne, również i wieńcowe. Lek jest skuteczny.
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Słyszałem kiedyś później o takim zdarzeniu, związanym z prof. 
Aleksandrowem. Jak wiadomo lekarze chodzą w szpitalu w białych 
fartuchach lekarskich. Profesor Aleksandrów przyjeżdżał do szpitala 
w mundurze wojskowym, po czym zdejmował kurtkę i wkładał fartuch 
lekarski, spod którego wyglądały lampasy generalskie. Pewnego razu, 
leczony przez niego główny kwatermistrz WP, któremu podlegała służba 
zdrowia zwróci! generałowi uwagę, że zgodnie z regulaminem nie wolno 
łączyć części munduru wojskowego z częściami ubioru cywilnego. Co za 
nietakt!

Mieliśmy jeszcze jedną ciekawą postać w naszej izbie szpitalnej. Był 
to młody podoficer zawodowy, chory poważnie na cukrzycę. Był on 
doskonale zaznajomiony z literaturą medyczną na temat cukrzycy. Pełnił 
służbę w odległym garnizonie i rzadko miewał odwiedziny, co pogarszało 
jego nastrój. Lekarze nie lubili go, gdyż wdawał się z nimi w merytoryczną 
dyskusję na temat swojej choroby co nie było mile widziane. 
Zapowiedziano mu, że będzie wkrótce wypisany ze szpitala, gdyż wszelkie 
badania zostały przeprowadzone i dalsze leczenie może być prowadzone 
ambulatoryjnie. Pacjent był odmiennego zdania. Bronił się rozpaczliwie 
przed wypisaniem, gdyż przy stwierdzonej poważnie zaawansowanej 
cukrzycy było pewnym, że po powrocie zostanie zwolniony z wojska 
i przeniesiony na rentę a tego bardzo nie chciał. Pamiętam, że w związku 
z częstym występowaniem u niego niedocukrzenia (zwykle wieczór) miał 
na stoliku przygotowany cukierek, który musiał wówczas spożyć. Kiedy 
opuszczałem szpital, bronił się jeszcze, ale jego szanse były już nikłe.

6.6. Wypoczynek

Postanowiłem nie zanudzać już Czytelnika wciąż podobnymi do 
siebie szczegółami z różnych pobytów wczasowych, jednak dla 
zachowania pamięci dla siebie i rodziny, wspomnę o nich tylko króciutko. 
Tak więc w 1978 r. byliśmy na nieciekawych wczasach orbisowskich 
w Gernrode (NRD), małej miejscowości, której jedyną atrakcją było 
niewielkie jezioro, bardziej przypominające duży staw. To właśnie po 
naszym powrocie stamtąd Irenka przekazała nam wiadomość
o tragicznym wypadku gen. Kaliskiego.

W tym samym roku Oleńka miała skierowanie do sanatorium 
w Ciechocinku. Przebywała w starym, przedwojennym budynku, który 
obecnie nie jest już przeznaczony dla kuracjuszy. Na zabiegi chodziło się 
do nowego budynku.

Latem byliśmy w Polanicy Zdroju, gdzie wynajmowaliśmy kwaterę 
prywatną w domu dwojga starych ludzi, państwa Kuncewiczów. W tym 
czasie w Polanicy odbywał się doroczny, międzynarodowy turniej 
szachowy: „Memoriał im. mistrza Akiby Rubinsteina”, jednego
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z najwybitniejszych szachistów w historii polskich szachów. Turniej 
odbywał się w dużej sali widowiskowej w Domu Zdrojowym, gdzie przebieg 
partii był demonstrowany na tablicach, zaś widownia była wypełniona przez 
kuracjuszy. Sędzią głównym turnieju był mistrz Władysław Litmanowicz, 
znany szanownemu Czytelnikowi z pierwszej części mych wspomnień. 
Przychodziłem tam prawie codziennie, lecz na krótko, by nie zaniedbywać 
swojej małżonki. Z nią bowiem chodziliśmy codziennie na długie spacery 
i wycieczki, których nie będę opisywał.

Zimą natomiast znów byliśmy prywatnie na ciekawych wczasach 
w Ustroniu Polanie. Ponieważ mam się nie rozpisywać na temat wczasów, 
więc wspomnę tylko, że wyjeżdżaliśmy wyciągiem na Czantorię.

W 1979 r. mało wczasowaliśmy. Byliśmy w Sezonowym Nieetatowym 
Domu Wczasowym w Ustroniu Morskim. Przebieg pobytu -  jak wielu 
podobnych. Byliśmy też na wczasach 2 tygodniowych w Ciechocinku, 
w pensjonacie prowadzonym przez „Orbis”, który mieścił się na rogu ulic 
Mickiewicza i Nieszawskiej. Główną zaletą pensjonatu była znakomita 
kuchnia. Posiłki podawane były w elegancko obsługiwanej restauracji.

7. Lata 1980-1981

7.1. Pierwszy doktorant

Zadaniem każdego doktora habilitowanego jest promotorstwo prac 
doktorskich. Dr habilitowany, jeżeli nie chce spocząć na laurach (a to jest 
jak wiemy klęską) musi prowadzić przewody doktorskie. Oczywiście 
pozytywnie zakończone. Ponadto w WAT obowiązywała od pewnego 
czasu zasada, że warunkiem wystąpienia o przyznanie tytułu profesora 
jest wypromowanie co najmniej dwu doktorów, chociaż znam jeden 
przypadek (może było ich więcej) kiedy od warunku tego odstąpiono.

Pierwszym doktorem, którego byłem promotorem, był mjr mgr inż. 
Jan Sienkiewicz, który był w tym czasie nieformalnie moim zastępcą 
w Zakładzie Elektromaszynowych Elementów Automatyki. Doktorant ten 
nie sprawiał mi żadnego kłopotu. Jest człowiekiem szczególnie 
uzdolnionym, o czym miałem możność przekonać się znacznie wcześniej, 
kiedy prowadziłem dwusemestralny przedmiot „Maszyny Elektryczne” 
w grupie osprzętu elektrycznego samolotów, w której studiował. Muszę się 
wstrzymać od dalszych pochwał, żeby nie być posądzonym o lizusostwo, 
gdyż płk dr inż. Jan Sienkiewicz jest obecnie moim bezpośrednim 
przełożonym jako kierownik Zakładu Elektrotechniki, w którym pracuję. 
Ograniczę się więc do podania suchych faktów.

Obrona pracy pt. „Dynamika silnika prądu stałego o magnesach 
trwałych przy zasilaniu impulsowym” odbyła się w dniu 13.12.1980 r. w sali
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Rady Naukowej WAT. Recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Eugeniusz 
Koziej z Politechniki Warszawskiej oraz docent dr inż. Zdzisław Zycki 
z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie -  Międzylesiu.

I znów nie udało się zorganizować uroczystego spotkania w sali 
lustrzanej. Mjr. Sienkiewiczowi udostępniono przystosowaną do tego 
rodzaju imprez salę na zapleczu jednej ze stołówek studenckich. Ale 
nastrój był bardzo dobry. Aż tak dobry, że kiedy kelnerki dały dyskretny 
sygnał, że czas już kończyć spotkanie, państwo Sienkiewiczowie zabrali 
towarzystwo z dziekanem Dzięciołowskim na czele do swego mieszkania, 
gdzie kontynuowano zabawę. Nie mogę przedstawić rzetelnej relacji 
z przebiegu tej drugiej części spotkania gdyż tam nie pojechałem, 
albowiem już wtedy unikałem alkoholu. No cóż, każdy ma jakieś wady.

7.2. Komitet Problemów Energetyki PAN

W dniu 31 sierpnia 1981 r. zostałem powołany na członka Komitetu 
Problemów Energetyki PAN na kadencję 1981 -  1983. Akt powołania 
podpisał sekretarz naukowy Polskiej Akademii Nauk prof. Zdzisław 
Kaczmarek. Wraz ze mną z WAT-u powołano również płk W. Dulewicza.

Znakomitym przewodniczącym komitetu był prof. zw. dr inż. 
Kazimierz Kopecki z Gdańska. Podstawę do rozważań i dyskusji stanowiło 
jego obszerne opracowanie o stanie i perspektywach energetyki w Polsce. 
Aktywnymi członkami komitetu byli: prof. dr hab. inż. Marceli Baran członek 
korespondent PAN z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizujący się 
w kotłach i siłowniach parowych, prof. dr inż. Jerzy Filipowicz z Instytutu 
Energetyki w Warszawie, prof. mgr inż. Czesław Mejro specjalista 
w dziedzinie energetyzacji kompleksowej i układów energetycznych.

Bardzo aktywny w czasie posiedzeń komitetu był również prof. dr 
hab. Włodzimierz Bojarski specjalista w dziedzinie energetyki i inżynierii 
systemów, zatrudniony w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki 
PAN [5]. Bardzo często zabierał on głos, przy czym zwracał na siebie 
uwagę tym, że do wypowiedzi merytorycznych wplatał wstawki
o charakterze politycznym (opozycyjno-solidarnościowo-patriotycznym). 
Widoczną cechą jego charakteru było to, że musiał się czemuś 
sprzeciwiać. Sprzeciwiał się kontynuacji budowy elektrowni atomowej 
w Żarnowcu, przyczyniając się do podjęcia decyzji o jej zaniechaniu (ale to 
było znacznie później).

Niedawno zaś wsławił się swoja działalnością humanitarną. Wziaj 
mianowicie udział (u boku księdza Palecznego) w bitwie jaka rozegrała się 
w holu Dworca Centralnego w Warszawie pomiędzy policją a okupującymi 
hol dworcowy bezdomnymi. W prasie ukazało się zdjęcie, przedstawiające
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prof. Bojarskiego w trakęie walki wręcz ze starającą się zaprowadzić 
porządek policją państwową.

Oceniając te posiedzenia komitetu wyciągam wniosek o jałowości 
prowadzonych dyskusji. Poza aktywną działalnością prof. Kopeckiego 
i prof. Barana trudno było zaobserwować jakieś konkretne poczynania. 
Jednakże pomimo tego, po zakończeniu kadencji otrzymałem pismo 
z podziękowaniem „za wkład w prace i uzyskane przez Komitet wyniki 
w okresie kadencji 1981-1983” podpisane również przez prof. Zdzisława 
Kaczmarka, sekretarza naukowego PAN. Przyjąłem ten dokument 
z mieszanymi uczuciami. Nie poczuwałem się do wkładu, godnego 
odnotowania. Ale najwidoczniej taki był obyczaj w Polskiej Akademii Nauk.

7.3. Różności

Zgodnie z obietnicą będę skracał do minimum wspomnienia 
z naszych wyjazdów wczasowych. O niektórych trzeba jednak będzie 
napisać trochę więcej, gdyż nie zapominajmy iż opisuję lata 1980/81, które 
różniły się trochę od innych.

W 1980 r. nasze życie biegło jeszcze po dawnemu. W styczniu byłem 
na kuracji w sanatorium wojskowym w Ciechocinku, zaś od 14 do 25 
lipca przebywaliśmy oboje w Polanicy Zdroju, gdzie zamieszkaliśmy 
w niedużym prywatnym pensjonacie o nazwie „Kapitan”, który mieścił się 
przy ul. Górskiej 22. Za pokój dwuosobowy zapłaciliśmy 3065 zł.

Od 2 do 15 sierpnia 1980 byliśmy na wczasach w Szczawnicy. 
Staraliśmy się wciąż poznawać coś nowego. Zamieszkaliśmy w kwaterze 
prywatnej pani Janiny Szczepaniak, przy ulicy Flisackiej 2. Oczywiście nie 
obyło się bez spływu Dunajcem. Pod koniec naszego pobytu zaczęły 
padać ulewne deszcze. Ziemia rozmokła i rozmiękła. Pojawił się problem, 
czy uda się wyjechać ciężką warszawą z błotnistego podwórka pani 
Szczepaniak i pod górę po grząskiej polnej dróżce dotrzeć do asfaltu. 
Udało się.

1981 rok zaczął się dla nas dobrze. W maju Oleńka przebywała 
w sanatorium „Storczyk” w Polanicy Zdroju, przy ul. Parkowej 19. Jak to 
mieliśmy w zwyczaju, odwiedziłem ją  tam. Wziąłem kilka dni z urlopu 
i ruszyłem w drogę całkiem jeszcze nowym fiatem 125p. combi w kolorze 
malinowym. W Polanicy zatrzymałem się w świeżo wybudowanym, 
pięknym domu wczasowym, który nazywał się „Nasz Dom”. Zamieszkałem 
we wspólnym pokoju z panem z Pleszewa, który przyjechał do Polanicy 
„na podryw”.

Jeszcze w lipcu mieliśmy całkiem normalny pobyt w „Zorlinie" 
w Żegiestowie, lecz w sierpniu zrobiło się już nieciekawie. Wyniszczające 
gospodarkę strajki i wprowadzane sankcje spowodowały sytuację, która 
jest umownie wiązana z półkami sklepowymi zapełnionymi prawie
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wyłącznie octem. W tej sytuacji wykupiliśmy sobie ciekawie zapowiadające 
się wczasy w domu wycieczkowym „Halicz" w Solinie. Nie należy mylić 
domów wczasowych w Solinie z pięknym ośrodkiem wojskowym w m. 
Jawor. I jedno i drugie nad Jeziorem Solińskim, ale to nie to samo.

Na kilka dni przed wyjazdem otrzymaliśmy telegram z Soliny, który 
informował nas, że z przyczyn technicznych mamy przyjechać nie 
bezpośrednio do Soliny, lecz tymczasowo, zatrzymać się w motelu WPT 
w Lesku, przy ul. Bieszczadzkiej 4. Kiedy przyjechaliśmy do motelu 
zakwaterowano nas w przyzwoitych pokojach średnich rozmiarów 
piętrowego budynku. Długo trzymano nas w nieświadomości co do 
prawdziwej przyczyny naszego zatrzymania w Lesku. Dopiero z lokalnej 
prasy dowiedzieliśmy się, że w domu wczasowym, do którego mamy 
skierowanie zapanowała czerwonka. Prawie wszyscy wczasowicze 
zachorowali i zostali rozwiezieni do okolicznych szpitali.

Nasz motel nie miał restauracji, więc dowożono nas 3 razy dziennie 
do odległego o kilka kilometrów zajazdu. Wyżywienie było tam marne. Na 
obiad jedliśmy prawie wyłącznie podroby. Ilościowo było to. też 
niezadowalające. Zaraz pierwszego dnia poszliśmy zwiedzać Lesko. Przed 
jednym ze sklepów stała bardzo długa kolejka. Okazało się, że mydło 
„rzucili”, ale żeby zakupić kawałek mydła trzeba było przedstawić dowód 
osobisty. Nie mieliśmy przy sobie dowodów osobistych, lecz okazja była 
tak wielka, że postanowiłem powrócić do znajdującego się poza miastem 
motelu, by przynieść nasze dowody. Usłyszawszy naszą rozmowę na ten 
temat, jedna pani z kolejki powiedziała, żebym nie szedł daremnie po 
dowody osobiste gdyż są one potrzebne sprzedawczyni do identyfikowania 
miejscowych, gdyż tylko im sprzedawano mydło. Taki to był czas. Ludzie 
patrzyli na siebie i zaprzątała ich tylko jedna myśl: by wydarzyło się coś 
takiego co spowodowałoby zaprowadzenie porządku w państwie.

Po kilku dniach pozwolono nam udać się do Soliny i zakwaterowano 
nas w domu wycieczkowym „Halicz”. Wchodziliśmy do naszego pokoju 
z mieszanymi uczuciami. Świadomość, że przed nami mieszkali w nim 
ludzie chorzy na czerwonkę wywoływała u nas niepokój. Nie pomogły 
zapewnienia kierownictwa, że nie powinno być już żadnych obaw, gdyż 
została przeprowadzona starannie dezynfekcja. Nie mieliśmy co do tego 
wątpliwości, gdyż w pomieszczeniu panował tak silny zapach środków 
odkażających, że dochodziło do łzawienia spojówek. Ale obawy pozostały. 
Jednak nikt z naszego turnusu nie zachorował. A swoją drogą Jezioro 
Solińskle jest bardzo piękne.

Jeszcze dwa drobne wydarzenia z 1981 roku warto byłoby 
odnotować, zanim przejdę do najważniejszego. Jedno z nich było bardzo 
błahe, lecz skoro mi się akurat przypomina -  napiszę o nim. Na kilka dni 
przed dorocznym świętem Wojska Polskiego, które obchodzono w dniu 12
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października, na pamiątkę bitwy pod Lenino przyszli do mnie dwaj moi 
koledzy z Kursu Przeszkolenia Inżynierów w Zegrzu w latach 1950/51: 
Poldek Kędzielski i Tadzio Wożniak (obaj zatrudnieni w naszym instytucie), 
którzy zostali zawiadomieni, że na centralnej uroczystości w WAT będą im 
wręczone pamiątkowe puchary z okazji XXX - lecia zawodowej służby 
wojskowej. Puchary takie były wręczane wszystkim żołnierzom 
zawodowym po osiągnięciu wysługi 30 lat. Ładny puchar w kształcie walca 
miał przymocowaną czarną tabliczkę z wyciśniętym na niej orłem 
żołnierskim w srebrzystym kolorze i napis: „XXX LAT ŻOŁNIERSKIEJ 
SŁUŻBY". Była to bardzo miła pamiątka.

- No to idziemy. Wiesz że trzeba być w mundurze galowym, ze 
sznurami.

- Dokąd idziemy?
- Jak to dokąd? Odebrać puchar za 30 letnią służbę!
- Ja nie idę. Nie otrzymałem takiego zawiadomienia. Zrobiło im się 

trochę niemrawo i ze słowami, że to chyba jakieś nieporozumienie, 
wycofali się. Mnie również zrobiło się nieprzyjemnie. Przecież służbę 
wojskową rozpoczynaliśmy z Tadziem Woźniakiem razem a Poldek dwa 
miesiące wcześniej.

Kiedy nadszedł dzień, w którym miała się odbyć uroczystość w sali 
kinowej (przed dniem 12 października, żeby kadra dzień ten mogła spędzić 
na wypoczynku), przyszedłem do pracy jak zwykle i pochyliłem się nad 
jakimś artykułem, który przygotowywałem do druku. Wokół mundury 
galowe ze sznurami. Po pewnym czasie otrzymałem telefon z klubu 
oficerskiego, gdzie mieściła się sala kinowa. Dzwonił Poldek.

- Dlaczego nie przyszedłeś? Jesteś też na liście tych co będą 
otrzymywać puchary. Mam ci powiedzieć żebyś natychmiast przyszedł.

- Jest już za późno. Mundur galowy i sznury mam w domu. Szkoda, 
że mnie wcześniej nie zawiadomiono.

Po święcie udałem się do kadr, żeby wyjaśnić sprawę. Przyjął mnie 
sam szef, pułkownik, którego nazwiska niestety nie pamiętam, gdyż 
stanowisko swoje piastował bardzo krótko. Zawał. Bardzo się tłumaczył 
z powodu niedopatrzenia zawinionego przez jego podwładnych 
i zaproponował, że w celu dania mi satysfakcji zorganizuje wręczenie 
pucharu w Wydziale Elektroniki, przez płk Serbę. Powiedziałem, że 
z całym szacunkiem dla płk Serby uważam, że on, szef kadr jest ważnym 
przedstawicielem komendy akademii i otrzymanie pucharu z jego rąk 
będzie dla mnie równie zaszczytne. Zgodził się. Wyjął z szafy puchar, który 
wziąłem pod pachę i zaniosłem do swego pokoju.

Drugie wydarzenie było -  jak to dzisiaj oceniam -  o wiele bardziej 
ważne. Otrzymałem zespołową nagrodę rektorską „Za opracowanie 
typoszeregu serwonapędów”.Nagrodzony zespół, który pracował pod moim
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kierownictwem i przy moim współudziale, składał się z następujących 
osób: płk mgr inż. Kazimierz Kozieł; ppłk mgr inż. Józef Ryznar; mjr dr inż. 
Jan Sienkiewicz; inż. Tadeusz Gadomski; mgr inż. Bohdan Grzegorski 
i mgr inż. Krzysztof Osicki. Była to pierwsza nagroda za pracę wykonaną 
pod moim kierownictwem.

7.4. Stan wojenny

Jest powszechnie wiadomym, że 13 grudnia 1981 r. przypadało 
w niedzielę. Siedziałem pochylony nad swoim biurkiem w mieszkaniu, 
przygotowując jakąś publikację. Gdzieś po godzinie 10-tej do drzwi 
zadzwonił dzwonek. Za drzwiami stał mój najbliższy współpracownik, mjr 
Jan Sienkiewicz, odziany w mundur połowy.

- Panie pułkowniku, już wszyscy jesteśmy na miejscu. Pana brak 
został zauważony. Proszę przybyć jak najprędzej.

- A co się stało?
- Jak to? Pan nie wie? Ogłoszono stan wojenny. Czyżby nie 

doręczono panu hasła?
- No nie, nie miałem żadnego telefonu.
- Bo telefony zostały wyłączone. Hasło roznosili gońcy. U mnie był 

taki goniec. A ponadto radio podało przemówienie generała Jaruzelskiego, 
który ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju, zaś takie ogłoszenie 
zobowiązuje oficera do natychmiastowego przybycia do swojej jednostki 
macierzystej. Powiedziałem jeszcze, że ja nie słuchałem akurat radia tego 
rana (nie mam obowiązku prowadzenia nasłuchu), błyskawicznie wdziałem 
mundur i udałem się do instytutu. Wkrótce znalazłem się w gęstwinie ludzi 
w potowych mundurach. Niektórzy wyglądali w nich bardzo niezgrabnie, 
nie wypada mi napisać, że może nawet śmiesznie. Chyba na zasadzie: 
„Pośmiejmy się z siebie”.

Zauważyłem, że były dwie grupy oficerów. Jedni otrzymywali 
opieczętowane koperty, w których znajdowały się rozkazy dla nich, inni 
takich kopert nie otrzymywali. O tych pierwszych napiszę nieco dalej, do 
drugich ja należałem. Zakomunikowano nam, że istnieje zakaz 
opuszczania przez nas terenu Wojskowej Akademii Technicznej. 
Powinniśmy przebywać w swoich pomieszczeniach służbowych, do których 
niebawem dostarczono nam składane łóżeczka polowe i pościel. 
Otrzymaliśmy kartki, które upoważniały nas do spożywania trzech posiłków 
dziennie w stołówce studenckiej. Nie mogłem zatelefonować do domu, by 
przekazać wiadomość, że nie powrócę na noc gdyż, jak już pisałem, nie 
działały telefony. Ale znalazłem na to sposób. Ponieważ stołówka, w której 
jadaliśmy znajdowała się na terenie otwartym WAT, mniej więcej w połowie 
drogi pomiędzy naszym mieszkaniem a budynkiem głównym WAT, gdzie 
mieścił się nasz instytut, więc w drodze powrotnej z obiadu wpadłem na
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krótką chwilę do domu, by. zawiadomić rodzinę o mojej sytuacji. Zdołałem 
jeszcze zabrać ze sobą dodatkowy kocyk. Pomimo tego bardzo marzłem 
po nocach, gdyż łóżeczko polowe nie miało wcale materaca, zaś zima była 
wyjątkowo ostra a pomieszczenie bardzo słabo ogrzewane. Na koc 
narzucałem jeszcze sukienny płaszcz oficerski. W pomieszczeniu 
przebywałem sam, gdyż mój „współlokator” Józio Ryznar znalazł w swojej 
kopercie rozkaz udania się na Śląsk, by tam objąć obowiązki komisarza 
wojennego. Wyruszył wraz z grupą jemu podobnych komisarzy specjalnym 
autokarem na Śląsk. Niektórzy oficerowie otrzymali zadania patrolowania 
terenu osiedli, w których mieszkali. Ci byli w dobrej sytuacji, gdyż noc 
spędzali w domu.

U nas przed południem odbywały się normalne zajęcia dydaktyczne 
na uczelni, popołudnia za wyjątkiem dni konsultacji były wolne. Ludzie 
różnie spędzali ten czas. Jedni prowadzili długotrwałe rozmowy, inni grali 
zapamiętale w brydża. Już nie pamiętam jakat liczbą rozegranych robrów 
się chwalili. Ja natomiast pracowałem nad pomnażaniem swego dorobku 
publikacyjnego. Owocem tych pierwszych tygodni stanu wojennego były 
dwa nieduże artykuły.

Miałem jeszcze jeden sposób kontaktowania się z rodziną: Oleńka 
pracowała w WAT, miała przepustkę I przychodziła do pracy. Mogła więc 
wstępować do mnie. Z jej relacji wiem, że słuchaczy odwoływano nawet 
niekiedy z zajęć dydaktycznych, by się nimi pilnie posłużyć do jakiejś 
demonstracji siły (raczej mizernej). Pewnego popołudnia, w czasie zajęć 
laboratoryjnych z bojowych środków trujących przyszedł taki rozkaz: 
„Natychmiast przerwać zajęcia. Cała grupa udaje się do Ursusa". Zanim 
pobladli słuchacze zdołali zająć miejsca w autobusie rozkaz odwołano 
i zajęcia potoczyły się dalej.

Oficerowie wyznaczeni na komisarzy wojskowych rozjechali się 
natychmiast po całym kraju. Przeważnie zostali oni rozmieszczeni 
w zakładach przemysłowych, lecz również w urzędach państwowych. Mieli 
być gwarantami ładu i porządku tam, gdzie przebywali. Początkowo 
sądziłem, że nie wyznaczenie mnie na komisarza było wyrazem braku 
zaufania do mojej osoby. Ja pozostałem na miejscu, podczas gdy 
wyjechali tak liczni. Później znalazłem wytłumaczenie tego faktu po 
zaobserwowaniu analogicznych sytuacji. Zauważyłem, że nie wysyłano 
kierowników zakładów. Wysłanie w teren tak dużej liczby pracowników 
dydaktycznych mogło wprowadzić jakieś zakłócenia w przebiegu procesu 
nauczania. Kierownik zakładu był właśnie tym, który zań odpowiadał. 
W razie niemożności zorganizowania zastępstwa szedł na zajęcia sam.

Z komisarzami wydarzyła się pewna zabawna sytuacja. Nasz kolega 
instytutowy Zbyszek Włodarczyk otrzymał bardzo odpowiedzialne zadanie. 
Został on komisarzem przy szefie Urzędu do spraw Gospodarki Paliwowej 
w Warszawie. Za prawdziwość zapamiętanej nazwy urzędu (a może
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ministerstwa?) nie gwarantuję. Wkrótce okazało się, że Zbyszek ma sobie 
utworzyć sztab złożony z kilku ludzi. Ma sobie ich dobrać z pośród 
pracowników naszego wydziału. Ułożył kilkuosobową listę tych, którzy mu 
najbardziej odpowiadali. Wśród nich umieścił nawet ówczesnego szefa 
Wydziału Szkolenia Wydziału Elektroniki, podstawowe narzędzie dziekana 
w kierowaniu procesem dydaktycznym na wydziale. Kiedy dziekanowi 
wydziału Dzięciołowskiemu zakomunikowano, że Włodarczyk wyraził 
życzenie oddelegowania tych osób, powiedział tylko: tak jest. Podobno 
bardzo się zdenerwował kiedy się dowiedział, że nie chodziło o generała- 
rektora Edwarda Włodarczyka, lecz tylko o starszego wykładowcę w jego 
wydziale ppłk Zbigniewa Włodarczyka. Lecz na zmiany było już za późno.

Szczególnie dobrze wiodło się komisarzom wojskowym w przemyśle 
węglowym. Byli traktowani przez dyrektorów kopalń i zjednoczeń 
węglowych jak najbardziej pożądani goście. Zapewniono im doskonałe 
warunki wyżywienia i zakwaterowania. Doznawali przy tym dobrodziejstw 
znanej śląskiej gościnności, uczestnicząc w licznych zakrapianych 
spotkaniach towarzyskich, charakteryzujących się dobrą śląską kuchnią. 
Zwykli górnicy odnosili się do nich również z sympatią. Wyrazem tego był 
fakt, że po wielu jeszcze latach po zakończeniu stanu wojennego, kiedy już 
nie mieli żadnego związku z górnictwem, byli zapraszani każdego roku na 
uroczystości barbórkowe, gdzie byli wyjątkowo pożądanymi gośćmi. 
Otrzymywali liczne symboliczne prezenty w postaci szpad górniczych 
i obowiązkowo czapek z pióropuszami. Wojsko cieszyło się dużym 
zaufaniem społeczeństwa. Spokojni ludzie pracy patrzyli z ufnością na 
tych, których sama tylko obecność zapewniała im życie w ładzie i porządku 
i powstrzymywała od nieodpowiedzialnych poczynań. Po transformacji 
ustrojowej 1989 roku zaproszenia na „barbórkę" przestały nadchodzić. 
Trzeba było długotrwałej pracy propagandowej, prowadzonej za pomocą 
prasy (najpierw podziemnej a później jawnej), by osłabić zaufanie 
społeczeństwa do wojska. Lecz nie udało się tego dokonać w pełni. 
Wojsko nadal cieszy się sympatią społeczeństwa.

Obok tego ogólnego, pozytywnego nastawienia do wojska zdarzały 
się też przypadki skrajnych zachowań innego rodzaju. Mnie zdarzył się taki 
dziwny przypadek. Kiedy pewnego razu, już w jakiś czas po napięciach 
pierwszych tygodni stanu wojennego, wysiadałem ubrany w mundur 
z autobusu na przystanku znajdującym się w pobliżu skrzyżowania 
Marszałkowskiej z Świętokrzyską przed wejściem do autobusu stał tłumek 
oczekujących by wsiąść. I wtedy, stojący najbliżej człowiek, z wyglądu 
robotnik, splunął mi demonstracyjnie pod nogi. Decyzję jak postąpić trzeba 
było podjąć natychmiast. Podjąłem właściwą jak sądzę po przemyśleniu, 
decyzję. Udałem, że nie zauważyłem tego gestu i poszedłem swoja drogą. 
Gdybym zwrócił agresorowi uwagę, mogłoby dojść do awantury, w której 
dopiero mogłaby ucierpieć godność munduru. W tłumie mogliby się
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znaleźć ludzie, którzy stanęliby po stronie tamtego człowieka. Mogłoby 
dojść do awantury, w której' mundur ucierpiałby nawet fizycznie. 
Oczywiście znalazłoby się później co najmniej kilku świadków, którzy 
przysięgaliby, że to ja go zaatakowałem.

Czy słusznie należało mi się to splunięcie od jakiegoś ekstremisty 
politycznego? Zadaję sobie to pytanie. Nie sądzę. Miałem już za sobą 
udział w wyszkoleniu setek młodych Polaków na wysokokwalifikowanych 
oficerów służb technicznych Wojska Polskiego -  magistrów inżynierów. 
Największym dobrem narodu jest własne państwo (my, Polacy powinniśmy
0 tym dobrze wiedzieć). Zaś podstawą bezpieczeństwa państwa jest 
sprawne, dobrze wyszkolone wojsko. No tak, odpowie tamten, ale to było 
wojsko kraju uzależnionego od ościennego mocarstwa.

- A w jakim wojsku przeszli swoje wyszkolenie generałowie: Anders, 
Dowbór - Muśnicki, Haller, Rozwadowski, Rydz Śmigły, Sikorski i wielu 
innych generałów i oficerów? Nawet nie w wojsku „uzależnionym” na mocy 
układów w Jałcie i Poczdamie, lecz w armiach zaborców. Kto stworzyłby 
sprawne, bardzo dobrze zorganizowane Wojsko Polskie po odzyskaniu 
Niepodległości po pierwszej wojnie światowej?

Gdzie jesteś i co porabiasz dzisiaj gniewny przyjacielu, który 
splunąłeś mi pod nogi przy ul. Świętokrzyskiej? Czy zostałeś zwolniony 
z pracy i jesteś na zasiłku dla bezrobotnych? A może już utraciłeś prawo 
do zasiłku ? A może jesteś już emerytem i emerytura starcza ci zaledwie 
na jedzenie. A może nie stać cię na opłacenie czynszu i zostałeś 
eksmitowany? Nie zapamiętałem sobie twojej twarzy, oprócz tego że była 
w niej złość i zawziętość. Na próżno starałbym się rozpoznać cię wśród 
bezdomnych na Dworcu Centralnym. Ale zwyciężyłeś i pokonałeś 
„komunę”. Tylko że nie dla siebie.

Oprócz ujemnych cech stanu wojennego takich jak: internowanie 
niektórych aktywistów „Solidarności" oraz członków władz partyjnych
1 państwowych z poprzedniej ekipy, pogorszenie warunków bytowych przez 
wprowadzenie sankcji gospodarczych „Zachodu” przeciwko Polsce, 
wprowadzenie godziny policyjnej (milicyjnej?) czy też wyłączenie 
telefonów, były też cechy dodatnie. Zniknął lęk przed eskalacją napięć 
i w konsekwencji wkroczeniem do Polski wojsk ZSRR i innych państw 
Układu Warszawskiego. Strach padł na wszelkiego rodzaju malwersantów, 
ludzi skorumpowanych i dotąd działających na szkodę społeczeństwa. 
Stwierdziliśmy to na własnym przykładzie.

Od wielu już lat wpłacaliśmy naszemu Piotrusiowi pieniądze na 
mieszkanie spółdzielcze. Był zapisany do spółdzielni „Starówka”, później 
„Wola”. Po następnych kilku latach nadeszło kolejne zawiadomienie, że 
zostaje przeniesiony do spółdzielni „Górczewska”, budującej jeszcze dalej 
od centrum. Już dawno miał wpłacony pełny wkład a mieszkania wciąż nie
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otrzymywał. Z listą kolejności przydziałów działy się najróżniejsze rzeczy. 
Aż w dniach pomiędzy 13 grudnia 1981 a świętami Bożego Narodzenia 
otrzymał klucze do mieszkania. Było to małe, dwupokojowe mieszkanko, 
położone na najwyższym piętrze wysokiego bloku przy ul. Muszlowej. 
Może to był przypadkowy zbieg okoliczności, lecz nie mogę się oprzeć 
wrażeniu, że być może w spółdzielczości mieszkaniowej pojawili się jacyś 
komisarze, co powstrzymało „przekręty”.

8. Lata 1982-1983

8.1. Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy WAT

Opisując wydarzenia tych lat, pominę różne wyjazdy wczasowe gdyż 
stałoby się to już zbyt nudne a skupię się na tym, co było najistotniejsze.

W marcu 1983 r. zatelefonował do mnie płk M. Serba z komendy 
wydziału i powiedział:

- Bardzo cię przepraszam, że nie przeprowadziłem z tobą wcześniej 
rozmowy, ale sprawa była jak zwykle „na wczoraj" i musiałem natychmiast 
podać nazwisko przedstawiciela naszego wydziału w tworzącym się 
Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym WAT. Nie zdziwisz się chyba, 
że pomyślałem od razu o tobie, bo ty przecież nie pijesz alkoholu. Podał mi 
termin posiedzenia inaugurującego.

- Dobrze. Niech będzie. Odpowiedziałem.
W dniu 28 marca 1983 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne 

komitetu. Poprowadził je zastępca komendanta WAT ds. ogólnych płk 
doc.dr inż. Henryk Burlaga. Obecni byli przedstawiciele delegowani przez 
komendy wydziałów i innych komórek organizacyjnych WAT. Każdego 
z obecnych płk Burlaga zapytał o zgodę na wzięcie udziału w pracach 
SKP. Wszyscy zgodę wyrazili i na tym posiedzenie zakończono.

W dniu 31 marca 1983 odbyło się zebranie organizacyjne, którego 
celem było wybranie władz SKP. Prowadził je z ramienia Wydziału 
Politycznego WAT ppłk Jan Jagodziński. W głosowaniu jawnym wybrano 
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy WAT w następującum składzie:

Przewodniczący: płk Jerzy Czechowski (Wydział Chemii i Fizyki 
Technicznej).

Zastępca przewodniczącego: płk Tadeusz Wróbel (Wydział 
Elektroniki).

Członkowie: płk Jeremi Nowak (Oddział Techniczny);
ppłk Jan Jagodziński (Wydział Polityczny);
ppłk Bronisław Marciniak (Wydział Elektromechaniczny);
ppłk Zdzisław Gajewski (lekarz medycyny);
ppłk Bogusław Górecki (Wydział Inżynierii i Geodezji);
mjr Antoni Glinka (Oddział Szkolenia);



kpt. Andrzej Napiontek (Instytut Elektroniki Kwantowej); 
por. Krzysztof Barszczewski (Rada Młodzieżowa ZSMP); 
ob. Jarosław Łękarski (Związki Zawodowe).

Pierwsze posiedzenie nowo - wybranego Społecznego Komitetu 
Przeciwalkoholowego, jak i większość następnych poprowadził sprawnie, 
rzeczowo i energicznie, przewodniczący płk J. Czechowski. Na wstępie 
ustalono plan zamierzeń do zrealizowania na najbliższą przyszłość 
i w dalszej perspektywie. Ustalono, że wszyscy członkowie komitetu 
przeprowadzą niebawem w swoich komórkach organizacyjnych prelekcje 
uświadamiające o szkodliwości nadużywania alkoholu i informujące
o odpowiednich aktach prawnych, takich jak „Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości" oraz zarządzenia MON i komendanta akademii w sprawie 
zwalczania pijaństwa. Jednym z kilku zarządzeń z tego zakresu było takie, 
które wprowadzało zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na teren 
obiektów wojskowych oraz ograniczenia ich sprzedaży w innych miejscach, 
będących pod zarządem wojskowym. Zobowiązano też przedstawicieli 
wydziałów i innych komórek organizacyjnych do składania sprawozdań ze 
swej działalności na kolejnych posiedzeniach SKP. Zwrócono uwagę na 
potrzebę korelacji poczynań SKP z działaniami służbowymi, wynikającymi 
z zarządzeń władz zwierzchnich.

Duży nacisk położono na przeprowadzenie akcji uświadamiającej 
w postaci odczytów, pogadanek i filmów. Już wkrótce na zebraniach SKP 
pojawiły się pierwsze sprawozdania z tej działalności. Największe 
osiągnięcia w tym względzie miał ppłk lek. med. Zdzisław Gajewski. 
Nawiązał on kontakt z Warszawskim Komitetem Przeciwalkoholowym, 
skąd przywoził literaturę uświadamiającą rozprowadzaną następnie wśród 
słuchaczy a także filmy, które wyświetlał. Przeprowadził znaczną liczbę 
pogadanek dla słuchaczy.

W protokołach z posiedzeń, które sporządzałem i znajdują się 
obecnie w moim posiadaniu figurują jeszcze relacje o referatach 
wygłoszonych przez: ppłk B. Góreckiego na Wydziale Inżynieryjnym i kpt. 
A. Napiontka w Instytucie Elektroniki Kwantowej. Ja sam opracowałem 
referat pt. „O przeciwdziałaniu nadużywania alkoholu w środowisku 
wojskowym". W październiku 1986 r. wygłosiłem dwie prelekcje: jedną dla 
kadry Wydziału Elektroniki i drugą w auli E -  dla słuchaczy wydziału.

Rozpocząłem swoje wystąpienie od omówienia motywów i stylu picia 
alkoholu. Jako motto zacytowałem staropolską pieśń sziachecką:

A kto nie wypije -  tego we dwa kije 
Łupu cupu po kożuchu 
Niech po polsku żyje.

58__________________ ________________________________________________________________________________
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Pieśń ta ilustruje jeden z motywów picia alkoholu w Polsce, jakim jest 
przymus towarzyski. Jest to moim zdaniem jeden z głównych motywów 
picia alkoholu. Jest to presja otoczenia, która jest przykładem nietolerancji, 
naruszającej wolność osobistą jednostki. Jednym z żenujących przykładów 
przymusu towarzyskiego był zwyczaj spożywania po obronie pracy 
dyplomowej kieliszka alkoholu przez dyplomantów i członków komisji 
egzaminacyjnej. Wyraziłem przypuszczenie, że dzięki ustawie zwyczaj ten 
nie będzie już praktykowany. Była nadzieja, że zaniknie on, lecz po 1989 
roku szansa ta została zaprzepaszczona. Teraz alkohol leje się obficie 
w pomieszczeniach służbowych.

Lecz przymusowi towarzyskiemu można się przeciwstawić. Moim 
ulubionym przykładem było zdarzenie z generałem Lucjanem Żeligowskim 
(tym od „samowolnego” zajęcia Wilna), kiedy jeszcze był porucznikiem 
(a może podporucznikiem) w carskiej armii. Udowodnił on, że można się 
przeciwstawić presji otoczenia, nawet jeżeli jest to presja ze strony 
przełożonego. A było to tak:

Kiedy Żeligowski przybył do pułku, w którym miał podjąć służbę, 
kadra oficerska pułku wraz z jego dowódcą znajdowała się właśnie na 
wspólnym obiedzie. Taki był tam zwyczaj spożywania posiłków. Kiedy 
dowódcy pułku zameldowano o przybyciu nowego oficera, zarządził by 
sprowadzono go do sali jadalnej i posadzono za wspólnym stołem. Kiedy 
Żeligowski zameldował się przepisowo dowódcy i usiadł na wyznaczonym 
miejscu, pułkownik wzniósł toast za zdrowie nowoprzybyłego. Żeligowski 
uniósł kieliszek do góry i lekko skłoniwszy głowę postawił go z powrotem 
na stole. Nie spodobało się to dowódcy pułku. Kazał napełnić ponownie 
kielichy i wzniósł toast na chwałę ich sławnego, wyróżnionego w bojach 
pułku. Por. Żeligowski postąpił jak poprzednio. Wówczas twarz dowódcy 
stała się czerwona z gniewu (i od alkoholu) i posunął się najdalej jak tylko 
mógł -  wzniósł toast za zdrowie jego wielióestva cara Rosji. Żeligowski 
znów powtórzył swój gest. Wtedy dowódca pułku kazał go usunąć z sali 
i odprowadzić na odwach, jako więźnia za obrazę najwyższego majestatu.

Sprawa stała się głośna do tego stopnia, że z dowództwa okręgu 
wojskowego przybyła specjalna komisja celem jej zbadania. W wyniku 
przeprowadzonego dochodzenia winnym obrazy majestatu uznano 
dowódcę pułku. Uzasadnienie było takie, że wiedząc już iż oficer jest nie 
pijący swoim lekkomyślnym czynem sprowokował sytuację, w której 
najwyższy majestat ucierpiał. Przeniesiono go dyscyplinarnie do innej 
jednostki, znajdującej się na Dalekim Wschodzie. Por. Żeligowski pozostał 
w pułku i cieszył się ogólną sympatią gdyż wykazał się nie lada odwagą 
cywilną.

Drogi Czytelniku. Zważ, że nie jestem historykiem, piszę tylko 
wspomnienia, fóóre są raczej zbliżone do tworu literackiego i z góry
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przepraszam, jeżeli jakiś szczegół z tej luźnej opowieści nie spodoba się 
zawodowym historykom.

A oto inne motywy picia alkoholu, o których mówiłem w swoim 
wystąpieniu. W związku z brutalną, bezwzględną presją otoczenia, 
występuje motyw zwany konformistycznym (pijemy by nie wyróżniać się od 
otoczenia). Inna motywacja to motywacja zabawowa, zwana też ludyczną 
lub hedonistyczną: pijemy dla lepszej zabawy, dla humoru, dla poprawy 
nastroju w towarzystwie. W takiej sytuacji ułatwione jest nawiązanie 
stosunków interpersonalnych, załatwienie jakiejś sprawy. Ale ten motyw już 
nazywa się instrumentalnym, pijemy by załatwić sprawę przez bufet. 
Bardzo często występuje motyw frustracyjny. pijemy by zapomnieć
0 troskach i kłopotach. Wreszcie wśród młodzieży często występuje motyw 
prestiżowy, chęć zaimponowania innym lub wykazania swojej dorosłości. 
Picie dla kurażu, dla dodania sobie odwagi, również często występuje 
u młodzieży. I wreszcie najsmutniejszy, można powiedzieć schyłkowy 
motyw picia alkoholu to choroba alkoholowa czyli uzależnienie od alkoholu. 
Pije się bo musi się pić, bo nie ma dość woli by oprzeć się chęci spożycia 
alkoholu.

Z motywami picia alkoholu wiążą się jego odpowiednie style. Styl 
neurasteniczny wiąże się z frustracyjnym motywem picia i polega na 
traktowaniu alkoholu jako środka na zmęczenie, zniechęcenie, 
rozdrażnienie. Styl kontaktywny wiąże się z chęcią zmniejszenia dystansu 
pomiędzy ludźmi i opiera się na motywach ludycznych i konformistycznych. 
Styl dionizyjski wiąże się z chęcią oderwania się od codzienności, zaś styl 
heroiczny zapewnia poczucie mocy i gotowości do wykonania wielkich 
czynów (kilku kompletnie pijanych osobników stoi w postawie na baczność
1 śpiewa hymn narodowy).

W dalszej części wystąpienia przedstawiłem rozmiar spożycia 
alkoholu w Polsce i na świecie a następnie zagrożenia biologiczne, 
gospodarcze i społeczno -  kulturowe naszego bytu narodowego. 
Zapoznałem zebranych z głównymi zadaniami SKP WAT, które były 
następujące:

1. Prowadzić pracę profilaktyczno -  wychowawczą wśród kadry, 
słuchaczy, żołnierzy służby zasadniczej i pracowników cywilnych, 
zmierzającą do wskazywania szkodliwości nadużywania alkoholu
i jego wpływu na stan psychiczny i fizyczny człowieka i jego skutki 
społeczne.

2. Dokonywać okresowych analiz dotyczących zjawisk nadużywania 
spożycia alkoholu w poszczególnych grupach osobowych WAT
i przedstawiać w tym względzie propozycje komendantowi.

3. Działalność Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego wiązać 
z doskonaleniem procesu szkoleniowo -  naukowego, a także
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z umacnianiem dyscypliny, porządku wojskowego i realizacją 
zadań stojących przed stanem osobowym WAT.

Na zakończenie zapoznałem obecnych z wybranymi fragmentami 
ustaw i zarządzeń dotyczących zwalczania pijaństwa.

Znaczącym wydarzeniem w zakresie akcji uświadamiającej było 
zaproszenie do wygłoszenia prelekcji płk dr med. Stanisława Unickiego, 
kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego Polikliniki Centralnego Szpitala 
Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Ten bardzo ciekawy referat 
został wygłoszony w dniu 22 kwietnia 1988 r. w sali kinowej dla całej 
(wolnej od zajęć) kadry WAT.

W styczniu 1985 r. nastąpiły zmiany w składzie Społecznego 
Komitetu Przeciwalkoholowego. Zmienił się również opiekun z ramienia 
Komendy WAT. Został nim płk inż. Mieczysław Bajda. Zmiany były 
następujące: z ramienia pionu szkolenia na miejsce mjr Antoniego Glinki 
wszedł płk Stanisław Izdebski; na miejsce Jarosława Łękarskiegb wszedł 
Kazimierz Kubiński jako przedstawiciel NSZZ Pracowników Wojska; na 
miejsce ppłk Jana Jagodzińskiego z Wydziału Politycznego wszedł kpt. 
Piotr Nowicki; jako przedstawiciel Rady Młodzieżowej ZSMP zamiast por. 
Krzysztofa Barszczewskiego wszedł kpt. Andrzej Strychalski; płk 
Jeremiego Nowaka z Oddziału Technicznego zastąpił ppłk Stanisław 
Marczyński.

Jak już wiemy tematem posiedzeń SKP było między innymi 
relacjonowanie przez poszczególnych członków wyników ich działalności. 
Omawiano też sankcje zastosowane w odniesieniu do osób, które 
naruszyły obowiązujące przepisy.

W 1983 r. meldunki były optymistyczne: stwierdzono w tym roku 
zmniejszenie liczby wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu. 
Wypadków przy pracy ani wypadków samochodowych spowodowanych 
nietrzeźwością w tym roku nie było. Później wymagaliśmy już bardziej 
szczegółowych sprawozdań. Wynikało z nich, że:

- w 1986 r. nie było w Oddziale Technicznym karygodnych 
przypadków pijaństwa, poza jednym, zakończonym ostrzeżeniem;

- w tym samym roku były w Wojskowej Administracji Koszar trzy 
przypadki zwolnienia z pracy na tle alkoholizmu;

- w 1987 r. odbyły się dwie rozprawy sądów koleżeńskich słuchaczy
I i II roku, związanie z pijaństwem, nie było natomiast ani jednego 
przypadku tego rodzaju w sądach honorowych kadry;

- w 1988 r. jeden z oficerów kadry batalionu słuchaczy (kapitan) 
został zwolniony w związku z nadużywaniem aikoholu;

- w 1989 r. usunięto z wojska kierowcę Oddziału Technicznego, 
który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu.



„K nam prijechał rewizor". Tak było u Gogola. A do nas zawita! 
wiosną 1989 r. prokurator. Nie tam żeby była jakaś tzw. sprawa 
prokuratorska, nic podobnego. To tylko postanowiono sprawdzić jak 
w poszczególnych jednostkach Wojska Polskiego jest realizowana ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i towarzyszące jej zarządzenia. Tak się 
złożyło, że przewodniczący Czechowski był wtedy na zwolnieniu lekarskim 
z powodu przewlekłej choroby, więc mnie przypadł w udziale obowiązek 
„stawienia czoła" prokuratorowi. Sprawę ułatwiało to, że u mnie znajdowała 
się cała dokumentacja SKP i zeszyt protokołów, które ja sporządzałem. 
Najpierw wezwano mnie pilnie do Komendy Akademii, gdzie przełożeni 
chcieli się czegokolwiek dowiedzieć o działalności komitetu, by w rozmowie 
z prokuratorem nie wykazać się nieświadomością sytuacji na tym odcinku 
a więc brakiem kontroli. Zaraz po tym znalazłem się przed obliczem 
prokuratora, którego umieszczono w jednym z pomieszczeń. Prokuratorowi 
spodpbał się zeszyt protokołów, miał bowiem wszystko na piśmie, „czarno 
na białym”, tak jak oni to lubią. Prosił nawet o wypożyczenie tego zeszytu, 
zapewniając zwrot poprzez Komendę Akademii, co rzeczywiście nastąpiło. 
Kontrola wypadła pomyślnie.

Przy okazji zaistniał bardzo zabawny incydent. Kiedy wychodziłem 
z pomieszczenia gdzie urzędował prokurator, podszedł do mnie jeden 
z oficerów, który miał w pobliżu swój gabinet i wyraźnie zalękniony zapytał 
mnie czy prokurator będzie wchodził do pomieszczeń i sprawdzał 
zawartość szaf. Najwyraźniej miał nieczyste sumienie.

W czasie naszej sześcioletniej kadencji odbyło się w sumie 12 
posiedzeń. Nadszedł rok 1989 i komitet umarł śmiercią naturalną. Nie 
jestem aż tak bardzo złośliwy żeby opisywać sytuację jaka obecnie istnieje 
na tym odcinku. A zresztą to wykraczałoby już poza ramy czasowe tych 
wspomnień.

8.2. Inne sprawy

Poza tym w latach 1982/83 można było odnotować jeszcze kilka 
wydarzeń. Jednym z nich był ślub naszego syna Piotrusia z Anią 
Zalewską córką Andrzeja Zalewskiego, specjalisty od pogody w „Eko- 
Radio”, który odbył się w 1982 r. w Pałacyku Szustra przy ul. Morskie Oko
2. W zabytkowym pałacyku zgromadziło się bardzo dużo osób. Poza 
rodzinami i gronem najbliższych przyjaciół przybyło wiele osób ze 
środowiska uniwersyteckiego. W następnym roku przyszła na świat ich 
córeczka Oleńka, nazwana tak na cześć swojej babci.

W latach 1982/83 jeszcze często wyjeżdżaliśmy na wczasy. Wyliczę 
tylko: w maju 1982 miałem pobyt leczniczy w Ciechocinku, zaś Oleńka 
w czerwcu była na wycieczce pobytowej w m. Nesebyr w Bułgarii. Coraz
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częściej wyjeżdżaliśmy na wczasy pojedynczo, żeby jedno z nas pozostało 
przy mojej mamie, która osiągnęła już sędziwy wiek 83 lat, choć trzymała 
się dobrze. Niemniej jednak udało się nam jeszcze pobyć razem w sierpniu 
w Starych Jabłonkach nad jeziorem Szeląg, niedaleko Ostródy a we 
wrześniu na krótkim, tygodniowym pobycie w Szymbarku koło Gorlic, 
w pensjonacie „Perełka”. W kawiarni w Gorlicach, do której wstąpiliśmy na 
ciastka, spotkaliśmy komisarzy stanu wojennego, naszych kolegów z WAT

W maju 1983 r. przebywaliśmy na wykupionych prywatnie wczasach 
w Wiśle, w domu wczasowym „Cisówka", położonym bardzo wysoko, bo 
610 m/npm, podczas gdy uzdrowisko Wisła znajduje się na wysokości 470 
m/npm. Pokonywanie tej wysokości przy wypadach do Wisły było bardzo 
uciążliwe. Parking przy naszym domu wczasowym był bardzo mały
i posłużenie się samochodem groziło utratą miejsca. Nie pomogło 
ustawienie dużej, tekturowej tablicy z numerem naszego samochodu, 
tablicę po prostu odstawiano i ustawiano swój samochód. Nasze wypady 
turystyczne, to między innymi: dolina Białej Wisełki; dolina Malinki; dolina 
Jawornika; z Kubalonki do Wisły Czarne.

We wrześniu 1982 r. odbyło się w Bielsku Białej XVIII Krajowe 
Sympozjum Maszyn Elektrycznych, organizowane przez Instytut Maszyn
i Urządzeń Elektrycznych Politechniki Śląskiej. Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego był prof. dr inż. Władysław Latek, zaś Sekretarzem tego 
komitetu doc. dr hab. inż. Władysław Mizia. Referaty; opublikowane 
w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej dotyczyły zagadnień 
związanych z teorią, konstrukcja i eksploatacją maszyn prądu stałego przy 
uwzględnieniu nietypowych rozwiązań i wpływu rodzaju zasilania. Ja 
wygłosiłem referat pt. „Przyczyny pulsacji napięcia małej częstotliwości 
w prądnicach tachometrycznych prądu stałego." Również kolega Jan 
Sienkiewicz z naszego zakładu miał tam referat pt. „Wpływ impulsowego 
zasilania na dynamikę silnika prądu stałego o magnesach trwałych”. 
Referat ten, zbudowany w oparciu o materiał z obronionej pracy doktorskiej 
spotkał się z bardzo dobrym/ przyjęciem. Sympozjum odbywało się 
w budynku .znajdującym się na wzniesieniu za miastem, skąd rozlegał się 
wspaniały widok na okolicę. Wczesnym rankiem, przed śniadaniem, 
udawałem się na spacer po okolicy. Prawie codziennie spotykałem 
powracającego już ze spaceru profesora Andrzeja Kordeckiego 
z Wrocławia, seniora mąszynowców polskich (do dnia dzisiejszego).

I jeszcze jedno drobne, lecz przyjemne wydarzenie. W dniu 
8 października 1983 r. otrzymałem „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, 
odznaczenie przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.

Lata 1982/83 minęły spokojnie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że nad 
naszymi głowami gromadzą się czarne chmury.
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9. Lata 1984-1985  

9.1. Śmierć komendanta

Gen. dyw. doc. dr inż. Aleksander Grabowski był komendantem WAT 
przez 10 lat ( od 1974 do 1984 r.) Przez dwa poprzedzające lata byt 
zastępcą komendanta WAT ds. szkolenia. Uprzednio był zastępcą 
dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ds. technicznych [1]. Tuż przed 
przyjściem do WAT-u przebył zawał serca (niektórzy twierdzą, że miał dwa 
zawały). Do WAT skierowano go jako do spokojniejszego miejsca.

W 1984 r. przeszedł w stan spoczynku. Miał wtedy 61 lat. Pewnego 
dnia (jak zgodnie relacjonują świadkowie, w tydzień po przejściu na 
emeryturę) -  nagle zaniemógł. Natychmiast przybyli karetką do jego willi, 
odległej około 1 kilometra od WAT-u dwaj interniści: Mieczysław Teichert
i Jarosław Trepto. Mieli prawdopodobnie ze sobą przenośny 
elektrokardiograf. Wiem, że WAT dysponował takowym. Poprosili chorego
o okazanie ostatniego elektrokardiogramu, jak to się zwykle robi w celu 
porównania. Powiedział, że ma go na górnej kondygnacji domu i zaraz 
przyniesie. Zaprotestowali, proponowali by żona przyniosła. On się nie 
zgodził, tłumacząc, że żona nie bardzo wie gdzie on ten elektrokardiogram 
ma. Poszedł na górę. Kiedy wrócił stan jego gwałtownie się pogorszył. 
Natychmiast wniesiono go do karetki i powieziono na sygnale do 
najbliższego szpitala, przy ul. Kasprzaka. Do szpitala wojskowego przy ul. 
Szaserów było już za późno. Wracałem właśnie z centrum Warszawy 
autobusem i widziałem przez szybę, jak w karetce, jadącej na sygnale, 
dwóch ludzi pochylało się nad trzecim -  leżącym. Zmarł podobno 
natychmiast po przywiezieniu do szpitala. Piszę podobno, gdyż niektórzy 
twierdzili iż już w karetce nie żył.

Te okoliczności śmierci jednego z komendantów WAT podaję na 
podstawie relacji różnych osób z uczelni, zwykle dobrze poinformowanych. 
Lekarze Teichert i Trepto żyją lecz nawet przez myśl by mi nie przeszło 
pytać któregokolwiek z nich o jakieś bliższe szczegóły. Ich obowiązuje 
tajemnica lekarska.

9.2. Choroba i śmierć mojej mamy

Mama była z nami od 1957 roku, kiedy to po śmierci ojca opuściła 
Borysław i zamieszkała u nas w Warszawie. Była nieocenioną babcią. 
Pomagała nam opiekować się dziećmi i przyrządzała obiady. Miała swoje 
hobby -  działkę pracowniczą, którą uprawiała z dużą starannością jeszcze 
po ukończeniu 80 lat życia. Prawie wcale nie korzystała z opieki lekarskiej.
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Jednak na początku roku 1984 mama zachorowała. Została 
przewieziona do II! Kliniki Chorób Wewnętrznych Centralnego 
Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Szaserów, której ordynatorem 
był wówczas płk prof. zwycz. dr hab. med. Sylwester Czaplicki. 
Stwierdzono miażdżycę uogólnioną naczyń szczególnie mózgowych, 
naczyniopochodne uszkodzenie mięśnia serca w okresie przewlekłej 
niewydolności układu krążenia oraz uwiąd starczy. Pobyt w szpitalu 
przedłużał się, lecz nie było widać wyraźnej poprawy. Od czasu do czasu 
zachodziłem do prof. Czaplickiego, by zapytać o stan i rokowania. Nie miał 
mi do powiedzenia niczego co mogłoby mnie pocieszyć, gorzej -  pewnego 
razu powiedział mi, że mama została przeniesiona do „pojedynki" ze 
względu na ciężki stan i skutkiem próśb współtowarzyszek z sali, które nie 
chciały leżeć z tak poważnie chorą staruszką. Bywają i takie postawy.

W czasie jednej z takich rozmów profesor oznajmił mi, że dalsze 
przebywanie mamy w szpitalu jest już nieuzasadnione. Medycznie nie da 
się tu już nic zdziałać a opiekę nad chorą trzeba zapewnić w domu, gdyż 
zostanie wypisana ze szpitala. Poprosiłem o 2 tygodnie zwłoki, gdyż od
1 kwietnia 1984 r. Oleńka przechodziła na emeryturę. Profesor Czaplicki 
zgodził się. Po powrocie mamy do domu zaczął się dla nas ciężki okres, 
który trwał przeszło rok. Opieka była trudna, gdyż chora leżała całkowicie 
unieruchomiona przy poważnych zaburzeniach świadomości. Podzieliliśmy 
się pracą w ten sposób, że Oleńka doglądała chorej przed południem, 
kiedy ja byłem w pracy. Gdy wracałem do domu ja przejmowałem zadania
i dyżurowałem aż do nocy.

W maju 1985 r. nastąpiło znów gwałtowne pogorszenie. Stan mamy, 
przewiezionej natychmiast na Szaserów, do tej samej kliniki, był już bardzo 
ciężki. Do diagnozy ustalonej w czasie poprzedniego pobytu w szpitalu 
doszła jeszcze śpiączka mózgowa pod koniec życia. Lekarze nie dawali 
nadziei. Mamą opiekowała się dr med. Elżbieta Kramarz.

W czasie jednej z częstych wizyt w szpitalu spotkałem tam Stasia 
Paśko. Był bardzo zmieniony. Rzucało się w oczy jego znaczne 
wychudzenie. Był bardzo słaby i wieziono go na wózku na jakieś badanie. 
Podszedłem i udając wesołość, by dodać mu otuchy zacząłem go pytać 
kiedy wyjdzie ze szpitala. Nie odpowiedział. Wózek potoczył się dalej a ja 
go już nigdy więcej nie zobaczyłem.

Dwie opowieści związane z jego śmiercią zapamiętałem. W ostatnich 
dniach jego życia, kiedy najstraszniejsza z chorób poczyniła już ogromne 
spustoszenia, wielu jego przyjaciół pragnęło go odwiedzić w szpitalu. Nie 
zgodził się. Powiedział, że chce być absolutnie sam, by móc w spokoju 
przemyśleć całe swoje życie. Drugą historię opowiedział mi ktoś, kto był 
obecny na jego pogrzebie. Najwybitniejsze osoby z WAT-u wygłosiły nad 
trumną pożegnalne mowy. Nie szczędzono pochwał, na które jak mało kto 
zmarły zasłużył. Płk doc. dr inż. Stanisław Paśko był przez 30 lat zastępcą
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komendanta WAT ds. Technicznych i Materiałowych na etacie generała 
dywizji, zajmując się jednocześnie dydaktyką. Kiedy padły te wszystkie 
pochwały, jego brat, zamieszkały gdzieś na Rzeszowszczyźnie zapytał 
stojących najbliżej:

- Skoro to wszystko co tutaj powiedziano jest prawdą to dlaczego 
mój brat nie został generałem?

- No właśnie! Dlaczego? Chcę wykrzyczeć te słowa!

Rano, w dniu 11 maja 1985 r. zadzwonił telefon. Spokojny głos 
pielęgniarki oznajmił, że o godz. 8,35 mama odeszła. Rzeczowo zostałem 
poinformowany, jakie formalności należy załatwić w szpitalu. Natychmiast 
sprowadziłem brata z Torunia i skomplikowane formalności urzędowe 
załatwialiśmy już razem. Bardzo mi to było potrzebne, gdyż brat, jak już 
pisałem w [6], jest o wiele bardziej odporny na stres ode mnie.

Pogrzeb odbył się w dniu 16 maja 1985 na cmentarzu Komunalnym 
Północnym. W cmentarnym domu pogrzebowym sala była pełna. Przybyło 
wiele osób. W niezwykle upalny jak na tę porę roku dzień, nad grobem 
zgromadzili się oprócz rodziny: licznie przybyli moi przyjaciele, koledzy 
z instytutu i wydziału a także sąsiedzi z bloków przy ulicy Radiowej oraz 
z Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Mama przeżyła 85 lat, w ciągu 
których miały miejsce dwie wojny światowe. Jej „obecny adres” brzmi: 
Grób: W II - 1 3 - 3 - 1 8 .  Oczywiście na cmentarzu Komunalnym 
Północnym przy ul. Wóycickiego. W księdze zgonów została zapisana pod 
numerem 46 647. Podaję te dane z m yślą, że może przydadzą się kiedyś 
jakiemuś wnukowi czy też prawnukowi, jeżeli zechce poświęcić czas na 
chwilę zadumy nad tym grobem.

9.3. Emerytura Oleńki

Oleńka przeszła więc na emeryturę z dniem 1 kwietnia 1984 roku, 
żeby się opiekować moją mamą. Przyjaciele i przełożeni z Wydziału 
Chemii i Fizyki Technicznej zorganizowali jej uroczyste pożegnanie. 
W spotkaniu pożegnalnym, które odbyło się w jednej z sal recepcyjnych 
WAT-u w dniu 9 maja 1984 roku wziął udział ówczesny zastępca 
komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk, dawny 
dziekan Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej, który wygłosił odpowiednie 
przemówienie. Były też inne wystąpienia. Przemówił płk Mirosław 
Maciejewski, dyrektor instytutu, wręczając Oleńce piękny, pamiątkowy 
wazon mosiężny (będę pomijał liczne tytuły i stopnie, gdyż zamierzam 
wymienić zbyt wiele osób). Na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienie 
płk Eugeniusza Szczuckiego, byłego, wieloletniego szefa katedry, wtedy 
już w stanie spoczynku. Płk Szczucki jest znany z tego, że umie pięknie
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przemawiać i to zarówno co do formy jak też i co do treści. Zapamiętałem 
wypowiedziane przez niego między innymi słowa:

- Ja się bardzo dziwię obecnemu kierownictwu, że zgodziło się na jej 
odejście na emeryturę. Gdybym ja był teraz szefem katedry, absolutnie 
bym się na to nie zgodził.

Atmosfera pożegnania była bardzo ciepła i serdeczna. Spora sala 
bankietowa była pełna. W albumach rodzinnych można zobaczyć na 
zdjęciach okolicznościowych, uchwycone przez obiektyw następujące 
osoby (skracam stopnie i tytuły): 1) ppłk Jan Błądek; 2) płk Dzisiów; 3) doc. 
Alfreda Graczyk; 4) płk Jerzy Grochowski; 5) techn. Jadwiga Jaroszewicz; 
6) dr Jerzy Konarski; 7) płk Mirosław Maciejewski; 8) płk Stanisław Mortka; 
9) dr Wanda Mortkowa; 10) płk Mieczysław Piskorz; 11) dr Krystyna 
Radomska; 12) płk Stryszak; 13) płk Eugeniusz Szczucki: 14) doc. Elżbieta 
Wieteska; 15) płk Zygfryd Witkiewicz; 16) gen. bryg. Edward Włodarczyk
i 17) dr Elżbieta Zwierzchowska. Oprócz wazonu nieśliśmy do domu 
jeszcze inne dary od przyjaciół: piękny album „Czechosłowacja” (znano 
nasze zainteresowania turystyczne) i miedziany talerz -  czekankę, 
przeznaczony do zawieszenia na ścianie.

Inny przebieg miało pożegnanie Oleńki z senatem akademickim 
(radą naukową) WAT. Była członkiem senatu z wyboru. Odpowiednia 
ustawa przewidywała członkostwo w radzie uczelni, poza tzw. 
samodzielnymi pracownikami nauki również delegatów średniego 
personelu nauczającego, wybranych w głosowaniu tajnym, na specjalnie 
zwołanym zebraniu pracowników naukowo -  dydaktycznych.

Kiedy po raz ostatni znalazła się na posiedzeniu senatu i zbliżyło się 
ono do końca a przewodniczący zwyczajowo zapytał czy są jakieś wolne 
wnioski, poprosiła o głos i powiedziała, że ponieważ odchodzi na 
emeryturę i po raz ostatni jest obecna na posiedzeniu, więc pragnie 
podziękować wszystkim członkom rady i jej kierownictwu za 
dotychczasową harmonijną współpracę i pożegnać się z radą. Po krótkiej 
chwili kłopotliwego milczenia przewodniczący zamknął posiedzenie. Nie 
przyszło mu do głowy żeby wypowiedzieć kilku zdań.

Też oryginalny charakter miało pożegnanie się z radą Wydziału 
Elektroniki jednego z docentów, które miało miejsce w kilka lat później. Nie 
miał on jeszcze rozliczonej obiegówki, więc przybył spokojnie na 
posiedzenie rady. I wtedy spostrzegł, że jego nazwisko nie figuruje już na 
liście obecności. Śpiesznie opuścił pomieszczenie. Powiedział do 
otaczających go osób, że ponieważ nie ma go już na liście członków rady, 
więc nie jest uprawniony do uczestniczenia w jej posiedzeniu. Na pewno 
rozumował prawidłowo. Tymczasem przewodniczący rady nie wiedział
o nadgorliwości sporządzającego listę obecności i przyniósł wykonane na 
ozdobnym blankiecie, specjalne podziękowanie dla niego, za udział
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w pracach rady i miał oczywiście przygotowane specjalne wystąpienie. 
Wraz z nim miało się odbyć pożegnanie kilku innych osób. Po wywołaniu 
jego nazwiska rozległ się tylko głos z sali:

- Był tu przed chwilą ale poszedł.

9.4. Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych w siatkówce

W dniach od 18 do 25 sierpnia odbyły się w hali sportowej WAT 
Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych w siatkówce. O ile dobrze pamiętam, 
to oprócz naszej drużyny w turnieju brali udział siatkarze wojskowi: 
Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, NRD, Rumunii, Węgier i ZSRR. 
Kierownictwo całej imprezy powierzono zastępcy komendanta WAT do 
spraw liniowych gen. bryg. Henrykowi Antoszkiewiczowi. Językiem 
porozumiewania się pomiędzy kapitanami drużyn z kierownictwem i między 
sobą -  był rosyjski. Powstała potrzeba zaangażowania tłumacza z języka 
polskiego na rosyjski i odwrotnie. Ponieważ był to sezon urlopowy więc 
nikogo spośród licznych rusycystów ze Studium Języków Obcych nie udało 
się dosięgnąć. Gen. Antoszkiewicz zarządził więc, żeby w Wydziale Kadr 
odszukać te osoby, które mają zdany egzamin państwowy w Studium 
Języków Obcych w Łodzi i pobierają dodatek za znajomość języka 
rosyjskiego. Padło na mnie.

Generał zachował się w sposób dżentelmeński. Zaprosił mnie do 
swojego gabinetu, zapytał o zgodę i po jej uzyskaniu przystąpił do 
ustalania szczegółów realizacji mojego zadania. Przez cały czas trwania 
zawodów miałem przebywać na terenie ośrodka sportowego, żeby być do 
dyspozycji w razie potrzeby. Pierwszym zadaniem było tłumaczenie 
wystąpienia generała w czasie otwarcia imprezy. Wręczył mi jego treść na 
piśmie, poprosił mnie o jego przetłumaczenie i przedstawienie do 
akceptacji. On sam znał język rosyjski, gdyż studiował w Moskwie, lecz 
zgodnie z panującym zwyczajem, oficjalne wystąpienie było wygłaszane 
w języku organizatora a następnie tłumaczone na język uważany za 
powszechnie znany uczestnikom. Gen. Antoszkiewicz był zadowolony 
z przedstawionego mu do wglądu tłumaczenia i zaakceptował je. Otwarcie 
zawodów odbyło się planowo i bez potknięć.

Z koniecznością stałego przebywania na terenie ośrodka sportowego 
wiązała się potrzeba ustalenia jakiegoś miejsca, nie tyle pracy co 
oczekiwania. Zaobserwowałem, że wielu oficerów z zespołu pracującego 
nad organizacją i sprawnym przebiegiem turnieju zostało rozlokowanych 
w różnych pomieszczeniach ośrodka. Zapytałem gen. Antoszkiewicza 
gdzie ja miałbym przebywać? Odpowiedział na to, że razem z nim, 
w przydzielonym mu pokoju. Nie chciałem krępować swoją osobą ani jego 
ani też siebie, więc poprosiłem o jakieś inne miejsce żeby, jak to 
powiedziałem, nie przeszkadzać mu w pracy. Zaproponował mi pójście do
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kierownika ośrodka, który rozdysponowywał te miejsca. Był to oficer, 
dokładnie nie pamiętam, chyba w stopniu kapitana (a może wyższym), 
który pracował w WAT krótko i jak mi mówiono, został później przeniesiony 
na jakieś inne stanowisko w Legii. Powiedział, że , nie ma już wolnych 
pomieszczeń i proponuje mi przebywanie wraz z  nim w jego pokoju. Nie 
pozostawało mi nic innego jak się zgodzić. To pozwolijq , mi. jako 
przyszłemu autorowi książki wspomnieniowej (czego wówczas jeszcze nie 
planowałem) zaobserwować, jak toczyło się życie w kierownictwie takiego
ośrodka. W pomieszczeniu znajdowała się lodówka a w niej ....  piwo.
Zbulwersowało mnie to. W swojej naiwności sądziłem, że sport i alkohol 
(choćby niskoprocentowy), są daleko od siebie. Kierownik ośrodka raczył 
się tym piwkiem, częstując też innych współorganizatorów. Dla ścisłości 
muszę stwierdzić, że nie widziałem nigdy żeby to piwo pili zawodnicy, jak 
również i to że według moich obserwacji gen. Antoszkiewicz nie znał 
zawartości lodówki.

Najtrudniejszym dla mnie zadaniem było tłumaczenie „na żywo” 
odprawy kierownictwa turnieju z kapitanami drużyn. Wypowiedzi naszych 
działaczy trzeba było tłumaczyć na rosyjski, zaś na polski wypowiedziane 
„po rosyjsku" słowa Niemców czy też Węgrów. Lecz ułatwiało sprawę to, 
że kierownikami tych drużyn byli przeważnie ludzie, którzy studiowali 
w akademiach wojskowych w ZSRR. Tłumaczyłem też „na żywo” toasty na 
bankiecie pożegnalnym.

Nie potrafię szczegółowo podać wyników mistrzostw, gdyż nie 
zapisałem ich tak, jak to czyniłem z wynikami rozgrywek szachowych. Nie 
interesowałem się siatkówką. Pamiętam tylko, że naszą drużynę prowadził 
trener kadry narodowej Wagner, miała ona kilku „pożyczonych” 
zawodników, nie związanych z wojskiem i wypadła bardzo dobrze 
Natomiast bardzo słabo zaprezentowała się drużyna Armii Radzieckiej. 
Rozmawiałem na ten temat z kierownikiem ich drużyny, pułkownikiem. 
Tłumaczył mi, że jest to tylko drugi garnitur siatkarzy wojskowych, gdyż 
w pierwszym grają zawodnicy kadry narodowej, którzy przebywają na 
jakichś innych, ważnych zawodach międzynarodowych.

Zakończenie turnieju odbyło się bardzo uroczyście. W dużej hali 
sportowej WAT-u, gdzie obecnie odbywają się często bardzo poważne 
imprezy, jak na przykład niedawno mistrzostwa świata w grze 
błyskawicznej w szachy, odbyła się oficjalna uroczystość końcowa 
z udziałem głównego inspektora wyszkolenia bojowego, gen. Molczyka, 
który przemówił do ustawionych w hali zawodników wszystkich drużyn
i zgromadzonej na trybunach publiczności (w tym do nas, obsługi imprezy). 
Gen. Antoszkiewicz zaproponował mu „wypożyczenie" tłumacza, lecz 
Molczyk nie zgodził się, gdyż przywiózł ze sobą własnego tłumacza. Z tym 
tłumaczem przytrafiła się grubsza wpadka. Był to młody człowiek, bardzo 
pewny siebie, lecz pomieszały mu się kartki, wciąż grzebał wśród nich
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i czasem jego tekst nie zgadzał się z odczytanym po polsku tekstem 
Molczyka. Gen. Antoszkiewicz nie ukrywał wesołości, bo przecież on mu 
proponował tłumacza. Wspomniał o tym incydencie jeszcze wtedy, kiedy 
na zakończenie dziękował mi za współpracę. Z mego punktu widzenia była 
to bardzo dobra współpraca z mądrym, rzeczowym, kulturalnym 
człowiekiem. To też z żalem przyjąłem wiadomość o jego przedwczesnej 
śmierci, wkrótce po tym jak przeszedł w stan spoczynku.

8.5. Znów w szpitalu

Od 1 do 29 listopada 1985 r. przebywałem w III Klinice Chorób 
Wewnętrznych Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Wojskowego 
Szpitala Klinicznego przy ul. Szaserów. Była to ta sama klinika, gdzie 
niedawno walczyła o przeżycie moja mama, której ordynatorem był prof. 
Sylwester Czaplicki.

Do kliniki zostałem skierowany na przebadanie kliniczne w związku 
z nie dającymi się opanować ambulatoryjnie znacznymi zwyżkami ciśnienia 
tętniczego. Początkowo opiekował się mną troskliwie znakomity lekarz dr 
med. J. Kaczorowski, który jednak w międzyczasie został skierowany na 
jakiś kurs czy coś takiego i prowadzenie mnie przejęła młoda lekarka, 
której nazwiska niestety nie zapamiętałem. Ponieważ miała stosunkowo 
małe doświadczenie kliniczne, więc pomagał jej dr med. Antoni Marciniak -  
adiunkt. Z jego to inspiracji były podejmowane decyzje odnośnie rodzaju 
przeprowadzanych badań. Badania te były bardzo wszechstronne i bardzo 
szczegółowe i co tu ukrywać, bardzo wyczerpujące. A nadciśnienie jak 
było, tak pozostawało.

Wreszcie zagadka została rozwiązana. Wykryto u mnie ograniczoną 
wydolność nerek. Nie było to więc tzw. nadciśnienie samoistne, lecz jego 
źródłem było schorzenie nerek. Pod koniec pobytu w szpitalu przydzielono 
mi dietę ziemniaczaną stosowaną u chorych na nerki. Pokarmy są 
pozbawione białka pochodzenia zwierzęcego a niedobór białka czerpie się 
z ziemniaków, które są podawane w różnej postaci. Zabawnie wyglądała 
sytuacja, kiedy pewnego dnia podano mi na obiad placki ziemniaczane. 
Ucieszyłem się, gdyż bardzo lubiłem takie placki. Takie, lecz nie te, gdyż 
przy diecie nerkowej unika się soli a placki ziemniaczane bez soli mają 
obrzydliwy smak.

Byłem tak wymęczony tymi badaniami, że poprosiłem Oleńkę by 
zawiadomiła przyjaciół żeby nie odwiedzali mnie w szpitalu. Prawie 
wszyscy spełnili tę prośbę, za wyjątkiem jednego przypadku. Odwiedził 
mnie mój przyjaciel a w owym czasie przełożony (dyrektor instytutu) Jurek 
Barzykowski. I muszę też przyznać, że pomimo mojego ówczesnego 
nastawienia, znajdującego się na pograniczu depresji, odwiedziny te 
bardzo mnie uradowały. Jurek swoim zachowaniem wlał we mnie ładunek



101

optymizmu i napełnił mnie otuchą. Tak się składa, że kiedy piszę te słowa 
na odmianę on przebywa w szpitalu, po przebyciu poważnej operacji. 
Pierwszym moim odruchem było żeby go odwiedzić, kiedy dowiedziałem 
się, że jest już po operacji i dochodzi do siebie. Przeważył jednak 
rozsądek. W Warszawie panuje epidemia grypy. Wirus jest bardzo złośliwy
i może pozostawiać poważne powikłania. Wiem, że on nie był szczepiony. 
Nie mogę więc podjąć ryzyka przywleczenia mu tego wirusa, kiedy 
organizm jego nie jest odporny po przebytej operacji.

Z odwiedzinami w szpitalu to różnie bywa i niejednokrotnie ludzie 
przesadzają. Łóżko obok mnie zajmował starszy człowiek z nowotworem 
żołądka. Czekano na wynik badania, które miało dać odpowiedź na pytanie 
czy nowotwór ten jest czy też nie jest złośliwy. Pan ten, poza pracą 
zawodową grywał w orkiestrze amatorskiej, nie pamiętam już na jakim 
instrumencie. Miewał on częste odwiedziny. W dniu odwiedzin pokój 
zapełniał się jego gośćmi, przeważnie członkami bliższej i dalszej rodziny. 
Pewnego dnia oprócz rodziny przyszła do niego cała orkiestra. Z ulgą 
stwierdziłem, że nie przynieśli ze sobą instrumentów. Delikatnie mówiąc, 
nie zachowywali się zbyt cicho.

Były to jedne z jego ostatnich odwiedzin. Wkrótce przyszła 
wiadomość, że będzie on zabrany na operację. Wtedy domyśliliśmy się jaki 
był wynik badania guza żołądka, choć on był wciąż niepoprawnym 
optymistą. Od rana zaczęło go odwiedzać dwu chirurgów, by go 
przygotować do transportu na oddział chirurgiczny i do operacji. Wreszcie 
około południa pojawił się sanitariusz z wózkiem, żeby go tam przewieźć. 
Pomagałem umieścić go na wózku, gdyż on sam już wcale nie 
współpracował. Kiedy wózek ruszył, jemu opadła bezwładnie głowa, więc 
zaofiarowałem się iść obok wózka i trzymać mu głowę w pionie. Lecz 
sanitariusz powiedział, że tak nie można transportować chorego i poszedł 
po łóżko na kółkach. Zanim powrócił przybyli zaalarmowani chirurdzy
i orzekli, że w takim stanie nie może być operowany. Musi pozostać na 
swojej sali, żeby dojść do siebie. Wieczorem zmarł.

Była to bardzo ciężka noc. Choć łóżko zmarłego odgrodzono od 
mojego parawanem to jednak prawie przez całą noc świeciło się w sali 
światło i za parawanem pielęgniarz i pielęgniarka wykonywali jakieś 
czynności przy zmarłym.

Kiedy powróciłem ze szpitala do domu z długotrwałym zwolnieniem 
lekarskim, byłem w bardzo złej formie. Wydawało mi się, że nie będę już 
mógł powrócić do pracy. Telefonował do mnie od czasu do czasu Jerzy 
Barzykowski, żeby dodawać mi otuchy. Pewnego razu oznajmiłem mu, że 
postanowiłem przejść w stan spoczynku, gdyż nie widzę perspektywy 
dalszej pracy i służby wojskowej. Odpowiedział mi, że kategorycznie 
odrzuca taki pomysł. Mam cierpliwie powracać do zdrowia a potem 
wszystko będzie po dawnemu. Jestem mu bardzo wdzięczny za to
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stanowisko, które wtedy zajął. Przesłużyłem w wojsku jeszcze 6 lat
i pożegnałem się z mundurem nie z własnej woli, lecz w związku z nową 
ustawą o służbie zawodowej w WP, która jako górną granicę wieku służby 
dla samodzielnych pracowników naukowych określała 65 lat życia. Po 
odejściu z wojska przepracowałem jako pracownik cywilny już przeszło 
osiem lat.

Pamiętam jeszcze jedną osobę, która miała wpływ na zaniechanie 
mojego zamiaru odejścia z wojska. Był to wieloletni szef Służby Zdrowia 
WAT płk lek. med. Kazimierz Ponurski. Kiedy poszedłem do niego 
porozmawiać na temat skierowania na komisję lekarską, powiedział mi:

- To po co pan się męczył z doktoratem i habilitacją, żeby teraz, kiedy 
pan już to osiągnął, odejść i nie korzystać z tego na co pan zapracował? 
Przepisy stanowią, że oficer może przebywać na zwolnieniu lekarskim do 
roku i dopiero wtedy jest kierowany na komisję lekarską. Przekonał mnie.

W tych ciężkich dla mnie chwilach po wyjściu ze szpitala, Oleńka 
dokonywała cudów żeby mnie „postawić na nogi". Zasięgała prywatnie 
porady różnych warszawskich znakomitości lekarskich. Wreszcie udało się 
jej dotrzeć do pani prof. Zofii Wańkowicz, wówczas kierującej Zakładem 
Dializy w Centralnym Wojskowym Szpitalu Klinicznym przy ul. Szaserów. 
Pani profesor stworzyła szkołę polskiej nefrologii. Przyjmowała ona 
pacjentów w gabinecie przy Szaserów na konsultacjach raz w tygodniu. 
W tych konsultacjach brał udział liczny zespół uczennic i uczni pani 
profesor. Ponieważ sam nie byłbym w stanie, Oleńka zawoziła mnie na te 
konsultacje na Szaserów. Te wizyty to był profesjonalizm najwyższego 
lotu. Zostałem ustawiony na dobranych z nefrologicznego punktu widzenia 
lekach, które okazały się bardzo przyjazne dla mojego organizmu
i otrzymałem wskazówki odnośnie właściwej diety. Wkrótce zaczęła 
następować wyraźna poprawa. Sygnałem tego było, że zostałem 
przeniesiony z konsultacji u pani profesor, na okresowe konsultacje, 
przeprowadzane przez jej asystentów w przychodni wojskowej przy ul. 
Koszykowej. Po pewnym czasie stan nerek powrócił do normy. Wraz z tym 
unormowało się ciśnienie tętnicze. Wróciłem do normalnej pracy. 
Napisałem jeszcze jeden skrypt, książkę (’’Silniki skokowe") a także 
kilkadziesiąt publikacji. Wypromowałem kilku doktorów.

8.6. Drobne sprawy

Dla kronikarskiej skrupulatności można by jeszcze napomknąć
o kilku drobnych sprawach. Jedną z nich było to, że w 1984 r. odbyły się 
znów obowiązkowe egzaminy z języków obcych dla wojskowej kadry WAT 
(wiosną z języka angielskiego a jesienią z rosyjskiego). Na egzamin 
z angielskiego wstawiono mnie do grupy pierwszej (podstawowej), czym 
się czułem trochę dotknięty. Ale niezadowolenie pokrył fakt, że otrzymałem
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ocenę bardzo dobrze. Za to z rosyjskiego umieszczono mnie w grupie II! 
(doskonała znajomość języka) i otrzymałem ocenę dobrze. W oczekiwaniu 
na egzamin odbywały się w kolejce różne rozmowy i wtedy miałem 
możność przekonać się o stopniu znajomości języka rosyjskiego przez 
niektórych absolwentów wyższych studiów wojskowych w ZSRR. Jeden 
z nich upierał się, że słowo „maszt” jest po rosyjsku „maćt" ( też rodzaju 
męskiego) a nie rodzaju żeńskiego „maćta", jak ja twierdziłem. Tak się 
upierał, że postanowił zajrzeć do książek i nazajutrz przyjść mnie 
przekonywać. To było zbyteczne. Pamiętałem z dzieciństwa wiersz/który 
zaczynał się słowami:

Bieljejet parus adinokij -  w tumanie morja gałubom.
Ćto iśćet on w stranie daljokoj -  ćto kinu/ on w kraju radnom.
I pod koniec wiersza było:
I maćta gniotsa i skripit -  uwy, on sćastija nie iśćet.
I nie ot sćastija bieżyt 

Oczywiście na drugi dzień nie przyszedł, tym bardziej dlatego że miał za 
żonę Rosjankę.

Jak już pisałem, często organizowano dla kadry spotkania ze 
znanymi ludźmi, które odbywały się w wypełnionej sali kinowej. Mam mało 
notatek na ten temat, niemniej zanotowałem, że wiosną 1985 r. mieliśmy 
takie spotkanie z profesorem Andrzejem Garlickim z Uniwersytetu 
Warszawskiego, znanym specjalistą z historii Polski oraz z redaktorem 
Zygmuntem Broniarkiem.

Co się tyczy imprez wypoczynkowych, to na uwagę zasługuje nasz 
pobyt w Nałęczowie, w lipcu 1985 r., który zorganizowaliśmy sobie przez 
dobrze wówczas prosperujące biuro turystyczne „Syrena” przy ul. Kruczej. 
Mieszkaliśmy w willi „Octavia”, w miejscu zwanym „Armatnią Górą". 
Wyżywienie w prywatnej jadłodajni, kilka domów dalej. Pamiętam, że 
miałem wtedy ze sobą znakomitą lekturę. Czytałem „Rok 1794” 
Władysława Reymonta. Dodatkową atrakcją dla mnie był odbywający się 
w tym czasie w Nałęczowie turniej szachowy, organizowany w tym 
uzdrowisku co roku dla upamiętnienia rocznicy ogłoszenia „Manifestu 
Lipcowego". Bardzo często chodziłem do pałacu Małachowskich 
przyglądać się rozgrywkom.
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10. Lata 1986-1987

10.1. Włamania

W 1986 roku właściwie nie wydarzyło się u nas nic istotnego, jeżeli 
nie liczyć przyznania mi tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel PRL". 
Dokument nosi datę 10.09.1986 r. Tym razem nie było już żadnych takich 
niespodzianek jak przy opisanym wcześniej „pierwszym podejściu”. Był 
ponadto spokojny wyjazd do Żegiestowa (ze zwrotów) i kolejne Sympozjum 
z Maszyn Elektrycznych w Kazimierzu Dolnym.

Natomiast rok 1987 nie był dla nas szczęśliwym. Wydarzyły się w nim 
bowiem aż dwa włamania do naszego mieszkania. Pierwsze z nich miało 
miejsce 4 czerwca 1987 r., zaś drugie 28 listopada tego samego roku. Było 
w tym i trochę naszej winy, gdyż mimo powtarzających się sygnałów
o licznych włamaniach w naszej okolicy nie zabezpieczyliśmy się 
należycie. Rozważaliśmy wiadomość, że w sąsiednim bloku było włamanie 
do mieszkania płk prof. dr hab. inż. Mieczysława Szustakowskiego, 
któremu ukradziono między innymi komputer. Zastanawialiśmy się nad tym 
jak się zabezpieczyć, lecz czyniliśmy to zbyt wolno i cios nastąpił 
niespodziewanie szybko.

Tego pięknego, czerwcowego dnia ja byłem w pracy, zaś Oleńka, już 
emerytka, wyruszyła autobusem do centrum, coś załatwić. Przypomnijmy 
sobie, że nasz blok czterorodzinny znajduje się o około 15 metrów od lasu 
a my mieszkamy na parterze. Wokół naszego domu zarasta gęsta trawa, 
która od czasu do czasu jest koszona. Tego dnia właśnie pracował 
kosiarz, co dodatkowo uśpiło czujność Oleńki, która nawet nie zamknęła 
podwójnej okiennicy w łazience od strony lasu. W południe powróciła do 
domu i zatelefonowała do mnie a przed tym jeszcze na posterunek milicji 
przy ulicy Żytniej 56, do sekcji włamań. Była bardzo zdenerwowana. 
Wezwała mnie natychmiast do obrabowanego mieszkania. Jak wygląda 
takie mieszkanie po splądrowaniu, może wiedzieć tylko ktoś kto tego 
doświadczył. Widok jest przygnębiający. Na podłogach znajdują się sterty 
wyrzuconej w pośpiechu bielizny, gdyż włamywacze wiedzą że ludzie 
przechowują w bieliżnie pieniądze i kosztowności. Zamek od biurka był 
wyważony i zabrano pieniądze i biżuterię. Bardzo fachowo „wyłuskano” 
wszelkie przedmioty ze złota z innych miejsc, które uważaliśmy za 
schowki.

Wkrótce przybyło dwóch milicjantów w cywilnych ubraniach. 
Mechanizm włamania był prosty. Sprawca oparł sobie deskę o mur, wspiął 
się po niej, wybił szybę i otworzył klamkę. Powiedziałem milicjantom
o podejrzeniach w stosunku do kosiarza i prosiłem ich żeby poszli do jego



105

pomieszczenia roboczego, może jeszcze znajdą przy nim zrabowane 
przedmioty. Nie mieli ochoty. Jeden z nich wytłumaczył mi, iż z ich 
doświadczenia wiadomo, że sprawca na pewno nie ma ich przy sobie. 
Zasada jest taka, że natychmiast wręcza je wspólnikowi, który się oddala. 
Skutkiem moich nalegań jeden z nich poszedł go poszukać. Wkrótce wrócił 
i powiedział że w „pakamerze" już go nie ma. Poszedł do domu. A przecież 
do końca dnia pozostawały jeszcze dwie godziny. Jeden ze stróżów 
porządku (prawdopodobnie inspektor) poszedł, drugi pozostał by spisać 
protokół. Obserwowaliśmy jego zdumiewające w swojej bezsensowności 
działania. On spisywał meble znajdujące się w mieszkaniu i opisywał 
nawet gdzie stoją. Szczegółowo opisał też wygląd wszystkich pomieszczeń 
mieszkania. W jakim celu? Powiedział, że tak nakazują przepisy. Trudnym 
momentem dla znajdującego się w szoku poszkodowanego jest 
konieczność podania do tego protokołu, czego brakuje. Można łatwo coś 
pominąć i to już nie liczy się dla PZU. Na marginesie muszę dodać, że 
mieszkanie nasze ubezpieczaliśmy w PZU od lat a w tym właśnie roku 
zaniedbaliśmy dokonania tego. Było nie ubezpieczone. I jeszcze jedno -  
nie wystarczy podać milicjantowi co zginęło, lecz musi się podać wartości 
poszczególnych, zrabowanych przedmiotów a to jest bardzo trudne.

Powstał potężny elaborat, pisany nieporadnym, odręcznym pismem, 
który Oleńka musiała podpisać jako osoba, która zgłosiła włamanie. Można 
to tak sformułować, że „włamanie liczyło się na nią”. Zabrał efekt swojej 
mozolnej pracy i odjechał, wyznaczając termin przesłuchania na 
komendzie. Kiedy tam pojechaliśmy, zabraliśmy ze sobą sąsiadkę, która -  
jak się okazało widziała kosiarza w pobliżu okna naszej łazienki w tym 
mniej więcej czasie, kiedy włamanie mogło nastąpić.

Wszystkim trojgu zdjęto odciski z wszystkich (!) palców (bardzo 
trudno później domyć takie palce). Że nam je zdejmowano to jeszcze 
rozumiem, bo trzeba było je porównać z odciskami zabezpieczonymi 
w naszym mieszkaniu. Ale sąsiadce! Przecież ona obserwowała tylko 
przez okno. Oczami a nie palcami. Chyba nie podejrzewano szacownej 
pani pułkownikowej, że weszła przez okno naszej łazienki i wzięła udział 
we włamaniu. Kiedy mnie miano przesłuchiwać, kończono jeszcze 
przesłuchanie mężczyzny podejrzanego o oszustwa polegające na 
sprzedawaniu obrączek podrabianych jako złote. Nieprzyjemne wrażenie 
wywarło na mnie to, że do domniemanego sprawcy wykroczenia zwracano 
się per ty. Przedstawiciele władzy nie powinni poniżać człowieka o co by 
nie był oskarżony.

Wkrótce udałem się ponownie do Sekcji Włamań, by zapytać
o wyniki prowadzonego śledztwa. Inspektor stwierdził, że odciski palców 
zdjęte w naszym mieszkaniu nie są odciskami „kosiarza”. Nie miałem co 
do tego wątpliwości, gdyż było oczywistym, że do mieszkania wtargnął inny 
człowiek, jego zaś zadaniem było stanie na czatach i zagłuszenie
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odgłosem kosiarki dźwięku tłuczonej szyby. Powiedział również, źe 
„kosiarza” przesłuchał, lecz tamten nie przyznał się do winy a oni są teraz 
liberalni i przesłuchują łagodnie. Objaśnił mi również, że co jakiś czas 
milicja organizuje pokaz skradzionych przedmiotów, które zostały 
odzyskane. Można tam pójść i wskazać swoje przedmioty. Zastrzegł 
jednak, że biżuterię wydają tylko wtedy, kiedy są na niej inicjały 
poszkodowanego. Na naszych pierścionkach inicjałów nie było.

Już 8 sierpnia tegoż roku (jaki wymiar sprawiedliwości był wtedy 
szybki!) nadeszło z Prokuratury Rejonowej Dla Dzielnicy Warszawa-Wola -  
„Postanowienie o umorzeniu dochodzenia” wobec nie wykrycia sprawców 
przestępstwa. A oto pełna treść uzasadnienia postanowienia prokuratury:

W dniu 1987-06-04 Ob. Aleksandra Stachlewska Wróbel zam. 
Warszawa ul. Radiowa 25a m. 2 powiadomiła DUSW Warszawa-Wola
0 dokonaniu włamania do je j mieszkania poprzez wybicie szyby w oknie 
mieszkania. W wyniku włamania z mieszkania skradziono pieniądze 
w kwocie ok. 145 000 zł, 110 dolarów USA, bony PKO S.A. na sumę 50 
dolarów USA, złotą i srebrną biżuterię, kalkulator o łącznej wartości 
466 000 złotych. W dniu 1987.06.08 zostało wszczęte w tej sprawie 
postępowanie przygotowawcze. W toku postępowania wykonano szereg 
czynności zmierzających do ustalenia sprawców włamania, które jednak do 
dnia dzisiejszego nie dały pozytywnego rezultatu. Mając powyższe na 
uwadze należało postanowić jak na wstępie i umorzyć dochodzenie wobec 
nie wykrycia sprawców przestępstwa.

Dla porównania podam, źe moje uposażenie miesięczne w czerwcu 
1987 r. wynosiło dokładnie 65 390 zł. Tak więc straty wyniosły przeszło 
7 moich miesięcznych uposażeń. Ale to nie były tylko straty materialne, 
lecz również moralne. Skradziono pamiątkowy pierścionek Irenki, który 
otrzymała od babci i bardzo była do niego przywiązana. Z goryczą 
poszliśmy ubezpieczyć nasze mieszkanie w PZU (mądry Polak po 
szkodzie). Założyliśmy też na okna kłódki, zakładane na specjalnie 
przykręcone uchwyty.

Okazało się wkrótce, że przysłowie o Polaku i szkodzie nie jest 
całkiem trafne gdyż „Polak po szkodzie” może być przed następną szkodą.
1 tak się też stało. W dniu 25 listopada 1987 nastąpiło drugie włamanie.
I chociaż straty były tym razem mniejsze (nie było już za bardzo czego 
kraść), to jednak okoliczności tego włamania były bardziej przykre 
i bardziej nas poruszyły. Działo się to w ciemny już, późno listopadowy 
wieczór, około godziny 19-tej. Oleńka była u swojej rodziny w Łodzi, 
Piotruś mieszkał już w swoim mieszkaniu, Irenka była poza domem (zdaje 
się że w teatrze) zaś ja znajdowałem się w pracy. Był to okres bardzo
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intensywnie wykonywanych prac zleconych. W instytucie znajdował się 
zeszyt, w którym wychodzący z pracy wpisywali godzinę wyjścia, celem 
prawidłowego naliczenia przepracowanych godzin. Codziennie ktoś inny 
miał dyżur przy zeszycie i mógł odejść dopiero wtedy, kiedy ostania osoba 
opuściła teren instytutu. Tego wieczoru ja miałem taki dyżur.

Kiedy powróciłem do domu zastałem mieszkanie w opłakanym 
stanie. Tym razem sprawcy działali niezwykle brutalnie. Okiennicy nie 
zdołali sforsować. Pozostawili urwaną klamkę okienną i ślady operowania 
łomem. Wobec tego wybili szybę i wskoczyli do mieszkania „szczupakiem”, 
przez otwór okienny. Musiało to ich bardzo zdenerwować gdyż już wtedy 
zaczęli „dzieło zniszczenia”, zrywając i szarpiąc zasłony okienne. Przeszli 
przez dwa pokoje w ogóle się nimi nie interesując, poza brutalnym 
wybiciem szyb w oddzielających je drzwiach. Szli prosto do pokoju Irenki, 
gdzie również wybili szybę w drzwiach i splądrowali tylko ten pokój. Ale za 
to bardzo dokładnie. Sprawa była oczywista -  Irenka powróciła 3 dni temu 
z Londynu. Niewątpliwie mieli informację o tym i poszukiwali dóbr 
przywiezionych ewentualnie z Londynu. Trochę się zawiedli. Niczego 
takiego nie było.

Wezwani przeze mnie milicjanci powtórzyli znany mi już scenariusz, 
cierpliwego opisywania mieszkania. Wykonali zdjęcia w splądrowanym 
pokoju. Zażądali podania listy strat. Miałem z tym duże trudności. 
Zszokowany, nie byłem w stanie się skupić i wyłowić wszystkie ubytki 
z podaniem ich wartości. „Wynegocjowałem” u milicjanta zgodę na 
przywiezienie listy strat następnego dnia rano. I wtedy zadziałałem 
panicznie i zatelefonowałem do Łodzi, prosząc Oleńkę o przyjazd, by mi 
pomogła sporządzić ten spis strat, od którego zależała wysokość 
odszkodowania spodziewanego z PZU. I to był mój błąd. Nie 
przewidziałem, że ze względu na późną porę nie było już bezpośrednich 
pociągów z Łodzi. Powróciła z przesiadkami pociągami osobowymi. 
W rezultacie przyjechała już bardzo późno w nocy, potwornie zmęczona. 
Wstydzę się tej mojej słabości do dzisiaj. Listę powinienem był sporządzić 
sam.

Jak już pisałem, pod koniec listopada było już bardzo zimno. Przez 
pozbawiony szyby otwór okienny ciągnął dokuczliwy ziąb. I wtedy 
przyszedł mi z pomocą mój niezawodny sąsiad Stasio Jankę (oficjalnie płk 
doc. dr inż. Stanisław Jankę -  komendant Instytutu Radiolokacji). Dokonał 
pomiarów, po czym zszedł do piwnicy, gdzie wykroił z dykty „protezę” 
szyby, którą wstawił. Po odejściu milicjanta posiedział jeszcze chwilę, żeby 
mi dodać otuchy. Dziękuję Ci Stasiu. Takich rzeczy się nie zapomina. 
Dodam jeszcze, że pomimo iż po tej szkodzie wstawiliśmy sobie kraty, ten 
prostokąt z dykty leży w piwnicy w łatwym do zapamiętania miejscu. Może 
się jeszcze kiedyś przyda?
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Irenka powróciła późno do domu. Na widok swego pokoju -  
rozpłakała się. Kiedy jeszcze dziś przypominam sobie tę scenę, czuję 
ściśnięcie serca. W oczy rzucał się brak jej ulubionego telewizora „Vela", 
który otrzymała od nas w prezencie za bardzo dobre wyniki w studiach. 
Ten mały telewizor turystyczny był wtedy bardzo trudny do kupienia. 
W dziedzinie telewizorów popyt znacznie przekraczał podaż. Tym razem 
straty ogólne były znacznie mniejsze (srebro jest znacznie tańsze od złota, 
którego już nie było).

Również tym razem „Postanowienie o umorzeniu postępowania” 
nadeszło bardzo szybko. Podpisał je ten sam inspektor co poprzednio. Nie 
rozumiałem dlaczego pismo z prokuratury podpisywał inspektor a nie 
prokurator. Tym razem moja „wygrana” polegała na tym, że nie jeździłem 
już na milicję i nie odbijano mi odcisków palców. Wiedziałem, że jest to 
bezcelowe. A treść postanowienia była rutynowa:

W dniu 1987-11-25 Ob. Tadeusz Wróbel, zam. Radiowa 25a m.2 
powiadomił DUSW Warszawa-Wola o dokonaniu włamania do swojego 
mieszkania usytuowanego na parterze budynku poprzez wybicie szyby 
w oknie. W wyniku powyższego włamania z mieszkania skradziono 
telewizor przenośny „Vela-203", radiomagnetofon „Grundig” RM-221A, 
dwie kasety magnetofonowe, srebrną biżuterię w postaci pięciu 
łańcuszków w tym jeden z wisiorkiem z rybkami i jeden z bursztynem 
oprawionym w srebro, torbę podróżną, srebrny pierścionek-dwie sztuki, 
butelkę wina o łącznej wartości 121 500 zł. W dniu 1987-11-30 zostało 
wszczęte w tej sprawie postępowanie przygotowawcze. W toku 
postępowania wykonano szereg czynności zmierzających do ustalenia 
sprawców przestępstwa, które jednak do dnia dzisiejszego nie dały 
pozytywnego rezultatu. Mając powyższe na uwadze należało postanowić 
jak na wstępie i umorzyć dochodzenie wobec nie wykrycia sprawców 
przestępstwa.

Włamania w naszej dzielnicy były coraz częstsze. Kilkakrotnie 
obrabowywano tutejszy sklep samoobsługowy. Aż wreszcie milicja „wykryła 
sprawców przestępstwa”. U jednego z nich znaleziono w piwnicy magazyn 
skradzionych przedmiotów. Kiedy milicjanci prowadzili w kajdankach 
aresztowanych włamywaczy wśród których był również „nasz kosiarz” , 
zgromadził się spory tłum ludzi, którzy oklaskiwali milicjantów. Niestety, już 
następnego dnia aresztowani i wypuszczeni zaraz na wolność, pili piwo 
przed SAM-em, śmiejąc się ludziom w twarz.
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11. Lata 1988 -1989

11.1. Dorobek naukowy ISPA w latach 1975-1989

0  powstaniu Instytutu Systemów Pomiarowych i Automatyki oraz 
zakresie jego działalności dydaktycznej napisałem w rozdzia!e,|. Teraz 
pragnę opisać skrótowo działalność naukową instytutu' W związku 
z przygotowywaniem przez płk Hipolita Grzegorczyka, wieloletniego 
zastępcy komendanta WAT ds. szkolenia , opracowania poświęconego 
działalności WAT w latach 1951 -  1991 [1] nasz instytut otrzymał zadanie 
dostarczenia materiałów do tej książki. Brałem udział w opracowaniu pod 
kierunkiem prof. Jerzego Barzykowskiego i z udziałem kierowników 
zakładów, ostatecznej wersji tego sprawozdania. Obejmowało ono dorobek 
instytutu wg stanu na rok 1989. Zachował się rękopis tego sprawozdania, 
pisany ręką prof. Barzykowskiego i częściowo moja ręką który leży teraz 
przede mną. Posłużę się nim, żeby napisać o działalności naukowej ISPA 
w latach 1975 -  1989. Działalność ta była ukierunkowana w takich 
dziedzinach jak:

1 ) miernictwo wielkości nieelektrycznych z działaniami naukowo -  
badawczymi dotyczącymi:

- dynamicznego pomiaru masy;
- elektroniki medycznej;
- mikroprocesorowych systemów pomiarowych i sterujących;
2 ) maszyny i mikromaszyny elektryczne z tematyką:
- nowoczesne, udoskonalone serwonapędy z zastosowaniem 

silników momentowych o magnesach trwałych;
- prądnice tachometryczne;
- silniki skokowe;
- dokładne pomiary kąta położenia i jego pochodnych

z zastosowaniem transformatorów położenia kątowego;
3) automatyka i diagnostyka techniczna, z pracami dotyczącymi:
- nowych teorii w zakresie diagnostyki technicznej;
- elektroniki motoryzacyjnej, w tym hamulcowego układu optymalno- 

poślizgowego a także systemów sterowania ciekłokrystalicznymi 
tablicami wskaźnikowymi.

W rezultacie wykonywania tych prac naukowo - badawczych
powstały liczne publikacje i patenty a także prace doktorskie
1 habilitacyjne oraz szereg wdrożeń. Zostały zrealizowane między
innymi następujące wdrożenia:
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- postlicencyjny typoszereg napędów sterowanych wdrożony 
w zakładach WAMEL w Warszawie;

- transformator położenia kątowego, który był wdrożony w zakładzie 
„MIKROMA" we Wrześni;

- grawimetryczne wagi taśmociągowe w resorcie górnictwa;
- mikroprocesorowe sterowniki skipowe w górnictwie węglowym;
- sprzęt rehabilitacyjno -  diagnostyczny produkowany przez OpiW;
- aparatura kontrolno -  pomiarowa w klinikach szpitali wojskowych;
- hamulcowy układ optymalno -  poślizgowy wykorzystany w FSO 

i w firmie Flamel.

W okresie objętym sprawozdaniem powstało siłami pracowników 
instytutu: 175 publikacji w czasopismach; 201 referatów iub 
komunikatów wygłoszonych przez nich na konferencjach krajowych 
i międzynarodowych; 125 sprawozdań naukowych; 51 patentów 
i wzorów użytkowych; 58 skryptów uczelnianych i książek; 5 
monografii; 15 doktoratów i 4 habilitacje.

11.2. Zakład Elektromaszynowych Elementów Automatyki pod 
koniec lat osiemdziesiątych

Punkt 2) w spisie kierunków działalności w poszczególnych 
dziedzinach nauki i techniki został zrealizowany siłami Zakładu 
Elektromaszynowych Elementów Automatyki. Zachowajmy w pamięci 
zespół, który się na ten zakład składał. Liczył on 16 osób. A oto obsada 
zakładu na podstawie planu urlopów na 1988 r.:

1) Marek Dadan -  laborant; 2) Tadeusz Gadomski -  starszy 
specjalista; 3) Bogdan Gradowski -  laborant; 4) Bohdan Grzegorski -  
mgr inż.; 5) Wiera Karbowska -  mgr inż.; 6 ) Władysław Kotowicz -  
ppłk mgr inż.; 7) Jerzy Kowalski - por. mgr inż.; 8) Kazimierz Kozieł -  
płk mgr inż.; 9) Jan Michalik -„ppłk mgr inż.; 10) Krzysztof Osicki -  
mgr inż.; 1 1 ) Jan Rutkowski -  ppłk mgr inż.(kierownik laboratorium); 
12) Józef Ryznar -  płk mgr inż.(zastępca szefa instytutu); 13) 
Krzysztof Serafin -  mgr inż.; 14) Jan Sienkiewicz -  ppłk dr inż.; 15) 
Izabela Witczak -  laborantka; 16) Tadeusz Wróbel -  płk doc. dr hab. 
inż. (kierownik zakładu).

11.3 Drugi doktorant

Miałem już spełnione prawie wszystkie warunki potrzebne do 
wystąpienia przez przełożonych o nadanie mi tytułu profesora (w tym 
znaczną liczbę publikacji, monografie, książki i skrypty, kierowanie 
znaczącymi pracami naukowymi, wieloletni dorobek dydaktyczny itp.)
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Brakowało mi tylko spełnienia jednego warunku, ustalonego przez senat 
akademii -  wypromowania dwóch doktorów. Ja miałem tylko, jednego. 
Przystąpiłem więc energicznie do pracy nad następnym.

Miałem dwóch kandydatów spośród młodych pracowników naukowo
-  dydaktycznych zakładu. Jednemu z nich wymyśliłem ciekawy temat 
z dziedziny prądnic tachometrycznych, który bardzo dobrze rokował 
(temat a nie doktorant). Nie będę ściśle precyzował postawionego do 
rozważenia problemu, gdyż jest -  jak sądzę -  nadal aktualny i być może 
jeszcze go komuś podsunę. Praca poszła w dobrym kierunku i coraz 
bardziej podobała mi się jej idea, lecz tempo było zbyt powolne. Doktorant 
dobrze zrozumiał problem i byłem pewien, że sobie poradzi, lecz szło to 
bardzo pomału. Wszystko stało się dla mnie jasne, kiedy jednego dnia 
ustalaliśmy termin najbliższego spotkania, na którym miał przedstawić 
wynik pewnego rozwiązania i on powiedział mi, że nie zdąży, gdyż ma 
w tych dniach dużo zajęć dydaktycznych.

- No dobrze, ale przecież ma pan całe wieczory w domu.
- Ja w domu nie mam wolnego czasu. Zajmuję się rodziną dbam

0 wychowanie dziecka, odpoczywam. Pracę doktorska wykonuję tylko 
w godzinach służbowych. Zrozumiałem wtedy, że ten człowiek nie ma 
powołania do poświecenia się pracy naukowej. Straciłem serce do zbyt 
intensywnego zajmowania się tym doktorantem. I dobrze się stało, bo 
byłby to daremny trud gdyż mój doktorant zwolnił się z pracy w WAT
1 poszedł na posadę, która nie wymagała pracy w domu a też 
i w jego nowym zakładzie nie było zbyt wiele do roboty, poza 
upominaniem się o podwyżkę uposażenia.

Drugiemu z moich doktorantów zaproponowałem temat dotyczący 
współpracy selsynów z układami cyfrowymi. Były to na owe czasy 
zagadnienia w Polsce stosunkowo nowe. Gen. Kaliski powiedział 
w swoim czasie o jednym z oficerów, że jest to człowiek „zwiewny’1. To 
oryginalne a zarazem ciekawe określenie jak ulał pasowało do mojego 
doktoranta. Umiał w sposób mistrzowski pozorować działalność naukową 
ale postępu w ogóle nie było. Wkrótce i on porzucił WAT wraz z całą 
plejadą pracowników naszego instytutu, którzy przenieśli się przeważnie 
do różnych banków, by tam zająć się głównie zabezpieczeniami przeciw- 
włamaniowymi.

Ale mój drugi (potencjalny) doktor nauk technicznych już znajdował 
się w gronie pracowników naszego zakładu, z czego jeszcze nie 
zdawałem sobie sprawy. Był nim por. mgr inż. Jerzy Karol Kowalski ur. 
w 1959 r. w Tarnowie. Ukończył on w 1983 r. Politechnikę Warszawską 
uzyskując stopień mgr inż. w odpowiadającej tematyce naszego zakładu 
specjalności: budowa maszyn elektrycznych i urządzeń. Był on na 
Politechnice Warszawskiej przodującym studentem, był tam nawet przez
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pewien czas przewodniczącym Koła Naukowego Studentów Wydziału 
Elektrycznego.

Opiszę w jaki sposób znalazł się w naszym zakładzie, bo będę chciał 
do tego nieco później nawiązać. Mieliśmy wtedy pewne trudności 
z kompletowaniem młodej, wojskowej kadry naukowo dydaktycznej 
zakładu z tej prostej przyczyny, że absolwenci naszego wydziału byli 
elektronikami i nie mieli oni przygotowania w dziedzinie maszyn 
elektrycznych. Dopiero w późniejszych latach, kiedy rozwinęła się 
mechatronika, stali się przydatni jako specjaliści od elektronicznych 
układów sterowania maszynami elektrycznymi. Musieli oczywiście 
solidnie dokształcać się w dziedzinie maszyn elektrycznych. Tymczasem 
postanowiliśmy przyjąć nowego pracownika -  oficera niejako z konkursu. 
W tym celu Józio Ryznar (oficjalnie płk mgr inż. Józef Ryznar) udał się do 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu Północnym, gdzie 
odbywali przeszkolenie wojskowe absolwenci politechnik, nie tylko 
elektronicy lecz również elektrycy. Po półrocznym przeszkoleniu mieli oni 
być skierowani na praktyki wojskowe. Zadaniem Józia Ryznara było 
wybrać spośród szkolonych takiego kandydata, który wyraziłby zgodę na 
pozostanie w wojskowej służbie zawodowej z przydziałem do WAT, miał 
wykształcenie w dziedzinie maszyn elektrycznych no i oczywiście 
odpowiednio dobre wyniki odbytych studiów. Wybór padł na mgr inż. 
Jerzego Kowalskiego.

Zarówno kierownictwo szkoły oficerskiej jak i Departament Kadr MON 
poszły nam na rękę i Jerzy Kowalski po odbyciu praktyki u nas, otrzymał 
stopień podporucznika i stał się (muszę to podkreślić) wartościowym 
pracownikiem naszego zakładu. Miał tylko jedną wadę: nie miał powołania 
do służby wojskowej i (delikatnie mówiąc), jego stosunki z pionem 
liniowym układały się niezbyt dobrze. Działo się to zwykle na tle nie 
całkiem należytego wywiązywania się przez niego z obowiązkowych zajęć 
z wyszkolenia fizycznego. Miewał kłopoty z osiąganiem odpowiednich 
norm, spóźnienia a nawet absencję. Jak spora część młodej kadry nie 
miał mieszkania służbowego i tułał się wraz z żoną po różnych 
podnajętych (za duże pieniądze, których podporucznik nie otrzymywał 
zbyt wiele) kawalerkach. Był zapisany w kolejce na mieszkanie 
tymczasowe, tzw. zastępcze, lecz wiadomo jak to jest w kolejce, nie 
posuwał się zbyt szybko do przodu. Udałem się nawet z interwencją 
w jego sprawie do kwatermistrza WAT płk inż. Mieczysława Bajdy. Ten 
ostatni zapoznał mnie z trudną sytuacją mieszkaniową WAT i rozłożył 
bezradnie ręce. Wychodziłem jednak z jego gabinetu z poczuciem 
spełnionego obowiązku troszczenia się o podwładnych i nadzieją że przy 
następnym przydziale być może nie zostanie przesunięty do tyłu na 
korzyść jakichś osób mających poparcie. To były oczywiście moje 
subiektywne odczucia, bo nie mam absolutnie wiedzy na temat czy jakieś
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nieprawidłowości się zdarzały. Po pewnym czasie por. Kowalski otrzyma! 
mieszkanie zastępcze.

Józio miał dobre oko i wybrał w Zegrzu Północnym kandydata
0 dużych możliwościach naukowych. Wkrótce, już porucznik mgr inż. 
Kowalski rozpoczął wykonywanie pracy doktorskiej pod moim 
kierownictwem. Był dobrym doktorantem. Dobrze rozumiał idee, które mu 
podsuwałem. Na następnym spotkaniu miał już pewne wyniki prac na nich 
oparte. Jasno i przejrzyście referował plan zamierzeń na najbliższy okres. 
Przejawiał przy tym znaczną inicjatywę własną. Dostosował się do 
zaproponowanej mu przeze mnie „metody mozaiki”, która polega na tym, 
że nie koniecznie musimy realizować i pisać wszystkie rozdziały po kolei, 
lecz w dowolnej kolejności i co zrobiono -  opisać. A na końcu mozaikę 
poskładać i tekst ostatecznie zredagować.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej por. mgr inż. Jerzego 
Kowalskiego na temat „Wpływ sterowania miniskokowego na 
charakterystyki napędu dyskretnego" odbyła się w dniu 1 czerwca 1989 r. 
Recenzentami byli: prof. dr inż., Ryszard Matusiak z Politechniki 
Warszawskiej i doc. dr inż. Zdzisław Życki z Instytutu Elektrotechniki 
w Warszawie -  Międzylesiu. Doktorant dobrze zreferował pracę, łatwo też 
poradził sobie z zadanymi mu pytaniami. Wynik głosowania był 
jednoznacznie pozytywny. Teraz trzeba było czekać na zatwierdzenie 
werdyktu przez Radę Wydziału, która nie zbierała się zbyt często.

Tymczasem zaszedł incydent, który nie powinien się był zdarzyć. 
A jak to było - opowiem. Por. Kowalski miał odroczone zaliczanie praktyki 
w jednostce wojskowej ze względu na finalizowanie pracy doktorskiej. 
Teraz należało tę praktykę odbyć. Dyrektor instytutu prof. Barzykowski, 
życzliwie nastawiony do młodej kadry postanowił mu pójść na rękę
1 załatwił mu praktykę w Instytucie Uzbrojenia w Zielonce, tak by mu 
oszczędzić rozłąki z żoną gdyż z Zielonki mógł bez trudu powracać na 
noc do domu. Ponadto praktyka w instytucie nie jest tak dokuczliwa jak 
w jednostce wojskowej. Zawiadomiłem Kowalskiego, że ma zgodę 
komendanta instytutu z Zielonki i powinien czym prędzej załatwić sobie 
niezbędne skierowanie wraz z załącznikami, tak jak to załatwiali wszyscy, 
udający się na praktyki. Kowalski wysłuchał co powiedziałem i na tym 
rozmowa się zakończyła. Kiedy po kilku dniach zapytałem go czy ma już 
wszystko załatwione, niespodziewanie oświadczył, że niczego nie załatwił 
i nie zamierza załatwiać, bo jak przełożeni wysyłają go na praktykę, to ich 
obowiązkiem jest wszystko załatwić. Powiedziałem tylko, że postaramy 
się załatwić.

Prof. Barzykowskiemu, który dołożył starań by załatwić tę Zielonkę, 
musiało się zrobić przykro kiedy to usłyszał. Zgodziliśmy się obaj, że por.
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Kowalski musi otrzymać właściwą praktykę. Profesor zadzwonił do 
ówczesnego dyrektora Instytutu Telekomunikacji płk -doc. dr inż. 
Zygmunta Kowalczyka, prosząc by podpowiedział nam jakąś jednostkę 
łączności, w której praktykant mógłby zapoznać się z praktyczną 
eksploatacją urządzeń. Zaproponował Świecie, niedaleko na północ od 
Chełmna. Dreszcz mnie przeszedł po plecach gdy usłyszałem nazwę tej 
miejscowości. Przez Świecie przejeżdżałem kilkakrotnie w drodze na 
wybrzeże i pamiętam, że była tam jakaś fabryka celulozy, która wydzielała 
nieznośny fetor, rozchodzący się po całej okolicy. Pamiętam, że 
przejeżdżając przez Świecie trzeba było szczelnie pozamykać szyby 
samochodu, gdyż w przeciwnym razie do wnętrza przedostawał się ten 
zapach i utrzymywał się (może trochę przesadzam?) aż do przyjazdu nad 
morze. Nie mieliśmy jednak specjalnej motywacji by ubiegać się o jakieś 
korzystniejsze miejsce dla porucznika. Więc pojechał do Świecia.

Już wkrótce zaczęły nadchodzić stamtąd niepokojące sygnały
o braku zdyscyplinowania przez niego. Aż wreszcie przyszedł sygnał 
najgorszy. Dowódca jednostki zawiadamiał, że por. Kowalski ... 
zdezerterował. Po prostu odjechał do Warszawy i już od kilku dni go nie 
ma. Dowódca powiedział, że w zasadzie to powinien złożyć do WSW 
meldunek o dezercji, ale nie chce robić z tego sprawy i sprawiać nam 
kłopoty. Przejdzie nad tym do porządku dziennego, lecz pod warunkiem, 
że tak załatwimy sprawę, żeby on już nigdy tego Kowalskiego nie 
zobaczył. Przystaliśmy na ten warunek.

Por. Kowalski, dla którego w międzyczasie przygotowywaliśmy 
wniosek na awans do stopnia kapitana, zaczaj przybywać do pracy, lecz 
zwrócił się z prośbą o przeniesienie do Instytutu Elektroniki Kwantowej, 
gdzie zaproponowano mu korzystniejsze warunki. Dyrektor instytutu 
kategorycznie się nie zgodził. Nie po to -  mówił -  stworzyliśmy mu 
warunki do wykonywania pracy doktorskiej, żeby go natychmiast oddać 
komu innemu. Musi pracować u nas,

Kiedy zastanawialiśmy się co zrobić z tą praktyką odbyła się rada 
wydziału i jego doktorat zatwierdzono. Decyzja ta była ostateczna i nie 
podlegała już zatwierdzeniu na wyższym szczeblu. Miałem więc 
wypromowanych dwóch doktorów. Droga do profesury stanęła otworem. 
Oczywiście pod tym warunkiem, że zostanie wszczęte odpowiednie 
postępowanie.

Kiedy powróciłem do swego pomieszczenia służbowego (słowo 
„gabinetu” byłoby chyba przesadą), zatelefonowałem do Kowalskiego:

- Panie Jerzy, pański doktorat został zatwierdzony.
- Dziękuję za informację.
Jeżeli bym miał walczyć ze swoja pamięcią to tylko o to czy od owej 

rozmowy telefonicznej upłynęło 10  czy też 15 minut, kiedy do moich drzwi 
zapukał niespodziewanie por Kowalski. Trzymał w ręku kartkę papieru
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o formacie A4. Była to prośba o zwolnienie z wojska. W 1989 r. oficera już 
nie zatrzymywało się siłą, jak to wcześniej bywało.

Odium niezadowolenia spadło częściowo .... na mnie, jako na jego 
promotora i bezpośredniego przełożonego. Znalazło to wyraz, choć 
niewielki w sporządzanej właśnie niezadługo mojej opinii służbowej. 
Z tymi opiniami to była taka sprawa. Wprowadzono specjalne druki do 
opiniowania, bardzo obszerne, wielostronicowe. W tych drukach było 
mnóstwo pytań dotyczących osoby opiniowanego. Opiniujący wstawiał 
w poszczególnych rubrykach oceny szkolne. W zasadzie najwyższą oceną 
było 5, z tym że można było w wyjątkowych przypadkach wśtawić 6. Tak 
się przyjęło, że bardzo dobrze wywiązującemu się ze swoich obowiązków 
oficerowi stawiało się jedną szóstkę a już bardzo rzadko dwie. Najniższą 
oceną było 3. Moja opinia była bardzo dobra. Miałem tę jedną szóstkę dla 
okrasy (zdaje się, że ze znajomości języków obcych), lecz była też jedna 
ocena 3. Wystawiono ją  w rubryce: „Umiejętność poznawania się na 
ludziach". Oficer musiał podpisać, że się zapoznał ze swoja opinią. 
Przysługiwało mu prawo wyrażenia w odpowiedniej rubryce swoich 
zastrzeżeń. Opinię wręczał przełożony, który zwykle omawiał ją  
z zainteresowanym, by mu zwrócić uwagę na ewentualne niedociągnięcia 
i zapoznać się z jego reakcją na treść opinii. Mnie wytłumaczono (choć o to 
nie pytałem) przyczynę wystawienia owej trójki ze znajomości ludzi tym, że 
„nie poznałem się na Kowalskim." Uwag tych wysłuchałem w całkowitym 
milczeniu (kpt. Morhagne z „Klęski” Zoli) a na pytanie czy zgadzam się 
z opinią powiedziałem, że „tak”.

W myśli oczywiście nie zgadzałem się gdyż to, że Kowalski wniósł 
prośbę o zwolnienie z wojska nie miało nic wspólnego z moją 
umiejętnością poznawania się na ludziach a wręcz przeciwnie mogło 
świadczyć o tym, że świetnie poznałem się na Kowalskim, gdyż był on 
bardzo dobry pod względem naukowym i z mego punktu widzenia był to 
wybór znakomity, gdyż umożliwił mi tak potrzebne wypromowanie drugiego 
doktora. Dzięki niemu droga do profesury stanęła przede mną otworem. 
Ale byłbym nieuczciwy przypisując sobie zasługę „odkrycia” Kowalskiego. 
Jak już wiemy, wyłonił go w swego rodzaju konkursie w szkole oficerskiej 
w Zegrzu Józio Ryznar. Spośród tych, którzy wyrazili chęć pozostania po 
praktyce w wojskowej służbie zawodowej Kowalski miał najlepsze oceny 
ze studiów i do tego potrzebną nam specjalność „Maszyny elektryczne". 
W rozmowie wykazał się dużą inteligencją Czy Józio mógł przewidzieć 
wtedy, że po latach por. Kowalski zechce przejść do rezerwy? A przecież 
wiedziano, że Kowalski miał pewne powody ku temu, ale nie chciano 
wczuć się w jego sytuację.

Wyrażono zgodę na zwolnienie Kowalskiego z wojska, jednak pod 
tym warunkiem, że zwróci otrzymane z WAT-u mieszkanie zastępcze. 
Podpisze mu się obiegówkę, jeżeli przyniesie zaświadczenie, że zdał
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klucze od mieszkania. Liczono, że Kowalski tak się przestraszy utraty tej 
kawalerki, że wycofa prośbę o zwolnienie. On jednak zaświadczenie takie 
rychło przyniósł i rozliczył się starannie z uczelnią. Słyszałem później 
rozpowszechnianą w instytucie plotkę, że Kowalski wziął z WAT-u 
mieszkanie i sobie poszedł. To nie jest prawdą. On zwrócił mieszkanie.

Być może niepowodzenia na odcinku służby liniowej miały jakiś 
wpływ na decyzję por. Kowalskiego ale chyba nie zasadniczy. Główny 
powód był inny. Jego młoda żona pochodziła z Radomia, gdzie otrzymała 
duże mieszkanie spółdzielcze. Kowalski wydeptał wiele dywanów na 
różnych szczeblach służb kwatermistrzowskich by dokonać zamiany 
mieszkań. Chciał oddać duże w Radomiu za mniejsze w Warszawie. Nie 
zgodzono się. Wszędzie mówiono mu, że to jest niemożliwe. Niech więc 
wszyscy noszący urazę do Jerzego. Kowalskiego zapoznają się z treścią 
wizytówki, która leży w tej chwili przede mną

dr inż. Jerzy Karol KOWALSKI 
(konsultant)

3 A Electronics Radom
Sp. Zo.o. ul. Trojańska 10 m.6

W maju 2000 r. dr inż. Jerzy Kowalski odwiedził mnie w moim 
gabinecie służbowym. Okazało się, że pomimo iż jego odejście nie odbyło 
się w przyjemnej atmosferze, zachował przyjazne do mnie nastawienie. 
Opowiedział mi o swoich dalszych losach. Czteropokojowe mieszkanie 
w Radomiu udało mu się zamienić na mniejsze w Warszawie gdzie podjął 
pracę w Politechnice Warszawskiej w charakterze adiunkta. W latach 
1990-1995 pracował w kancelarii Senatu RP jako administrator sieci 
komputerowej. Po odejściu z senatu założył własną firmę o nazwie „JKK -  
EDS”, która zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych i jest to 
firma internetowa.

11.4. Ostatnie wszczęcie

Nie upłynął nawet miesiąc od pozytywnie zakończonej obrony pracy 
doktorskiej por. J. Kowalskiego, kiedy na posiedzeniu w dniu 22.06.1989 
Rada Wydziału Elektroniki postanowiła wystąpić z wnioskiem o nadanie mi 
tytułu profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. Warto przypomnieć, 
że w owym czasie istniały jeszcze dwa tytuły profesorskie: profesora 
nadzwyczajnego i po kolejnym pomnożeniu dorobku naukowego -  
profesora zwyczajnego. Dopiero nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym 
z dnia 12 września 1990 r. wprowadziła jeden tytuł - profesora, natomiast 
na uczelniach istnieją stanowiska służbowe: profesora nadzwyczajnego
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i profesora zwyczajnego. Na wzmiankowanym posiedzeniu powołano 
komisję mojego przewodu profesorskiego w składzie: 
przewodniczący: płk prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz 
członkowie: płk prof. dr hab. inż. Władysław Kołosowski

doc. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski.
Powołano ponadto recenzentów całokształtu mojej działalności i dorobku 
naukowego, w osobach:
- prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej, 
członek korespondent PAN;

- prof. zw. dr hab. inż. Michał Jabłoński z Politechniki Łódzkiej;
- prof. zwycz. dr hab. inż. Władysław Paszek z Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach.

Żeby nie powracać już do tego tematu wyjdę nieco do przodu, poza 
rok 1989 i napiszę o dalszych losach przewodu. Po otrzymaniu 
pozytywnych recenzji, komisja na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 
21.02.1990 przedstawiła protokół, z którego zacytuję jedynie początek 
i zakończenie, pomijając obszerne streszczenia wywodów recenzentów. 
Na początku protokołu komisji napisano:

„Komisja stwierdza, że wymienieni recenzenci w pełni i bez 
zastrzeżeń poparli wniosek Rady Wydziału Elektroniki WAT w sprawie 
nadania płk doc. dr hab. inż. Tadeuszowi Wróblowi tytułu naukowego 
profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. ”

W zakończeniu protokołu komisji stwierdzono:
„Podając powyższe wybrane fragmenty recenzji komisja wyraża 

przekonanie, że wniosek o nadanie płk doc. dr hab. inż. Tadeuszowi 
Wróblowi tytułu profesora nadzwyczajnego nauk technicznych jest 
całkowicie uzasadniony ze względu na jego:

- znaczny dorobek naukowy, zawierający oryginalny wkład do 
nauki;

- osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry;
- osiągnięcia we współpracy naukowo- technicznej z jednostkami 

pozauczelnianymi;
- bardzo duże doświadczenie i imponujące osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej.
Zbiór wymaganych dokumentów został przesłany z WAT do Rady 

Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w dniu 4 maja 1990, zaś w dniu 3 
lipca tegoż roku RWSzW wysłała go do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej 
Do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych. Działanie tej komisji zaczynało się 
od przesłania materiałów do oceny przez tajnego „superrecenzenta.” 
Jednakże w międzyczasie „powiał wiatr historii" i działanie CKK 
zawieszono, powołując w jej miejsce inną komisję. Zeby to było wyraźnie 
coś nowego nazwano ją  Centralną Komisją Do Spraw Tytułu Naukowego
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i Stopni Naukowych (w skrócie CK). Istotna różnica polega na tym, że 
poprzednio było użyte słowo „Tytułów” (liczba mnoga) a obecnie „Tytułu” 
(liczba pojedyncza). Było to zgodne z nową ustawą, która przewidywała 
nadawanie tylko jednego tytułu profesorskiego. W związku z reorganizacją 
prace komisji zostały zawieszone i przez okres około roku przewodów 
profesorskich w ogóle nie rozpatrywano. Tymczasem upływał czas
i 7 sierpnia 1991 r. przeszedłem w stan spoczynku czyli rozstałem się 
z mundurem wojskowym. Już z dniem 1 października 1991 rozpocząłem 
pracę w WAT jako pracownik cywilny, na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego (nie należy jak już wspomniałem wcześniej, mylić 
stanowiska służbowego z tytułem naukowym).

Zaczynałem już powoli zapominać o swoim przewodzie profesorskim, 
kiedy pewnego dnia dotarł do mnie „przeciek", że jakoby w CK w ogóle 
moich dokumentów nie było.

Postanowiłem sprawę wyjaśnić w sposób prosty, nie uciekając się do 
nieoficjalnych zabiegów. Ponieważ od czerwca 1989 r., kiedy to złożyłem 
wykaz swego dorobku naukowego upłynęło już około dwu i pół roku, więc 
w międzyczasie powiększyłem znacznie mój dorobek publikacyjny. 
Przybyło 21 nowych publikacji. Pracowałem wówczas tak intensywnie 
w naiwnym przekonaniu, że człowieka wykazującego się tak znaczną 
żywotnością naukową nie zwolnią do cywila po ukończeniu 65 lat życia. 
Myliłem się. „Wiatr historii” był silny i takie argumenty nie odgrywały 
najmniejszej roli.

Sporządziłem spis tych 21 pozycji literaturowych i zawiozłem do 
Pałacu Kultury, gdzie znajdowała się CK. W sekretariacie komisji 
powiedziałem, że w związku z upływem czasu nie ma ona aktualnego 
wykazu moich publikacji, więc pragnę je dołączyć. Bardzo grzeczna pani 
sekretarka powiedziała, że zaraz postara się odszukać moją teczkę, po 
czym wyszła z pokoju. Po chwili powróciła bez teczki i stwierdziła, że 
dokumenty znajdują się u recenzenta specjalnego, lecz ona doręczy mu 
ów dodatkowy wykaz publikacji. Podziękowałem i wyszedłem. Pytanie kto 
jest owym superrecenzentem byłoby zdecydowanie nie na miejscu, gdyż 
naraziłbym miłą panią na przykrość udzielenia stanowczej odpowiedzi 
odmownej.

Minęło znów sporo czasu aż w dniu 10 marca nadeszło na ręce 
dziekana Wydziału Elektroniki pismo z Centralnej Komisji, zawiadamiające
o zakończeniu postępowania w komisji w mojej sprawie i przekazaniu do 
Kancelarii Prezydenta R.P. wniosku o nadanie mi tytułu naukowego 
profesora. Prezydent R.P. Lech Wałęsa wręczył mi w Belwederze w dniu 7 
kwietnia 1992 r. akt nadania tytułu i na pamiątkę tego wydarzenia swoją 
książkę „Droga nadziei".
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11.5. Dwa pogrzeby

W kwietniu 1989 r. zmarł płk prof. dr inż. Kazimierz Dzięciołowski, 
zastępca komendanta WAT ds. naukowych, były wieloletni dziekan 
Wydziału Elektroniki. Podobno zmarł na białaczkę. Objaw, który można 
było zaobserwować polegał na tym, że stopniowo jego twarz stawała się 
żółto -  blada. Wtedy zawożono go do szpitala przy ul. Szaserów
i przetaczano mu krew. Powracał już bez zmiany zabarwienia twarzy
i kontynuował normalnie swoją, trzeba przyznać uciążliwą pracę. Był 
aktywny jak gdyby nigdy nic. Jednak po pewnym czasie twarz znów 
zmieniała zabarwienie i znów odwożono go do szpitala by mu przetoczyć 
krew. Ponieważ szpital odczuwał niedobory krwi do przetaczania 
organizowano akcję ochotniczego oddawania krwi przez słuchaczy, którzy 
nigdy się od tego nie uchylali.

Trwało to przez kilka lat. W międzyczasie płk Dzięciołowski został 
prorektorem WAT ds. nauki. Podziwiano determinację chorego, który nie 
poddawał się. Jednakże odstępy czasu pomiędzy jednym a drugim 
przetoczeniem krwi stawały się coraz krótsze, co nie wróżyło niczego 
dobrego. Aż wreszcie zawęziły się do tego stopnia, że musiał nastąpić 
zgon. Prowadzący go lekarz ze szpitala powiedział w czasie pogrzebu, że 
nigdy nie spotkał jeszcze pacjenta z tym schorzeniem, który potrafiłby tak 
długo opierać się śmierci.

Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Był 
piękny, wiosenny dzień. Świeciło słońce, kontrastując z nastrojem smutku
i żałoby. Pamiętam, że przybyliśmy trochę za wcześnie, w domu 
pogrzebowym odbywał się jeszcze poprzedni pogrzeb a my czekaliśmy na 
zewnątrz. Siedziałem na ławeczce obok profesora Andrzeja Wojnara
i rozmawialiśmy przyciszonymi głosami. Ciekawe, że nasza rozmowa nie 
dotyczyła życia i śmierci, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, lecz 
nurtujących codziennych spraw naukowych. Patrzyliśmy z optymizmem 
w przyszłość i planowaliśmy ją. A jednak wkrótce......

Pogrzeb był bardzo uroczysty, Przy trumnie wartę honorową pełnili 
najbliżsi współpracownicy zmarłego. Zwróciło wtedy moją uwagę, że 
organizatorzy pogrzebu skład warty honorowej dobrali głównie spośród 
oficerów i pracowników cywilnych komendy WAT, gdzie płk Dzięciołowski 
zatrudniony był stosunkowo krótko, przed śmiercią Kadra z Wydziału 
Elektroniki tłumnie zapełniła dom pogrzebowy. Nad otwartą mogiłą były 
mowy pożegnalne i oczywiście salwa kompanii honorowej.

- Kompaniaa baczność! Salwą pal!
I pozostała tylko pamięć, którą zaciera czas.
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Minęło zaledwie pół roku i we wrześniu 1989 pochowaliśmy prof. dr 
hab. inź. Andrzeja Wojnara. Miał 68 lat. Był uznawanym autorytetem 
naukowym nie tylko w naszym środowisku wydziałowym, lecz również 
w kraju i poza jego granicami. Był członkiem zagranicznych towarzystw 
naukowych. Leży przede mną skromna wizytówka (technika .poligraficzna 
nie stała jeszcze na tak wysokim poziomie jak dzisiaj), na której napisano:

ANDRZEJ. H. WOJNAR, D. Sc.
Professor of. Telecommunications 
Warsaw Academy of Technology 

Senior Member of IEEE Official Member of URSI

Tym razem śmierć przyszła nagle. Prof. Andrzej Wojnar udał się na 
sympozjum naukowe do Bydgoszczy. Tuż po przybyciu do hotelu poczuł 
nagle gwałtowny ból w klatce piersiowej. Świadkowie mówili, że ból był 
niesłychanie silny. Zawał serca okazał się śmiertelny.

11.6. Wizytówka Akademii

Gen. bryg. Henryk Antoszkiewicz mawiał, że wizytówką Akademii jest 
jakość pełnienia służby przez oficera dyżurnego WAT. Jego wygląd 
zewnętrzny, sposób zameldowania się jakiemuś wyższemu dowódcy, który 
przybywa na kontrolę, świadczą o jakości jednostki wojskowej, w tym 
przypadku naszej uczelni. Ja byłem zgoła odmiennego zdania, lecz 
oczywiście zachowałem je dla siebie. Dzisiaj, kiedy podsumowuję lata 
minione w służbie w WAT, podzielę się z Czytelnikami moją opinią na ten 
temat. Moim zdaniem, wizytówką Akademii (wyższej uczelni technicznej) 
jest liczba a także jakość publikacji naukowych i naukowo-technicznych jej 
pracowników. Dlatego zadałem sobie trud zsumowania liczby publikacji 
oficerów i cywilnych pracowników Wydziału Elektroniki WAT za lata od 
początku istnienia Akademii1951 do końca roku 1989. Oparłem się na 
publikowanych co kilka lat przez'zespół bibliotekarzy i dokumentalistów 
WAT opracowaniach. Ostatni z tego okresu, siódmy tom przywołuję 
w spisie literatury, z której korzystałem [7], Nosi on tytuł: „Publikacje 
pracowników Wojskowej Akademii Technicznej" Bibliografia T.7, 1987- 
1989, Warszawa 1991 r. Poprzednie bibliografie mają podobny charakter. 
Został wydany jeszcze jeden tom (za lata 1990 -1992), lecz w tak małym 
nakładzie, że nie udało mi się go zdobyć, pomimo interwencji u dyrektora 
biblioteki. Obejmuje on częściowo okres kiedy byłem już poza wojskiem, 
choć w dalszym ciągu publikowałem sporo. Później zaniechano wydawania 
takich bibliografii. Jest to duża strata dla prestiżu WAT. Nie sposób nie 
wspomnieć, że przy redagowaniu tego wydawnictwa szczególne zasługi
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położyła niestrudzona pani Alina Raniszewska. Na podkreślenie zasługuje 
też wkład pracy w tym zakresie pani Wandy Wysokowicz.

Muszę podkreślić wyraźnie, że jest to „ranking” subiektywny. 
W uprzywilejowanym położeniu znajdują się ci, którzy trudnili się pracą 
naukową przez cały ten okres. W najgorszym ci, którzy dopiero stawiali 
pierwsze kroki w nauce a dzisiaj mają już bogaty dorobek naukowy i są 
profesorami albo doktorami habilitowanymi.. Wśród wybitnych nauczycieli 
akademickich są też tacy, którzy w 1989 roku byli jeszcze studentami. 
Również nie mają równych szans przedwcześnie zmarli, którzy przestali 
już publikować. Biorąc pod uwagę wszystkie te zastrzeżenia, z pośród 123 
przeanalizowanych pozycji przedstawiam tutaj wynik obliczenia liczby 
publikacji w podanym okresie pierwszej piętnastki badanych. W spisie 
podano kolejne miejsce w rankingu, pierwszą literę imienia i nazwisko 
pracownika naukowego i w nawiasie liczbę opublikowanych prac. A oto 
ona:

1) Z Jankiewicz (129); 2) T. Wróbel (128); 3) L. Będkowski (78); 4)
W. Kołosowski (76); 5) J. Kapelewski (68); 6) W. Marciniak (61); 7) B. Stec
(61); 8 ) W. Nowakowski (54); 9) A. Wojnar (45); 10) J. Szydlak (41); 11) J. 
Barzykowski (38); 12) T. Persak (36); 13) Cz. Moroz (35); 14) K. 
Dzięciołowski (34); 15) M. Czyż (28).

Jak już wspomniałem liczy się nie tylko liczba lecz również jakość
publikacji. Jako kryterium stosuje się zwykle to, czy praca została
opublikowana w tzw. „liczącym się” czasopiśmie. Za takie uważane są np. 
w dziedzinie elektrotechniki „Archiwum Elektrotechniki” i „Rozprawy 
Elektrotechniczne". Trochę, a może znacznie niżej „punktuje" się „Przegląd 
Elektrotechniczny”, Biuletyn WAT i zeszyty naukowe wyższych uczelni. 
Bardzo wysoko oceniane są zwykle prace publikowane za granicą, lecz 
jest to również subiektywne, gdyż istnieje wiele czasopism zagranicznych 
na bardzo niskim poziomie. A więc najlepiej jest jeżeli opublikuje się 
w „liczącym się” czasopiśmie zagranicznym.

12. Lata 1990-1991

12.1. Trzeci doktorant

W dniu 4 października 1990 r. odbyła się publiczna obrona
wykonanej pod moim promotorstwem rozprawy doktorskiej mgr inż.
Krzysztofa Serafina na temat: „Badania problemu ograniczenia oscylacji
w silnikach skokowych”. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr inż. Ryszard 
Sochocki z Politechniki Warszawskiej i doceni dr inż. Zdzisław Życki
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z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu. Zakończyła się ona 
pozytywnym wynikiem.

Historia związania się dr inż. Krzysztofa Serafina z WAT-em, które 
trwa do dzisiaj jest następująca. Od razu wyznam, że całą 
odpowiedzialność za jego przyjęcie do pracy w WAT, w odróżnieniu od 
sprawy J. Kowalskiego -  ponoszę ja. Mieliśmy poważne trudności 
kadrowe w naszym zakładzie. Potrzeba nam było młodego narybku 
elektryków, podczas gdy WAT szkolił elektroników. Tym razem mój kontakt 
z K. Serafinem nastąpił już wcześniej, przed rozpoczęciem jego służby 
wojskowej dla absolwentów wyższych uczelni w Oficerskiej Szkole 
Łączności w Zegrzu Północnym. Odbyliśmy dłuższą rozmowę, z której 
wyniosłem bardzo dobre wrażenie. Umówiliśmy się, że ja spowoduję 
załatwienie z odpowiednimi władzami skierowanie go po przeszkoleniu 
liniowym na praktykę w naszym zakładzie, on zaś po odbyciu tej praktyki 
pozostanie na stałe w wojsku i będzie pracował u nas jako pracownik 
naukowo-dydaktyczny.

Niestety z tej umowy nie wywiązałem się. Zachorowałem bowiem 
dość ciężko i jak to już opisałem, przebywałem przez miesiąc w szpitalu. 
Nie podchodziłem już do telefonu a w naszej sali szpitalnej aparatu nie 
było. Niemniej zdołałem jeszcze w ostatniej chwili przed udaniem się do 
szpitala, przekazać sprawę kolegi Serafina jednemu z oficerów starszych, 
do którego miałem pełne zaufanie, z prośbą o jej załatwienie. Obiecał mi to 
uczynić, lecz ... zapomniał. Kiedy wydostałem się ze szpitala i po licznych 
zwolnieniach lekarskich doszedłem do siebie -  było już za późno. Wobec 
tego nie doszło do odbycia praktyki w WAT, lecz odbyła się ona 
w Warszawskim Okręgu Wojskowym, konkretnie w Cytadeli Warszawskiej.

Gdzieś chyba w sierpniu 1986 r. zjawił się u nas mgr inż. Serafin, 
żeby dotrzymać swojej obietnicy, choć my nie dotrzymaliśmy naszej. Tyle 
że w związku z tym ostatnim faktem zatrudnił się jako cywilny pracownik 
naukowo-dydaktyczny a nie wojskowy. Jego atutem było to, że obok 
nabytej dużej wiedzy merytorycznej legitymował się znajomością języków 
obcych, co jest w nauce niezwykle ważne a przez niektórych nie 
doceniane. Dzięki tym cechom był w stanie w stosunkowo krótkim czasie, 
bez aspirantury i zwolnień -  zrealizować dobry doktorat.

Jest wierny naszej uczelni do dzisiaj i jest wysoko ocenianym 
w zespole adiunktem. Spodziewałem się, że w niedługim czasie ujrzymy 
jego habilitację, lecz życie ma swoje prawa i trudno byłoby w dzisiejszych 
czasach z pensji nauczyciela akademickiego utrzymać rodzinę. Dlatego dr 
inż. K. Serafin zainteresował się {nie zaniedbując obowiązków w WAT) 
bardzo perspektywiczną obecnie dziedziną, jaką są zabezpieczenia 
przeciwwłamaniowe. Stał się znanym w Polsce (i nie tylko) specjalistą od 
tych zagadnień.
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12.2. Otwarcie na zachód

Nie było łatwo oficerowi Ludowego Wojska Polskiego uzyskać zgodę 
na wycieczkę zagraniczną do tzw. Krajów Zachodnich. Lecz po 
transformacji ustrojowej 1989 r. droga stanęła otworem. Postanowiliśmy 
zrobić sobie kilka wycieczek objazdowych: Wiochy, Francja, Hiszpania, 
interesowały nas bardzo. Na początek postanowiliśmy odwiedzić Włochy. 
Wybraliśmy jeszcze nam wtedy nie znane, lecz jak się później okazało 
bardzo dobre biuro turystyczne „Sigma Travel". Była to wycieczka 
autokarowa, lecz z noclegiem po drodze w miejscowości Vyskov, leżącej 
w ówczesnej Czechosłowacji.

Ponieważ był to sierpień, więc we Włoszech powitał nas niesamowity 
upał, lecz o dziwo, znosiliśmy go całkiem dobrze. Autokar, którym 
podróżowaliśmy nie był mercedesem lecz nowiutkim jelczem, który 
sprawował się bardzo dobrze. Zastanawiałem się dlaczego firma „Sigma 
Travel" mogła oferować atrakcyjne trasy za stosunkowo niską 
w porównaniu z innymi biurami turystycznymi cenę. Sprzyjały temu dwa 
czynniki. Pierwszym była zasada, że w chwili dokonania pełnej wpłaty 
można było sobie wybrać miejsce w autokarze. Każdy chciał mieć jak 
najlepsze miejsce i wpłacone tak wcześnie pieniądze procentowały na 
koncie firmy przez wiele miesięcy. Drugim sposobem na dobry zarobek 
było to, że firma nie żałowała autokaru i wynajmowała miejsca w tanich 
hotelach w małych miasteczkach a do właściwych obiektów zwiedzania 
dowożono tak często i tak daleko ile tylko było trzeba. W ten sposób 
zwiedzaliśmy Wenecję, której piękno opisano w przewodnikach. Następnie 
udaliśmy się do Rzymu, zwiedzając po drodze Florencję.

W Rzymie ulokowano nas w bardzo skromnym i dlstego na pewno 
tanim hoteliku, który jednak znajdował się w centrurr miasta. Tam 
otrzymywaliśmy symboliczne śniadania hotelowe, zaś na obiado-kolacje 
wożono nas do porządnej restauracji, też w centrum miasta. Z Rzymu 
robiliśmy dalekie wypady. Pobyt na Monte Cassino wywar- na nas duże 
wrażenie. Przy wejściu płyta nagrobna generała Andersa, który choć zmarł 
w Londynie, wiele lat po wojnie, kazał się pochować jak gdyby u stóp 
swoich żołnierzy. Dalej te rzędy niezliczonych białych krzyży, tu i owdzie 
poprzetykane słupkami z Gwiazdą Dawida. Zdumiała mnie spora ich 
liczba. To były nagrobki tych Żydów, których Anders wyprowadził 
z nieludzkiej ziemi i byli mu wierni aż do śmierci. A może lepiej napisać, że 
byli wierni Polsce. Tylko nieliczni opuścili samowolnie szeregi w Palestynie 
(znajdującej się wówczas pod protektoratem brytyjskim), tak jak były 
premier Izraela Begin. Gen. Anders kazał nie ścigać dezerterów.

Nie trzeba chyba przekonywać, że bardzo ciekawa była wycieczka do 
Pompei no i oczywiście na Capri. Lazurowa grota nie jest takim cudem jak 
to sobie ludzie wyobrażają. Trzeba spory kawał płynąć do niej motorówką
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i przy wzburzonej fali niektórzy uczestnicy dostają torsji. Na wstęp do groty 
czeka się bardzo długo na kołyszącej się motorówce i wtedy to niektóre 
nasze panie poczuły się niedobrze. Na Capri wyruszało się z portu 
w Neapolu, przed tym trzeba było przejechać przez duży obszar miasta, 
który nie robił dobrego wrażenia. Duże, czynszowe domy od dawna nie 
remontowane, jak (nie przymierzając) u nas.

Po dłuższym pobycie w Rzymie udaliśmy się w drogę powrotną. Nie 
będę zanudzał Czytelnika opisywaniem zwiedzania Bazyliki św. Piotra, 
katakumb i wielu innych miejsc. Zwiedzanie Wiecznego Miasta było 
gruntowne. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Asyż i Ravennę, które 
owszem miały wiele historycznych pamiątek, ale nie odczułem w nich 
takiego wrażenia piękna, jak na przykład we Florencji.

Niesłychanie ciekawym natomiast było zwiedzenie San Marino, 
niepodległego mini - państewka znajdującego się w głębi Włoch. Państwo 
w państwie, chyba tak można by było napisać. Albo miasto -  państwo. San 
Marino (miasto) znajdowało się na dużym wzniesieniu i było zbiorem 
niezliczonej liczby sklepów, gdzie handlowano dosłownie wszystkim. Były 
tam do nabycia atrakcyjne towary a ich atrakcyjność powiększał fakt, że 
San Marino było strefą bezcłową i towary były tam tanie. Przewodnik 
naszej wycieczki, który bywał tam już niejednokrotnie od razu zaprowadził 
naszą wycieczkę do supermarketu, gdzie można było nabyć tanio 
wszelkiego rodzaju alkohole. My odłączyliśmy od ogółu i poświęciliśmy 
cały czas na zwiedzanie San Marino. Właściciele supermarketu byli 
prawdziwymi handlowcami i wiedzieli jak należy postępować z klientami. 
Po dokonaniu zakupów, wszystkie nabyte przez uczestników naszej 
wycieczki towary zostały spakowane na wózek i dostarczone na parking do 
autokaru, przez tamtejszego pracownika.

W drodze powrotnej jeszcze raz byliśmy w Wenecji. Już poza planem 
kierownik zorganizował wycieczkę do Lido de Jesolo, położonego na 
brzegu morskim uzdrowiska o charakterze przypominającym nieco nasz 
Sopot, lecz większego. Tam Sigma Travel organizowało wczasy pobytowe
i wycieczka miała zapewne na celu ich reklamę.

12.3. Pożegnanie z bronią

Tak określa się przejście żołnierza zawodowego na emeryturę, czyli 
w języku wojskowym w „stan spoczynku”. Autorzy przerysowanego filmu 
„Kawaleria powietrzna” (niestety całego serialu nie oglądałem i mój osąd 
może być błędny) zapewne opisaliby to wydarzenie mniej więcej tak:

- Odchodzący do cywila biegiem wystąp! Do cywila won!
Ale tak nie było. Przejście w stan spoczynku odbywało się uroczyście

i dla niejednego żołnierza zawodowego było długo pamiętanym, miłym
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przeżyciem. Tak było i w moim przypadku. Ale zanim o tym opowiem 
opiszę jeszcze jeden epizod, charakteryzujący nowe stosunki w wojsku.

Pewnego razu wydano zarządzenie, by w sali Rady Naukowej 
zebrała się cała kadra wojskowa i cywilna akademii, zajmująca stanowiska 
od kierownika zakładu wzwyż. Sala była pełna. Rozeszła się wiadomość, 
że będzie to spotkanie z biskupem polowym WP Sławojem Leszkiem 
Głódziem. Kiedy biskup przybył w towarzystwie komendanta WAT gen. 
dyw. prof. dr hab. inż. Edwarda Włodarczyka, meldunek złożył zastępca 
komendanta do spraw liniowych gen. bryg, dr Kazimierz Tomaszewski, ten 
sam, który później został autorem modlitewnika dla żołnierzy WP. Wkrótce 
odszedł z WAT do Zarządu Szkolnictwa Wojskowego Sztabu Generalnego 
na wyższe stanowisko i został generałem dywizji. Biskup Głódź w chwili 
gdy piszę te słowa ma również stopień generała dywizji. Nasz gość okazał 
się świetnym mówcą. Umiał bez trudu uchwycić kontakt z salą a nawet 
pozyskać jej sympatię. Przyczyniło się do tego również jego opowiadanie
o tym, jak sam odbył obowiązkową służbę wojskową w kompanii dla 
kleryków. Jego umiejętność zjednania sobie zebranych polegała między 
innymi na tym, że nie „opluwał" stosunków w jakich odbywał tę służbę i nie 
wygadywał też na swoich ówczesnych przełożonych. Po zakończeniu 
swego wystąpienia poprosił o pytania lub wypowiedzi. Pamiętam, że głos 
zabrał prof. dr hab. inż. Zbigniew Orłoś, który zwrócił uwagę na niedostatki 
w pracy wychowawczej ze studentami. Nie wystarczy, jak mówił, 
przekazywać im wiedzę techniczną. Trzeba roztoczyć nad nimi opiekę 
również po godzinach zajęć. Być z nimi, organizować im wolny czas.

Na koniec czekała nas niespodzianka. Ks. Biskup zaprosił zebranych 
do kościoła im. Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Kaliskiego, będącego 
naszym kościołem garnizonowym, na mszę św., którą sam odprawi. Ludzie 
uformowali się w dwa strumienie: jeden podążył do kościoła, drugi 
rozgałęził się na mniejsze, prowadzące do domów. Nie wiem jakie były 
proporcje. Pracownicy Zakładu Nowych Technik Nauczania nagrali 
w kościele kasetę, upamiętniającą to wydarzenie.

Powróćmy do mojego pożegnania z mundurem. Był rok 1991. W tym 
roku kończyłem 65 lat. Po transformacji ustrojowej 1989 roku obniżono 
górną granicę wieku emerytalnego dla żołnierzy zawodowych. Wyszło 
zarządzenie w myśl którego trzeba było zwolnić z wojska wielu oficerów -  
samodzielnych pracowników naukowych a to groziło wydziałom utratą 
uprawnień do nadawania stopni naukowych. Nie wyczuwało tego nowe 
kierownictwo MON. Jednakże władze akademii postanowiły starać się 
u swoich przełożonych o przedłużenie czasokresu służby samodzielnych 
pracowników nauki. Sporządzono odpowiednie listy, uzyskując przed tym 
pisemną zgodę zainteresowanych na przedłużenie swej służby. Zgodę
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taką podpisywałem już dwukrotnie, gdyż po pierwszej odmowie WAT 
występował ponownie.

Wreszcie pewnego dnia, a było to w środku lata, dyrektor instytutu 
prof. Jerzy Banzykowski powiedział mi, że nie udało się uzyskać zgody na 
przedłużenie mojej służby. Będę musiał się rozliczyć i przekazać zakład 
nowemu kierownikowi.

- To proszę o obiegówkę. Powiedziałem.
- Muszę porozmawiać na ten temat z dziekanem. Odparł.

Po powrocie od dziekana oznajmił mi, że płk Smólski był trochę 
zaskoczony moją decyzją i powiedział, że zgodnie z przepisami mogę 
przecież służyć do końca roku i on mnie do tego zachęca. Było to bardzo 
miłe, lecz odwlekanie sprawy do zimy nie odpowiadało mi. Rozliczenie się 
z uczelnią po tylu latach służby to było nie lada przedsięwzięcie. Trzeba 
było zebrać na obiegówce bardzo dużo podpisów a uzyskanie niektórych 
z nich wymagało uciążliwych czynności. Na przykład biblioteka. Miałem 
w swoim pomieszczeniu służbowym zgromadzonych kilkaset książek, które 
trzeba było przetransportować samochodem do biblioteki, zaś ja na zimę 
odstawiałem samochód do garażu. Część z tych książek stanowiła moją 
własność i z tymi sprawa była już załatwiona. Przewidując zbliżające się 
rozliczanie już od roku nosiłem w teczce codziennie do domu po dwie 
książki. Miałem je więc u siebie. Opróżniałem tedy pomieszczenie 
służbowe i kolekcjonowałem podpisy na obiegówce.

Może jeszcze opiszę zabawne wydarzenie związane z biblioteką. 
Według dokumentów MON datą mego przejścia w stan spoczynku był 
7 sierpień 1991 r. Ale wolny byłem zaledwie przez niespełna dwa miesiące 
bo już od 1 października 1991 r. zostałem zatrudniony jako cywilny 
pracownik naukowo - dydaktyczny, w tym samym zakładzie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. Ponieważ sprawa była już z góry ukartowana, 
więc czekało na mnie moje biurko w tym samym pomieszczeniu co 
poprzednio. Tylko szafy na książki stały puste, bo taki już był 
nienaruszalny porządek, że odchodząc trzeba się było z wszystkiego 
rozliczyć. Kiedy zwracałem do biblioteki wypożyczone książki, pani 
kierowniczka wypożyczalni była bardzo zmęczona przyjmowaniem tak 
dużej liczby książek. Ponieważ przestałem lubić tę panią od czasu gdy 
odmówiła mi wypożyczenia książki z matematyki, tłumacząc to potrzebami 
słuchaczy, pomimo że było lato i słuchaczy nie było w uczelni, więc 
postanowiłem jej dokuczyć i okazując nową legitymację pracownika 
naukowego rzekłem:

- Proszę o wydanie nowej karty bibliotecznej, no i z powrotem trzeba 
będzie przetransportować wszystkie moje książki do zakładu. Pobladła. 
Wtedy żal mi się zrobiło tej, w zasadzie sympatycznej pani (nie wiem co jej 
strzeliło do głowy wtedy z tą  książką z matematyki) i pocieszyłem ją  że nie 
będę wypożyczał wszystkich książek, które miałem, lecz zaledwie
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kilkanaście i to nie od razu lecz sukcesywnie. Miała dla mnie „rewanż”. 
Oznajmiła mi, że mój łatwy do zapamiętania numer biblioteczny 990 został 
wydany już komuś innemu i dlatego ja otrzymałem nieciekawy numer 
czterocyfrowy.

Lecz za wcześnie napisałem o rozliczaniu się. Przed tym jeszcze 
odbyła się zwyczajowa rozmowa kadrowa z odchodzącym. Rozmowę taką 
przeprowadzał dziekan, przy udziale któregoś ze swoich zastępców
i przedstawiciela Wydziału Kadr WAT. Kiedy wchodziłem do budynku 
wydziału o ustalonej porze, spotkałem podążającego śpiesznie 
w przeciwnym kierunku dziekana Smólskiego. Śpieszył na pilne wezwanie 
rektora akademii. Dał mi do wyboru dwa warianty: albo przełożymy 
spotkanie, albo rozmowę ze mną przeprowadzi płk Żurawski. Decyzję 
podjąłem natychmiast. Zakomunikowałem dziekanowi, że płk Żurawskiego 
też darzę zaufaniem i szacunkiem i rozmowa z nim mnie usatysfakcjonuje. 
Że moja szybka decyzja była słuszna przekonałem się, kiedy w gabinecie 
komendanta wydziału zastałem już płk Żurawskiego i wiadomość, że 
przedstawiciel Wydziału Kadr jest już w drodze. Wiedziałem już o takich 
rozmowach od swoich poprzedników i dlatego nie zdziwiłem się gdy padło 
zwyczajowe pytanie, czy mam jakieś życzenia? Czy na przykład chciałbym 
zatrzymać służbowy telefon w domu? Zapanowało pewne zdziwienie gdy 
się okazało, że telefonu służbowego w mieszkaniu nie mam, lecz miejski. 
Pytano o ewentualne inne życzenia. Miałem takie życzenie. Poprosiłem 
żeby w razie mojego zejścia wydział okazał pomoc mojej żonie. Nasze 
dzieci są rozproszone po świecie i zanim zdołają przylecieć ona będzie 
bardzo osamotniona i bezradna. Płk Żurawski oszczędził mi zwykle 
wypowiadanego w takich sytuacjach przekonania, że będę żył 100 lat, lecz 
poważnie przyrzekł mi, że nie zapomni o tym i mogę liczyć na wydział. Na 
jego twarzy nie wyczytałem zdziwienia oryginalnością prośby. Jednak i on 
odejdzie w końcu na emeryturę, lecz może jego następca przeczyta te 
słowa. Zresztą mam w Zakładzie i w Instytucie wielu bardzo życzliwych mi 
ludzi.

Kiedy już się rozliczyłem, przekazując również dokumentację zakładu 
mojemu następcy, wówczas jeszcze ppłk. dr. inż. Janowi Sienkiewiczowi, 
odbyło się uroczyste pożegnanie. Miało ono miejsce w sali 66, średnich 
rozmiarów sali wykładowej, będącej w dyspozycji naszego instytutu. Przy 
ciastkach i kawie (lub herbacie) zgromadził się cały stan osobowy 
instytutu. Przybył komendant wydziału płk doc. dr hab. inż. Bogusław 
Smólski i dwaj jego zastępcy: płk dr inż. Piotr Gajewski i płk dr inż. 
Mieczysław Żurawski. Wszyscy trzej byli kiedyś moimi studentami i ich 
stosunek do mnie był (i jest) życzliwy i przyjazny. Wraz ze mną odchodził 
w stan spoczynku płk mgr inż. Józef Ryznar, mój „współlokator” z pokoju. 
Zwracając się do nas przemówili: komendant Wydziału Elektroniki oraz
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dyrektor Instytutu Systemów Pomiarowyóh i Automatyki. Były to nie 
szablonowe, lecz ciepłe, z serca płynące wystąpienia.

Z kolei mnie udzielono głosu. Wszedłem na podium (na zdjęciu)
i pożegnałem się z sympatycznym zespołem. Mówiłem o przemijaniu. 
Porównałem życie do pokoju, który ma wejście i wyjście. Wejściem 
człowiek wchodzi, zaledwie zdoła się z zaciekawieniem porozglądać a już 
ktoś ujmuje go za rękę i wyprowadza przez wyjście. Tak samo jest z naszą 
służbą i pracą. Dopiero był początek, obiecujący młodzieniec, a teraz już 
jest zakończenie. A gdzie się podział ten środek, który tak szybko 
przeminął?

Udział w uroczystości wzięła moja żona -  Oleńka (na zdjęciu). Byłem 
szczęśliwy, że w tak podniosłej chwili była przy mnie.
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Warszawa, dnia 15 września 197r.
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POLSKA AKADEMIA NAUK W arszaw a. dm a_..?±,.lQ ,______ 197 .8__ r.
P a ia c  Kultury i N auki 

sk ry ika  pccz iow a 24 
00-901 W arszaw a 

K o m ite t E l e k t r o t e c h n ik i

L. dz.....

Pan Pułkow nik

Dr h ab . T adeusz WRÓBEL

K o m ite t E l e k t r o te c h n ik i  p rzy  W ydziale IV -  Nauk T echnicznych  

P o l s k i e j  Akadem ii Nauk u p rze jm ie  z ap ra s z a  Pana D oktora  do u d z ia łu  

■z p ra c a c h  S e k c j i  M aszyn i  T ran sfo rm ato ró w  w k a d e n c j i  1978 -  1980 r .

P rzew odniczącym  S e k c j i  j e s t  p r o f .d r  W ładysław  L a te k .

S e k r e ta r z  Naukowy 

K o m ite tu  E le k t r o t e c h n ik i  PAN

/D o c .d r  A .H o ro d ec k i/

P rzew odn iczący  

K om ite tu  E l e k t r o t e c h n ik i  PAN

P r o f .d r  h ap . Jak u b o w sk i/

C z ło n e k /rz e c z y w is ty  PAN

w O N Zim. 171,75. »0 0WJ



MINISTER O BRON Y  NARODOW EI Wor*zavro. dnia /J  . ca' . 19¿"5 <.

O byw atel
P ik  d r  h ab . T ad eu sz  W R Ó B E L

WOJSKOWA AK ADE MI A TECHNICZNA 
im . Ja ro s ła w a  Da.brow skiego

W a r s z a w a

Na p odstaw ie  a r t .  21 i  a r t ,  4-5 u s taw y  z dnia 31 m arca 

1965 r .  o w yższym  szk o ln ic tw ie  wojskowym /Je d n o lity  te k s t D z. 

U . z 1973 r .  N r 32 , p o z . 1 9 0 / pow ołuję O byw atela  Pułkow nika 

n a  s tanow isko  d o cen ta  p e rso n e lu  naukow o-dydaktycznego  

W ojskow ej Akadem ii T ec h n ic z n e j.

D S C . Z a n .  i c a j .  I Ł  1969. C W -4U 10.



S EKR ET ARZ  N A U K O WY  
P OLS KI EJ  AKADEMI I  NAUK

RAKSZAWA. FALAC lULTUHY I NAUKI

Obywatal
Doc.ćr ladeusz '.Yrćbsl 

'■"Al. 00-908 7/arszav;°

• W im ian iu  Prezydium P o ls k ie j  Akademii Sauk i  moim własnym

wyrażam Panu Docentowi podiiękow anie , jako  ozłonkowi

itOMITETU PKCBŁELlĆw KNSHGSTYKI 
przy Prezydiun PAS

za P ańsk i ak ład  w praoe i  uzyskana p rze z  K om itet wyniki w 

o k re ś l»  k ad a n o ji 1981 -  1983 .

Warszawa , d n ia  10 listopada 1984 r .
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Pierwsza książka z tego cyklu pt. „Botysławskie retrospekcje” została, 
napisana w latach 1996/97 i wydana najpierw w 1998r. a następnie w 2000r. 
Następna książka, pt. „Na studiach. Ze wspomnień ekspatrianta” napisana 
w latach 1997/98 została wydana w 2000r, W latach 1998/99 autor napisał 
pierwszą część swojej książki zawierającej wspomnienia z jego wojskowej 
służby zawodowej, głównie w Wojskowej Akademii Technicznej pt. „40 lat 8 
miesięcy i 10 dni”, która została wydana w 1999r. nakładem WAT. Niniejsza 
książka, napisana w latach 1999/2000 jest jej drugą częścią.

BG Politechnik i Śląskie]
nr inw .: 102 - 123843

Cz.02 123843
• t |J 

Śląskiej, w Gliwicach (1952r.) 
i w WAT (1956r.) Doktoryzował 
się w 1964r., habilitował w 1977r. 
Ma w swoim dorobku 166 
publikacji naukowych lub 
naukowo-technicznych, w tym 
5 książek i 13 skryptów uczel
nianych. Najbardziej liczącymi 
się spośród jego książek 
technicznych są: „Mikromaszy- 
ny Elektryczne”. Poradnik.
Wyd. MON 1969r,; „Prądnice 
zwiększonej częstotliwości” 
Wyd. MON 1972 r, i „Silniki 
skokowe” WNT 1993r, 
Pisarstwem wspomnieniowym 
zaczął się zajmować w drugiej 
połowie lat 90 - tych.


