
 

Capitulo I 

Zaczynała się nowa era dla rocznika tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt trzy. Grupa 

studentów przybyła na zajęcia programowe do Studium Nauczycielskiego w Gdańsku. 

Siedziba Studium mieściła się w olbrzymim, trzypiętrowym budynku przy ulicy Kładki. 

Gmach zbudowany był z czerwonej cegły i przyozdobiony okrągłymi reliefami i łukami 

nadokiennymi. Do wejścia prowadził portyk wsparty na półokrągłych pilastrach. Na 

lewo od wejścia umieszczona była brązowa tablica z napisem: „Pamięci bohaterów 

Polaków, którzy w dni 1 września 1939 wywlekani ze swoich mieszkań przez 

hitlerowców w tym budynku, zwanym wówczas Viktoria Schule, byli torturowani i 

zamęczeni. Rada Narodowa. Gdańsk 1958”.  

Ulica Kładki usytuowana była między arterią zwaną Podwale Przedmiejskie, 

a ulicą Świętej Trójcy, na zapleczu kompleksu budowlanego, w którym mieściła się 

Wojewódzka Komenda Milicji, a jeszcze dawniej Krajowa Kasa Ubezpieczeń. 

Wszystkie wymienione budynki znajdowały się w granicach śródmieścia Gdańska, w 

pobliżu Długiego Targu, reprezentacyjnego traktu miasta. 

Studenci, po zarejestrowaniu się w sekretariacie uczelni, zapoznani zostali z 

tygodniowym planem zajęć oraz rozkładem sal wykładowych i pracowni wewnątrz 

gmachu. Słuchacze spoza Trójmiasta otrzymali skierowania do Domu Akademickiego, 

ulokowanego przy ulicy Topolowej w Gdańsku-Wrzeszczu. Przyjezdni, z dokumentami 

w ręku, wsiedli więc do tramwaju mającego przystanek na Podwalu i ruszyli w kierunku 

Wrzeszcza. Po drodze minęli budynek klubu studenckiego „Żak” — warty 

zapamiętania — następnie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej, gdzie zapadały ważne decyzje dotyczące całego regionu, dworca 

kolejowego Gdańsk Główny, skąd odjeżdżały pociągi do domów rodzinnych, i wjechali 

na Aleję Zwycięstwa.  

Kiedy dotarli do Wrzeszcza, wysiedli w Alei Grunwaldzkiej i przez ulicę Jesionową 

doszli do ulicy Topolowej. Akademik miał kształt podkowy, ze skrzydłami skierowanymi 

w stronę ulicy. Budynek był dwupiętrowy, pokryty szarym tynkiem, z wysokim dachem, 

pod którym też mieściły się pomieszczenia sypialne. Miał dwoje drzwi umieszczone, 

jedne naprzeciwko drugich. Na parterze, przy wejściu, znajdował się radiowęzeł 

studencki. Po przeciwnej stronie ulokowana była stołówka, a dalej kuchnia. Na 

pierwszym i drugim piętrze rozmieszczone były pokoje sypialne. Część pokoi 



usytuowana była w bocznym skrzydle, do których wstęp prowadził przez sąsiednie 

drzwi. Przed akademikiem stał rząd topoli — stąd nazwa ulicy. Drzewa były smukłe i 

wysokie, kształtem przypominały wrzeciona. Miały ciemnozielone i gęsto uliścione 

korony. 

Studenci otrzymali przydziały do poszczególnych pokoi. Chłopcy umieszczeni 

zostali na pierwszym piętrze, a dziewczyny na drugim. Pomieszczenia były 

wieloosobowe, cztero- lub pięcioosobowe. Jedynie na poddaszu były pokoje dwu- lub 

trzyosobowe. Kto miał szczęście, dostał pokój dwuosobowy, ale na jesień okazało się, 

że pomieszczenia na poddaszu były niedogrzane, a woda w kranach płynęła cienkim 

strumykiem.  

Po zainstalowaniu się w pomieszczeniach zaczęły się wędrówki po pokojach. Nie 

było żadnych ograniczeń, ponieważ drzwi na piętra stały otworem. Chłopcy i 

dziewczęta odwiedzali się nawzajem. Oglądano pomieszczenia, porównywano 

wyposażenia oraz sposoby zagospodarowania się — a przede wszystkim poznawano 

się nawzajem. Już wtedy poczęły rysować się pierwsze sympatie i relacje towarzyskie. 

Snuto rozważania o czekających trudnościach dydaktyczno-naukowych i współżyciu 

w większym kręgu ludzi. Należy zauważyć, że wszyscy nieomal adepci znaleźli się, po 

raz pierwszy, poza gronem rodzinnym. Dylematy i niepokoje były więc zrozumiałe. 

Wymieniano uwagi i spostrzeżenia na temat obecnych warunków bytowych, udzielano 

różnych porad praktycznych i zapewniano o pomocy koleżeńskiej. 

Kiedy początkowe zaburzenia i udręki ustały, niektórzy z mieszkańców domu, 

w większych lub mniejszych grupach, wyruszyli na sondowanie i rozpoznanie okolicy. 

W sąsiedztwie akademika znajdował się olbrzymi gmach szkoły podstawowej w 

rejonie. Budynek zamykał wylot ulicy. Budowla była trzykondygnacyjna, również 

pokryta szarym tynkiem i miała wysokie, kwaterowe okna. Między szkołą a boczną 

stroną stancji było wąskie przejście wiodące na wzgórze pokryte wysokimi drzewami. 

Zalesione wzniesienie stanowiło część parku o nazwie Jaśkowa Dolina. Właścicielem 

parku w dawnych czasach była rodzina Kohne-Jaski — od nazwiska powstała więc 

nazwa.  

Od podstawy wzgórza wznosiła się ku szczytowi wydeptana piaszczysta ścieżka. 

W niektórych partiach na ścieżce ułożone były drewniane stopnie, które ułatwiały 

wspinanie się. W wydzielonych miejscach znajdowały się też drewniane poręcze. 

Młodzież szła wyznaczonym szlakiem, prowadząc głośne rozmowy. Podziwiali nowe, 

nieznane zakamarki podmiejskie. Na stoku wzgórza stały wiekowe buki bądź dęby 



o grubych pniach, a korony drzew splatały się ponad głowami spacerowiczów, tworząc 

szczelne zadaszenie. W prześwitach między zaroślami widoczne były fragmenty 

dalszych części parku. Obszar leśny rozłożony był na wielu wzniesieniach. Teren więc 

był pofałdowany, nierówny, pokryty różnymi odcieniami zielonej roślinności. W końcu 

trzódka młodych ludzi dobrnęła do polany, na której stała żelazna, zapomniana altana. 

Weranda stała na betonowej, wielobocznej podstawie. Okolona była metalową, 

ażurową balustradą i przykryta blaszanym zadaszeniem. W środku znajdował się 

pusty cokół. Najprawdopodobniej na postumencie stała kiedyś figura poświęcona 

ważnej osobistości. Młodociana kompania obeszła altanę dookoła, obejrzała uważnie 

konstrukcję, po czym zaspokojona wiedzą o otoczeniu, ruszyła z powrotem w kierunku 

otrzymanego miejsca zakwaterowania.   

 

  



 

Capitulo II 

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Studenci zaczęli jeździć na zajęcia, na 

Kładki. Szkolenia teoretyczne i ćwiczenia rozpoczynały się o godzinie ósmej rano, tak 

jak we wszystkich szkołach w kraju, żeby przyzwyczaić przyszłych pedagogów do 

pracy o ustalonej porze dnia. W ramach zajęć teoretycznych wchodziły wykłady z 

filozofii i socjologii, pedagogiki oraz psychologii ogólnej, zaś ćwiczenia praktyczne 

obejmowały naukę przedmiotów programowych, a także hospitacje i prowadzenie 

lekcji w wyznaczonych szkołach. Seminaria odbywały się w salach wykładowych 

mieszczących się na piętrach zakładu, natomiast ćwiczenia przedmiotowe w 

gabinetach i pracowniach usytuowanych w suterynie lub na poddaszu. Zajęcia 

odbywały się w systemie dwuetapowym. Przed południem trwały wykłady i odczyty, 

zaś po południu prace doświadczalne. 

Mieszkańcy domu studenckiego po rannych seminariach naukowych wsiadali do 

tramwaju i podążali do akademika na obiad. Po przerwie obiadowej wracali na dalszy 

ciąg zajęć praktycznych. A po zakończeniu całodziennego szkolenia przybywali do 

bursy na upragniony wieczorny odpoczynek. Wtedy zaczynały się spotkania 

towarzyskie. Dziewczynom i chłopakom można było przebywać gościnnie w innym 

rejonie budynku do godziny dwudziestej drugiej. Po wyznaczonym terminie 

przebywanie w pokojach wydzielonych postronnym osobom było zabronione. Pilnie 

przestrzegał powyższego zakazu kierownik domu studenckiego, który często 

dokonywał niespodziewanych inspekcji w pokojach żeńskich lub męskich, wypatrując 

przedstawicieli odmiennej płci — bez względu, czy gościem był mieszkaniec 

akademika, czy osoba pochodząca z zewnątrz. Dbał o wysokie morale przyjętych 

podopiecznych. 

Rano, około godziny szóstej, mieszkańców domu budził radiowęzeł studencki. 

Włączał się ustalony sygnał, po czym spiker oznajmiał datę oraz aktualny czas dnia. 

Po krótkim powitaniu, zaczynała rozbrzmiewać w odbiornikach wiązanka 

współczesnych, popularnych przebojów muzycznych. Niekiedy muzyka cichła i wtedy 

lektor podawał różne ważne informacje organizacyjne, dotyczące życia wewnętrznego 

w akademiku. Prowadzącym radiofonię był student drugiego roku, który wcześniej 

odbył praktykę w węźle. Obecnie asystentem był nowy lokator domu, który uczył się 

obsługi aparatury. Korzystną stroną pracy w radiowęźle był fakt, że obaj radiowcy mieli 



zapewniony bezpłatny pobyt w akademiku i darmowe wyżywienie. Kiedy ostatni 

mieszkaniec domu opuszczał siedlisko, radiowęzeł milkł. Ponownie stacja uruchamiała 

się w porze obiadowej. Potem znowu następowała przerwa i na powrót, rozpoczynała 

się emisja wieczorem, która trwała już do późnych godzin nocnych. 

O godzinie szóstej trzydzieści studenci schodzili do stołówki na śniadanie. 

Spożywali kanapki z wędliną lub serem oraz z kawałkiem dowolnego warzywa i popijali 

kawę z mlekiem. Wracali około południa na obiad. Stawali w kolejce do kontuaru, przy 

którym wydawane były ciepłe dania. Zazwyczaj otrzymywali zupę na podrobach z 

makaronem lub ryżem, następnie kotlet lub pieczeń z ziemniakami i surówką, a na 

deser dostawali kompot. Za bufetem stała obsługa z zażywną szefową kuchni na czele. 

Zarządzająca nieustannie prowadziła z kimś rozmowę. Na ogół zachęcała stołowników 

do konsumpcji dań przygotowanych przez ekipę. Co ciekawe, męska połowa 

akademika bardzo chwaliła przyrządzone przez kucharkę potrawy, natomiast żeńska 

część miała ciągle różne zastrzeżenia. O ile chłopaki pałaszowali wszystko z wielkim 

apetytem, o tyle dziewczyny podejrzliwie przyglądały się podanej na talerzu strawie, 

grzebiąc łyżką lub widelcem bez entuzjazmu w posiłku. 

Wielkim utrudnieniem była poranna toaleta, kiedy nieomal wszyscy użytkownicy 

śpieszyli do łazienek. Umywalnie były wspólne, ale za mało było stanowisk 

sanitarnych. Zatem najczęściej ustawiały się kolejki do umywalek. Kosmetyka, z 

powodu ciasnoty, musiała być krótka. Szybkie mycie zębów, obmywanie twarzy, 

zaczesywanie włosów, i już następna osoba zajmowała miejsce przy porcelitowym 

zlewie. Dalsze czynności wymagające czasu musiały być wykonywane w innym 

terminie. Na przykład golenie u chłopców musiało być dokonywane wieczorem. 

Natomiast makijaże i pedikiur dziewczyny robiły w pokojach, przy szafkach nocnych. 

Jeżeli chodzi o prysznice, kąpiel była pobierana w suterenie, gdzie znajdowało się 

pomieszczenie z punktami natryskowymi, bez wydzielonych kabin. Jednego dnia 

ablucji dokonywały dziewczyny, a drugiego chłopcy. 

Do dyspozycji lokatorów domu był również telefon, znajdujący się w pobliżu 

radiowęzła. Jeżeli ktoś z zewnątrz usiłował dodzwonić się do mieszkańca, telefon 

odbierał jeden z operatorów węzła i poprzez komunikat radiowy wzywał adresata do 

odbioru połączenia. Natomiast, gdy ktoś z domowników pragnął zadzwonić 

dokądkolwiek, zgłaszał chęć rozmowy radiowcom, po czym dzwonił — i po 

zakończonym kontakcie płacił za usługę. Stawka wynosiła określoną kwotę za minutę 

rozmowy.  



Także w radiowęźle można było odbierać korespondencję, która docierała do 

akademika. Operatorzy wystawiali przesyłki w witrynie okiennej, wychodzącej na 

korytarz. Wracający z zajęć studenci natychmiast dostrzegali korespondencję, która 

adresowana była do poszczególnych osób.  

Po południu w pokojach panowała atmosfera luzu i odprężenia. Każdy z 

mieszkańców wykonywał czynności, które uważał za stosowne. Jedni kładli się na 

łóżkach i popadali w drzemkę, uzupełniając braki snu, inni poświęcali się ulubionym 

zajęciom prywatnym, jak na przykład czytanie lektur, pisanie listów czy gra w karty, a 

jeszcze inni przebierali się szybko i wychodzili na miasto, w poszukiwaniu atrakcyjnych 

rozrywek.  

Ruch i ożywienie w pomieszczeniach trwały do końca długiego dnia. 
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