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Jestem tu dzisiaj trochę zmieszany, ale nie wstrząśnięty 

Działałem na wydziale stosunkowo długo w RE3, a potem w różnych misjach  

i w różnych krajach Europy i Afryki 

Nie proszono mnie o zabranie głosu, wziąłem go sam 
 

PRZEMÓWIENIE            

NA 70 LECIE  

WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
 

Podnieście głowy bo czas azali nastał ku temu -  na małe resume 

witajcie 

wszyscy radośnie tu przybyli,  

szanownie zebrani na okoliczność 

zasłuchani miło w oczekiwaniu wzruszeń 

odświętnie pogodni i odziani gustownie, 

wyciszeni  intelektualnie 

 

mam niewątpliwy zaszczyt zabrać głos 

na okoliczność tak uroczystą 

(pozwoliłem sobie ze względu na wiek i zanik /tego no/ - pamięci korzystać 

z kartki - inni Wielcy tak samo czynili) 

Poza tym w niechętnych nam kręgach skomentowano by to tak: 

Alzheimera to on może jeszcze nie ma, ale czytać to on już nie potrafi 

Potrafię! 

 

Wychowankowie  wszystkich  roczników polaryzujmy się pozytywnie. 

 

Bądźcie pozdrowieni wszyscy…, którym na drodze do kariery stanął zakład 

kształcący imienia Wincentego Pstrowskiego 

Bądźcie pozdrowieni ci, którym rzucano tu kłody pod nogi i których uczono 

pod napięciem, aby pokonując  impedancje mogli wyrosnąć na 

prawdziwych elektryków. 

 

Uwaga -sparafrazuję poetę :  Nie głaskano nas tutaj po głowie, nie pijaliśmy 

ptasiego mleka – To i dobrze na zdrowie – Tak wyrasta się na człowieka. 

dodaję od siebie ELEKTRYKA 

 

Elektrycy bądźmy dumni, bo w naszych szeregach mieliśmy takich geniuszy jak 

Maxwell, Ohm, Gauss, Kirchoff, Thevenin -trochę Einsteina a nawet, a nawet 

prezydenta Wałęsę. 

Elektrycy – moc jest z nami. 

Elektrycy władający zawodowo mocą czynną,- czasami ulegający mocy biernej 



(gdy szef nad nami), cierpiący na moc pozorną (gdy wracamy do domu, do 

żony),  lub ulegający mocy dystorsji czyli deformacji (udzielając się w polityce) 

Elektrycy… ogarniamy cały świat.. od microczipa po wysokie napięcia 

nadprzewodzimy, synergetyzujemy,  indukujemy i sprzęgamy 

ale również  …kopiemy, kopiemy i uziemiamy. 

Sterujemy mechanizmami… sprzęgając je zwrotnie i zawrotnie -  

tylko czasem pilota trzymają inni niestety. 

My gromowładni, których czasami uziemia proza życia. 

Wychowankowie tego Wydziału  ruszajmy z posad bryłę świata! 

Adepci sztuki ujarzmiania elektronów, mistrzowie napięcia,  

kreatorzy transformacji i wielkich rezonansów 

- do gospodarki - do polityki - przecież moc jest z nami 

Generujcie nowe prądy, chrońcie przed prądami błądzącymi i prądami 

wirowymi, eliminujcie zwarcia i przepięcia! 

Elektrycy - do banków  - do przemysłu 

kumulujcie energie innowacji 

kondensujcie potencjały twórcze 

indukujcie inicjatywy 

synergetyzujcie energetykę 

polaryzujcie pozytywnie emocje młodych 

 

Absolwenci sławnego Wydziału Elektrycznego,… tego wydziału, 

wychowankowie profesorów: 

Fryzego, Plamitzera, Zagajewskiego, Nowomiejskiego, Paszka, Boguckiego, 

Kamińskiego, Kuczewskiego, Glinki, Grzesika, Barona, Popczyka, Paski, Sowy 

i wielu innych bądźcie pozdrowieni albowiem czas nastał ku temu aby 

świętować 70 lecie naszej Alma Mater 

Wieczorem wzniesiemy kielichy  za tych co nas kształcili i za nas 

Tak młodo nie spotkamy się nigdy więcej! 

/tu mam napisane oklaski/ 
 

Dziękuję.  

Tak łatwo z mojego wykładowego miejsca po 40 latach nie dam się usunąć. 

Macie jeszcze trochę czasu? Tak? To kontynuuję  polaryzację synapsów. 

 

Podziękować muszę też wszystkim tu zebranym  

Za to że chciało Wam się przybyć… również z  daleka, aby się zobaczyć 

i przeżyć choć chwilę upojnej ekstazy… w naszym wspólnym tak szanownym 

gronie. 

Witam gorąco  

Przeurocze panie w rozkwicie swych najlepszych lat 

i wspaniałych panów,… niektórych  trochę już chwiejnych, 

bo na ostatnich szczeblach zawodowych drabin lub na emeryturze 



 

Zwracam się teraz do wysublimowanej grupy wychowanków  60+  + open end 

do której sam środkowo należę 

Uwaga zaczynam 

 

załóżcie proszę okulary i włączcie aparaty słuchowe 

Nadejszła wiekopomna chwila, nadejszła… 

 

Uwaga zaczynam 

Wyobraźnia i fantazja są ważniejsza niż wiedza –twierdził Albert  Einstein 

(ponieważ wiedza jest ograniczona). 

Nie mam dokładnej wiedzy jak szczęśliwie udało się Wam przeżyć ostatnie lata, 

ale  wyobrażam to sobie, bo należę też do tego pokolenia  

żyjącego w tak burzliwych czasach, że wrażeń wystarczyłoby na opowiadania 

i praprawnukom. 

Łączą nas nie tylko wspomnienia wspólnego trudu nauki i radosnej młodości. 

Dzisiaj po latach zbliżają nas zapewne nie tyle podobne przeżycia i poglądy 

ile o wiele bardziej wspólne symptomy chorobowe. 

Doświadczenia które zebraliśmy w życiu to blizny naszej głupoty. 

A nabyta inteligencja to umiejętność akceptowania naszego otoczenia.  

Świat zmienił się tak dynamicznie, że powoli zaczynamy nie nadążać. 

Jeszcze rzutem na taśmę opanowaliśmy komputeryzację i Internet, ale boję się 

antycypować naszą koaksjalność z pokoleniem naszych wnuków.  

Deformują nas formuły. 

Dobija redundancja informatyczna i medialna. 

Niestety nie ma powrotu do jaskiń.    ……Jest nas za dużo.  

Ciasnota umysłowa się rozszerza. 

Jestem pomimo tego tak  pełen optymizmu, że ani krzty więcej nie zmieszczę. 

Pesymizm mógłby się narodzić tylko, gdyby spotkały się dwa takie odmienne 

optymizmy 

Uważam się jednakowoż za optymistycznego inteligenta 

 

. rano wstałem 

                       ….pomyślałem 

spodobało mi się 

jeśli w glowie myśli zmieszczę 

pomyśle 

               …. raz jeszcze 

 

A tu i teraz tak trudno opowiedzieć coś ciekawego po prostu nie powołując się 

na literaturę, przysłowia, aforyzmy, fraszki  

po prostu, tak trudno być prostakiem. 



samowystarczalni umysłowo są jedynie …..geniusze i głupcy 

 

Spotkanie po latach - czasem ściska nas coś w gardle aby nie dopuścić serca do 

głowy lub vice versa. 

Wystarczy słowo – reszta jest milczeniem, 

a słaba pamięć pokoleń utrwala legendy - niestety zresztą. 

Nie wierzcie bajkom. Były prawdziwe. 

A poza tym nikt nie jest tak głupi, żeby od czasu do czasu takiego nie udawać. 

Chyba że po wódce 

 

W piciu nigdy nie dobra przesada : 

wódka za mocna lub głowa za słaba 

Zawsze wstając rano 

postanowić chciej – 

Wiecej pić nie będziesz! 

Ani także mniej …. 

 

Z kącików Waszych uśmiechów można obliczyć rozpiętość Waszych wolności. 

Tej wolności którą antycypowaliśmy sobie w młodości 

 

Najcudniejsze w młodości 

co chroni przed obłędem 

to fakt, że ma się jeszcze 

przed sobą tyle błędów 
 

Ilu spośród was podróżowało poza własne horyzonty. 

A ilu dach nad głową nie pozwolił rosnąć. 

I któż z nas nie starał się osiągnąć pogodnej stabilizacji dążąc do dobrobytu 

 

Stopniowanie luksusu proste nieslychanie : 

własna bryka, własna chata, -… własne zdanie 

W starożytności też pięknie bywało 

Fenicjanie wynaleźli pieniądz 

  - ale czemu, czemu tak mało! 

 

Ludzie rosną i zabijają się o to kto wyższy. 

A w życiu  raz bessa raz hossa 

 

Człowiek ma okres …kurcze mać 

gdy udaje się wszystko 

Nie należy się tego bać 

mija boleśnie i szybko 

 



I trzeba się wykazać nie raz tak zwaną mądrością, ale koniecznie just in time 

 

Mądrość sie zawiera 

w króciutkiej puencie 

- Mądrym to być trzeba 

w stosownym momencie – 

 

przesłanie dla młodych 

nie przebijaj głową muru – bo znajdziesz się w drugiej celi 

i zawsze,  zawsze  schodźcie z drogi sprawiedliwości… bo jest ślepa 

 

Czyli chcielibyśmy żyć na strusia chowając głowę w piasek?  

Unikając problemów? Przenigdy! 

 

Chować głowę w piasek 

                jest głupie 

bo oceniają cię  

                po dupie 

 

A może posłużyć się inną maksymą – tzw.wyrafinowaną kobiecą mądrością 

 

Kobieta mądra, 

jak na nią przystało 

mówi zawsze prawdę… 

tyle że nie całą 

 

Pocieszę Was promiennie wszyscy 60+ 

Po stracie zębów zwiększa się swoboda języka 

Nasza elokwencja i erudycja rozwinęły się, 

a ględzenie i upierdliwość nabrały rozmachu 

 

Nawet mnie zaczęto porównywać z ..seksbombą 

 

To mam wspólne w zgodzie 

z seksbombą najlepszą, 

gdy nas widzą ludzie 

ALE  DUPA -  szepczą. 

 

Kończę pięknym mottem o finezyjnej sprzeczności 

 

Pozostań jakim jesteś – gdy życie trwa 

i zmieniaj się niezmiennie – każdego dnia 

 



Ile w tej sprzeczności prawdy i mądrości 

 

Czego Wam i sobie z całego serca życzę!  ENTER 

 

Obudźcie się ci, których dręczył akademicki ucisk klasowy 

Wznieście wieczorem toast! 

Akademiccy współspacze ławkowi, szanowni elektrycy obudźcie się i obudźcie 

ducha – 

-ducha tej grupy – 

Wznieście toast! Za nas! Do zobaczenia na biesiadzie! 
 

 


