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Sło wa klu czo we
n tech ni ka próż nio wa

n mier nic two próż nio we

n nor ma li za cja

WOJ CIECH
ZBI GNIEW GÓR SKI
Woj ciech Gór ski uro dzi³ siê 9 ma ja 1930 ro -
ku w War sza wie. W okre sie oku pa cji mie szka³
w War sza wie, gdzie uczê szcza³ do szko ³y po -
wszech nej Sióstr Zmar twy chw sta nek na ¯o li -
bo rzu, a na stêp nie do Szko ³y Za wo do wej Dro -
go wej Ksiê ¿y Ma ria nów na Bie la nach. Tam te¿,
w 1943 ro ku, wst¹ pi³ do Sza rych Sze re gów.

W okre sie Po wsta nia War szaw skie go prze -
by wa³ na wa ka cjach u ro dzi ny oj ca w Ryb nie
ko ³o So cha cze wa. W koñ cu sierp nia 1944 ro -
ku ucze st ni czy³ w gru pie m³o dzie ¿y, która pod -
 jê ³a nie sku tecz n¹ próbê przedo sta nia siê na
po moc wal cz¹ cej War sza wie.

W ro ku szkol nym 1944/1945 uczê szcza³
do dru giej kla sy gim na zjum na taj nych kom -
ple tach w Ryb nie ko ³o So cha cze wa.

W la tach 1945–1949 uczê szcza³ do Gim -
na zjum i Li ceum im. ks. Józe fa Po nia tow skie go
na ̄ o li bo rzu w War sza wie, gdzie w ma ju 1949
ro ku ukoñ czy³ szko ³ê i otrzy ma³ ma tu rê.

W la tach 1946–1948 by³ cz³on kiem Ae ro -
klu bu War szaw skie go i ukoñ czy³ kur sy pi lo ta -
¿u szy bow co we go i mo to ro we go w Rzad ko -
wie, For do nie, Piñ czo wie i Li got ce Dol nej.

W 1949 ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej
(pr¹ dy s³a be) prze kszta³ co nym na stêp nie w Wy -
dzia³ £¹cz no œci. Na Wy dzia le tym w 1953 ro -
ku ukoñ czy³ stu dia in ¿y nier skie, spe cja li zu j¹c
siê w za kre sie elek tro ni ki tech nicz nej, a na s têp -
nie stu dia ma gi ster skie, które ukoñ czy³ w 1959
ro ku, spe cja li zu j¹c siê w za kre sie elek tro ni ki.
W 1973 ro ku obro ni³ pa cê dok tor sk¹ Opra -
co wa nie me to dy po mia ru rze czy wi stych pa ra -
met rów po mp obro to wych z przedmu chem

po wie trz nym i uzy ska³ ty tu³ dok to ra na uk
tech nicz nych. 

Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ 1 wrze œnia
1951 ro ku po cz¹t ko wo ja ko la bo rant w Ka te -
drze Elek tro e ner ge ty ki Po li tech ni ki Wro c³aw -
skiej, a na stêp nie, od 1 lu te go 1952 ro ku, ja ko
m³od szy asy stent w Ka te drze Ra dio tech ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. Na Po li tech ni ce
War szaw skiej by³ za tru dnio ny ja ko na u czy ciel
aka de mic ki na sta no wi skach asy sten ta, wy k³a -
dow cy i star sze go wy k³a dow cy, za wsze pod
kie run kiem pro fe so ra Ja nu sza Gro szkow skie go,
ko lej no w Ka te drze Wy so kiej Pró¿ ni, In sty tu cie
Tech no lo gii Elek tro no wej i In sty tu cie Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki, a¿ do przej œcia
na eme ry tu rê w 1996 ro ku. W la tach 1964–
–1981 by³ pe³ no moc ni kiem Dzie ka na Wy dzia -
³u, a w la tach 1981–1983 pe³ no moc ni kiem
Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej ds. stu den -
tów za mie szka ³ych w aka de mi kach.

W po cz¹t ko wym okre sie pra cy na Uczel ni
pro wa dzi³ æwi cze nia ra chun ko we i za jê cia la -
bo ra to ryj ne z przedmio tu „Lam py elek tro no -
we”, a na stêp nie by³ jed nym z twór ców i przez
po nad 40 lat kie row ni kiem La bo ra to rium Tech -
ni ki Wy so kiej Pró¿ ni. By³ wspó³ au to rem ksi¹¿ -



let nim cz³on kiem Pol skie go Ko mi te tu Tech ni -
ki Pró¿ ni i Tech no lo gii Elek tro pró¿ nio wych. 

Po ukoñ cze niu Stu dium Woj sko we go na
Po li tech ni ce War szaw skiej mia no wa ny zo sta³
w 1953 ro ku na sto pieñ cho r¹ ¿e go (ar ty le rii),
a w 1958 ro ku na sto pieñ pod po rucz ni ka.

W la tach 1988–1990 by³ rad nym Dziel ni -
co wej Ra dy Na ro do wej ̄ o li borz w War sza wie,
a w la tach 1990–1994 rad nym Ra dy Mia sta
Sto ³ecz ne go w War sza wie i za stêp c¹ prze -
wod ni cz¹ ce go Ra dy Dziel ni cy-Gmi ny ̄ o li borz
w War sza wie. Za swo j¹ dzia ³al noœæ na rzecz
m.st. War sza wy w 1980 ro ku wy ró¿ nio ny zo -
sta³ Z³o t¹ Odzna k¹ Ho no ro w¹ „Za za s³u gi dla
War sza wy”, a w 2010 ro ku Odzna k¹ „Za za -
s³u gi dla Mia sta Sto ³ecz ne go War sza wy”.

Po czy na j¹c od 1950 ro ku czyn nie upra wia
¿e glar stwo, po cz¹t ko wo re ga to we, a na stêp nie
(od 1957 ro ku do dnia dzi siej sze go) ¿e glar stwo
mor skie, pro wa dz¹c co rocz nie wie le tu ry stycz -
no-szko le nio wych i sta ¿o wych rej sów pe³ no -
mor skich, g³ów nie z m³o dzie ¿¹. Od 1961 ro ku
po sia da sto pieñ jach to we go ka pi ta na ¿e glu gi
wiel kiej, a od 1962 ro ku jach to we go ka pi ta na
mo to ro wod ne go.

Spo ³ecz n¹ dzia ³al noœæ w ¿e glar stwie roz po -
cz¹³ w 1957 ro ku, po cz¹t ko wo w PTTK, a na s -
têp nie w Pol skim Zwi¹z ku ¯e glar skim. Za swo -
j¹ dzia ³al noœæ na tym po lu wy ró¿ nio ny zo sta³
w 2001 ro ku nada niem mu god no œci „Cz³on ka
Ho no ro we go Pol skie go Zwi¹z ku ¯e glar skie go”.

W 2004 ro ku odzna czo ny zo sta³ Krzy ¿em
Ofi cer skim Orde ru Odro dze nia Pol ski oraz
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Woj ciech Gór ski jest wdow cem i ma jed -
ne go sy na.

In te re su je siê turysty k¹ i spo rtem.

ki Wy kry wa nie nie szczel no œci w apa ra tu rze
pró¿ nio wej oraz twór c¹ i wie lo let nim wy k³a -
dow c¹ przedmio tu „Apa ra tu ra pró¿ nio wa”. Na
prze ³o mie lat osiem dzie si¹ tych i dzie wiêæ dzie -
si¹ tych, po wy co fa niu siê pro fe so ra Ja nu sza
Gro szkow skie go, prze j¹³ pro wa dze nie wy k³a -
du z Tech ni ki Wy so kiej Pró¿ ni. By³ au to rem
kil ku na stu pu bli ka cji z dzie dzi ny wy so kiej
pró¿ ni, kil ku zg³o szeñ pa ten to wych oraz wie -
lu ko mu ni ka tów na kon fe ren cjach kra jo wych
i miê dzy na ro do wych.

Po czy na j¹c od po ³o wy lat sie dem dzie si¹ -
tych by³ jed nym z ini cja to rów oraz kie row ni -
kiem na u ko wym bu do wy kra jo we go, pier wot -
ne go wzor ca pró¿ ni w za kre sie od ci œnie nia
at mo sfe rycz ne go do 10 –6 mba ra.

Za swo j¹ dzia ³al noœæ na u ko w¹, dy dak tycz -
n¹ i wy cho waw cza by³ wie lo krot nie na gra -
dza ny, otrzy mu j¹c m.in.: Z³o ty Krzy¿ Za s³u gi
(1973), Krzy¿ Ka wa ler ski Orde ru Odro dze nia
Pol ski (1983) oraz na gro dy: Prze wo dni cz¹ ce -
go Ko mi te tu Na u ki i Tech ni ki (1969) za udzia³
w re a li za cji wa¿ nej dla go spo dar ki na ro do wej
pra cy w za kre sie roz wo ju na u ki i tech ni ki oraz
Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech -
ni ki (1973) za osi¹ gniê cia na u ko we i za osi¹ g -
 niê cia w dzie dzi nie dy dak tycz no-wy cho waw -
czej (1977), a tak ¿e kil ka krot nie na gro dy Rek to -
ra Po li tech ni ki War szaw skiej, w tym przy zna n¹
w 1978 ro ku z³o t¹ od zna k¹ „Za s³u ¿o ny dla
Po li tech ni ki War szaw skiej”. 

Po czy na j¹c od dru giej po ³o wy lat piêæ -
dzie si¹ tych, ucze st ni czył w ró¿ nych pra cach
z dzie dzi ny nor ma li za cji, a od kil ku na stu lat
jest prze wo dni cz¹ cym jed ne go z Ko mi te tów
Tech nicz nych Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li -
za cyj ne go. By³ jed nym z za ³o ¿y cie li i wie lo -
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