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Prof. dr in¿. Wiktor Wasiluk urodzi³ siê 24 sierpnia 192¨r.
w Mikaszewiczach, w woj. Poleskim. Po ukoñczeniu
szko³y powszechnej w 1936 r. wst¹pi³ do Gimnazjum Pañstwowego w £uniñcu. W paŸdzierniku 1939 r. radzieckie w³adze oœwiatowe przemianowa³y to gimnazjum na
10-cio letni¹, pe³n¹ szko³ê œredni¹, do której uczêszcza³ przez nastêpne dwa lata, do czerwca 1941 r. tj. do
wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. W czasie okupacji pracowa³ w tartaku w Mikaszewiczach; pocz¹tkowo jako robotnik, a póŸniej jako pomocnik biurowy. W
1944 r. zosta³ wywieziony na przymusowe roboty do
by³ej Rzeszy Niemieckiej, gdzie pracowa³ fizycznie najpierw przy ³adowaniu wagonów w tartaku k. Bydgoszczy, a nastêpnie przez ok. 6 miesiêcy, czyli do zakoñczenia dzia³añ wojennych, w Fabryce Maszyn i Stoczni
Rzecznej w Solcu Kujawskim jako tokarz. Po oswobodzeniu w styczniu 1945 r. rozpocz¹³ pracê w Zarz¹dzie
Miejskim w Solcu Kujawskim, a nastêpnie w Warsztatach Kolejowych I Klasy w Bydgoszczy. We wrzeœniu
1945 r. zapisa³ siê na kurs wstêpny Politechniki Gdañskiej. Po ukoñczeniu tego kursu w 1946 r. zosta³ przyjêty na I rok studiów Wydzia³u Budowy Okrêtów P.G. Od
1 maja 1950 r., bêd¹c jeszcze studentem, zosta³ zatrudniony jako asystent w Katedrze Pomiarów, Badañ Maszynowych i Gospodarki Cieplnej Politechniki Gdañskiej. W kwietniu 1954 r. otrzyma³ dyplom ukoñczenia
studiów, uzyskuj¹c stopieñ magistra in¿yniera. To by³
pocz¹tek d³ugiej i owocnej pracy na Wydziale Budowy
Maszyn P.G. w charakterze nauczyciela akademickiego,
któr¹ kontynuowa³ a¿ do przejœcia na emeryturê w 1994 r.
W tym okresie przeszed³ wszystkie szczeble: od asystenta
do profesora, z 4-ro letnia przerw¹ w latach 1962 - 1965,
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na pracê w Oœrodku Badawczym Przemys³u Okrêtowego w Gdañsku.
G³ówne kierunki dzia³alnoœci naukowej Profesora koncentrowa³y siê pocz¹tkowo wokó³ bilansów
energetycznych i modernizacji ró¿nego typu urz¹dzeñ
cieplnych. W tym okresie potrzeby lokalnej gospodarki
wymusi³y ukierunkowanie dzia³alnoœci na przemys³
okrêtowy. Zaowocowa³o to udzia³em w 9-ciu próbnych rejsach zdawczo-odbiorczych statków zbudowanych w Trójmiejskich stoczniach, w trakcie których prowadzono kompleksowe badania i regulacjê pracy si³owni okrêtowych. W 1968 r., po objêciu kierownictwa Zak³adu Pomiarów Cieplnych, rozszerza dzia³alnoœæ na l¹dowe systemy energetyczne, ze szczególnym uwzglêdnieniem przemys³u cementowego. Wtedy te¿ rozpoczyna realizacjê pomys³u, który dojrzewa³ w Jego myœlach
od kilku lat. Doœwiadczenia zdobyte podczas bytnoœci
w licznych zak³adach pracy ujmowa³ krótko; “..wentylacja, jeœli takowa istnieje, dzia³a najczêœciej Ÿle, a g³ównym powodem jest to, ¿e na wentylacji wszyscy siê
znaj¹”. I widz¹c ogromne potrzeby w tej dziedzinie rozpocz¹³ budowê Zespo³u Klimatyzacji i Wentylacji, który umo¿liwi³ utworzenie w 1969 r., na Wydziale Budowy Maszyn P.G. - nowej specjalnoœci dyplomowej
“Urz¹dzenia i Systemy Klimatyzacyjne i Wentylacyjne”.
Zespó³ okazuje siê prê¿ny, a Profesor do momentu przejœcia na emeryturê wypromowa³ 5 doktorów, 137 magistrów in¿ynierów i 26 in¿ynierów. Rozwin¹³ równie¿
wszechstronn¹ wspó³pracê z przemys³em i zaprogramowa³ szerok¹ dzia³alnoœæ naukow¹, której wyniki wykorzystywano w unowoczeœnianiu urz¹dzeñ i systemów klimatyzacji okrêtowej, a tak¿e wentylacji przemys³owej.
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Efektem tego by³y liczne wdro¿enia i znacz¹cy wp³yw
na kierunki dzia³añ i rozwoju wiod¹cych w tym czasie
Zak³adów Okrêtowych Urz¹dzeñ Ch³odniczych i Klimatyzacyjnych “KLIMOR” w Gdyni, PROMOR, C.T.O, i
C.I.O.P. w Gdañsku, jak te¿ dzia³alnoœæ innych przedsiêbiorstw, takich jak “PREDOM - METRIX” w Tczewie, INSTAL w Katowicach czy UNIPROT w £odzi. W
swoim zespole koordynowa³ tematy w ramach rz¹dowych Centralnych Programów Badawczo-Rozwojowych
i innych programów rozwojowych.
Rezultaty jego dzia³alnoœci naukowej by³y szeroko publikowane w kraju i zagranic¹. Dorobek swój i
ca³ego zespo³u, Profesor prezentowa³ wyg³aszaj¹c kilkadziesi¹t referatów, w tym 33 na sesjach i konferencjach w wielu krajach europejskich. Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e pos³uguje siê biegle trzema jêzykami: niemieckim, angielskim i rosyjskim. Jego publikacyjny dorobek, to 112 artyku³ów i komunikatów naukowych w kraju
i za granic¹ oraz 7 patentów, których jest autorem lub
wspó³autorem. Ponadto wykona³ on 228 ekspertyz oraz
opracowañ badawczych niepublikowanych.
Aby podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami, Profesor prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoœæ publikacyjn¹ i edytorsk¹. Jest autorem i wspó³autorem 10 wydañ skryptów, z których korzystaj¹ zarówno studenci jak i pracownicy firm bran¿owych. Wydawnictwo Morskie w
Gdañsku wyda³o dwie ksi¹¿ki jego wspó³autorstwa, w
których po raz pierwszy zebrano tak szeroki zakres wiadomoœci z klimatyzacji okrêtowej i wentylacji w procesach budowy statków, a które do dnia dzisiejszego stanowi¹ podstawowe Ÿród³o wiedzy zarówno dla specjalistów, jak i dla osób stawiaj¹cych dopiero pierwsze kroki w bran¿y. Za dzia³alnoœæ naukow¹ 4-ro krotnie otrzyma³ nagrodê Ministra Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki
oraz 32 krotnie nagrodê Rektora P.G.
Oceniaj¹c ca³okszta³t dzia³alnoœci nie mo¿na
pomin¹æ Jego dokonañ organizacyjnych. Przez 10 lat
by³ Dziekanem Wydzia³u Budowy Maszyn, zasiada³ w
licznych cia³ach doradczych i radach programowych, a
tak¿e by³ cz³onkiem wielu komitetów organizacyjnych
konferencji naukowych i kilku kolegiów redakcyjnych,
z którymi wspó³pracuje do chwili obecnej. Do dnia dzisiejszego jest cz³onkiem Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej P.A.N. oraz
rzeczoznawc¹ kilku stowarzyszeñ N.O.T.-u. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci zosta³ odznaczony m.in. Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalami: “Zas³u¿ony Dla Ziemi
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Gdañskiej” i “Zas³u¿ony dla Miasta Gdañska”.
Do ca³oœciowego opisu osoby Profesora nale¿a³oby dodaæ, co sugeruj¹ moi koledzy z zespo³u, fakty
i cechy, które w jakiœ sposób zaznaczy³y siê w naszej
pamiêci. Ka¿dy z nas móg³by powiedzieæ coœ charakterystycznego, co wynika³o z naszych indywidualnych
spostrze¿eñ. Na pewno by³ i jest cz³owiekiem z du¿ym
poczuciem humoru, doskonale opowiadaj¹cym dowcipy. Sam by³em œwiadkiem, jak ze swad¹ t³umaczy³ opowiadany kawa³ z jêzyka niemieckiego na jêzyk rosyjski, rozbawiaj¹c s³uchaczy. Profesor by³ i jest osob¹ niezwykle aktywn¹, a przy tym wewnêtrznie zdyscyplinowan¹. Znakomicie dzieli czas miêdzy pracê, odpoczynek i ¿ycie towarzyskie. Bardzo dba o rodzinê, staraj¹c
siê nie sprawiæ zawodu ma³¿once Jadwidze i zd¹¿yæ na
obiad, zwyczajowo przygotowany na godzinê 14 00. Zawsze dba o tê¿yznê fizyczn¹, wykorzystuj¹c ka¿d¹ woln¹
chwilê na rekreacjê.
Moi koledzy wspominaj¹ takie zdarzenie, kiedy to podczas przerwy w podró¿y poci¹giem, po nocnej
jeŸdzie, nikomu z nich nie chcia³o siê ruszyæ przys³owiow¹ rêk¹, natomiast Profesor “rekreowa³ siê” na peronie. I do dzisiaj ma swój dzienny limit, który musi
“przespacerowaæ”. Zapewne st¹d czerpie si³y do dzia³alnoœci zawodowej do dnia dzisiejszego. Mimo ukoñczonych 74 lat, wci¹¿ prowadzi zajêcia dydaktyczne i
wykonuje prace dla ró¿nych firm.
Profesor W. Wasiluk stworzy³ zespó³ ludzi, który
z powodzeniem mo¿e kontynuowaæ Jego dzie³o. Perspektywiczne widzenie problemów umo¿liwi³o ukierunkowanie dzia³ania w specjalnoœci, która od pocz¹tku
kszta³ci³a niezwykle potrzebne kadry dla istniej¹cych
przedsiêbiorstw - i w chwili obecnej, przy ogromnym
zapotrzebowaniu na specjalistów z Wentylacji i Klimatyzacji, nasi studenci otrzymuj¹ intratne oferty pracy
jeszcze przed obron¹ dyplomu. Szkoda, ¿e polityka Wydzia³u spowodowa³a zmniejszenie mo¿liwoœci naboru
na tê specjalnoœæ, co w po³¹czeniu z restrykcyjnymi zapisami Ustawowymi skutkuje tym, ¿e ka¿dy z Jego wychowanków, szukaj¹c w³aœciwego miejsca dla swojej aktywnoœci, coraz czêœciej anga¿uje siê indywidualnie w
przedsiêwziêcia naukowe i gospodarcze...
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