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Forum internetowe GW  
Po śmierci prof. Jerzego Bolikowskiego na forum internetowym Gazety Wyborczej mogliśmy przeczytać (redakcja 

wprowadziła do tekstu jedynie polskie liternictwo): 

 
krolek   31.03.2004 19:34  
jako były student WSI napiszę tylko w 4 słowach: to był wspaniały 
człowiek. Takich dydaktyków jak on już jest coraz mniej 
 
gerard   31.03.2004 19:43  
cześć Jego pamięci 
 
Lukas   31.03.2004 20:00  
Podpisał Adamowi warunek['][']['][']['][']['][']['] 
 
fox51   31.03.2004 20:25  
Miałem z nim zajęcia z Podstaw Techniki Eksperymentu gościu był 
w porządku, szkoda że coraz mniej takich profesorów! 
 
andre   31.03.2004 23:07  
rzeczywiście był to świetny dydaktyk  szkoda ze już więcej nie  
będę miał już z nim zajęć :( bez niego wydział może być całkiem 
inny :( 
 
lightstone   01.04.2004 01:04  
nie znałem za bardzo ale jak się mijaliśmy na korytarzu to sprawiał 
wrażenie radosnego człowieka, życzliwego... zresztą miałem z nim 

wykłady , bardzo wyrozumiały profesor... 
odczuwam stratę pomimo że się nie znali-
śmy... szkoda (*)  
 
Piotr   01.04.2004 07:51  
Mnie także jest bardzo smutno, to był najbar-
dziej szanowany profesor, wspaniały dydak-
tyk oraz pogodny i wspaniały człowiek. 
 
Max   01.04.2004 08:22  
Naprawdę jest mi smutno... To był super 
człowiek... Zawsze miał czas na rozmowę...  
 
AJ   01.04.2004 09:08  
Wspaniały, wyrozumiały Szef. Cudowny 
człowiek. Nie ma Go już wśród nas. Na zaw-
sze pozostanie w naszej pamięci... 
 
Krzysztof   01.04.2004 10:58  
 
Absolwenci wydziału elektrycznego WSI 
rocznik 1996 składają wyrazy szacunku. 
Piszę to w imieniu wszystkich kolegów. 
 
cuciolo   01.04.2004 11:14  
Człowiek renesansu w ciele metrologa, cu-
downy człowiek, niezapomniany szef. 
 
meja   01.04.2004 11:21  
Wspaniały profesor i człowiek. Wyrazy kon-
dolencji dla rodziny i najbliższych,  którzy 
najbardziej jego nieobecność odczuwają 
 
Inexive   01.04.2004 12:15  
Podpisuje się pod wszystkimi listami!  
Faktycznie takich ludzi jest niewielu. Nigdy 
nie słyszałem złego słowa o Profesorze,  
o ile różne opinie krążyły na temat innych 
pracowników o tyle profesor Bolikowski był 
zawsze poza wszelką krytyką. Wspaniały 
człowiek, życzliwy studentom (wielu za-
wdzięcza Profesorowi ukończenie studiów), 
człowiek wielkiego formatu. Piszę to w imie-
niu studentów V roku elektrotechniki. 
W czerwcu obrony...Będzie nam Pana Profe-
sora brakować. 
 
 
fiddler4   01.04.2004 22:25  
„...uczmy się kochać ludzi, tak szybko od-
chodzą...”. Odszedł od Nas wspaniały Wy-
kładowca, Człowiek wybitny, darzony wielkim 
szacunkiem, i choć znałem Profesora krótko 
wiele o Nim słyszałem, pokój Jego Duszy.  

Student II roku Telekomunikacji 




