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Tradycyjne dziejopisarstwo ongi� polega³o na subiektywnym
relacjonowaniu zdarzeñ obserwowanych i zas³yszanych

oraz na równie subiektywnym rekonstruowaniu przesz³o�ci
upiêkszanej emocjami; by³o wiêc w tym co� z prawdy i trochê
fikcji, co w sumie tworzy³o mit o przesz³o�ci. Tak powsta³a tra-
dycja po czê�ci prawdziwa, a po czê�ci zmy�lona.

W XV w. Jan D³ugosz zapocz¹tkowa³ korzystanie ze �róde³
informacji pisanej. W XVIII w. bp. Adam Naruszewicz � pio-
nier historii narodowej � pos³ugiwa³ siê dokumentami archi-
walnymi. Naukowe podej�cie do historii zosta³o zapocz¹tko-
wane w Europie w XIX w. Obecnie historyk powinien ³¹czyæ
dwie umiejêtno�ci: analizowania �róde³ informacji oraz syste-
matyzowania i ³¹czenia ich we wspólne pasmo przyczyn, uwa-
runkowañ, procesów i nastêpstw, staraj¹c siê znale�æ w³asn¹
wyk³adniê dla spo³ecznych dziejów. Oba te poczynania podle-
gaj¹ polemicznym os¹dom, bowiem budowanie obszarów prze-
sz³o�ci wymaga znajomo�ci niegdysiejszych uwarunkowañ oraz
umiejêtno�ci interpretowania ich wg wspó³czesnych mo¿liwo-
�ci rozumienia przesz³o�ci. Nieodzowne polemiki, jak i nego-
cjowanie kompromisów nie musz¹ prowadziæ do pe³nej zgod-
no�ci pogl¹dów, ale powinny one umo¿liwiaæ zrozumienie dla
stanowisk adwersarzy.

Równie¿ w XIX w. historycy zaczêli korzystaæ z � rozwija-
j¹cych siê w³a�nie � nauk spo³ecznych i ekonomicznych, jak:
psychologia, socjologia, ekonomia. To doprowadzi³o do wy-
alienowania siê szczegó³owych dyscyplin: historii gospodarczej,
historii techniki, pedagogiki, historii idei... Do niedawna histo-
riê traktowano jedynie jako naukê. Obecnie istnieje potrzeba i
mo¿liwo�æ traktowania historii równie¿ jako sztuki twórczej
komunikacji spo³ecznej, ale i umiejêtno�ci u�ci�lania wiedzy
oraz umiejêtno�ci jej przekazywania, popularyzowania, udo-
stêpniania � to dwie odrêbne zdolno�ci intelektualne. Historyk
� jako nauczyciel dziejów � powinien posiadaæ umiejêtno�ci
narracyjne: wyposa¿ony w takie instrumenty komunikacji spo-
³ecznej ³atwiej nawi¹zuje ze s³uchaczami (z czytel- nikami) wiê�,
dziêki wspólnym przemy�leniom. Na stra¿y wiarygodno�ci hi-
storyka � nauczyciela stoi skromno�æ i pokora cz³owieka wie-
dzy, pedagoga, malarza obrazów dziejów, przewodnika po dy-
namicznych procesach spo³ecznych. S³uchacz (czytelnik) po-
winien zdawaæ sobie sprawê z tego, co jest prawd¹ w zasadzie
niepodwa¿aln¹, co jest wysoce prawdopodobne,  a  co  stanowi
osobiste domniemania profesjonalisty z okre�lonego zakresu
wiedzy szczegó³owej.

Rozumienie przyczyn, uwarunkowañ i nastêpstw procesów
dziejowych jest nieodzowne do pojmowania tera�niejszo�ci,
stanowi¹cej nie tylko nieuniknione nastêpstwa tego, co w³a�nie
mija, lecz równie¿ decyduje o konsekwencjach bie¿¹cych po-
czynañ. Je¿eli nie zdajemy sobie sprawy sk¹d i jak¹ drog¹ przy-
byli�my, to nie rozumiemy, gdzie siê znajdujemy i kim w³a�nie
jeste�my, a wiêc nie jest mo¿liwe proponowanie dalszej drogi,
bo brakuje racjonalnych kryteriów wyboru. To oznacza, ¿e dry-
fujemy bezwolnie unoszeni przez niekontrolowane pr¹dy.

Na jednym obrze¿u dziejów jest historia braku dobra: zani-
kanie warto�ci moralnych, grabie¿, wojna, zag³ada, ludobój-
stwo... banalizacja z³a. Na drugim za� obrze¿u dziejów jest hi-
storia dobra: ¿ycie publiczne w wolno�ci, obywatelskie poczu-

cie obowi¹zku i odpowiedzialno�ci, wiara w wyzwolicielsk¹ moc
prawdy... mi³o�æ bli�niego. Historiê braku dobra trzeba znaæ, a
historiê dobra trzeba studiowaæ.

Podzia³ �wiata na ludzi cywilizowanych i na barbarzyñców
wprowadzi³o Cesarstwo Rzymskie. Pó�niej nast¹pi³ podzia³ na
chrze�cijan i pogan, nastêpnie na chrze�cijan i wyznawców is-
lamu, wreszcie na katolików i prawos³awnych. By³y czasy po-
dzia³u na wolnych, niewolnych i niewolników ca³kowicie wy-
jêtych spod prawa. Od Herodota a¿ po Hitlera przekonywano o
wy¿szo�ci Zachodu nad Wschodem (nazywanym snobistycz-
nie Orientem). Gdañsk w XX wieku do�wiadczy³ podzia³ów
zarówno na nadludzi i podudzi, jak i na partyjnych i bezpartyj-
nych. Obecnie za� pog³êbia siê globalny podzia³ �wiata na wzbo-
gacaj¹ce siê spo³eczeñstwa konsumpcyjne i ubo¿ej¹ce spo³ecz-
no�ci g³oduj¹cych.

To w³a�nie historia ujawnia minione b³êdy, a wzbogacona
przez to �wiadomo�æ mo¿e pomagaæ w zamienianiu wolno�ci
od nieludzkich ideologii na twórcz¹ wolno�æ do kultury spo³e-
czeñstw obywatelskich.

¯yjemy w czasach pok³adaj¹cych wielkie nadzieje w dekra-
cji. Ale demokracja bez �wiadomo�ci warto�ci wy¿szych mo¿e
prowadziæ w �lepy zau³ek wolno�ci bez ograniczeñ smoralnych.
Demokracja krêgu kultury europejskiej stara siê o utrzymanie
pokoju poprzez zdecydowane ³agodzenie zwa�nionych stron,
zabiega o bezpieczeñstwo dla warto�ci etycznych, sprzyja roz-
wojowi intelektualnemu na miarê mo¿liwo�ci indywidualnych i
spo³ecznych...

Rozrastaj¹ce siê spo³eczno�ci wymagaj¹ coraz to bardziej
skutecznych form organizacyjnych ca³ego ¿ycia, pocz¹wszy od
rodziny, poprzez lokalne spo³eczno�ci... a¿ do ca³ego pañstwa,
kontynentu.  Organizacja, to wspó³przyczynianie siê do powo-
dzenia jednostek i spo³eczno�ci zarówno pod wzglêdem mate-
rialnym, jak i duchowym, a to wymaga nieodzownej kultury
osobistej i spo³ecznej. Kulturê umys³ow¹ buduje siê za� mozol-
nie, respektuj¹c fundamentalne prawa moralne, prawo mi³o�ci.
Ale my jeste�my skazani na realne oddzia³ywanie przeciwstaw-
nych sobie tendencji Dobra i Z³a. Ich wspó³istnienie sprawia
ka¿demu wiele k³opotów, bo rozdzielaj¹ca je sfera przebiega
poprzez umys³ ka¿dej osoby ludzkiej obdarzonej woln¹ wol¹
wyboru i... determinant¹ wychowania, a ta ostatnio dramatycz-
nie za³ama³a siê w wymiarze spo³ecznym.

Grecja da³a �wiatu m¹dro�æ i wiedzê, Rzym � prawo i w³a-
dzê, a chrze�cijañstwo da³o �wiatu... mi³o�æ. S¹ to s³owa w³o-
¿one przez Henryka Sienkiewicza w usta debatuj¹cych: Petro-
niusza i Winicjusza. A wspó³czesn¹ � jak¿e polsk¹ � puentê,
Cyprian Norwid zredagowa³: �Patriotyzm kszta³tem jest mi³o-
�ci...� Co nam, pedagogom PG, podpowiada lokalny patriotyzm?

Wydaje siê, ¿e ka¿dy absolwent PG powinien sobie zdawaæ
sprawê z tego, ¿e studiowa³ na Uczelni, której losy uwik³ane
by³y w dramatyczne zawirowania dziejowe XX w. � ¿e studio-
wa³ w Mie�cie, które ongi� by³o per³¹ zwi¹zku przoduj¹cych
miast pó³nocnej Europy, które realizowa³y ambitne idee paneu-
ropejskiej wspólnoty handlu; w Mie�cie, które przez trzy i pó³
wieku by³o polskim �oknem na �wiat�; w Mie�cie, w którym
znaczna czê�æ niemieckojêzycznych mieszkañców uwa¿a³a siê
za antypruskich przyjació³ Polaków.

U progu przygotowañ do 100-lecia Almae Matris
Rozwa¿ania in¿yniera o historii
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Spróbujmy szczerze odpowiedzieæ na fundamentalne pyta-
nie: czy � przyt³oczeni lawin¹ k³opotów � zamierzamy masowo
kszta³ciæ inteligencjê zawodow¹, czy te¿ mamy ambicje formo-
wania równie¿ inteligencji o wykszta³ceniu technicznym. Wy-
daje siê, ¿e we wspó³zawodnictwie in¿ynier znaj¹cy prócz rów-
nañ ró¿niczkowych jeszcze co� �niein¿ynierskiego� bêdzie mia³
wiêksze szanse wygrania.

Co mo¿e odchodz¹ce pokolenie �wiadków najnowszej hi-
storii przekazaæ pokoleniu dopiero wchodz¹cemu w ¿ycie o
ca³kowicie ju¿ odmiennych uwarunkowaniach cywilizacyjnych?
Na co staæ spo³eczno�æ akademick¹ Technicznej Uczelni Gdañ-
ska w czasach szczególnych wyzwañ, w czasach, gdy kultura
umys³owa tak bole�nie przegrywa z natrêtn¹ i tani¹ cywiliza-
cyjn¹ namiastk¹?

Wielka gala akademii rocznicowej to efektowny fajerwerk,
ale przeznaczony przede wszystkim dla pracowników i dostoj-
nych go�ci; to jednak tylko b³ysk przelatuj¹cego meteoru. Wy-
daje siê wiêc, ¿e utartym zwyczajem powinno ukazaæ siê jubi-
leuszowe opracowanie na 100-lecie Uczelni.

Najwiêksze zapotrzebowanie jest na bogato ilustrowane po-
pularne opracowanie typu �vademecum-kompendium�, które
pogl¹dowo i przekrojowo ujmowa³oby podstawowe wiadomo-
�ci o Almae Matris na tle dziejów Miasta, a przeznaczone w
pierwszym rzêdzie dla absolwentów PG. Taka komunikatywna
relacja (obiektywna faktografia historyczna) bez przemilczeñ i
emocjonalnych komentarzy stanowi³aby przewodnik po boga-
tej dokumentacji fotograficznej dziejów Uczelni i Miasta z
wyra�nym podzia³em na charakterystyczne okresy historyczne.
Objêto�æ przeciêtnej ksi¹¿ki, cena maks. 30 z³. Dla absolwen-
tów poszczególnych wydzia³ów mo¿na by przewidzieæ zeszyt
wydzia³owy jako dodatek, opracowany wg innych kryteriów.

W moich rozwa¿aniach wykorzysta³em niektóre my�li za-
warte  w  wyk³adzie  wyg³oszonym  przez  Normana Daviesa z
okazji 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Addenda
Na 40-lecie wychowankowie i nastêpcy powojennych Pro-

fesorów napisali wspomnienia o swych Mistrzach, którzy w 1945
r. w opustosza³ych murach powo³ali do ¿ycia Wydzia³ Mecha-
niczny. W 1985 r. sytuacja ogólna by³a k³opotliwa, a jednak
ukaza³a siê skromna broszurka o Nestorach.

Przygotowaniom obchodów rocznicowych Uczelni w 1994
r. towarzyszy³y kontrowersje i zgrzyty; by³y one cierpliwie ³a-
godzone, a jednoznaczna wyk³adnia Rektora PG zobligowa³a
zwa�nionych do zaprzestania natarczywego przywo³y- wania
wielorakich racji cz¹stkowych, i rocznica minê³a w powa¿nej
atmosferze.

Zbli¿a siê okr¹g³a rocznica, a nadal jeszcze tl¹ siê niedomó-
wienia w stosunku do niemieckojêzycznej uczelni sprzed 1945
r.; pozosta³y cienie w¹tpliwo�ci, bo temat nie zosta³ do wydy-
skutowany.

Spo³eczno�ci akademickiej nadal brakuje pe³nego konsen-
susu, np.: w sprawie polskojêzycznej nazwy Uczelni sprzed 1945
r.: Techniczna Uczelnia Miasta nad Mot³aw¹ Politechnika w
Gdañsku, niemieckojêzyczna Politechnika Gdañska... Siêgam
wiêc po argumenty natury formalnej:

od powo³ania Uczelni do istnienia w 1904 r., a¿ do jej wy-
muszonego procesu zanikania (jesieni¹ 44 r., nie wznowiono
ju¿ zajêæ dydaktycznych, a na pocz¹tku 45 r. ostatni pracowni-
cy opu�cili jej mury) � nazwa niemieckojêzycznej Uczelni ule-
ga³a kolejnym modyfikacjom, zarówno z przyczyn ustrojowych,
jak i z racji zmian prawnego statusu Miasta,

Polacy, studiuj¹cy w niemieckojêzycznej Uczelni, zrzeszali
siê w oficjalnie istniej¹cych organizacjach, których nazwy za-
wiera³y sformu³owanie �... Studentów Polaków Politechniki
Gdañskiej�.

Wydaje siê wiêc, ¿e u¿ywanie polskojêzycznego terminu
�Politechnika Gdañska� nie stanowi nadu¿ycia (pod warunkiem
krystalicznie przejrzystej �wiadomo�ci dziejów Miasta, zw³asz-
cza za� z XX wieku), bowiem termin ten zawiera formalne prze-
s³anki, a strona niemiecka nie wnosi zastrze¿eñ w tej sprawie.

W moim wyst¹pieniu (z dn. 30.05.2001 r.) postulowa³em,
aby troskliwie przygotowane opracowanie jubileuszowe stwa-
rza³o absolwentom PG mo¿liwo�æ uzyskania takiej w³a�nie kry-
stalicznie przejrzystej �wiadomo�ci o specyfice Almae Matris.

Na zakoñczenie C. K. Norwid: �S¹ wniebog³osy, bo s¹ prze-
milczenia�. Postarajmy siê, aby przemilczeñ nie by³o.

Wac³aw Dziewulski
Wydzia³ Mechaniczny

Nasze ¿ycie codzienne i wie�ci p³yn¹ce z wielkiego �wiata
�wiadcz¹ o tym, ¿e obecnie coraz czê�ciej zapominamy,

po co istniejemy i jak powinni�my ¿yæ. P³yn¹ce z tradycji ju-
deo- chrze�cijañskiej � oparte na Dekalogu i Przykazaniach
Mi³o�ci � zasady ¿yciowe naszego krêgu kulturowego s¹ obec-
nie coraz czê�ciej negowane, przynosz¹c w efekcie za³amanie
wszelkich norm moralnych. Pogoñ za bo¿kiem-pieni¹dzem prze-
ciêtnego, czêsto egoistycznie ukszta³towanego zjadacza chle-
ba, ale te¿ zwyk³e z³odziejstwo i korupcja w �rodowiskach tzw.
elit na szczytach w³adzy � nieobce tak¿e ludziom g³osz¹cym
szczytne has³a, cywilizacja �mierci, przemoc i wyuzdanie lan-
sowane w �rodkach masowego przekazu, u¿ywany potocznie
karczemny jêzyk i manifestowane w stosunkach miêdzyludz-
kich modelowe chamstwo � musz¹ nastrajaæ pesymistycznie:
�... a poniewa¿ wzmo¿e siê nieprawo�æ, oziêbnie mi³o�æ wie-
lu.� (Mt 24:12). Wydaje siê, ¿e �obrzydliwo�æ spustoszenia�
(Mk 13:14) zago�ci³a ju¿ na dobre w duszach wielu z nas. Czy
mamy  teraz  oczekiwaæ dalszego spustoszenia, tym razem � w
�wiecie materii? Dostrzegamy chyba pierwsze tego oznaki. Czy

zatem �wiat zmierza dzi� ku samounicestwieniu? Wszak mamy
siê uczyæ przez podobieñstwo �z drzewa figowego� (Mt 24:32),
a przecie¿ jego ga³¹zka wydaje siê ju¿ �dostatecznie soczysta�
(Mt 24:32). W tej sytuacji nie mo¿e dziwiæ fakt, ¿e ludzie o
funkcjonuj¹cym jeszcze sumieniu � mimo zapowiedzi �Ale w³os
z g³owy wam nie zginie� (£k 21:18) � czuj¹ siê dzi� do�æ przy-
gnêbieni.

Istniej¹cy �wiat odczuwa jednak moraln¹ pustkê � ali�ci g³ów-
nie ze wzglêdu na materialne konsekwencje dzia³añ nieetycz-
nych. Dlatego mówienie o etyce staje siê dzi� modne. Wobec
skrzywieñ etycznych ca³ych niekiedy spo³eczeñstw � w sensie
ogólnym, adresuje siê dzi� etykê, coraz czê�ciej, do poszcze-
gólnych �rodowisk i grup zawodowych. W ten sposób, dzia³a-
nie etyczne w zawodzie staje siê niejako równoznaczne z prze-
strzeganiem prawa. Nieetyczne postêpowanie mo¿e zatem byæ
zagro¿one sankcj¹ finansow¹, a niekiedy te¿ � karn¹.

Amerykañskie Towarzystwo In¿ynierów Budownictwa
(American Society of Civil Engineers: ASCE) dba od wielu lat
o etyczne postêpowanie swoich cz³onków w uprawianym przez

Jesienne impresje, czyli etyka w nauce i technice
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nich zawodzie. Dla tych potrzeb opracowano odpowiedni Ko-
deks etyczny, maj¹cy cztery Podstawowe zasady i siedem Pod-
stawowych regu³ postêpowania; wydaje siê, ¿e warto je tu przed-
stawiæ.

W Podstawowych zasadach zapisano, ¿e in¿ynierowie po-
pieraj¹ i doskonal¹ uczciwo�æ, honor i godno�æ zawodu in¿y-
niera przez:
� u¿ywanie swojej wiedzy i zdolno�ci do pomna¿ania dobra

cz³owieka;
� uczciwe i bezstronne postêpowanie oraz wiern¹ s³u¿bê spo-

³eczeñstwu, swoim pracodawcom i klientom;
� walkê o wzrost kompetencji i presti¿u zawodu in¿yniera;
� popieranie towarzystw zawodowych i technicznych w³a�ci-

wych dla ich specjalno�ci.
Je�li chodzi o Podstawowe regu³y, to s¹ one nastêpuj¹ce:

� Wykonuj¹c swoje obowi¹zki s³u¿bowe, in¿ynierowie powinni
uwa¿aæ za najwa¿niejsze bezpieczeñstwo, zdrowie i dobro
cz³owieka.

� In¿ynierowie powinni �wiadczyæ us³ugi tylko w zakresie
swoich kompetencji.

� In¿ynierowie powinni sk³adaæ publiczne o�wiadczenia tyl-
ko w sposób obiektywny i prawdziwy.

� In¿ynierowie powinni dzia³aæ w sprawach dotycz¹cych ich
pracodawców i klientów jako lojalni po�rednicy lub powier-
nicy i powinni unikaæ dwuznaczno�ci.

� In¿ynierowie powinni zdobywaæ swój szacunek zawodowy
na podstawie wyników swoich us³ug i nie powinni nieuczci-
wie konkurowaæ z innymi.

� In¿ynierowie powinni dzia³aæ w taki sposób, aby wspieraæ i
powiêkszaæ szacunek dla zawodu in¿yniera, jego rzetelno�æ
i godno�æ.
Wy¿ej wymienione Podstawowe regu³y zawieraj¹ jeszcze

szereg szczegó³owych wskazówek dla praktyki, których tutaj
nie zaprezentowano. Nale¿y wreszcie dodaæ, ¿e sprawy etyki
³¹cz¹ siê z sam¹ definicj¹ zawodu, jak¹ g³osi ASCE; jest ona
nastêpuj¹ca:

Zawód jest spe³nieniem misji w s³u¿bie cz³owieka. Wyko-
rzystuje on specjalistyczn¹ wiedzê i uzdolnienia intelektualne.
G³ówn¹ nagrod¹ w realizacji zawodu jest powodzenie w wyra-
¿aniu zdolno�ci twórczych i stosowaniu wiedzy. Zak³ada to
konieczno�æ uzyskiwania najwy¿szego poziomu doskona³o�ci
kszta³cenia, �wiadczenia us³ug i etycznego postêpowania.

Problemy etyki zaczynaj¹ te¿ nabieraæ coraz wiêkszego zna-
czenia w �wiecie nauki. U nas w Polsce dowodem na to mo¿e
byæ ju¿ trzecia wersja wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk �
Komitetu Etyki w Nauce pt. Dobre obyczaje w nauce, które
ukaza³o siê w roku bie¿¹cym. Zawiera ono zbiór zasad i wy-
tycznych, jakimi powinien kierowaæ siê pracownik nauki w
swojej codziennej pracy. Oczywi�cie trzeba, aby przestrzega³
on najpierw pewnych zasad ogólnych, wynikaj¹cych z etyki
ogólnoludzkiej, ale ma on te¿ szczególne obowi¹zki etyczne
jako twórca, mistrz i kierownik, nauczyciel, opiniodawca, eks-
pert,  krzewiciel  wiedzy,  oraz � jako cz³onek spo³eczeñstwa i
wspólnoty miêdzynarodowej; tak w³a�nie ujêto to w ww. opra-
cowaniu PAN. Spo�ród wielu szczegó³owych wytycznych naj-
lepiej chyba charakteryzuje je wszystkie � nastêpuj¹ca:
� Pracownicy nauki maj¹ szczególny obowi¹zek szerzenia w

swoich �rodowiskach osobi�cie oraz za po�rednictwem in-
stytucji i organizacji naukowych, zasad rzetelnej pracy na-
ukowej, têpienia nieuczciwo�ci naukowej i ³amania dobrych
obyczajów.

Aktualnie, zasady etyki promowane s¹ w kolejnych dziedzi-
nach praktycznej dzia³alno�ci cz³owieka. Jako wynikaj¹ce z
systemu warto�ci, rzutuj¹ dzi� mocno na takie pojêcia, jak: spo-
³eczeñstwo, kultura, ekonomia, �rodowisko, estetyka, dziedzic-
two, zrównowa¿ony rozwój, technologia informacji itp. � które
³¹cznie kszta³tuj¹ tzw. krajobraz kulturowy danej spo³eczno�ci.

Rozwa¿aj¹c to wszystko w aspekcie roli uniwersytetu tech-
nicznego, nale¿y postawiæ pytanie � czy realizacja zadañ etyki
ogólnej i zawodowej jest obecnie mo¿liwa? �rodowisko aka-
demickie � studenci i nauczyciele � s¹ przecie¿ czê�ci¹ nasze-
go spo³eczeñstwa. Mimo wo³añ Jana Paw³a II, aby nasze ¿ycie
by³o odbiciem praw �rzeczywistego rozwoju�, aby zatem uze-
wnêtrznia³o pryncypia godno�ci cz³owieka, ci¹gle jeszcze na-
sze spo³eczeñstwo, a wiêc i jego czê�æ akademicka, nie respek-
tuj¹ wystarczaj¹co tych wo³añ. Aby nast¹pi³a tu istotna popra-
wa, powinni�my uznaæ pierwszeñstwo ducha nad materi¹, oso-
by nad rzecz¹, etyki nad technologi¹ � a wiêc chcieæ najpierw
byæ, a potem � mieæ.

Niestety, nasze m³ode pokolenie zdaje siê obecnie ho³dowaæ
modzie unikania wszelkiego wysi³ku, a umys³owego � w szcze-
gólno�ci; tymczasem jest on podstaw¹ rozwoju odczuæ este-
tycznych, a tak¿e jakiejkolwiek kreatywno�ci. Szko³a nie po-
trafi pozytywnie konkurowaæ z atrakcyjnymi, lecz ma³o ambit-
nymi wzorcami lansowanymi przez media, a zw³aszcza � przez
telewizjê; tym samym � nie wykszta³ca w m³odym cz³owieku
autentycznej d¹¿no�ci do odpowiedniego formowania swojej
osobowo�ci � swego intelektu. Dowodem stanu rzeczy jest ubo-
gie przygotowanie m³odzie¿y do samodzielnego my�lenia, ale
te¿ � jej awersja do matematyki; ta prawid³owo�æ jest charakte-
rystyczna, bowiem � jak g³osi John Locke � �logika jest anato-
mi¹ my�lenia�. Z drugiej strony, czê�æ naszych nauczycieli aka-
demickich d¹¿y do ukierunkowania programu politechniczne-
go wy³¹cznie na spe³nienie oczekiwañ �przemys³u�; ujawnia
siê tendencja do likwidowania przedmiotów �nietechnicznych�.
Tymczasem dzisiaj, w dojrza³ych o�rodkach uniwersytetów tech-
nicznych na �wiecie dostrzega siê jednak potrzebê umieszcza-
nia w programie zajêæ tak¿e sporej procji przedmiotów typu
humanistycznego. Czy trzeba w naszej uczelni przypominaæ
zasz³o�ci przedwojenne, gdy istnia³ odpowiednio uprofilowany
ca³y wydzia³, a po wojnie � w naszej polskiej rzeczywisto�ci �
postulowanie, ju¿ w r. 1946, utworzenia takiego wydzia³u na
Politechnice Gdañskiej � ¿eby wspomnieæ tylko artyku³y pra-
sowe w tej sprawie pierwszego dyrektora Biblioteki G³ównej
naszej uczelni, dr. Mariana des Loges. Patrz¹c na te pierwsze
lata odbudowy Gdañska i Politechniki Gdañskiej, trzeba w ogóle
podziwiaæ zaanga¿owanie naszego spo³eczeñstwa w rozwój
ducha, a wiêc � kultury narodowej. A przecie¿ zdawa³oby siê,
¿e olbrzymie braki materialne i proponowany wówczas �wiato-
pogl¹d materialistyczny powinny dyktowaæ inn¹ kolejno�æ rze-
czy. Ewangeliczne przes³anie, ¿e �nie samym chlebem ¿yje cz³o-
wiek� (Mt 4:4) znajdywa³o, nawet w tych trudnych warunkach,
swe pe³ne potwierdzenie. Maj¹c wszystko to na uwadze wyda-
je siê, ¿e przedmioty humanistyczne powinny dzi� � bardziej
ni¿ kiedykolwiek � byæ istotnym elementem kszta³cenia poli-
technicznego.

W tym miejscu trzeba znowu wróciæ do sprawy profesjonal-
nych kodeksów etyki. Jakkolwiek Tacyt g³osi³: Corruptissima
Res Publica plurimae leges (Najwiêcej praw w skorumpowa-
nym pañstwie), to jednak w obliczu do�æ powszechnej degra-
dacji znaczenia norm moralnych, takie kodeksy mog¹ pomóc �
choæby jako widoczne znaki sta³ej aktualno�ci spraw etyki. Jed-
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nakowo¿, kodeksy te nie powinny byæ zbyt szczegó³owe, bo i
tak wszystkich przypadków szczególnych prawodawca nie mo¿e
przewidzieæ. Nale¿a³oby raczej i�æ po linii wskazania Legem
brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur (Prawo
powinno byæ zwiêz³e, aby ³atwiej mogli je zapamietaæ niedo-
�wiadczeni). Wspomniane na pocz¹tki Przykazania Mi³o�ci (Mt
22:37-39) mog¹ tu byæ odpowiednim drogowskazem.

W obliczu bliskich i zawsze radosnych �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia, mimo okazanego tu wcze�niej jesiennego przygnêbie-
nia powodowanego z³owró¿bn¹ aur¹ w �wiecie, trzeba nam jed-
nak byæ optymistami pamiêtajmy, ¿e �którzy we ³zach siej¹,
¿¹æ bêd¹ w rado�ci� (Ps 125:5).

Zbigniew Cywiñski
Emerytowany profesor PG

Programowanie zespo³owe
Zdobywanie wiedzy to osobista sprawa ka¿dego, kto chce

co� osi¹gn¹æ. Nie jest to jednak gra pojedynczej osoby. To
gra zespo³owa. S¹ studenci i wyk³adowcy, uczniowie i nauczy-
ciele. I wszêdzie ucz¹ gry dru¿ynowej. VI Akademickie Mi-
strzostwa Polski w Programowaniu Zespo³owym wy³oni³y ko-
lejnych laureatów. Do fina³u, który odby³ siê we Wroc³awiu,
stanê³y 44 trzyosobowe dru¿yny, w tym trzy z Politechniki Gdañ-
skiej. Na czele listy zwyciêzców s¹ zespo³y z Uniwersytetów:
Warszawskiego i Jagielloñskiego. Nasz najlepszy team w sk³a-
dzie: Jakub Bia³ogrodzki, Jacek D¹browski i Adrian Kosowski
� wszyscy oczywi�cie z Informatyki � zaj¹³ 5. miejsce. To naj-
lepsza pozycja dru¿yny spo�ród uczelni technicznych z kraju.
Pozosta³e uplasowa³y siê na miejscach XIII i XX. To ewident-
ny sukces, albowiem mistrzostwa s¹ tylko dla najlepszych.

S¹ to zawody, co nale¿y podkre�liæ, dla bardzo dobrych ma-
tematyków. Ogromnie liczy siê tu abstrakcyjne my�lenie. Prof.
Marek Kubale, wspó³twórca Mistrzostw, przez pierwsze 2 lata
sêdzia g³ówny zawodów, uwa¿a, ¿e g³ówne zadanie zawodów �
czyli: �rozwi¹zaæ jak najwiêcej zadañ w jak najkrótszym cza-
sie� � jest zawsze przydatne w procesie  nauczania. Tam na
Mistrzostwach zadania s¹ znacznie trudniejsze, ni¿ te w naszym
programie studiów. Ale ta poprzeczka musi byæ wysoko.

Na naszym Wydziale od 2 lat dzia³a Informatyczna Liga
Zadaniowa, któr¹ prowadzi mgr in¿. Micha³ Ma³afiejski. Skie-
rowana jest nie tylko do studentów naszego Wydzia³u, ale rów-
nie¿ do uczniów szkó³ �rednich województwa pomorskiego.
Jednym z zadañ ligi jest przygotowanie do uczestnictwa w Mi-
strzostwach.

Niebawem odbêd¹ siê zawody miêdzynarodowe w progra-
mowaniu zespo³owym w Warszawie. W szranki stanie 60 re-
prezentacji, finali�ci pojad¹ do USA.

Link do Ligi Zadaniowej:
http://www.eti.pg.gda.pl/~mima/liga.html

Mieczys³aw Serafin
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Oto opinia zwyciêskiego zespo³u studentów ETI
�Czym wyró¿nia siê uczestnik Akademickich Mistrzostw

Polski w Programowaniu Zespo³owym na tle innych studentów
informatyki? Na pierwszy rzut oka niczym... Podobnie jak wszy-
scy mêczymy siê z niektórymi przedmiotami, kochamy nasze
dziewczyny, lubimy dobre piwo i kibicujemy polskim pi³karzom.
Jednak gdy tylko mamy chwilê wolnego czasu, my�li nasze bie-
gn¹ w kierunku algorytmów, grafów, macierzy. I wbrew pozo-
rom nie s¹ to senne koszmary. Najzwyczajniej w �wiecie lubi-
my to. Rozwi¹zywanie problemów algorytmicznych jest naszym
hobby i niewiele jest rzeczy, które sprawiaj¹ nam wiêksz¹ przy-
jemno�æ ni¿ upragniony komunikat �accepted�, kiedy nasz pro-
gram przejdzie pomy�lnie wszystkie testy. Dlatego co roku z
niecierpliwo�ci¹ oczekujemy jesieni, kiedy to doroczne Mistrzo-
stwa dostarcz¹ nam niepowtarzalnej okazji do zweryfikowania
naszych umiejêtno�ci.

Mistrzostwa porównaæ mo¿na do biegu na orientacjê w trud-
nym terenie � bez mapy. Na podstawie w³asnego do�wiadcze-
nia musimy uszeregowaæ problemy pod wzglêdem ich trudno-
�ci, wybraæ najprostsze i mo¿liwie szybko, a przy tym bezb³êd-

Lek na frustracje
Gdy ciê przydusi codzienno�æ ciê¿ka,
Gdy ciê zasmuci jesienna szaruga,
Gdy urodzaju zmartwi ciê klêska,
Gdy zobowi¹zañ lista przyd³uga,
Gdy kto� bole�nie serce ci zrani,
Gdy ci artyku³ wyjdzie �do bani�
Gdy prze³o¿ony ciê zdenerwuje,
Gdy siê szpileczk¹ w palec zak³ujesz,
Gdy swój kapelusz znajdziesz w ka³u¿y,
Gdy� siê zanadto w banku zad³u¿y³,
Gdy ci nie starcza ju¿ do pierwszego,
Gdy� siê pok³óci³ z dobrym koleg¹,
Gdy ciê pantofel pod stop¹ uwiera,
Gdy wirus wkrad³ siê do komputera,
Na wszystkie takie i inne frustracje,
Wspomnij ostatnie z dziewczyn¹ wakacje!

Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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nie, napisaæ rozwi¹zuj¹ce je programy. Nie jest to wbrew pozo-
rom zadanie trywialne � uczestnicy zawodów nie znaj¹ testów,
za pomoc¹ których weryfikowana bêdzie poprawno�æ progra-
mów, wiêc oszacowanie jako�ci tworzonych rozwi¹zañ rzadko
jest oczywiste. Wszystko odbywa siê pod presj¹ czasu, którego
na zawodach nigdy nie jest zbyt wiele. Decyzje podejmowaæ
trzeba b³yskawicznie, czêsto kosztem ich trafno�ci. Nawet naj-
lepsi zwykle nie rozwi¹zuj¹ wszystkich problemów... Udzia³ w
Mistrzostwach doskonale wykszta³ca podstawowy zestaw cech
niezbêdnych ka¿demu programi�cie. Podobnie jak weteran bie-
gów na orientacjê nie zgubi siê w wielkim mie�cie, tak i uczest-
nik zawodów bez problemów poradzi sobie w codziennej pra-
cy.

Wa¿n¹ cech¹ Mistrzostw jest ich zespo³owo�æ. Dru¿yna jest
czym� wiêcej ni¿ sum¹ swoich cz³onków. Bez wzajemnego
wyczucia i zaufania trudno o sukces, swój zawdziêczamy za-
pewne po czê�ci temu, ¿e spotykamy siê nie tylko przy klawia-
turze. Szczególnie niewdziêczn¹, a przy tym odpowiedzialn¹
rolê ma kapitan dru¿yny. Do niego nale¿¹ ostateczne decyzje w
sytuacjach spornych, a ich skutki wp³ywaj¹ na wynik ca³ego
zespo³u. Bez dobrego kapitana dru¿yna nie osi¹gnie wiele. Na-
szym kapitanem by³ w tym roku Kuba Bia³ogrodzki. Czy siê
sprawdzi³? Wynik mówi sam za siebie.

Po zawodach � powrót do codzienno�ci. Utrzymanie formy
gwarantuje Informatyczna Liga Zadaniowa prowadzona przez
mgr. Micha³a Ma³afiejskiego. A za rok � nastêpne Mistrzostwa.

Jakub Bia³ogrodzki, Jacek D¹browski, Adrian Kosowski
Studenci Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Przedsiêbiorczy student
Ciekaw¹ ofertê na spêdzenie poniedzia³kowego popo³udnia

12 listopada br. zaoferowa³ AIESEC. Tego dnia dokonano
uroczystego otwarcia projektu VENTURE.

VENTURE to cykl bezp³atnych seminariów i warsztatów
traktuj¹cych o tworzeniu ma³ych przedsiêbiorstw. Udzia³ w nich
mog¹ braæ studenci, doktoranci, absolwenci i kadra profesor-
ska. Uczestnicy maj¹ szanse porozmawiaæ i wys³uchaæ refera-
tów przedsiêbiorców ró¿nych modeli biznesowych (hi-tech, e-
biznes, telekomunikacja, biotechnologia i inne).

Je¿eli pragn¹³by� kiedy� otworzyæ w³asn¹ firmê, to masz
mo¿liwo�æ zaczerpniêcia z wiedzy i do�wiadczenia ludzi, któ-
rym siê w biznesie powiod³o.

Organizatorzy próbuj¹ m.in. wskazaæ czynniki warunkuj¹ce
rozwój m³odej firmy, przekazaæ uczestnikom umiejêtno�ci two-
rzenia dobrego zespo³u do pracy, przedstawiaj¹ rolê kontaktów
w biznesie i metody pozyskiwania funduszy na rozpoczêcie
dzia³alno�ci gospodarczej. Oprócz tego og³oszony zosta³ kon-
kurs na najlepszy pomys³ biznesowy, który oceni specjalna ko-
misja. Docenione projekty mog¹ liczyæ na inwestycje kapita³o-
we du¿ych instytucji finansowych.

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa studencka, która mo¿e
pobudziæ przedsiêbiorczo�æ w�ród m³odych i aktywnych Pola-
ków. Wiêcej informacji mo¿na znale�æ na stronie internetowej:
www.venture.edu.pl

Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Nowy Parlament Studentów PG

Samorz¹d Studentów Politechniki Gdañskiej
w kadencji 2001-2003

Do koñca pa�dziernika na wszystkich wydzia³ach PG odby
³y siê wybory do Wydzia³owych Rad Studentów. Repre-

zentuj¹cy swoich wyborców studenci udali siê na pierwszy w
kadencji 2001-2003 Zwyczajny Zjazd Parlamentu Studentów
Politechniki Gdañskiej, który odby³ siê w dniach 23-25 listopa-
da 2001r. Do najwa¿niejszych punktów obrad nale¿a³y m.in.:
udzielenie absolutorium koñcz¹cemu kadencjê zarz¹dowi SSPG
i wybór nowych w³adz. Nowym przewodnicz¹cym SSPG zo-
sta³ Pawe³ ¯o³nierczyk (FTiMS). W sk³ad Zarz¹du SSPG we-
szli:  Natalia Bednarska (Chemiczny) i Nicolas Massouh (ZiE).

Cz³onkowie Wydzia³owych Rad Studentów na
poszczególnych Wydzia³ach Politechniki Gdañskiej:
WRS � Architektura: Dagmara Sowicz � przewodnicz¹ca

(dag@ds.pg.gda.pl), Magda Okrój � z-ca przewodnicz¹cej,
Paulina Duda, Tadeusz Nowakowski, £ukasz Baran;

WRS � BWiI�: Aleksandra Garbacz, Pater Ariel, Roman
Redzimski;

WRS � Chemiczny (wrschem@2com.pl): Jakub Skrzypczak
� przewodnicz¹cy, Tomasz  Gotowicz � z-ca przewodnicz¹ce-
go (gotowicz@yahoo.com), Anna B¹kowska, Natalia Bednar-
ska, Agnieszka Ogórkowska;

WRS � EiA: Rados³aw Kaczmarek � przewodnicz¹cy (ra-
dek@ds.pg.gda.pl), Karol Gierszewski � z-ca przewodnicz¹ce-
go, Arkadiusz Janicki, Damian Ku�niewski, Tomasz Skalik;

WRS � ETI: Marcin Hasse � przewodnicz¹cy (mhasse
@ds.pg.gda.pl), Grze� Andrzej �  z-ca przewodnicz¹cego, Mi-
cha³ Behan, Tomasz Klajbor, £ukasz Rubanowicz;
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WRS � FTiMS: Pawe³ ̄ o³nierczyk �  przewodnicz¹cy  (cer-
mit@rudy.mif.pg.gda.pl), Piotr Czerkawski, Maciej Demiano-
wicz, Pawe³ Hoffmann, £ukasz Pud³o;

WRS � IL (stuwil@wp.pl): Rafa³ Marsza³ek � przewodni-
cz¹cy, Marcin Dobies, S³awomir Biesek, Magdalena Krause,
Agnieszka £apiñska, Szymon Mielczarek, Ma³gorzata Warn-
ke;

WRS � Mechaniczny: Tomasz Jagielski � przewodnicz¹cy
(jagtom@poczta.wp.pl), Monika B³aszczak, Robert Milczarek,
Piotr Rakowski, Izabela Witczak;

WRS � OiO: Agnieszka Popek � przewodnicz¹ca (agap@ho-
ga.pl), W³odzimierz Matyskiewicz, Mariusz Safianowski, Prze-
mys³aw; Sulewski

WRS � ZiE: Nicolas  Massouh � przewodnicz¹cy, Pawe³
Krzy¿ak � z-ca przewodnicz¹cego (pawel.krzyzak@wp.pl), Julia
Lipiñska, Katarzyna Majchrzak, Anna ̄ ywicka.

Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Szalone andrzejki
Szaleñstwa taneczne musimy odstawiæ przynajmniej na kil

ka tygodni. W�ród wielu ofert, koñcz¹cych okres zabawy,
tak¿e dla studentów, mo¿na by³o znale�æ kilka ciekawych pro-
pozycji. Mnie (zapewne nie bêdê bezstronny) najbardziej zain-
teresowa³ �Andrzejkowy Bal Przebierañców�, który zorgani-
zowali cz³onkowie Samorz¹du z Wydzia³u Architektury i Wy-
dzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Do tañców zachêca³ nie tylko kolorowy plakat, ale tak¿e
atrakcyjne nagrody, które zosta³y przyznane najbardziej ekstra-
waganckim przebierañcom. Dla osoby, która oczarowa³a pu-
bliczno�æ strojem i taneczn¹ gracj¹, przewidziana by³a wyciecz-
ka w góry! Wszyscy, którzy udali siê tego wieczoru do �Kwa-
dratowej�, mieli niepowtarzaln¹ okazjê, wys³uchaæ udanego
koncertu grupy Sebastiana Makowskiego. Zabawê tê u�wietni-
³o przybycie wielu znakomito�ci naszej uczelni, a studenci tañ-
cowali do bia³ego rana.

Ju¿ nie mogê siê doczekaæ nastêpnej edycji �Balu Przebie-
rañców�!

Tomasz Kajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Turniej Tañca
17 listopada. Sobota. Jak zazwyczaj w czasie weekendu Po

litechnikê Gdañsk¹ opanowali studenci studiów zaocznych,
którzy pragn¹c podnosiæ swoje kwalifikacje i poszerzaæ zakres
swoich umiejêtno�ci stawili siê na Uczelni po nowe wiadomo-
�ci.

Nie wszystko jest jednak tak jak zawsze. W Gmachu G³ów-
nym ju¿ na parterze s¹ lekko s³yszalne d�wiêki muzyki. Pod¹-
¿aj¹c w kierunku, z którego dobiegaj¹ znajdujemy siê na po-
ziomie 300. Gdy docieramy na miejsce oczom naszym ukazuje
siê hol, w nim poustawiane rzêdy krzese³, przygotowane stoliki
dla sêdziów, miejsce dla konferansjera, tablice prezentuj¹ce
organizatorów i olbrzymi napis: �Ogólnopolski Turniej Tañca
Towarzyskiego o Puchar JM Rektora PG�. Najwiêksz¹ czê�æ
holu zajmuje jednak parkiet, na którym pary wykorzystuj¹ ostat-
nie chwile przed rozpoczêciem turnieju i próbuj¹ poprawiæ jesz-
cze pojedyncze elementy swoich choreografii.

Godzina 13:00. Zgodnie z ustalonym wcze�niej programem,
nastêpuje rozpoczêcie turnieju. Po prezentacji uczestników,
komisji sêdziowskiej oraz organizatorów, pary przystêpuj¹ do
rywalizacji. Od tej pory ka¿dy gest, krok, ruch s¹ bacznie ob-
serwowane przez 7-osobow¹ komisjê sêdziowsk¹. Po zakoñ-
czeniu zmagañ uczestników w kategorii 10-11 lat, na parkiet
wychodz¹ starsze pary, w�ród których gospodarze maj¹ swoich
reprezentantów. Wspaniale spisa³a siê para Krzysztof Puszko i
Iwona Ro¿ej, reprezentuj¹ca Akademicki Klub Taneczny Poli-
techniki Gdañskiej �Contra�; dziêki nim puchar dla najlepszej
pary w kategorii powy¿ej 15 lat kl.E pozosta³ na Politechnice
Gdañskiej. W drugiej spo�ród rozegranych w tej czê�ci turnie-
ju �doros³ych� kategorii � powy¿ej 15 lat kl.C � Politechnikê
Gdañsk¹ reprezentowa³y, a¿ trzy pary plasuj¹c siê w obu sty-
lach na czo³owych miejscach.

Czê�æ pierwsza dobieg³a koñca. Organizatorzy dobrze wy-
wi¹zali siê ze swoich obowi¹zków, turniej przebiega szybko i
sprawnie. Nie zawiod³y te¿ pary, które licznie stawi³y siê do
rywalizacji, ani publiczno�æ, która zape³ni³a wszystkie miejsca
i zagrzewa³a swoich ulubieñców do walki. Dziêki wspólnym
wysi³kom ze strony Politechniki Gdañskiej, Akademickiego
Klubu Tanecznego Politechniki Gdañskiej �Contra� i Gdañ-
skiego Towarzystwa Tanecznego uda³o siê zorganizowaæ wspa-
nia³y turniej. Jednak to nie koniec pracy, przed nami jeszcze
czê�æ popo³udniowa.

Godzina 17:00. Rozpoczynamy drug¹ czê�æ turnieju. Swoj¹
obecno�ci¹ zaszczyci³a nas Pani Prorektor ds. Kszta³cenia Ali-
cja Konczakowska prof. PG, która wrêczy zwyciêzcom okaza-
³y, kryszta³owy Puchar JM Rektora PG. Liczba zgromadzo- nych
widzów przesz³a naj�mielsze oczekiwania, nie dla wszystkich
wystarczy³o miejsc siedz¹cych, ale kto pó�no przychodzi, ten
sam sobie szkodzi. Specjalne miejsca zosta³y te¿ przygotowa-
ne dla �wtajemniczonych�. Studenci najlepiej wiedz¹, jak siê
sprawnie poruszaæ po terenie Uczelni, oni te¿ zajêli miejsca na
poziomie czterysta, sk¹d doskonale widaæ ca³y hol. Czê�æ spo-
�ród nich zrezygnowa³a z zajêæ lub opu�ci³a wyk³ad, aby móc
przyjrzeæ siê rywalizacji par tanecznych.

Zmagania w czê�ci popo³udniowej rozpoczê³a �ma³o studenc-
ka� kategoria do 9 lat. W tej grupie stanê³o do rywalizacji 21
par, które dziêki swojej naturalno�ci i spontaniczno�ci emanuj¹
niezwyk³¹ energi¹, czym nierzadko przyci¹gaj¹ wiêcej uwagi
ni¿ lepiej wyszkolone technicznie, starsze pary.
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Po dziewiêciolatkach, pary stanê³y do walki o miano najlep-
szej w okrêgu pomorskim w kategorii 16-18 lat, rywalizuj¹c
jednocze�nie o Puchar JM Rektora PG. Zgromadzone w tej gru-
pie pary to �cis³a krajowa czo³ówka. Wiele spo�ród nich mia³o
ju¿ okazjê reprezentowaæ Polskê poza granicami kraju, w tym
tak¿e na turniejach rangi Mistrzostw �wiata. Te fakty najlepiej
�wiadcz¹ o poziomie sportowym zorganizowanego turnieju.
Zmagania w tej kategorii dostarczy³y ogromnych emocji i wra-
¿eñ. Oczywi�cie w tej kategorii nie zabrak³o tak¿e reprezentan-
tów Akademickiego Klubu Tanecznego Politechniki Gdañskiej
�Contra�.

Po zakoñczeniu rywalizacji turniejowej, najlepsza para �
Karol Siciñski i Natalia Wojdak � otrzyma³a Puchar J.M. Rek-
tora PG z r¹k Pani Prorektor ds. Kszta³cenia Alicji Koncza-
kowskiej, prof. PG, i jeszcze raz w indywidualnym pokazie
utwierdzi³a wszystkich w przekonaniu, ¿e to w³a�nie im nale¿a-
³a siê g³ówna nagroda.

Wysi³ek i praca w³o¿one w organizacjê Ogólnopolskiego
Turnieju Tañca Towarzyskiego o Puchar JM Rektora PG za-
owocowa³y przygotowaniem imprezy, która zarówno pod wzglê-
dem organizacyjnym, jak i sportowym, dorówna³a najlepszym
turniejom organizowanym w kraju.

Bartosz Bukowski
Student Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii

Akademicki Klub Taneczny Politechniki Gdañskiej �Con-
tra� sk³ada specjalne podziêkowania na rêce w³adz Politechni-
ki Gdañskiej za umo¿liwienie zorganizowania turnieju, który
po kilkuletniej przerwie na nowo zapisa³ siê w kalendarzu ogól-
nopolskich imprez tanecznych.

SZTUKA PLANOWANIA
Ka¿de dzia³anie powinno byæ dobrze zaplanowane. Tego

zdania zapewne jest wiêkszo�æ ludzi powa¿nie traktuj¹-
cych jak¹kolwiek formê aktywno�ci. Oczywi�cie s¹ zwolenni-
cy improwizacji, ale nawet improwizacja planowana jest znacz-
nie bardziej korzystna dla spo³eczno�ci. Zarówno w skali mi-
kro, jak i makro.

W warunkach uczelni, czy wydzia³u, to w³a�nie skala ma-
kro, która wymaga rozwi¹zania skomplikowanych ³amig³ówek
w skali mikro. Wiadomo. Realizacja procesu nauczania wyma-
ga uwzglêdnienia takich elementów struktury, jak rodzaje stu-
diów, kierunki, roczniki, grupy dziekañskie, makrospecjal- no-
�ci, specjalno�ci i profile dyplomowania. Tysi¹ce studentów i
tysi¹ce godzin ró¿norodnych zajêæ. Setki nauczycieli akademic-
kich.  Jak to wszystko zorganizowaæ, maj¹c limitowan¹ 24-go-
dzinn¹ dobê i bazê lokalow¹? Jak pogodziæ czêsto sprzeczne
interesy? Przyznajê, ¿e  to diablo skomplikowana ³amig³ówka,
przy której �kostka Rubika� to ledwie rozrywka. A tym w³a�nie
zajmuje siê na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki Politechniki Gdañskiej, od lat zreszt¹, z dobrym skut-
kiem  mgr in¿. Lechos³aw Skupny.

Nale¿y tu dla porz¹dku wymieniæ kilka obszarów dzia³ania.
Oczywi�cie w in¿ynierskim skrócie. Bie¿¹ca praca odbywa siê
w sta³ym kontakcie ze studentami i pracownikami. Obejmuje
ona: przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji na te-
mat planów i programów, rezerwacjê sal, realizacjê podzia³ów
na podkierunki i specjalno�ci oraz wspó³pracê z katedrami
Wydzia³u i Dzia³em Kszta³cenia.

Znacznego nak³adu pracy wymaga przygotowywanie:
� rozk³adów zajêæ i obci¹¿eñ sal,
� harmonogramów sesji,
� danych do wpisów do indeksów i protoko³ów,
� podzia³ów  na podkierunki, makrospecjalno�ci, specjalno-

�ci i profile dyplomowania.
Kolejna sprawa, to: przyjmowanie i sprawdzanie indywidu-

alnych planów studiów, korekty i aktualizacja standardowych
planów studiów.  Trzeba  tak¿e przygotowaæ oferty przedmio-
tów obieralnych i  przeprowadziæ zapisy w�ród studentów. Po-
nadto nale¿y okre�liæ ró¿nice programowe studentom powta-
rzaj¹cym rok i urlopowanym. Nastêpne zadanie to przyjmowa-
nie i sprawdzanie projektów i sprawozdañ dydaktycznych.  Ca³y

Wyk³ady na Wydziale ETI bywaj¹ bardzo interesuj¹ce
(fot. T. Chmielowiec)



z³o¿ony proces dydaktyczny musi byæ opisywany, stanowiæ
przejrzyst¹ dokumentacjê dla potrzeb w³adz Wydzia³u, a tak¿e
Uczelni. Ka¿dy student posiada indeks, do którego trzeba do-
konywaæ odpowiednich wpisów. S¹ oczywi�cie tak¿e protoko-
³y zaliczeñ. To wszystko wymaga czasoch³onnego przygotowa-
nia danych. Ale musi to nastêpowaæ w ustalonym rytmie, zgod-
nie z przyjêtymi terminami. Odstêpstwa od tych zasad powo-
duj¹ oczywiste spiêtrzenia, nat³ok pracy i niepotrzebny zamêt.

W 1992 roku wdro¿ony zosta³ komputerowy system SOD �
System Obs³ugi Dziekanatu, ogromnie usprawniaj¹cy pracê z
rosn¹c¹ liczb¹  dokumentów. Nie jest jednak maszyn¹ typu per-
petuum mobile. Zatem nie dzia³a sam z siebie. Wymaga sto-
sownych zabiegów.

Trzeba dodatkowo wspomnieæ o zabiegach zwi¹zanych z
podzia³ami na specjalno�ci i podkierunki. Nie wystarcza tu
zwyk³a arytmetyka.  To jest kolejne równanie z wieloma nie-
wiadomymi. Na jego rozwi¹zanie za ka¿dym razem trzeba zna-
le�æ czas. Bacz¹c, by efekt by³ zadawalaj¹cy dla jak najwiêk-
szej liczby uczestników. Warunki brzegowe s¹ ogólnie znane.
Baza wydzia³u, budynek, liczba sal, laboratoriów, mo¿liwo�ci
realizacyjne katedr itd.  W tych ramach trzeba pomie�ciæ stale
rosn¹c¹ liczbê studentów i zmieniaj¹ce siê elementy programu.
A to proces dynamiczny, rzec by mo¿na: goni¹cy czas. ¯ycie
dyktuje wci¹¿ nowe potrzeby i wyzwania.

Niezale¿nie od rutynowej codzienno�ci trzeba prowadziæ
prace rozwojowe. Obejmuj¹ one:
� projektowanie korekt komputerowego systemu SOD oraz

testowanie wprowadzanych zmian,
� przygotowanie i konsultacje tematów prac dyplomowych

rozwijaj¹cych komputerowy system obs³ugi SOD,
� ujednolicenie i uproszczenie systemu przygotowania projek-

tów i sprawozdañ dydaktycznych,
� przeniesienie programu wspomagaj¹cego uk³adanie rozk³a-

du zajêæ do �rodowiska Windows oraz ci¹g³a rozbudowa i
testowanie tego programu,

� przygotowanie sieciowego systemu akwizycji danych z ka-
tedr wydzia³u,
oraz inne niezbêdne prace rozwojowe.
Powy¿ej zapisano w przys³owiowym in¿ynierskim jêzyku to,

co stanowi istotê, ogólnie mówi¹c, planowania rytmu studiów
bardzo licznej spo³eczno�ci akademickiej na Wydziale Elek-
troniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Pan Lechos³aw Skupny opanowa³ sztukê ³¹czenia bardzo
wielu elementów w spójny program, który skrótowo nazywany
jest �planem�. Drêczy mnie pytanie � jak mo¿na temu skompli-
kowanemu wyzwaniu podo³aæ? Czy zatem Pan Lechos³aw Skup-
ny jest �planist¹� doskona³ym, czy raczej czarnoksiê¿nikiem,
który posiad³ tajemn¹ sztukê godzenia bardzo ró¿nych intere-
sów, przy nie³atwych warunkach brzegowych? Czy ma wystar-
czaj¹ce instrumentarium i warunki do tej pracy? Czy nie po-
winna to byæ wyspecjalizowana grupa planistów?

Zada³em pytanie; gdzie szukaæ na nie odpowiedzi?

Mieczys³aw Serafin
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wiarygodno�æ finansowa
zamawiaj¹cego czy oferenta?

Warunkiem udzia³u w postêpowaniu o zamówienie publicz
ne jest z³o¿enie przez dostawcê lub wykonawcê m. in.

o�wiadczenia, ¿e znajduje siê on w sytuacji zapewniaj¹cej wy-
konanie zamówienia.

Zawieraj¹c umowê o dostawê, zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest
zatem tak zredagowaæ jej warunki, aby oferent zobowi¹zany
by³ do wykonania zamówienia bez zaliczek finansowych (sko-
ro oferent o�wiadczy³, ¿e znajduje siê w sytuacji finansowej
zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia).

Nie stanowi zaliczki zap³ata za odebran¹ przez zamawiaj¹-
cego oznaczon¹ w umowie czê�æ zamówienia. Brak oznacze-
nia w umowie odbiorów czê�ciowych uniemo¿liwia uznanie
faktur wystawionych przez oferenta nawet w sytuacji, gdy przed
up³ywem terminu wykonania ca³ej umowy nast¹pi odbiór np.
wykonanych robót czê�ciowych. W tej sytuacji wydatkowanie
�rodków publicznych jest nienale¿ne, poniewa¿ nie by³o wy-
magane.

Czyn o tym charakterze stanowiæ bêdzie naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych wg kwalifikacji okre�lonej w art.
138 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych i jest kwalifi-
kowany jako przekroczenie uprawnieñ do dokonania zmian w
planie jednostki bud¿etowej (je�li nie ma aktualnego planu, to
równie¿ czyn zostanie zakwalifikowany wg powy¿szego prze-
pisu jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Szczególnym przypadkiem wykonania umowy o zamówie-
nie publiczne jest umowa prenumeracyjna.

Ustawa o zamówieniach publicznych w art. 72 ust. 1 stano-
wi, ¿e do umów w sprawach zamówieñ publicznych stosuje siê
przepisy �Kodeksu cywilnego�, je¿eli przepisy ustawy nie sta-
nowi¹ inaczej.

W kwestii umów prenumeracyjnych przepisy ustawy o za-
mówieniach publicznych nie stanowi¹ inaczej. Ma³o tego � w
�Kodeksie cywilnym� umowa prenumeracyjna �nie zosta³a na-
zwana� (tzw. umowa nienazwana). Wobec umów nienazwanych
stasuje siê ustalenia judykatury bazuj¹cej na wzorach znanych i
rozpowszechnionych. Do takich umów nale¿y umowa prenu-
meracyjna (abonentowa, subskrypcyjna), która �charakteryzu-
je siê tym, ¿e dotyczy towarów dostarczanych sukcesywnie w
okre�lonym czasie, za cenê p³acon¹ przed uzyskaniem rzeczy
kupionych � zwykle przy zawarciu umowy � w ca³o�ci lub w
czê�ci.� (Zbigniew Radwañski, Janina Panowicz-Lipska � �Zo-
bowi¹zania � czê�æ szczegó³owa� � C.H. Beck 3 wydanie � str.
60).

Z uzasadnienia wyroku S¹du Antymonopolowego z dn.
30.10.1997 r. wynika konieczno�æ zabezpieczenia przez wy-
dawcê swoich roszczeñ wobec kontrahentów przed realizacj¹
umowy, poniewa¿ poniós³ on zasadnicze koszty dla jej realiza-
cji przed otrzymaniem projektu umowy. Zabezpieczenie ich
zwrotu jest wymagalne przed podpisaniem umowy, jako waru-
nek ustalenia warunków prenumeraty wg zasady  swobody za-
wierania umów. U podstaw znajduje siê dokonane rozpoznanie
mo¿liwo�ci sprzeda¿y i produkcja ukszta³towana na poziomie
pozyskania ograniczonych ilo�ci zleceñ.

Zatem z przyczyn gospodarczych � a nie z powodu braku
wiarygodno�ci finansowej � sprzeda¿ prenumeracyjna charak-
teryzuje siê p³aceniem ceny przed uzyskaniem rzeczy. Ten stan



� jak wy¿ej wykazano � uzasadniony jest obecnie obowi¹zuj¹-
c¹ lini¹ orzecznictwa, pogl¹dami przedstawicieli doktryny praw-
niczej oraz praktyk¹ gospodarcz¹, która d¹¿y do ograniczenia
ryzyka oferenta.

Przy zamówieniach publicznych o warto�ci powy¿ej 30 tys.
Euro oferent zobowi¹zany jest do z³o¿enia za�wiadczenia po-
twierdzaj¹cego jego wiarygodno�æ finansow¹;  w razie  stwier-
dzenia braku spe³nienia warunku postawionego przez zamawia-
j¹cego, umowa nie mo¿e byæ zawarta. W przypadku zgodno�ci
za�wiadczeñ z wymogami zamawiaj¹cego � zamawiaj¹cy zo-
bowi¹zany jest do zawarcia umowy, pod rygorem poniesienia
strat, jakie poniós³ oferent z powodu nieuzasadnionej zmiany
warunków zamówienia.

Jednak prenumerata nie mo¿e byæ op³acona w terminie wcze-
�niejszym ni¿ jeden miesi¹c przed rozpoczêciem wykonania
zamówionej us³ugi lub dostawy. Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt. 6
ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdzia³aniu prakty-
kom monopolistycznym. Wg tego przepisu pobieranie przez
kolportera pe³nej zap³aty za us³ugi �wiadczone kontrahentom
w czasie wyprzedzaj¹cym o ponad miesi¹c te us³ugi i wykorzy-
stywanie uzyskiwanych w ten sposób �rodków do finansowania
w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej jest nieuzasadnion¹ korzy-
�ci¹. Kary z tego tytu³u siêgaj¹ poziomu 100 000 z³.

Z przyjmowaniem uci¹¿liwych warunków umowy mamy do
czynienia np. przy zg³aszanym wymogu oferentów dostarcza-
j¹cych prasê amerykañsk¹. ¯¹daj¹ oni bowiem przedp³aty na
co najmniej 3 miesi¹ce przed rozpoczêciem dostaw. Oznacza
to, ¿e amerykañski dostawca finansuje naszymi �rodkami swo-
j¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, a my � kosztem bud¿etu pañ- stwa

� pozwalamy mu unikaæ pozyskiwania wysokooprocentowanych
kredytów bankowych.

Akceptacja takich warunków przez zamawiaj¹cych nie jest
sprzeczna z ustaw¹ o zamówieniach publicznych, ale mo¿e oka-
zaæ siê sprzeczna z ustaw¹ o finansach publicznych i prawem
miêdzynarodowym.  Stan ten winien byæ ustalony w momencie
akceptacji umowy przez radcê prawnego.

Zasada swobody zawierania umów nie oznacza bowiem pe³-
nej dowolno�ci umawiaj¹cych siê stron i nie mo¿e oznaczaæ
zarówno odst¹pienia od respektowania cech charakterystycz-
nych umowy prenumeracyjnej stanowi¹cych o jej istocie, jak
równie¿ ¿¹dania przedp³aty z wyprzedzeniem wskazuj¹cym na
praktyki monopolistyczne.

¯¹danie przez zamawiaj¹cego, aby wydawca (kolporter) by³
sk³onny opó�niæ termin uiszczenia raty prenumeracyjnej w za-
mian za uzyskanie wiêkszej ilo�ci punktów w ocenie jego ofer-
ty jest w dalszym ci¹gu akceptowaniem przedp³aty, ale bez skut-
ku dodatkowej korzy�ci w postaci od³o¿enia na innych potrze-
by zaci¹gniêcia kredytu, przy braku w³asnych �rodków finan-
sowych.

W krañcowym przypadku zamawiaj¹cy nie otrzyma oferty i
zostanie zmuszony do zmiany warunków zamówienia.

Reasumuj¹c � to sprawa zamawiaj¹cego, w  jakim stopniu
opanowa³ umiejêtno�æ rozpoznania rynku i osi¹gnie rezultat w
postaci najkorzystniejszej oferty. Jednak brak respektowania
charakteru umów mo¿e nie tylko zakoñczyæ siê brakiem oferty,
ale naruszeniem zasad wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cego prawa.

Ryszard Burchard
G³ówny specjalista

ds. zamówieñ publicznych


