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Oka¿my serce studentom

S³owo Metropolity Gdañskiego
na rozpoczêcie roku akademickiego

Umi³owani w Panu
Szanowni Profesorowie Akademiccy,
Drodzy Studenci!

Rozpoczyna siê nowy rok akademicki. Fenomenem naszego czasu jest fakt, ¿e zwiêkszy³a siê zdecydowanie liczba
studentów w naszej Ojczy�nie. Jestem przekonany, ¿e jest to przejaw ¿ywotno�ci Narodu, który po trudnych latach,
teraz w klimacie wolnej Ojczyzny, w zjednoczonej Europie, �wiadomie kszta³tuje swoj¹ to¿samo�æ. Ka¿dy, kto
zechce porównaæ aktualny klimat ¿ycia Narodu z tym, co prze¿ywali�my przed odzyskaniem wolno�ci, nie mo¿e
zaprzeczyæ, ¿e mimo ró¿nych trudno�ci nadrabiamy skutecznie stracone lata. Razem z rozwojem gospodarczym,
zabezpieczamy nade wszystko moralny byt Narodu, a tak¿e jego rozwój intelektualny. Szanujemy przekonania religijne
naszych Sióstr i Braci, którzy s¹ dzieæmi tego samego Narodu i tworz¹ inne wspólnoty religijne. Jednak wiêkszo�æ
Polaków uto¿samia siê z Ko�cio³em katolickim i opieraj¹c siê na jego nauczaniu kszta³tuje swoje ¿ycie.

Cieszymy siê sukcesami wszystkich naszych rodaków i w pe³ni doceniamy ich spo³eczne oraz gospodarcze zaanga-
¿owanie. Trzeba jednak z ca³¹ stanowczo�ci¹ stwierdziæ, ¿e wiedza, zdobywanie wy¿szego wykszta³cenia stawia
przed nami szczególne zadanie. Cieszymy siê wiêc du¿¹ liczb¹ studentów w naszych uczelniach.

Równocze�nie jednak wiemy, ¿e musz¹ oni podejmowaæ szczególne zadania, które wymagaj¹ wysi³ku w zdobywaniu
wiedzy, m¹dro�ci i odpowiedzialnej aktywno�ci spo³ecznej.

DRODZY STUDENCI!

Gdy inaugurujemy nowy rok akademicki, który wspólnie rozpoczeli�my w poniedzia³ek, 1 pa�dziernika razem
z Waszymi nauczycielami akademickimi Msz¹ �wiêt¹ w Katedrze Oliwskiej, o godzinie 830, prosimy Was: niech czas
studiów bêdzie radosnym prze¿ywaniem m³odo�ci, niech bêdzie zdobywaniem wiedzy; niech bêdzie okresem wielkiej
aktywno�ci spo³ecznej. Jeste�cie nadziej¹ naszej Ojczyzny. Najbli¿szy miesi¹c bêdzie wa¿nym dla nas wszystkich
sprawdzianem zdrowego patriotyzmu. Sobór Watykañski II stwierdza: �Niech wszyscy Obywatele pamiêtaj¹ o prawie,
a równocze�nie o obowi¹zku, brania udzia³u w wolnych wyborach w celu popierania dobra wspólnego� (KDK, 75).
Dzia³aæ trzeba w wolno�ci i prawdzie. �Prawda i wolno�æ albo istniej¹ razem, albo te¿ razem marnie gin¹� � mówi³
wielki przyjaciel m³odych, Jan Pawe³ II (Fides et ratio, n. 90). Spo³eczna aktywno�æ musi siê przejawiaæ równie¿
w Waszych studenckich sejmikach.

Scena polityczna, któr¹ obserwujecie, a która Was czasami niepokoi, nie mo¿e powodowaæ braku waszej aktywno�ci.
Ojczyzna, to nasz zbiorowy obowi¹zek. A ponadto ¿yjemy na oczach zglobalizowanego �wiata i zjednoczonej Europy.
Rozwijajcie nade wszystko Wasze talenty, by zaj¹æ niebawem w³a�ciwe miejsce w ¿yciu Narodu, Pañstwa i Ko�cio³a.

DRODZY SIOSTRY I BRACIA!

M³odzie¿ � to nasz najwiêkszy skarb, za który Naród jest odpowiedzialny. Otoczmy studentów szczególn¹ mi³o�ci¹,
by mogli przygotowaæ siê do czekaj¹cych ich zadañ. Dziêkujemy Bogu za rozwój naszych Uczelni. Niech przekazuj¹
wiedzê i wspomagaj¹ m³odych Polaków w kszta³towaniu postaw g³êboko ludzkich i spo³ecznie odpowiedzialnych.

Z serdecznym b³ogos³awieñstwem

ks. abp Tadeusz Goc³owski
Metropolita Gdañski
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Wysoki Senacie!
Dostojni Go�cie!
Droga M³odzie¿y!
Kole¿anki i Koledzy!
Drodzy Przyjaciele!

¯yjemy w czasach niespotykanego postêpu technologicz-
nego. Techniki informatyczne wkroczy³y do wszystkich dzie-
dzin nauki i techniki, równie¿ do naszego ¿ycia codziennego,
sprawiaj¹c, ¿e  sta³o siê ono inne i zupe³nie niepodobne do
tego, które by³o naszym udzia³em pod koniec XX wieku. Prze-
ciêtny obywatel Stanów Zjednoczonych, korzystaj¹c z us³ug
tzw. call center, nie zdaje sobie sprawy z faktu, ¿e zamawiaj¹c
np. bilet lotniczy, rozmawia z operatorem, który znajduje siê
w Bangalore w Indiach, b¹d� te¿ ¿e operatorem tanich linii
lotniczych jest gospodyni domowa, która pracuje za po�red-
nictwem Internetu we w³asnym domu. Innymi s³owy, ¿yjemy
w tzw. p³askim �wiecie, jak nazywa to zjawisko wybitny inte-
lektualista amerykañski Thomas L. Friedman.

W budowaniu postêpu technologicznego uczestniczy wie-
le zespo³ów naukowych  Politechniki Gdañskiej.

Pos³u¿ê siê kilkoma wybranymi przyk³adami. I tak np.
w zespole naukowym prof. Czy¿ewskiego, laureata Nogrody
Heweliusza �  tzw. Gdañskiego Nobla, zakoñczono w³a�nie
miêdzynarodowy projekt, którego wyniki otwieraj¹ mo¿liwo�æ
samodzielnego projektowania i programowania ró¿nego ro-
dzaju us³ug w sieciach telefonii komórkowych. Do tej pory
by³a to domena operatorów tych sieci, teraz istniej¹ce sieci
komórkowe mog¹ byæ wykorzystywane bezpo�rednio przez
programistów, tworz¹cych w³asne aplikacje.

Dokonano miniaturyzacji wynalezionej w Politechnice
Gdañskiej protezy mowy dla osób j¹kaj¹cych siê, wyniki pro-
jektu zosta³y wdro¿one w formie produktu high-tech przez
sopock¹ firmê Platan.

Zrealizowano oryginalny pomys³ aktywnej sztucznej krta-
ni dla osób po laryngektomii, czyli amputacji krtani. Cyfrowa
krtañ elektroniczna oraz miniaturowy syntezator mowy dla
osób z bezg³osem, opracowane w ramach grantu celowego,
zrealizowanego wspólnie z firm¹ Intech, s¹ aktualnie wdra¿a-
ne przez tê firmê do produkcji seryjnej na mocy licencji udzie-
lonej przez Politechnikê Gdañsk¹.

Aktualnie realizowany jest zintegrowany projekt europej-
ski z udzia³em m.in. takich korporacji medialnych, jak BBC
i RAI. Na Politechnice Gdañskiej opracowywane s¹ narzêdzia
do rekonstrukcji materia³u archiwalnego � starych nagrañ i filmów.
Repozytoria europejskie zawieraj¹ blisko 200 mln godzin tego
typu materia³u, którego czê�æ bêdzie mo¿na ochroniæ od dalszej
deprecjacji, dziêki wykorzystaniu tych nowoczesnych narzêdzi.

Uczelnia realizuje projekt po�wiêcony specjalnym prote-
zom s³uchu. W pa�dzierniku odbêdzie siê szeroko zakrojona
promocja medialna wynalazku opracowanego na Politechnice
Gdañskiej w ramach projektu wdra¿anego w warszawskim In-
stytucie Fizjologii i Patologii S³uchu. Wynalazek polega na tym,
¿e ma³e dziecko, w ³ó¿eczku niemowlêcym bêdzie korzysta³o
z wirtualnej protezy s³uchu, innymi s³owy z aparatu s³uchowe-
go niemaj¹cego kontaktu z cia³em dziecka. Wynalazek zosta³
uznany na najwiêkszym forum in¿ynierii d�wiêku w San Fran-
cisco za najciekawsz¹ technologiê akustyczn¹ 2006 r., za� dok-
toranci zaanga¿owani w jego wdra¿anie zostali uhonorowani
specjaln¹ nagrod¹ Prezydenta RP w grudniu 2006 r.

Realizowany jest projekt SECURITY, wspierany przez Pol-
sk¹ Platformê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, którego wyniki
pozwol¹ na monitorowanie stanu bezpieczeñstwa na stadionach,
w szko³ach i miejscach zagro¿onych terroryzmem. Istota projek-
tu pozwala na opracowanie narzêdzi teleinformatycznych, które
uzupe³ni¹ istniej¹ce i stale rozwijane systemy monitoringu wi-
zyjnego i akustycznego. Uzupe³nienie to bêdzie polega³o na
wprowadzeniu funkcji automatycznego rozpoznawania d�wiê-
ków i obrazów, tak aby systemy komputerowe w sposób auto-
matyczny mog³y wykrywaæ potencjalne zagro¿enia i informo-
waæ o nich s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo i porz¹dek
publiczny. Co wiêcej, rozpoczynamy realizacjê projektu INDECT,
który jest rozwiniêciem projektu SECURITY na skalê europej-
sk¹. Ten nowy europejski projekt realizowany bêdzie z udzia³em
policji polskiej i europejskiej, jak równie¿ z udzia³em czo³o-
wych uczelni technicznych polskich i europejskich. Politechni-
ka Gdañska, a konkretnie zespó³ naukowy prof. Andrzeja Czy-
¿ewskiego, jest postulatorem i g³ównym wykonawc¹ tego pro-
jektu, który zosta³ zaakceptowany i skierowany do realizacji
we wrze�niu tego roku, z bud¿etem rzêdu 15 mln euro. Jest to
pierwszy zintegrowany projekt europejski z dziedziny infor-
matyki, przygotowany i koordynowany w Polsce.

Kolejne projekty, które nale¿y wymieniæ, to:
PERFORM � zintegrowany, wysokobud¿etowy projekt eu-

ropejski z dziedziny telemedycyny (przyznany we wrze�niu),

Têsknimy za pañstwem rzeczywistego dialogu
Przemówienie JM Rektora Politechniki Gdañskiej prof. dra hab. in¿. Janusza Rachonia

na inauguracji roku akademickiego 2007/2008

Aula Politechniki Gdañskiej � 3 pa�dziernika 2007

Fot. Krzysztof Krzempek
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koordynowany przez firmê Siemens. Politechnika Gdañska
ma za zadanie opracowanie narzêdzi teleinformatycznych do
zdalnego monitorowania pacjentów cierpi¹cych na choroby
neurodegeneratywne (g³ównie parkinsonizm).

MULTIMODAL � wysokobud¿etowy projekt celowy,
rozpoczynany aktualnie wspólnie z firm¹ Young Digital Planet
SA. Celem projektu jest opracowanie i wdro¿enie w produk-
tach tej firmy zupe³nie nowych sposobów komunikacji u¿yt-
kownika z komputerem (innych ni¿ tradycyjna mysz i klawia-
tura). U¿ytkownik bêdzie móg³ siê komunikowaæ z komputerem
m.in. za pomoc¹ wzroku (po³o¿enie ga³ek ocznych i uwaga
wzrokowa, �ledzone przez komputer), za pomoc¹ inteligentne-
go d³ugopisu (terapia dysleksji), za pomoc¹ ruchów warg (po-
moc dla osób z niedow³adem r¹k, sparali¿o-wanych) i in.

Od kilku lat na Politechnice Gdañskiej prowadzone s¹
z du¿ym rozmachem prace naukowo-badawcze zwi¹zane
z szeroko pojêtym bezpieczeñstwem.

Do roku 2008 ma powstaæ w Gdañsku system monitoringu
ha³asu, natê¿enia ruchu pojazdów i ska¿enia powietrza. Prace
w tym zakresie s¹ prowadzone na Wydziale Elektroniki, Tele-
komunikacji i Informatyki naszej Uczelni, w zespo³ach profe-
sorów Andrzeja Czy¿ewskiego i Ryszarda Katulskiego. Z ko-
lei pod kierunkiem prof. Katulskiego realizowany jest projekt
dotycz¹cy �Opracowania systemu monitorowania ³adunków
kontenerowych w morskim porcie handlowym�. Jest to pro-
jekt badawczo-rozwojowy, w ramach którego opracowano za-
³o¿enia systemu monitorowania kontenerów, zarówno w skali
lokalnej, tzn. po wej�ciu do portu na terenie terminala konte-
nerowego, jak równie¿ w skali globalnej na pe³nym morzu,
przy u¿yciu infrastruktury satelitarnej. Wa¿nym elementem
tego systemu jest tzw. Inteligentny Modu³ Kontenerowy o cha-
rakterze diagnostyczno-telekomunikacyjnym, który w przy-
sz³o�ci ma stanowiæ wyposa¿enie ka¿dego kontenera.

Kolejny multidyscyplinarny projekt dotyczy �Mobilnego
system monitoringu zanieczyszczeñ powietrza atmosferycz-
nego�, który realizowany jest przez zespo³y naukowe profe-
sorów Jacka Namie�nika, Waldemara Wardenckiego i Ryszarda
Katulskiego z Wydzia³ów Chemicznego i Elektroniki, Teleko-
munikacji i Informatyki naszej Uczelni. W ramach tego projek-
tu opracowano ju¿ i wykonano mobiln¹ stacjê monitoruj¹c¹ po-
ziomy stê¿enia benzenu, dwutlenku azotu oraz ozonu,  która
aktualnie jest testowana na terenie aglomeracji gdañskiej. Dane
te s¹ aktualizowane co 10 sekund, zatem w cyklu dobowym
gromadzonych jest ponad 8500 bloków informacyjnych, któ-
re na bie¿¹co poprzez sieæ Internet s¹ przesy³ane drog¹ radio-
w¹ do serwera zlokalizowanego na Politechnice Gdañskiej:
www.ams.pg.gda.pl, gdzie podlegaj¹ obróbce statystycznej.
Dziêki temu mo¿na otrzymaæ w czasie rzeczywistym zobra-
zowanie rozk³adu zanieczyszczeñ na dowolnych ci¹gach ko-
munikacyjnych. Aktualnie wyniki tego monitoringu s¹ dostêp-
ne dla posiadaczy autoryzowanego dostêpu do serwera.

Co wiêcej, Uczelnia nasza od semestru letniego tego roku
akademickiego uruchamia nowy oryginalny kierunek studiów
II stopnia w ramach tzw. makrokierunku, tj. Technologie Sys-
temów Bezpieczeñstwa, który dedykowany jest wszystkim
chêtnym absolwentom studiów I stopnia. Kierunek ten reali-
zowany bêdzie wspólnie z Akademi¹ Marynarki Wojennej
w Gdyni, Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie, Akade-
mi¹ Morsk¹ w Gdyni oraz Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹
w Warszawie.

Politechnika Gdañska stara siê wyprzedzaæ oczekiwania
rynku pracy, i tak np. w tym roku uruchomili�my Mechatroni-
kê i nowy, zupe³nie unikatowy kierunek studiów, ciesz¹cy siê
ogromnym zainteresowaniem, tj. In¿ynieriê Mechaniczno-
-Medyczn¹; kierunek realizowany wspólnie z Wydzia³em Le-
karskim Akademii Medycznej w Gdañsku.

Mimo tak wielu sukcesów naukowych, trzeba jednak zda-
waæ sobie sprawê z faktu, ¿e podstawow¹ barier¹ dynamicz-
nego budowania gospodarki opartej na wiedzy jest u³omny
system edukacji. Zaledwie oko³o 16% wszystkich studiuj¹-
cych w Polsce, to studenci tzw. kierunków �cis³ych i technicz-
nych. A tymczasem na rynku pracy brakuje ju¿ in¿ynierów.

W województwie pomorskim w tym roku matematykê na
maturze (sumarycznie poziom podstawowy i rozszerzony) zda-
wa³o mniej ni¿ 17% zdaj¹cych, a fizykê � poni¿ej 1%. Wyniki
tych egzaminów te¿ nie s¹ rewelacyjne.

Problem z matematyk¹ zaczyna siê ju¿ od najm³odszych
klas. Z badania przeprowadzonego w 2006 roku na uczniach
III klasy szko³y podstawowej wynika, ¿e problemy pojawiaj¹
siê przy najprostszych zadaniach. W zadaniu, w którym nale-
¿a³o obliczyæ, ile stron ksi¹¿ki przeczyta dziewczynka w ci¹-
gu pó³torej godziny, je�li w ci¹gu 15 minut czyta 10 stron, do-
br¹ odpowied� poda³o jedynie 25% uczniów. Strach pomy�leæ,
co zrobi reszta z tych uczniów, gdy nadejdzie czas matury.

Polska jest takim dziwnym krajem, w którym problem ma-
tematyki jest problemem politycznym, a nie o�wiatowym. Taki
stan rzeczy grozi zapa�ci¹ cywilizacyjn¹ naszego kraju. Ludzie
przestaj¹ rozumieæ otaczaj¹c¹ ich technosferê, co wiêcej � trac¹
zaufanie do nowoczesnych technologii.

Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku o ta-
kim zagro¿eniu wielokrotnie informowali�my opiniê publicz-
n¹. Poziom wykszta³cenia absolwentów szkó³ ponadgimna-
zjalnych w zakresie matematyki i fizyki z roku na rok obni¿a
siê, o czym równie¿ informowali�my opiniê publiczn¹ wielo-
krotnie, organizuj¹c miêdzy innymi szereg seminariów i kon-
ferencji.

Muszê podkre�liæ, ¿e na Politechnice Gdañskiej wyznaje-
my pogl¹d, i¿ na rzeczywisto�æ nie nale¿y siê obra¿aæ, a trze-
ba staraæ siê j¹ zmieniaæ. Prowadzimy szerok¹ akcjê informa-
cyjn¹ w szko³ach �rednich, wspó³pracujemy z w³adzami sa-
morz¹dowymi, obejmuj¹c patronaty nad szeregiem szkó³ i udo-
stêpniaj¹c uczniom tych placówek nasze laboratoria. Wydzia³
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej realizuje wyso-
kobud¿etowy program �Za rêkê z Einsteinem�, dedykowany
uczniom gimnazjów i szkó³ �rednich z ma³ych o�rodków,
a ciesz¹cy siê ogromnym zainteresowaniem. Ostatni sukces
na tym polu, to wspó³praca w³adz samorz¹dowych Miasta
Gdyni oraz Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa w za-
kresie kszta³cenia kadr dla gospodarki morskiej. Aktywnie
uczestniczymy w Ba³tyckim Festiwalu Nauki, staraj¹c siê
w sposób atrakcyjny pokazaæ m³odym ludziom, ¿e otaczaj¹cy
nas �wiat mo¿na zrozumieæ. �wietnie realizuje swoje zadania
powo³ane niedawno Studium Nauczania Matematyki, posia-
daj¹ce ogromn¹ ofertê dydaktyczn¹ i nowoczesne narzêdzia
dydaktyczne. Studenci korzystaj¹cy z tej oferty udowodnili,
¿e matematyki mo¿na siê nauczyæ.

Ten szeroki program oddzia³ywania spo³ecznego, prezen-
towany przed chwil¹, skutkuje. Politechnika Gdañska w tym
roku, kolejnym roku ni¿u demograficznego, przyjê³a na I rok
studiów o 1000 studentów wiêcej, ni¿ w ubieg³ym roku. Im-
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matrykulujemy dzisiaj dok³adnie 4 339 nowych ¿aków stu-
diów stacjonarnych.

Z tego miejsca autorom tego sukcesu, pracownikom i stu-
dentom Politechniki Gdañskiej sk³adam serdeczne gratulacje
i gor¹ce podziêkowania!

Szanowni Pañstwo!
Kszta³cenie i prowadzenie badañ naukowych to nie jedyne

zadania uczelni wy¿szej. Kolejne, to wspieranie gospodarki
innowacyjnej, transfer technologii, komercjalizacja badañ na-
ukowych i rozwijanie przedsiêbiorczo�ci zarówno w�ród stu-
dentów, jak i pracowników naszej uczelni. Mamy studencki in-
kubator przedsiêbiorczo�ci, wspó³pracujemy w tym zakresie
bardzo efektywnie zarówno z w³adzami samorz¹dowymi woje-
wództwa, jak i poszczególnych miast, oraz skutecznie z Pomor-
sk¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ � wspomnieæ tutaj nale¿y
wspóln¹ fundacjê Brainet oraz Gdañski Park Naukowo-Tech-
nologiczny. Mamy ju¿ pierwsze tzw. firmy profesorskie, pra-
cuj¹ce w obszarze wysoko zaawansowanych technologii.

Jak przysta³o na uczelniê gdañsk¹ o morskich tradycjach,
budujemy lobbing dla gospodarki morskiej. Podczas letnich
obozów Naukowego Ko³a �Korab� oraz Naukowego Ko³a
Chemików oko³o 300 studentów naszej Uczelni zdoby³o pa-
tenty ¿eglarskie. Studenci z �Korabia�, laureaci tegorocznej
Nagrody Czerwonej Ró¿y dla najlepszego ko³a naukowego
w województwie pomorskim, byli w tym roku organizatorami
International Waterbike Regatta Gdañsk �07, zbudowali wo-
dolot napêdzany si³ami miê�ni ludzkich oraz jednostkê p³y-
waj¹c¹ napêdzan¹ energi¹ s³oneczn¹. Jednostki te uczestni-
czy³y w imprezach Baltic sail Days, targach Wiatr i Woda oraz
BALTEXPO, wzbudzaj¹c bardzo du¿e zainteresowanie.

Szanowni Pañstwo!
Obowi¹zuj¹ce �Prawo o szkolnictwie wy¿szym�, odwo³u-

j¹c siê do misji uczelni, na drugim miejscu wymienia: �wy-
chowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialno�ci za pañ-
stwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowa-
nie praw cz³owieka�. Samorz¹d studentów w �wietle tego pra-
wa ma ogromne kompetencje, z drugiej za� strony wybory do
samorz¹du studenckiego od wielu lat charakteryzuj¹ siê wsty-
dliwie nisk¹ frekwencj¹ wyborcz¹, która w skali ogólnopol-
skiej nie przekracza 8%. Co wiêcej, jak wynika ze statystyk,
w grupie wiekowej pomiêdzy 18 a 23 rokiem ¿ycia frekwen-
cja wyborcza podczas ostatnich wyborów tak parlamentarnych,
jak i samorz¹dowych, by³a bardzo niska. I w moim pojêciu
nie jest to wina m³odego pokolenia, to nasza wina, wina ro-
dziców, Ko�cio³a i szko³y, w tym szko³y wy¿szej. Ze �wiado-
mo�ci¹ konieczno�ci budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego,
jak równie¿ faktu, ¿e udzia³ w wyborach to nie przywilej,
a obowi¹zek dbania o dobro wspólne, nikt siê nie rodzi, tego
po prostu trzeba siê nauczyæ.

Z drugiej za� strony:
� je¿eli setki obywateli naszego pañstwa przedk³adaj¹ swoje

skargi do Trybuna³u w Strasburgu,
� je¿eli trzeba powo³ywaæ coraz to nowe sejmowe komisje

�ledcze,
� je¿eli symbolem wspó³czesnej Polski staje siê kieszonko-

wy dyktafon,
� je¿eli istot¹ dzia³añ organów �cigania staj¹ siê pokazy si³y,
� je¿eli Trybuna³ Konstytucyjny musi uchylaæ liczne ustawy,

to mamy sytuacjê niszcz¹c¹ zaufanie do pañstwa.
W tym miejscu za Martinem Lutherem Kingiem powiem:

�I have a dream�!
Marzy mi siê pañstwo dbaj¹ce o dobro wspólne, pañstwo,

które zajmuje siê za³atwianiem spraw wa¿nych, tj. rozwi¹zywa-
niem istotnych problemów spo³ecznych. Pañstwo, które ma
zaufanie do wiêkszo�ci obywateli, w tym równie¿ do elit i au-
torytetów, opartych na kompetencjach i rzetelnych sukcesach.
Jestem przekonany, ¿e obywatelom naszego kraju marzy siê
pañstwo, w którym instytucje kontroli, egzekwowania prawa
i dociekania prawdy nie s¹ mno¿one i nie epatuj¹ nieustann¹,
widowiskow¹ aktywno�ci¹, lecz bezszmerowo, skutecznie in-
terweniuj¹ w koniecznych sytuacjach. Têsknimy za pañstwem
rzeczywistego dialogu w³adzy ze spo³eczeñstwem, ale tak¿e
polityków. Polityków, którzy widz¹ wspólny nadrzêdny cel, da-
rz¹ siê zaufaniem, s¹ lojalni wobec poczynionych zobowi¹zañ.
S³owem: zas³ugujemy na normalne pañstwo demokratyczne.

Czy te marzenia s¹ nierealne i wygórowane?
Jestem g³êboko przekonany, ¿e s¹ realne � pod warunkiem,

¿e sprawê potraktujemy powa¿nie i odpowiedzialnie. Powinni-
�my rozpocz¹æ szerok¹ dyskusjê o okrêgach jednomandato-
wych, a dzisiaj powinni�my wzi¹æ udzia³ w nadchodz¹cych wy-
borach, traktuj¹c to jako obowi¹zek obywatelski. Apel ten kie-
rujê g³ównie do m³odego pokolenia, choæ nie wy³¹cznie. To od
nas bêdzie zale¿a³a przysz³o�æ naszego kraju i nas samych.

Drodzy Studenci I roku!
Dzisiaj do³¹czycie do grona prawie 20-tysiêcznej rzeszy

studentów Politechniki Gdañskiej. Nie obiecujemy Wam ³a-
twych studiów, ale obiecujemy Wam studia ciekawe, umo¿li-
wiaj¹ce rozwój intelektualny i zapewniaj¹ce pracowitym
zawodowy sukces w przysz³o�ci.

Czas studiów, to czas gromadzenia ogromnego kapita³u wie-
dzy i do�wiadczenia. Wykorzystajcie ten czas optymalnie, aby
w przysz³o�ci byæ konkurencyjnymi na globalnym rynku pra-
cy. Nowoczesna gospodarka oczekuje od Was najwy¿szego
poziomu wiedzy, efektywno�ci dzia³ania, umiejêtno�ci pracy
w zespole, efektywnej komunikacji w jêzyku angielskim, kre-
atywno�ci oraz otwarto�ci na zmiany i wyzwania. Uczcie siê
wiêc, ale i korzystajcie z dobrodziejstw kultury, sportu, turystyki
oraz ¿ycia spo³ecznego w ramach pracy w agendach samorz¹du
studenckiego, AZS-u i innych organizacjach studenckich.

2500 pracowników naszej Uczelni, w tym 1200 nauczy-
cieli akademickich, jest do Waszej dyspozycji. Chcemy, aby-
�cie opu�cili mury Politechniki Gdañskiej jako ludzie pewni
w³asnej warto�ci, a jednocze�nie �wiadomi swoich obowi¹z-
ków, profesjonalni i odpowiedzialni. Uczelnia nie daje gwa-
rancji, daje ogromn¹ szansê.

Drodzy M³odzi Przyjaciele!
Miejcie oczy szeroko otwarte!
B¹d�cie krytycznie nastawieni do wszystkiego, nie przyj-

mujcie ¿adnej prawdy bez g³êbokiego zastanowienia!
Obna¿ajcie i têpcie pó³prawdy i demagogiê!
Nauczcie siê podziwiaæ piêkno otaczaj¹cego nas �wiata

i nad wszystkim � i o wszystkim � my�lcie!

Szanowni Pañstwo!
Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego pozdra-

wiam ca³e �rodowisko akademickie Politechniki Gdañskiej
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i wielk¹ rodzinê jej absolwentów. Z serdecznym podziêkowa-
niem zwracam siê do naszych Dostojnych i Drogich Go�ci,
dziêkuj¹c za to, ¿e s¹ z nami, i prosz¹c, aby zawsze pamiêtali
o naszej Uczelni, darz¹c j¹ ¿yczliwo�ci¹.

Politechnika Gdañska to wielka spo³eczno�æ, która dzieli
pasjê rozwijania nauki i krzewienia kultury. Co roku do³¹cza-
j¹ do nas nowi pracownicy. Co roku te¿ z ¿alem ¿egnamy tych,
których Bóg zechcia³ ju¿ mieæ u siebie.

W ostatnim roku akademickim opu�cili nas:
Stanis³aw Baran, mgr Aleksander Bere�niewicz, mgr Janusz
Borowski, Irena Bukowska, mgr in¿. Zbigniew Cichosz, Ma-
ria Deczyñska, mgr Stanis³awa Dêbicka, Renata Garbulew-
ska, Helena Godziñska, Jadwiga Grzankowska, Leon Heller,
dr Lubomira Jankowska, Henryk Jost, dr in¿. Benedykt Kac-
przak, Helena Kieko, Teresa K³osin, dr in¿. W³adys³aw Kolka,
Eugeniusz Ko�licki, prof. Jerzy Kowalczyk, dr in¿. Wojciech

Kowalski, Krystyna Kozak, prof. Mieczys³aw Krê¿elewski, Chri-
sta Nagielska, Hildegarda Norberciak, dr in¿. Andrzej Opol-
ski, Danuta Paklerska, prof. dr in¿. Lucjan Palasik, Janina Panc,
Ignacy Parszuto, Stanis³aw Perkowski, Halina Pieczonka, doc.
dr in¿. Zdzis³aw Puhaczewski, mgr Alojzy Rekowski, Walen-
tyna Romanowska, Teresa Rynkowska, Zofia Sendlewska, dr
in¿. W³adys³aw Skorupa, doc. dr in¿. W³odzimierz Szydlik, S³a-
womir Trocha, Krystyna Wach, Danuta Walczak-Markusze-
wicz, Helena Wañkowicz, prof. Wojciech Winiarski, Czes³aw
Wojcik, Maria ¯abecka, Krystyna ¯ukowska,

Chwil¹ milczenia oraz zadumy oddajmy im cze�æ!

Panie i Panowie!
Rok akademicki 2007/2008 og³aszam za otwarty.
Oby to by³o dla szczê�cia, dobra i pomy�lno�ci!
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie Politechniki Gdañskiej,
Dostojni Go�cie,
Kole¿anki i Koledzy Absolwenci,
Drodzy Studenci!

Wystêpujê na inauguracji roku akademickiego w imieniu
Zarz¹du Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
ju¿ po raz trzeci.

W dzisiejszych konkurencyjnych warunkach realizowania
misji edukacyjnej i naukowej Politechniki Gdañskiej coraz
mocniej uwidacznia siê potrzeba rozwijania silnych zwi¹z-
ków wspó³pracy z absolwentami. Patrz¹c na do�wiadczenia
znanych zagranicznych uczelni technicznych, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e organizacje zrzeszaj¹ce absolwentów odgrywaj¹ bar-
dzo wa¿n¹ rolê w dzia³alno�ci tych uczelni, w sposób znacz¹cy
przyczyniaj¹c siê do ich promocji i rozwoju.

Wiele organizacji absolwenckich wywodz¹cych siê z uni-
wersytetów technicznych tworzy wielopokoleniowe spo³ecz-
no�ci in¿ynierskie i mened¿erskie, w których cz³onkowie, po-
przez wzajemne kontakty równie¿ wspomagaj¹ swój w³asny
rozwój zawodowy i biznesowy. Gdy dzisiaj mówimy o ko-

nieczno�ci rozwijania wspó³pracy naszej politechniki z prze-
mys³em, o rozwijaniu przedsiêbiorczo�ci w�ród studentów
i pracowników uczelni, rozumianej jako postulat tworzenia
firm, to musimy wiedzieæ, ¿e stowarzyszenia absolwentów na
zagranicznych uczelniach w tych procesach uczestnicz¹ w spo-
sób bardzo istotny i efektywny.

Dlatego dzisiaj potrzebne jest budowanie aktywno�ci Sto-
warzyszenia na bazie wydzia³ów. Wiêzi pomiêdzy studenta-
mi, a pó�niej miêdzy absolwentami, s¹ najsilniejsze na wy-
dzia³ach. Na wydziale jest tak¿e najlepszy zwi¹zek uzyskanego
kierunku wykszta³cenia z praktyk¹ dzia³alno�ci in¿ynierskiej
i mened¿erskiej ka¿dego absolwenta. Na wydziale w�ród ab-
solwentów wystêpuje spora liczba naturalnych liderów, którzy
maj¹ autorytet dla organizowania swoich kole¿anek i kole-
gów w strukturach stowarzyszenia.

Okazuje siê jednak, ¿e nasze szlachetne stowarzyszeniowe
zamiary sprostania najlepszym wzorcom zagranicznym w za-
kresie dzia³alno�ci stowarzyszeniowej s¹ trudno realizowalne.
Nasze Stowarzyszenie, które powsta³o w 1988 roku, liczy dzi-
siaj oko³o 2000 cz³onków. Jest to ma³o w porównaniu do liczby
absolwentów Uczelni, chocia¿ na pewno Stowarzyszenie jest
ju¿ funkcjonuj¹c¹ platform¹ wspó³pracy uczelni i absolwen-
tów. Nie odnotowujemy jednak du¿ych przyrostów liczby cz³on-
ków, ani licznych i nowych form dzia³alno�ci potrzebnych ab-
solwentom i uczelni. Grupa aktywnych dzia³aczy naszego
Stowarzyszenia liczy oko³o 40 osób, w wiêkszo�ci pokoleniowo
starszych, i nie jest sama w stanie doprowadziæ do jego dyna-
micznego rozwoju na miarê wspó³czesnych wyzwañ i dzisiej-
szych potrzeb Politechniki Gdañskiej oraz samego �rodowiska
absolwentów. Pragnê w tym miejscu nawi¹zaæ do troski JM
Rektora dotycz¹cej realizowania wa¿nej misji uczelni, jak¹ jest
wychowanie studentów. Dzisiejszy brak powszechnej aktyw-
no�ci samych studentów w samorz¹dzie studenckim i w orga-
nizacjach studenckich uwidacznia siê w ma³o zaanga¿owanych
postawach obywatelskich absolwentów, gdy opuszczaj¹ oni
uczelniê. Mo¿e równie¿ dlatego brak jest w naszych szeregach
du¿ej liczby najm³odszych pokoleñ absolwentów.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e liczne europejskie i amerykañskie
szko³y wy¿sze od lat posiadaj¹ programy wspó³pracy z firma-

Fot. Krzysztof Krzempek

Wyst¹pienie dr in¿. Jacka Jettmara, przewodnicz¹cego zarz¹du SAPG
podczas inauguracj roku akademickiego 2007/2008
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mi i �rodowiskami absolwentów i traktuj¹ tê wspó³pracê jako
jeden z istotnych czynników podnoszenia w³asnej konkurencyj-
no�ci na polu edukacyjnym i naukowym. W naszych warunkach,
rozproszone po ukoñczeniu studiów �rodowisko absolwentów
nie mo¿e siê samo dostatecznie mocno organizowaæ bez istotnej
pomocy macierzystej uczelni. Dlatego pomoc ta powinna byæ
realizowana przez specjalnie zadedykowane programy wspó³pra-
cy z absolwentami. Realizacja tych programów zapewni uczelni
wspó³pracê firm oraz wp³ywowych �rodowisk zawodowych i biz-
nesowych, w których pracuj¹ absolwenci.

Zwracamy siê ponownie do w³adz uczelni, a zw³aszcza do
panów dziekanów, do rad wydzia³ów i profesorów, aby two-
rzyli wydzia³owe programy wspó³pracy ze �rodowiskami w³a-
snych absolwentów i wspierali rozwój kó³ wydzia³owych Sto-
warzyszenia. S¹dzimy, ¿e wspieranie rozwoju kó³ wydzia³owych
podniesie konkurencyjno�æ wydzia³ów na polu edukacyjnym
i w twórczej wspó³pracy z gospodark¹ regionu i kraju. Absol-
wenci poszczególnych wydzia³ów PG powinni byæ partnerami
dla kierownictw i profesury wydzia³ów przy organizowaniu

wspólnych przedsiêwziêæ edukacyjnych i badawczo-wdro¿e-
niowych oraz gospodarczych.

Na zakoñczenie tradycyjnie przypominamy, ¿e budowanie
konkurencyjno�ci uczelni to równie¿ podnoszenie presti¿u
zawodu in¿yniera w spo³eczeñstwie i we w³asnej rodzinie.
Apelujemy do naszych absolwentów, aby wychowywali w³asne
dzieci tak, aby chcia³y podejmowaæ studia na Politechnice Gdañ-
skiej i kontynuowaæ rodzinne tradycje zawodu in¿yniera.

W imieniu Stowarzyszenia pragniemy szczególnie gor¹co
podziêkowaæ dziekanom, profesorom i wydzia³owym liderom,
którzy dali szczególnie dobry przyk³ad wspó³pracy z absolwen-
tami na szczeblu wydzia³owym. Apelujemy do wszystkich
m³odych absolwentów, aby nie zwlekali i w³¹czyli siê w dzia-
³alno�æ Stowarzyszenia dla wykorzystania jego platformy, tak-
¿e dla budowania swojej kariery zawodowej.

¯yczymy ca³ej uczelnianej spo³eczno�ci nowych sukcesów
w nowym roku akademickim i deklarujemy nasz¹ nieustann¹
gotowo�æ wspó³pracy dla dobra naszej Alma Mater � Poli-
techniki Gdañskiej.

Magnificencjo, Dostojny Senacie,
wszyscy Go�cie z Marsza³kiem Senatu Rzeczpospolitej,
wszyscy przybyli, Droga M³odzie¿y!

Zaproszenie do wyg³oszenia wyk³adu inauguracyjnego to
jest zawsze wielki zaszczyt dla osoby, której ten obowi¹zek
powierzono, i tak w³a�nie siê czujê. Jestem zaszczycony, szcze-
gólnie ¿e znalaz³em siê w Gdañsku, w mie�cie symbolów, z któ-
rymi tak wielkie nadzieje wi¹zali�my w niedalekiej przesz³o-
�ci, z którymi tak wielkie nadzieje przecie¿ wszyscy nadal
wi¹¿emy. Mam mówiæ na temat trybu s¹downictwa konstytu-
cyjnego, ale nie da³oby siê zrozumieæ jego istoty bez przynaj-
mniej kilku zdañ wprowadzenia w problematykê pañstwa jako
takiego. Mo¿e zacznê od tego, ¿e w naszym jêzyku, naszej
mentalno�ci, w wyniku do�wiadczeñ z ostatnich kilkuset lat,
utrwalonych szczególnie mocno w ostatnich kilkudziesiêciu

S¹downictwo konstytucyjne fundamentem pañstwa prawa
Wyk³ad inauguracyjny Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzego Stêpnia

na rozpoczêcie roku akademickiego

latach, mamy wyobra¿enie pañstwa jako struktury, pewnej or-
ganizacji, nie chcê powiedzieæ aparatu przemocy, chocia¿ do
takich pojêæ te¿ niedawno siê odwo³ywano. Rozumienie pañ-
stwa, jako struktury zbudowanej hierarchicznie, odnajduje-
my nawet w naszym codziennym jêzyku. Mówimy: oni tam
na górze i my tu na dole, prawda? My obywatele gdzie� na
dole, a ponad nami unosi siê jaka� piramidalna struktura
o charakterze pionowym, wertykalnym, jako� panuje nad nami,
jest zobowi¹zana spe³niaæ ró¿nego rodzaju �wiadczenia na
rzecz obywateli.

Tego rodzaju konstrukcjê my�low¹ bardzo, jak powiedzia-
³em, ugruntowan¹ w rozwa¿aniach o pañstwie ostatnich na-
wet dwustu lat, musimy zburzyæ. Chocia¿ powinienem siê
wycofaæ z tej my�li, bo tu w Gdañsku niczego w osiemdzie-
si¹tym roku nie burzono, ale odbudowywano. Tego s³owa nie
nale¿a³oby wiêc u¿ywaæ.

Jeste�my na terenie politechniki, postarajmy siê wiêc tê struk-
turê hierarchiczn¹, pionow¹ � tu obywatele, tu jaka� gmina,
powiat, województwo, centrum � rzuciæ na p³aszczyznê i wów-
czas siê oka¿e, ¿e obywatel nie zmienia swojego miejsca, usy-
tuowania, a kolejne krêgi w³adzy ju¿ nie s¹ teraz szczeblami
w³adzy, ale krêgami koncentrycznie otaczaj¹cymi obywateli,
a jeszcze lepiej powiedzieæ � wspólnoty obywatelskiej. Po-
miêdzy obywatelem zatem a tym pierwszym krêgiem, który
wyznaczy nam gmina, bêdzie przestrzeñ na dzia³anie obywatel-
skie, w postaci ró¿nego rodzaju instytucji, tak zwanych poza-
rz¹dowych, prywatnych i tak dalej. Pó�niej, dopiero wtedy, kie-
dy zgodnie z zasad¹ pomocniczo�ci � zasad¹ pomocniczo�ci,
która od kilkudziesiêciu lat jest podstaw¹ budowania Unii Eu-
ropejskiej � instytucje najbli¿ej cz³owieka nie s¹ w stanie roz-
wi¹zaæ jego najistotniejszych problemów, dopiero wówczas w³¹-
czaæ siê bêd¹ krêgi w³adzy, a zatem w³a�nie powiat, województwo,
gdzie� na koñcu rz¹d centralny. Rz¹d centralny, który dot¹d

Fot. Krzysztof Krzempek
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by³ centralny, jest teraz po prostu na p³aszczy�nie oddalony.
Zabieg rzutu na p³aszczyznê ma jeszcze jedn¹, moim zdaniem,
pedagogiczn¹ zaletê. W tej hierarchicznej strukturze Moskwa
by³a wy¿ej, niektórzy mówi¹ nawet dzisiaj, boj¹c siê Unii Euro-
pejskiej: No, Moskwa by³a kiedy�, a teraz jest Bruksela. Kiedy
jednak dokonamy tego rzutu na p³aszczyznê, to zobaczymy,
¿e Bruksela nie jest wy¿ej, ona jest dalej i tylko wówczas bê-
dzie u¿ywana, kiedy jakie� problemy, istotne problemy ¿ycia
publicznego, pañstwowego, zwi¹zanego z bezpieczeñstwem
obywateli, rozwojem techniki, technologii ¿ycia gospodarcze-
go, nie bêd¹ mog³y byæ rozwi¹zane na poziomie pañstw naro-
dowych, czy raczej powiemy teraz: w krêgu pañstw narodo-
wych. W ten sposób wyzwalamy siê od lêków przed Uni¹,
przed Bruksel¹. Ona po prostu jest dalej, a nie wy¿ej.

Teraz, kiedy dokonali�my takiej operacji mentalnej, zastanów-
my siê, gdzie jest w³adza w ogóle? Po pierwsze zobaczymy, ¿e
jest pomiêdzy, na tej samej p³aszczy�nie, co my obywatele. Co
wiêcej, skonstatujemy, ¿e przecie¿ ludzie w³adzy s¹ takimi sa-
mymi obywatelami, jak wszyscy inni obywatele. Ró¿nica polega
tylko na tym, ¿e oni maj¹ wiêcej obowi¹zków, staj¹ siê s³ugami
spo³eczeñstwa. Dobrze jest przypomnieæ sobie dzisiaj, kiedy
rzadko siê uczymy ³aciny, ¿e �minister� po ³acinie znaczy s³u-
ga. A ka¿da w³adza � Montesquieu pisa³: Wiekuiste do�wiad-
czenie uczy, ¿e wszelki cz³owiek, który posiada w³adzê, sk³on-
ny jest jej nadu¿ywaæ � posuwa siê tak daleko, a¿ napotyka
granicê. Pierwsza i podstawowa konstatacja Monteskiusza, w³a-
dza zatem powinna byæ podzielona. Opisuj¹c, nie tak notabene
wiernie i precyzyjnie, system angielski, gdzie cz³onkowie rz¹-
du i kwestywno�ci wtedy i dzisiaj musz¹ byæ cz³onkami parla-
mentu, postulowa³ rozdzia³ w³adzy ustawodawczej od wyko-
nawczej i s¹downiczej. I tym przeszed³ do historii. ¯yj¹cy kil-
kadziesi¹t lat pó�niej Jan Jakub Russo próbowa³ walczyæ z t¹
koncepcj¹, przedstawiaæ istotê w³adzy w³a�nie skupionej w ciele
przedstawicielskim. Jan Jakub Russo by³ Szwajcarem, mia³ za-
plecze swojego najbli¿szego do�wiadczenia. A poza tym, co tu
du¿o mówiæ, Szwajcaria jest jak wiadomo otoczona górami,
wiêc tam ta koncepcja mog³a bezpiecznie siê rozwijaæ, ale prze-
niesiona na przyk³ad na wschód � da³a rezultat w postaci bol-
szewizmu.

Przez jaki� czas te koncepcje Jana Jakuba Russo i Monte-
skiusza walczy³y ze sob¹ w Europie, ale dzisiaj nie mamy ¿ad-
nych w¹tpliwo�ci, ¿e drog¹ Monteskiusza poszli ojcowie za-
³o¿yciele Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeprowadzaj¹c
rozdzia³ bardzo konsekwentnie, a jednocze�nie wprowadza-
j¹c szereg elementów równowa¿¹cych i hamuj¹cych wzajem-
nie rozdzielone ju¿ w³adze, których zbiór tworzy syndrom
check and balance, hamowania i równowagi. Ten kierunek
my�lenia ustrojowego to tak¿e nasza Konstytucja 3 maja, czy
Konstytucja marcowa z 1921 roku i porz¹dek konstytucyjny
z1989 roku. W perspektywie historycznej nie ma w¹tpliwo-
�ci, który nurt my�li ustrojowo-politycznej lepiej s³u¿y lu-
dziom. Na naszych oczach dokona³ siê, albo dokonuje siê na-
dal, prze³omowy wybór optymalnego kszta³tu ustrojowego
poszczególnych pañstw naszej czê�ci Europy. Obserwujemy
jednocze�nie proces modyfikacji klasycznego modelu trójpo-
dzia³u w³adz publicznych. Podzia³y te id¹ tak g³êboko i szero-
ko zarazem, ¿e z powodzeniem dzi� mo¿emy mówiæ nie tylko
o trójpodziale w³adzy, ale w³adzy podzielonej co do zasady.
Charakter tych podzia³ów determinowany jest historycznie,

ale pojawiaj¹ siê te¿ takie komponenty w³adzy publicznej, które
nie by³y znane w przesz³o�ci i które niejednokrotnie zmienia-
j¹ istotê dotychczasowego wymiaru pañstwa w ogóle.

Zasadniczo podzia³ w³adzy jest nadal aktualny, ale jak da-
lece dzi� oznacza co innego ni¿ w pierwszej po³owie XX wie-
ku, najlepiej widaæ na przyk³adzie organizacji wspólnot euro-
pejskich. Tradycyjna rola parlamentu, reprezentuj¹cego w³adzê
ustawodawcz¹, bardzo czêsto podzielonego na dwie izby, zo-
sta³a silnie ograniczona w funkcji ustawodawczej, poprzez
pierwotne i wtórne prawodawstwo unijne. Tworzone jest ono
przez reprezentacje narodowych rz¹dów centralnych na zasa-
dzie konsensu, czyli w zasadzie zastosowania tak ods¹dzonego
od czci i wiary liberum veto. Rola Parlamentu Europejskiego
zosta³a sprowadzona w istocie rzeczy do cia³a dyskutuj¹cego
i wspó³ doceniaj¹cego jedynie w pewnych granicach. Swoboda
ustawodawstwa krajowego z kolei ograniczona jest zarówno
prawem unijnym, jak i standardami Rady Europy oraz kon-
wencjami miêdzynarodowymi. Pog³êbione analizy wskazuj¹,
¿e nawet sze�ædziesi¹t procent legislacji na terenie Unii to le-
gislacja brukselsko-strasburgska. Inicjatywa ustawodawcza
rz¹du narodowego wyra¿a siê wiêc nie tylko w przestrzeni
krajowej, ale eksterioryzuje interes krajowy na p³aszczyznê
europejsk¹, podlegaj¹c wszelkim ograniczeniom wynikaj¹cym
z mechanizmów podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej
i w komisji. Bardzo w ten sposób ograniczona swoboda ma-
newru ustawodawczego, dyktowanego w dziewiêædziesiêciu
procentach przez egzekutywê krajow¹, natrafia niejednokrotnie
na dodatkow¹ rafê s¹downictwa konstytucyjnego, powszech-
nie dzi� w Europie wyposa¿onego w instrument wyrokowania
ostatecznego. Aktywno�æ egzekutywy ograniczona zosta³a przez
przekazanie ca³ego szeregu zadañ i kompetencji samorz¹dom
terytorialnym, zawodowym, akademickim, w niektórych tak-
¿e samorz¹dom ubezpieczeniowym i gospodarczym. Bardzo
¿a³ujê, ¿e w Polsce ci¹gle nie mamy jeszcze samorz¹du go-
spodarczego. Niezale¿ne i odrêbne jest s¹downictwo, w tym
s¹downictwo administracyjne niejednokrotnie �mielsze w swej
jurysdykcji od s¹downictwa powszechnego przede wszystkim
dlatego, ¿e trafiaj¹ tam w charakterze sêdziów jednostki
o wiêkszym do�wiadczeniu i silniejszym poczuciu niezawi-
s³o�ci. Model kariery sêdziego s¹dów powszechnych, model
w³a�ciwie odziedziczony po pañstwie pruskim, model kariery
urzêdniczej jest ju¿ dzisiaj zupe³nym anachronizmem. Na tym
nie koniec. Wynalazkiem tak¿e ostatnich lat jest niezale¿no�æ
banków centralnych dbaj¹cych o si³ê nabywcz¹ pieni¹dza,
aktywno�æ ombudsmanów, rzeczników praw obywatelskich,
którzy wprawdzie nie maj¹ instrumentów w³adczych, ale któ-
rzy moc¹ autorytetu potrafi¹ bardzo skutecznie kontrolowaæ
wszystkie inne w³adze. Klasyczny obraz podzia³u w³adz za-
k³ócaj¹ takie instytucje, jak Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji. Dzia³a na styku w³adzy wykonawczej z ustawodawcz¹,
ale przecie¿ do koñca w³adz¹ ustawodawcz¹ nie jest, wy³¹cza
media elektroniczne spod bezpo�redniej kontroli rz¹du cen-
tralnego i parlamentu, a przynajmniej powinna to robiæ. Rol¹
czynnika stabilizuj¹cego system organizacyjno-kontrolny tego
typu organów jest kadencyjno�æ pe³nionych funkcji przez oso-
by do niego powo³ane, co sprawia, ¿e pe³nione s¹ one zwykle
przez funkcjonariuszy niepowi¹zanych decyzjami personal-
nymi z czynnikami decyduj¹cymi w danej chwili w obsadzie
tych stanowisk. Pozostawimy na uboczu g³ównego nurtu ni-
niejszych uwag problematykê mediów w ogóle, zdaj¹c sobie
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w pe³ni sprawê, jak istotny jest wp³yw tego nieograniczonego
ju¿ cenzur¹ sektora ¿ycia publicznego na funkcjonowanie
pañstwa jako ca³o�ci. Media mog¹ byæ niejednokrotnie mimo
to wykorzystywane i nadu¿ywane przez polityków pe³ni¹cych
funkcje publiczne, ale ten wp³yw nie jest ju¿ taki jak wów-
czas, kiedy wszystkie te publikatory podlega³y jednemu o�rod-
kowi dyspozycyjnemu, nie tyle opisuj¹c �wiat, ale kreuj¹c ob-
raz wed³ug aktualnego zapotrzebowania rz¹dz¹cych.

Pionowe i poziome podzia³y w³adzy publicznej, jak te¿
mechanizmy kontrolne i ograniczaj¹ce swobodê dzia³alno�ci,
wszystko to sprawia, ¿e sprawowanie dzi� funkcji zwi¹zanych
z najwy¿szymi stanowiskami w pañstwie to chleb ciê¿ki, da-
leko rozmijaj¹cy siê z potocznym wyobra¿eniem o przywile-
jach w³adzy i o mo¿liwo�ciach jej dzia³ania. Mo¿e to niejed-
nokrotnie rodziæ frustracjê ludzi w³adzy i zniecierpliwienie,
wszak wybory czekaj¹ na skuteczne, przyrzeczone w kampa-
niach wyborczych, decyzje. Role zosta³y ju¿ jednak odwró-
cone. Kiedy� poddani, dzi� zbiorowy suweren oczekuj¹cy
natychmiastowej poprawy bytu. Politycy, dawniej klasa pa-
nuj¹ca, dzi� sprowadzona zosta³a, choæ nie zawsze z tego po-
litycy zdaj¹ sobie jeszcze sprawê, do pozycji raczej manage-
rów, jako s³udzy demokratycznego porz¹dku. A ³aska pañska,
jak to ³aska pañska, na pstrym koniu je�dzi.

Tekst pisany konstytucji jest jedynie rodzajem fotografii
przedstawiaj¹cej na przyk³ad jak¹� scenê rodzajow¹ w jakim�
plenerze, w której sfotografowane osoby pozowa³y wpraw-
dzie przez pewien czas i znieruchomia³y na moment w b³ysku
flesza, ale ju¿ od interpretatora tej fotografii, a przede wszyst-
kim od poziomu jego wiedzy i znajomo�ci rzeczy zale¿y to,
ile z tej fotografii da siê naprawdê wyczytaæ. A poza tym ¿y-
cie zd¹¿y³o popêdziæ ju¿ naprzód, zderzaj¹c fotografowane
przed chwil¹ postacie z innymi problemami, choæ dobrze za-
pewne bêdzie ustawiæ wspóln¹ fotografiê w widocznym miej-
scu, by przypomina³a nam ten podnios³y moment, kiedy ze
�wi¹teczn¹ rado�ci¹ w oczach pozowali�my do wspólnego
zdjêcia, na przyk³ad w dniu uchwalenia konstytucji.

Konstytucja powinna byæ tym w³a�nie fundamentem pañ-
stwa, i jest zapewne, ale musimy zdaæ sobie z tego sprawê, ¿e
w³a�nie ona jest przyjmowana zawsze w okre�lonym momen-
cie, tak jak z t¹ fotografi¹. Do�wiadczeniem Polski by³o przez
kilka lat, a dok³adnie od 1906 roku do grudnia �89 roku, dzia³a-
nie s¹du konstytucyjnego, w szczególnych warunkach swego
rodzaju deficytu konstytucyjnego. W gruncie rzeczy konstytu-
cja PRL-owska nie by³a konstytucj¹, ona by³a zbiorem ró¿nego
rodzaju deklaracji politycznych, ale nigdy aktem prawnym za-
wieraj¹cym normy prawne nadaj¹ce siê do bezpo�redniego sto-
sowania. St¹d s¹d konstytucyjny mia³ zasadniczy problem ju¿
wtedy, w osiemdziesi¹tym dziewi¹tym roku. W³a�ciwie do czego
siê odwo³ywaæ? Do czego�, co jest tylko zbiorem deklaracji?
A przecie¿ mamy do czynienia z s¹dem konstytucyjnym od �86
roku, jeszcze w tym schy³kowym okresie PRL.

 Z tego punktu widzenia pasjonuj¹ce jest poznawczo pierw-
sze orzeczenie polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego, który
stan¹³ w maju �86 roku przed zadaniem skonfrontowania pod-
stawowego aktu prawnego z konstytucj¹, której materialnie de
facto nie by³o, choæ formalnie oczywi�cie obowi¹zywa³a. Dys-
kwalifikuj¹c zaskar¿ony akt prawny, ze wzglêdu na sprzecz-
no�æ zasadom niedzia³ania prawa wstecz lex retro non agit, Try-
buna³ Konstytucyjny jednocze�nie podkre�li³, ¿e zasada ta,

chocia¿ nie zosta³a wyra¿ona w konstytucji PRL, stanowi pod-
stawow¹ zasadê porz¹dku prawnego oraz ¿e znajduje ona opar-
cie w takich warto�ciach, jak bezpieczeñstwo prawne
i pewno�æ obrotu prawnego oraz poszanowania praw nabytych.
W tym samym orzeczeniu stwierdzi³ tak¿e, ¿e w rozpoznawa-
nym przypadku mamy do czynienia z na³o¿eniem na obywateli
�wiadczenia wobec pañstwa w drodze aktu podstawowego, co
jest sprzeczne wed³ug powszechnego stanowiska doktryny, które
podziela tak¿e praktyka z zasad¹ wy³¹czno�ci ustawy, w zakre-
sie m.in. ustalania wszelkiego rodzaju obowi¹zkowych �wiad-
czeñ wobec pañstwa, zarówno osobistych, jak i maj¹tkowych.
Zwróæmy uwagê, ¿e i tym razem sêdziowie nie odwo³ali siê do
konkretnego fragmentu konstytucji pisanej, ale do powszech-
nego stanowiska doktryny, które zasadniczo podziela tak¿e prak-
tyka. Co wiêcej, przytoczono tu kilka zasad z katalogu tzw. klau-
zuli pañstwa prawnego, która formalnie wprowadzona zosta³a
do tekstu konstytucji pisanej dopiero w grudniu �89 roku. Ale
sêdziowie tego pierwszego sk³adu Trybuna³u Konstytucyjnego
ju¿ poprzez swoje orzecznictwo, które mo¿e jeszcze nie odgry-
wa³o istotnej roli merytorycznej, przygotowywali atmosferê,
fundament pod przysz³e pañstwo prawa. Odwo³uj¹c siê nie do
tekstu pisanego, ale do tych zasad, nawet zasad odwiecznych,
mo¿emy zapytaæ, czy tym samym naruszyli konstytucjê? Prze-
ciwnie! Wprawdzie ówczesne w³adze nie by³y zachwycone wy-
rokiem Trybuna³u Konstytucyjnego w tej w³a�nie sprawie i da-
wa³y temu ca³kiem nieteatralnie wyraz, ale po latach formu³a
oparcia orzeczenia wprost na podstawowych zasadach porz¹d-
ku prawnego, a nie na normach konstytucyjnych wynikaj¹cych
wprost z tekstu ówczesnej konstytucji, zosta³a uznana nie tylko
za akt odwagi cywilnej sêdziów, ale przede wszystkim � i to
jest ich g³ówn¹ zas³ug¹ � za pocz¹tek budowania nowego po-
rz¹dku konstytucyjnego, opartego na zasadzie pañstwa prawa.

Nie by³ to zreszt¹ jedyny przypadek przywo³ania w tamtym
okresie tre�ci orzeczenia, a nie zawartej w tek�cie konstytucji
wprost zasady pañstwa prawnego. Proces ten uleg³ przyspie-
szeniu, niejako zmianie jako�ciowej, z chwil¹ bezpo�redniego
wyra¿enia zasady pañstwa prawnego ju¿ w tek�cie znowelizo-
wanej konstytucji, co mia³o miejsce z koñcem grudnia �89 roku.
Choæ bez próby bli¿szego zdefiniowania jej normatywnej tre-
�ci. Zdaniem Trybuna³u by³o zidentyfikowanie w granicach
zasady pañstwa prawa szczegó³owych jej postaci czy aspektów
i poszerzenie jej katalogów z wyra�nym podkre�leniem, ¿e s¹
one dedukowane. Z tre�ci zasady pañstwa prawnego wynikaj¹,
a nawet wynikaj¹ cytaty z wielu orzeczeñ Trybuna³u.

Proces ten nie zakoñczy³ siê z uchwaleniem obecnie obo-
wi¹zuj¹cej konstytucji z 1997 roku, choæ wiele zasad, wywo-
dzonych z metazasady pañstwa prawnego, zosta³o w nowej
konstytucji zapisanych. Wprost zasada bezpo�rednio�ci na
przyk³ad, zasada proporcjonalno�ci czy zasada prawa do s¹du.

I w tym miejscu dochodzimy do istoty rzeczywistego i nieja-
ko ontycznego konfliktu miêdzy �wiatem sêdziów, w szczegól-
no�ci sêdziów konstytucyjnych, a �wiatem polityki. Sêdziowie
odwo³uj¹ siê w swoich orzeczeniach, a w³a�ciwie w uzasadnie-
niach wyroków, do konstytucji rozumianej szeroko, jako zbiór
zasad i norm wyra¿onych nie tylko wprost przez tekst pisany
konstytucji, ale tak¿e tych, które tkwi¹ w porz¹dku konstytu-
cyjnym immanentnie, niejako za fasad¹ tekstu zapisanego
w danej chwili, czyli w dacie jej uchwalenia. I które by³y pra-
cowicie przez pokolenia odkrywane niejako w porz¹dku rze-
czy i pieczo³owicie utrwalane w  prawniczych opracowaniach
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i komentarzach, na przyk³ad: zasada swobody umów z pew-
no�ci¹ jest empirycznie sprawdzon¹ fundamentaln¹ podstaw¹
¿ycia gospodarczego, która w pewnych sytuacjach mo¿e byæ
ograniczona, ale jej ca³kowite zniesienie, jakie mia³o miejsce
w poprzednim okresie w krajach tzw. obozu socjalistycznego,
które preferowa³y gospodarkê nakazowo-rozdzielcz¹, musia³o
doprowadziæ do za³amania siê ¿ycia gospodarczego w ogóle.
Zasada swobody umów  nie jest wiêc jedn¹ z mo¿liwych form
organizacji ¿ycia gospodarczego, mo¿liwych do zadekretowania
z góry, niejako konkurencyjnie z inn¹ form¹, ale rzeczywisto-
�ci¹, a w³a�ciwie podsumowaniem dorobku pokoleñ w zakresie
¿ycia gospodarczego i tym samym spo³ecznego. Zasada ta za-
warta jest zatem immanentnie w systemie zasad i norm konstytu-
cyjnych, i wspó³tworzy³a obiektywnie porz¹dek konstytucyjny,
choæ nie jest zapisana wyra�nie w tek�cie obecnie obowi¹zu-
j¹cej polskiej konstytucji. Notabene polski Trybuna³ Konsty-
tucyjny, podobnie jak s¹d konstytucyjny w Karlsruhe, wywo-
dzi j¹ nawet nie z zasady wolno�ci gospodarczej, ale z zasady
wolno�ci w ogóle. W pewnym sensie zatem konstytucja jest
niewidzialna, podobnie jak inne tworz¹ce realnie istniej¹cy
porz¹dek konstytucyjny zasady pañstwa prawa, niekoniecz-
nie wyra¿one w pisanym tek�cie samej konstytucji.

�wiat polityki tkwi równie¿ w realnym �wiecie ludzkich
oczekiwañ, które nale¿a³oby spe³niæ, w mniemaniu polityków,
niemal natychmiast. Konfrontuje siê jednak z realnymi mo¿li-
wo�ciami spe³nienia, czêstokroæ na drodze widzianych trudno-
�ci, spe³nienia postulatów wyborczych. Na drodze stoj¹ tak¿e
ca³kiem widzialni, konkretni sêdziowie konstytucyjni, którzy
odwo³uj¹ siê na domiar z³ego do niewidzialnych zasad, ich zda-
niem tkwi¹cych immanentnie w tre�ci konstytucji, której prze-
cie¿ sami nie pisali, a któr¹ czêstokroæ pisali politycy.

S¹d Konstytucyjny to zwykle niewielka grupa, nie najm³od-
szych ju¿ prawników, którzy pozbawieni s¹ zwykle wystarcza-
j¹co silnych instrumentów w egzekucji swoich orzeczeñ. Wy-

daje siê, ¿e stoj¹ w tym sporze na z góry straconej pozycji. Nie-
mniej jednak wszystkie niemal narody buduj¹ce demokracjê,
wszystkie w naszej czê�ci Europy, zdecydowa³y siê na utwo-
rzenie s¹dów konstytucyjnych. Widaæ w idei niewidzialnej kon-
stytucji dostrzeg³y silnego obroñcê podstawowych warto�ci nie-
zbêdnych do istnienia. Ja nale¿ê do tego krêgu prawników,
którzy uwa¿aj¹, ¿e w naszej tradycji konstytucyjnej, która prze-
cie¿ nie zaczyna siê z Konstytucj¹ 3 maja, ale znacznie wcze-
�niej, i nawet mo¿na j¹ datowaæ na czas wcze�niejszy ni¿ rok
1572, kiedy po �mierci ostatniego z Jagiellonów szlachta, czyli
naród polityczny musia³ zdecydowaæ, w jaki sposób kreowaæ
struktury w³adzy, w jaki sposób prowadziæ nawê pañstwow¹.
To by³ moment prze³omowy w naszych dziejach, ale pamiêtaj-
my, ¿e decyzje wtedy podejmowane, Artyku³y Henrykowskie,
zasada wyborów viritim, mia³y swoje oparcie w czym� znacz-
nie g³êbszym � mianowicie w tradycji zapisanej w kronice mi-
strza Wincentego, który pod koniec XII wieku, a zatem jeszcze
przed 1215 rokiem, to jest data przyjêcia naszej Magna Charta
Libertatum, pisa³ w swojej s³ynnej kronice, opisuj¹c moment
spotkania �w. Wojciecha z Boles³awem: ��wiêty w wielu rze-
czach krótko go poucza, godne mówi majestatu królewskiego
s¹ s³owa, gdy wyznaje, i¿ jest w³adc¹, którego wi¹¿¹  prawa�.
Tak dalece powaga w³adców zale¿y od powagi prawa.

I nawi¹zuj¹c do ostatniego fragmentu przemówienia Pana
Rektora, chcia³bym powiedzieæ: We have the same dream.
Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie!

Chcia³bym swoje wyst¹pienie zakoñczyæ fragmentem listu,
który skierowa³ do Antoniego S³onimskiego Julian Tuwim.
Bezpo�rednio po II wojnie �wiatowej Julian Tuwim jeszcze
by³ w Nowym Jorku, Antoni S³onimski ju¿ wróci³ z Londynu
do kraju i w li�cie do Tuwima bardzo odradza³ mu powrót do
Polski, mówi³, ¿e tu jest fatalnie, tu siê nie da ¿yæ. Julian Tu-
wim  odpowiedzia³, ¿e mimo wszystko wraca, bo� �W Pol-
sce wszystko jest mo¿liwe. Nawet zmiany na lepsze.�

Ponad cztery tysi¹ce trzystu studentów,
o tysi¹c wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku,

rozpoczê³o naukê na pierwszym roku stu-
diów na Politechnice Gdañskiej. W gronie
pierwszoroczniaków, mimo opinii o po-
litechnice jako uczelni sfeminizowanej,
znalaz³o siê wiêcej ni¿ tysi¹c trzysta ko-
biet. Najwiêcej nowych ¿aków studiowaæ
bêdzie na Wydziale In¿ynierii L¹dowej
i �rodowiska oraz Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki. Najwiêk-
sz¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê: nowo
otwarta Europeistyka, Zarz¹dzanie, Bio-
technologia, Budownictwo, Architektura,
Automatyka i Robotyka oraz Elektroni-
ka i Telekomunikacja.

� Politechnika Gdañska w tym roku,
kolejnym roku ni¿u demograficznego,
przyjê³a na pierwszy rok studiów o tysi¹c
studentów wiêcej, ni¿ w ubieg³ym roku.
Immatrykulujemy dzisiaj dok³adnie 4 339

za osi¹gniêcia dydaktyczne oraz za ca³o-
kszta³t dorobku.

Wyró¿nienia otrzymali te¿ studenci.
Jan Koz³owski, marsza³ek województwa
pomorskiego, przyzna³ stypendia dwuna-
stu najzdolniejszym ¿akom.

Punktem kulminacyjnym uroczysto�ci
by³ wyk³ad Jerzego Stêpnia, prezesa Try-
buna³u Konstytucyjnego, �S¹downictwo
konstytucyjne fundamentem pañstwa pra-
wa�.

� Zaproszenie do wyk³adu inaugura-
cyjnego to jest zawsze wielki zaszczyt dla
osoby, której to zadanie powierzono. Tak
w³a�nie siê czujê. Zw³aszcza, ¿e znala-
z³em siê w Gdañsku, mie�cie symbolu �
Jerzy Stêpieñ rozpocz¹³ wyst¹pienie.

Na zakoñczenie rektor Rachoñ podziê-
kowa³ wszystkim, którzy u�wietnili swo-
j¹ obecno�ci¹ uroczysto�æ inauguracyjn¹,
a Akademicki Chór PG od�piewa³ Gaude
Mater Polonia.

Ewa Kuczkowska
Biuro Prasowe PG

Vivat Academia, vivant professores!
nowych ¿aków studiów stacjonarnych.
Z tego miejsca autorom tego sukcesu, pra-
cownikom i studentom Politechniki Gdañ-
skiej sk³adam serdeczne gratulacje i go-
r¹ce podziêkowania � mówi³ prof. Janusz
Rachoñ podczas przemówienia inaugura-
cyjnego.

Uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego 2007/2008 rozpoczê³a siê tradycyj-
nym przemarszem, który otworzyli pedlo-
wie. G³o�nym stukaniem laskami o pod³ogê
zawiadomili zebranych w auli, ¿e zbli¿aj¹
siê w³adze uczelni. Symbolicznej imma-
trykulacji dokona³ prof. Janusz Rachoñ.

Podczas inauguracji rektor udekorowa³
prof. Ryszarda Roskosza (WEiA) Z³otym
Medalem za Zas³ugi dla Politechniki Gdañ-
skiej. Ponadto pracownicy naukowi PG
otrzymali Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej oraz Nagrody Rektora Politech-
niki Gdañskiej za osi¹gniêcia naukowe,


