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Tytułem i godnością doktora honoris
causa uhonorowany został prof. Bo−

lesław Mazurkiewicz, były rektor naszej
uczelni, związany z Politechniką Gdańską
od ponad pięćdziesięciu lat. Aktu promo−
cji dokonał prof. Janusz Rachoń, rektor
Politechniki Gdańskiej, podczas uroczy−
stego posiedzenia Senatu, które odbyło się
9 stycznia 2008 roku.

– Wielki to dla mnie zaszczyt i honor
przedstawić Państwu sylwetkę profesora
Bolesława Mazurkiewicza, którego Senat
Politechniki Gdańskiej przyjął w poczet
najznamienitszych doktorów naszej uczel−
ni, nadając mu godność doktora honoris
causa – tymi słowami rozpoczął laudację
na cześć laureata prof. Ryszard Krystek z
Katedry Inżynierii Drogowej Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Profesor Mazurkiewicz od ponad pięć−
dziesięciu lat związany jest z Politechniką
Gdańską. Tutaj ukończył studia, prowa−
dził pracę badawczą i dydaktyczną, był
prorektorem i rektorem. Ma na swoim
koncie oryginalne osiągnięcia w zakresie
inżynierii morskiej oraz ogromny dorobek
naukowo−dydaktyczny, jest autorem po−
nad 420 pozycji.

– Profesor Mazurkiewicz jest wybit−
nym, światowej sławy uczonym, jednym
z twórców i pionierów współczesnego
budownictwa morskiego. Całe życie zwią−
zał z Politechniką Gdańską jako inżynier,
nauczyciel i badacz, oraz z morzem jako
żeglarz. Niełatwo jest mówić o osobie,
która przez całe życie oddawała się swo−

im pasjom, od inżynierii począwszy, na
żeglarstwie kończąc, i miała wielki dy−
stans do pochwał i wyróżnień – kontynu−
ował prof. Krystek, który nie tylko ser−
decznie gratulował prof. Mazurkiewiczo−
wi, ale i zaprezentował jego osiągnięcia
naukowe.

Dostojny laureat, nowo wprowadzo−
ny w poczet doktorów honoris causa PG,
gorąco dziękował wszystkim życzliwym
ludziom, których spotkał na swojej dro−
dze, a szczególnie żonie oraz przyjacio−
łom z Katedry Budownictwa Morskiego
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi−
ska PG.

– Czy osiągnąłem wszystkie swoje
cele? – pytał skromnie prof. Mazurkie−
wicz. – Nie mnie to oceniać, ale gdybym
miał do dyspozycji jeszcze jedno życie,
robiłbym to, co dotychczas.

W uroczystości wzięło udział wielu go−
ści, w auli Gmachu Głównego brakowało
miejsc. Swą obecnością zaszczycili  ją m.in.
doktorzy honoris causa PG – prof. Lech
Kobyliński oraz prof. Leon Kieres, rekto−
rzy Politechniki poprzednich kadencji –
prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Edmund
Wittbrodt oraz prof. Aleksander Kołodziej−
czyk, rektorzy trójmiejskich uczelni wy−
ższych oraz prof. Witalij Stiepasnowicz
Dorofiejew, rektor Politechniki Odeskiej.
Przybyli także prezydenci Trójmiasta,
przedstawiciele rad miejskich, dyrektorzy,
prezesi, przedsiębiorcy i menedżerowie,
przedstawiciele agend rządowych i samo−

rządowych, związków zawodowych oraz
ludzie nauki, kultury i mediów.

DossierDossierDossierDossierDossier

Prof. Bolesław Mazurkiewicz ma 77
lat, urodził się w Kościerzynie. W poło−
wie lat czterdziestych brał udział w ru−
chu oporu jako goniec tajnej organizacji
Gryf Pomorski. Studiował na Wydziale
Budownictwa Lądowego Politechniki
Gdańskiej, specjalizując się w konstruk−
cjach budowlanych. Pracę na uczelni roz−
począł w 1960 roku, jako projektant w
Zakładzie Fundamentowania. W cztery
lata później uzyskał doktorat, a w 1968
roku – habilitację. Tytuł naukowy pro−
fesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980
roku, a tytuł profesora zwyczajnego w
pięć lat później. W 1991 roku został pro−
fesorem tytularnym Uniwersytetu w Stut−
tgarcie, Niemcy. Prof. Bolesław Mazur−
kiewicz w latach 1981–1984 był pierw−
szym zastępcą rektora, piastując funkcję
prorektora do spraw organizacyjnych, a
w latach 1987–1990 – rektorem Politech−
niki Gdańskiej. Od 1983 roku, aż do
przejścia na emeryturę w 2001 roku,
sprawował funkcję kierownika Katedry
Budownictwa Morskiego.

Ma na swoim koncie oryginalne osią−
gnięcia z zakresu szeroko pojętej inżynie−
rii morskiej. Jego dorobek piśmienniczy
obejmuje ponad 420 pozycji, w tym czter−
naście książek, z dziedziny morskich kon−
strukcji stoczniowych i portowych oraz
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konstrukcji pełnomorskich, publikowa−
nych w kraju i za granicą.

Bardzo duże zasługi prof. Mazurkie−
wicz położył w zakresie organizacji pol−
skiego oraz światowego szkolnictwa wy−
ższego oraz nauki. Był m.in. w latach
1989–1994 członkiem Zarządu Konferen−
cji Rektorów Europejskich CRE, a w la−
tach 1990– 2000 – członkiem Zarządu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Uni−
wersytetów. Aktualnie jest przewodniczą−
cym Rady Naukowej Instytutu Budownic−

twa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w
Gdańsku, przewodniczącym Rady Nauko−
wej Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz
przewodniczącym Rady Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest
członkiem Akademii Nauk Inżynieryj−
nych Federacji Rosyjskiej, Międzynaro−
dowej Akademii Inżynierii w Rosji, Aka−
demii Transportu Ukrainy i Akademii In−
żynierskiej w Polsce.

Prof. Bolesław Mazurkiewicz jest dok−
torem honoris causa wielu uniwersytetów,

m.in. Uniwersytetu Politechnicznego w St.
Petersburgu (1989), Akademii Budownic−
twa i Architektury w Odessie (1995), Aka−
demii Marynarki Wojennej w Gdyni (1997),
Uniwersytetu w Karlsruhe (1998), Politech−
niki Szczecińskiej (1999) i Uniwersytetu
Technicznego w Kaliningradzie (2005).

Ma na swoim koncie niezliczoną licz−
bę nagród, wyróżnień i odznaczeń pań−
stwowych, resortowych i regionalnych,
m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Or−
deru Odrodzenia Polski (2004) i Złoty
Medal za Zasługi dla Politechniki Gdań−
skiej (2001).

Doktor honoris causa jest tytułem ho−
norowym, nadawanym przez senaty wy−
ższych uczelni – uprawnione do nadawa−
nia stopnia naukowego doktora habilito−
wanego – osobom szczególnie zasłużo−
nym na polu nauki lub kultury. Na Poli−
technice Gdańskiej tym tytułem uhonoro−
wanych zostało w powojennej historii
uczelni 38 osób. Dwie kolejne uroczysto−
ści zaplanowano na 16 kwietnia, kiedy
tytułem doktora honoris causa uhonoro−
wani zostaną: prof. Michał Białko i prof.
Jan Węglarz.

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy
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Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Wielce Szanowny i Drogi Profesorze,
Panie i Panowie!

Wielki to dla mnie zaszczyt i honor przedstawić Państwu
sylwetkę Profesora Bolesława Mazurkiewicza, którego Senat
Politechniki Gdańskiej przyjął w poczet najznamienitszych
doktorów naszej Uczelni, nadając Mu godność doktora hono−
ris causa. Zaszczyt, albowiem zgodnie ze starą uniwersytecką
tradycją wygłoszenie mowy pochwalnej, sławiącej Uczonego,
Jego dzieło i zasługi dla nauki jest wielkim wyróżnieniem.
Honor, albowiem mogę tu przed Państwem oświadczyć, że
miałem możliwość spędzenia w sąsiedztwie Profesora 40 lat
pracy w Politechnice Gdańskiej, w tym połowę w profesor−
skim gronie, obserwując z nieukrywanym podziwem, jak moż−
na było zrobić tak wiele, w ciągu tak krótkiego czasu. Wszak
ludziom o wielkiej aktywności czas bardzo szybko upływa.

Profesor Mazurkiewicz jest wybitnym, światowej sławy
uczonym, jednym z twórców i pionierów współczesnego bu−
downictwa morskiego. Całe swe życie związał z Politechniką

Gdańską jako inżynier, nauczyciel i badacz, oraz z morzem
jako żeglarz. Niełatwo jest mówić o Osobie, która przez całe
zawodowe życie oddawała się swym pasjom – od inżynierii
począwszy, na żeglarstwie kończąc – i miała wielki dystans do
pochwał i wyróżnień.

Profesor urodził się 9 maja 1931 r. w Kościerzynie. Dwu−
stopniowe studia wyższe ukończył w 1956 r. na Wydziale
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Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w specjalno−
ści konstrukcje budowlane. W latach 1956–1960 pracował w
biurach projektowych w Gdańsku, zajmując się projektowa−
niem mostów i innych obiektów transportu drogowego i lotni−
czego. Pracę w Politechnice Gdańskiej rozpoczął w roku 1960
w charakterze projektanta w Zakładzie Fundamentowania.
Doktorat uzyskał w Politechnice Gdańskiej w 1964 roku na
podstawie pracy pt. „Stateczność gródz o podwójnej ściance
szczelnej”, a habilitację w 1968 roku na podstawie rozprawy
„Tarcie negatywne pali”. W 1969 roku został powołany na sta−
nowisko docenta w Instytucie Hydrotechniki Politechniki
Gdańskiej. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał
w 1980 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 1985 roku. W
1991 roku został profesorem tytularnym w Uniwersytecie w
Stuttgarcie, a w 1999 roku profesorem honoris causa Narodo−
wego Uniwersytetu Morskiego w Odessie.

Profesor Mazurkiewicz był w latach 1981–1984 pierwszym
zastępcą rektora, pełniąc funkcję prorektora do spraw organiza−
cyjnych, a w latach 1987–1990 rektorem Politechniki Gdańskiej.
Od 1983 roku, aż do przejścia na emeryturę w 2001 roku, był
kierownikiem Katedry Budownictwa Morskiego. Ma oryginal−
ne osiągnięcia naukowe w szeroko pojętej inżynierii morskiej, a
Jego dorobek piśmienniczy obejmuje ponad 420 pozycji, w tym
14 książek z dziedziny morskich konstrukcji stoczniowych i
portowych oraz z dziedziny konstrukcji pełnomorskich. W roku
2004 ukazała się najnowsza książka poświęcona budowie i pro−
jektowaniu portów jachtowych, która znakomicie ilustruje pio−
nierski charakter tej, i wcześniejszych, publikacji Profesora. W
sumie wydane własne książki i rozdziały w książkach współau−
torskich objęły ponad trzy tysiące stron druku. Obecnie przygo−
towywana jest do druku kolejna publikacja poświęcona inży−
nierii morskiej, która będzie swego rodzaju podsumowaniem
osiągnięć naukowych i zawodowych w dziedzinie, której Profe−
sor poświęcił całe życie. Należy nadmienić, że książkę poświę−
coną suchym dokom wydano za granicą dwukrotnie: w Niem−
czech i w Stanach Zjednoczonych. Profesor opracował także
wiele skryptów dla studentów. W ramach wykładów prowadzo−
nych przez 25 lat w Uniwersytecie w Stuttgarcie przygotował
wielokrotnie wznawiany skrypt, poświęcony posadowieniu bu−
dowli na otwartych akwenach.

Bardzo duże osiągnięcia ma Profesor w zakresie organiza−
cji szkolnictwa wyższego i nauki w kraju i za granicą. Był mię−
dzy innymi, w latach 1989–1994, członkiem Zarządu Konfe−
rencji Rektorów Europejskich CRE (Standing Conference of
Rectors, Presidents and Vice−chancellors, Genewa, Szwajca−

ria), a w latach 1990–2000 – członkiem Zarządu Międzynaro−
dowego Stowarzyszenia Uniwersytetów (International Asso−
ciation of Universities w Paryżu). Obecnie jest przewodniczą−
cym Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego Pol−
skiej Akademii Nauk w Gdańsku, przewodniczącym Rady Na−
ukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz przewodniczą−
cym Rady Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Od
lat jest konsultantem wielu instytucji i przedsiębiorstw, krajo−
wych, jak i zagranicznych, w zakresie morskich konstrukcji
hydrotechnicznych, oraz krajowym rzeczoznawcą w zakresie
konstrukcji budowlanych.

Profesor jest doktorem honoris causa następujących uczel−
ni: Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w St. Peters−
burgu (1989), Akademii Budownictwa i Architektury w Odes−
sie (1995), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1997),
Państwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu (1998), Uniwer−
sytetu Fridericiana w Karlsruhe (1998), Politechniki Szczeciń−
skiej (1999) i Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego
(2005). Ponadto jest członkiem Akademii Nauk Inżynieryjnych
Federacji Rosyjskiej (członek zagraniczny – 1993), Między−
narodowej Akademii Inżynierii w Rosji (członek honorowy –
1993), Akademii Transportu Ukrainy (członek zwyczajny –
1999) i Akademii Inżynierskiej w Polsce (członek zwyczajny
– 2005). Otrzymał bardzo wiele nagród, wyróżnień i odzna−
czeń państwowych, resortowych i regionalnych. Z odznaczeń
tych wymienić należy przede wszystkim Krzyż Komandorski
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2004) i Złoty Medal za
Zasługi dla Politechniki Gdańskiej (2001).

Działalność naukowo−badawcza i naukowo−techniczna Pro−
fesora jest wyjątkowo bogata i dotyczy, ogólnie rzecz biorąc,
szeroko pojętej inżynierii morskiej, a więc wzajemnego od−
działywania środowiska morskiego, morskich budowli hydro−
technicznych i podłoża budującego dno morskie. W syntetycz−
nym ujęciu można wymienić następujące osiągnięcia nauko−
we i inżynierskie.
····· Opracowanie metody obliczeń stateczności gródz na podsta−

wie własnych, wieloletnich badań w skali naturalnej, jak i na
modelach. Te ostatnie wykonane przy użyciu zbudowanego
przez Niego po raz pierwszy w Polsce, analogowego modelu
gruntu. Wyniki badań i rozwiązań teoretycznych, będące także
przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków naukowych
za granicą, umożliwiły przede wszystkim ocenę stopnia bez−
pieczeństwa i stabilności gródz. Metodę tę zastosowano pod−
czas realizacji pierwszego w Polsce grawitacyjnego doku
suchego, co umożliwiło jego budowę w osuszonym wykopie
otoczonym grodzami, a nie metodą bardzo uciążliwego i pra−
cochłonnego betonowania podwodnego.

····· Opracowanie metody ustalania wartości i przebiegu oddzia−
ływania tarcia negatywnego pali fundamentowych. Dzięki
przeprowadzonym badaniom własnym, przy wprowadze−
niu metody pomiaru zagęszczenia piasku stosowanego w
badaniach, uzyskano możliwość oceny rzeczywistych od−
działywań osiadającego podłoża na fundamenty, głównie
stoczniowych i portowych torów poddźwignicowych, a
zwłaszcza suwnic bramowych, niezwykle czułych na nie−
równomierne odkształcenia ich podtorzy.

····· Opracowanie i wprowadzenie do praktyki projektowej me−
tody określania dopuszczalnych obciążeń pochylni podłuż−
nych i poprzecznych podczas budowy i wodowania stat−
ków. Metodę tę Profesor opracował na podstawie przepro−
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wadzonych w skali naturalnej, własnych badań wzajemne−
go oddziaływania wodowanego statku i konstrukcji pochyl−
ni. Prowadzono je głównie podczas wodowań statków, pro−
gresywnego wzrostu masy statków i obciążeń pochylni,
szczególnie przy założeniu zgniatania konstrukcji kołyski
dziobowej, jak również przy uwzględnieniu opóźnień dzia−
łania reakcji od obracającego się na kołysce dziobowej stat−
ku. Metoda ta umożliwiła znaczne, nawet trzykrotne, zwięk−
szenie nośności statków budowanych na istniejących po−
chylniach podłużnych i poprzecznych w stoczniach w Gdań−
sku, Gdyni i Szczecinie, bez potrzeby przebudowy konstruk−
cji tych pochylni. Z punktu widzenia kosztów budowy no−
wych pochylni lub przebudowy istniejących, opracowana
metoda jest osiągnięciem wzorcowym, jako że została na−
tychmiast wprowadzona do praktyki i dała bardzo wymier−
ne i znaczne korzyści finansowe.

····· Zbudowanie nowoczesnego, drugiego w Polsce, suchego
doku dla statków o nośności 400.000 TDW. Zaprojektowa−
no go w postaci suchego doku drenażowego, a więc działa−
jącego ze znacznie obniżonym wyporem hydrostatycznym.
Naukową podstawą konstrukcji były własne prace badaw−
cze Profesora, dotyczące ustalania warunków oddziaływa−
nia konstrukcji grawitacyjnego doku suchego przy obniża−
niu napiętego zwierciadła wody gruntowej. Efektem przy−
jętego rozwiązania było nie tylko znaczne obniżenie nakła−
dów inwestycyjnych w wyniku zredukowania grubości płyty
dennej i głębokości wymaganych wykopów dla zrealizo−
wania konstrukcji doku,  ale również, co było niezwykle
ważne, zachowanie istniejących warunków wodnych w pod−
łożu i zapewnienie ciągłego poboru wody z ujęć znajdują−
cych się na terytorium portowym w rejonie budowy doku.
Należy zaznaczyć, że Profesor kierował także realizacją
całego przedsięwzięcia.

····· Prowadzenie wieloletnich badań z zakresu wzajemnego od−
działywania falowania morskiego, rurociągu podmorskie−
go i podłoża. Efektem tych badań są metody wyznaczania
oddziaływań hydrodynamicznych rurociągów podmorskich,
a przede wszystkim zagłębionych w podłożu dna morskie−
go. Szczególną cechą tych metod jest uwzględnienie reak−
cji podłoża dna morskiego pod wpływem oddziaływania cy−
klicznego falowania morskiego na konstrukcję rurociągu.
Pełne wykorzystanie wyników badań nastąpiło, między in−
nymi, przy realizacji gazociągu podmorskiego z pola gazo−
wego na Bałtyku do elektrociepłowni we Władysławowie.

····· Opracowywanie od roku 1981 zaleceń do projektowania
morskich budowli hydrotechnicznych, stosowanych szero−
ko w polskiej praktyce projektowej i wykonawczej, a za−
pewniających prawidłowe rozwiązania konstrukcyjne tych
budowli. Zalecenia te Profesor opracował na podstawie
wyników własnych badań naukowych, a po ich opubliko−
waniu uznano je za doskonały przykład wdrażania osiągnięć
naukowych do praktyki. Najnowsze wydanie tych zaleceń
ukazało się drukiem w postaci książkowej w roku 2006.
Należy tutaj podkreślić, że Profesor przez 12 lat brał udział
w pracach Międzynarodowego Komitetu Konstrukcji Brze−
gowych, opracowującego zalecenia dotyczące projektowa−
nia i wykonawstwa budowli morskich.

····· Prowadzenie przez ponad 20 lat jedynej w Polsce specjal−
ności, a mianowicie budownictwa morskiego, umożliwia−
jącej kształcenie hydrotechników morskich. Jako wybitny
specjalista z tej dziedziny wykształcił 140 magistrów inży−
nierów, 12 doktorów i 5 doktorów habilitowanych, co w
przypadku specjalności konstrukcyjnej należy uznać za duże
osiągnięcie w zakresie kształcenia kadry naukowej. Z pię−
ciu habilitantów dwóch uzyskało tytuły naukowe profeso−
ra, a dwóch zostało profesorami uczelnianymi.

····· Prowadzenie szerokiej działalności konsultacyjnej w kraju
i za granicą. Dwa wydania książki o dokach suchych stały
się na całym świecie podstawą projektowania i wykonaw−
stwa tych najpoważniejszych oraz najbardziej skompliko−
wanych hydrotechnicznych konstrukcji stoczniowych oraz
podstawą do konsultowania szeregu rozwiązań tych kon−
strukcji. Wymienić należy chociażby udział w pracach kon−
cepcyjnych i projektowych ośmiu doków suchych, między
innymi w Turcji, Iranie, Indiach, Niemczech i Norwegii,
realizowanych w bardzo trudnych warunkach geotechnicz−
nych, a w przypadku Turcji i Iranu o dużym zagrożeniu trzę−
sieniami ziemi. Wspomnieć trzeba także o bardzo licznych
budowlach morskich realizowanych w kraju, w których
udział Profesora jest znaczący. Należy do nich chociażby
nowy terminal kontenerowy w Gdańsku, realizowany pod
Jego ścisłym nadzorem. Współpracuje bardzo szeroko z
polskimi urzędami morskimi, biurami projektów i przed−
siębiorstwami wykonawczymi, przy czym w ramach tej
współpracy dość często podejmuje rolę arbitra w rozstrzy−
ganiu sporów między stronami i doradcy w ustalaniu wa−
runków ich zakończenia. Bardzo duża wiedza Profesora i
umiejętności współdziałania z ludźmi prowadzą najczęściej
do rozwiązań ugodowych.

····· Prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie hydro−
technicznego budownictwa stoczniowego w ramach Orga−
nizacji Narodów Zjednoczonych. Działalność ta dotyczyła
między innymi stoczni: Hawana na Kubie, Bijela w Jugo−
sławii, Pendik w Turcji, Surabaja w Indonezji i Praslin na
Seszelach. W wyniku prac konsultacyjno−projektowych zre−
alizowano, między innymi na Seszelach, całkowicie nową
stocznię budującą jednostki rybackie.
Podsumowanie wyników zrealizowanych prac naukowych

w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii morskiej prowadzi jed−
noznacznie do wniosku, że prace te stanowią wybitne osiągnię−
cia naukowe i inżynierskie, które miały, i nadal mają, duże zna−
czenie dla nauki oraz gospodarki narodowej, o czym świadczy
między innymi fakt ich szybkiego wdrożenia do praktyki. Po−
nadto cała działalność naukowo−dydaktyczna oraz naukowo−Fot. Krzysztof Krzempek
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techniczna świadczy o pełnej realizacji przez Profesora zadań
stawianych naukowcom w zakresie przekazywania swojej wie−
dzy innym i udzielania im wszechstronnej pomocy.

Niezależnie od przedstawionej działalności naukowej i inży−
nierskiej Profesor od najmłodszych lat poświęcał wiele swojego
czasu działalności społecznej, a przede wszystkim ulubionemu
żeglarstwu pełnomorskiemu. Uzyskał wszystkie stopnie żeglar−
skie i piastował przez wiele lat stanowiska komandora klubu
oraz prezesa związku żeglarskiego, a ostatnio powierzono Mu
funkcję Honorowego Prezesa Gdańskiego Okręgowego Związ−
ku Żeglarskiego. Profesor ma bardzo duże zasługi dla żeglar−
stwa polskiego, a szczególnie żeglarstwa województwa pomor−
skiego, które w dużym stopniu Jemu zawdzięcza swój rozwój i
osiągnięcia. Był inicjatorem powołania Rady Rozwoju Żeglar−
stwa Województwa Gdańskiego, wielce zasłużonej szczególnie
w organizowaniu żeglarskich wypraw okołoziemskich, oraz Mię−
dzynarodowego Stowarzyszenia Jachtów Pełnomorskich, sku−
piającego żeglarzy kilkunastu krajów Europy.

Działalność społeczna Profesora legła także u podstaw za−
łożenia przez Niego Obywatelskiego Komitetu Ochrony „Daru
Pomorza”, który przekształcił się, po wywalczeniu zgody na
pozostawienie żaglowca w Polsce, w działające do dzisiaj To−
warzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza”. Przez 20 lat był preze−
sem tego Towarzystwa, a obecnie jest przewodniczącym Ko−
mitetu Organizacyjnego Obchodów 100−lecia Żaglowca. Rów−
nież drugi statek muzealny, „Sołdek”, doczekał się Towarzy−
stwa Przyjaciół, któremu obecnie przewodzi Profesor.

Trudno w krótkiej laudacji przedstawić wszystkie osiągnię−
cia i zasługi Człowieka, znanego przede wszystkim jako tytan
pracy, który całe swoje życie poświęcił rozwiązywaniu trud−
nych zagadnień zawodowych i społecznych. Znalazło to od−
zwierciedlenie nie tylko w bardzo licznych odznaczeniach, na−
grodach i wyróżnieniach, ale przede wszystkim w wielkim sza−
cunku, jakim darzą Profesora wszyscy, którzy mieli okazję
uczestniczyć i współdziałać w Jego ponadpółwiecznej działal−
ności naukowej, inżynierskiej i społecznej. Profesor Mazur−
kiewicz może być wzorem uczonego, inżyniera i społecznika
dla nas wszystkich, bez względu na reprezentowane dziedziny
naukowe i zawodowe.

Tak oto, w bardzo wielkim skrócie, przedstawiłem Państwu
sylwetkę profesora Bolesława Mazurkiewicza, uczonego o
światowej sławie, autora pionierskich rozwiązań inżynierskich,
niestrudzonego społecznika i organizatora, przyjaciela młodzie−
ży, Człowieka bez wątpienia godnego nadanego Mu tytułu.

Szanowny Panie Profesorze!
Serdecznie gratulujemy Panu uzyskania tak zaszczytnego

tytułu doktora honoris causa Uczelni, która właśnie obchodzi−
ła swe stulecie. Uczelni, która jest wiodąca w zakresie budow−
nictwa morskiego – specjalności, która powstała w głównej
mierze dzięki Panu. Składając zatem tytuł doktora honoris causa
w Pańskie najgodniejsze ręce, choć częściowo spłacamy nasz
dług wdzięczności za to, że Profesor tak bardzo przyczynił się
do budowy prestiżu naszej Uczelni.

Magnificencjo Rektorze!
Wysoki Senacie!
Dostojni Goście!
Panie i Panowie!
Drodzy Przyjaciele!

Pragnę moje wystąpienie rozpocząć od przyznania się do tego,
że tak naprawdę to nie zdaję sobie jeszcze w pełni sprawy z wyróż−
nienia, jakie mnie dzisiaj spotkało. Moja ukochana Politechnika
Gdańska nadaje mi tytuł doktora honoris causa, najwyższe wyróż−
nienie, jakim dysponuje wyższa uczelnia, i najwyższy zaszczyt, jaki
może otrzymać naukowiec, przynajmniej nauk technicznych. Na−
pawa mnie to naprawdę głębokim wzruszeniem oraz  szczerą
wdzięcznością. Za ten wielki zaszczyt i  wyróżnienie składam z ca−
łego serca płynące podziękowanie mojej i najważniejszej morskiej
Politechnice, a przede wszystkim Jego Magnificencji Rektorowi
Panu Profesorowi Januszowi Rachoniowi, Senatorowi Najjaśniej−
szej  Rzeczypospolitej. Najserdeczniejsze podziękowania składam
Wysokiemu Senatowi, Dziekanowi Panu Profesorowi Krzysztofo−
wi Wildemu oraz Wysokiej Radzie mojego macierzystego Wydzia−
łu Inżynierii Lądowej  i Środowiska. Dziękuję również  gorąco za
życzliwość i uznanie mojemu promotorowi Panu Profesorowi Ry−
szardowi Krystkowi z Politechniki Gdańskiej oraz moim łaskawym
recenzentom Panu Profesorowi Włodzimierzowi Kiernożyckiemu,
rektorowi Politechniki Szczecińskiej, i Panu Profesorowi Janowi

Kmicie, byłemu rektorowi Politechniki Wrocławskiej. Wdzięczność
wyrażam także Ich Magnificencjom i Wysokim Senatom Politech−
niki Szczecińskiej i Politechniki Wrocławskiej za udzielone mi po−
parcie podczas całego przewodu doktorskiego.

Szanowni Państwo!
Wydaje mi się, że wypada, abym w tym miejscu przytoczył wiele

mówiący fragment z „Lorda Jima” Józefa Conrada Korzeniow−
skiego, fragment, który był, jest i będzie dla mnie zasadą postępo−
wania w całym moim życiu. Oto on (cytuję): „Człowiek, który się

Wystąpienie prof. Bolesława Mazurkiewicza, doktora honoris causaWystąpienie prof. Bolesława Mazurkiewicza, doktora honoris causaWystąpienie prof. Bolesława Mazurkiewicza, doktora honoris causaWystąpienie prof. Bolesława Mazurkiewicza, doktora honoris causaWystąpienie prof. Bolesława Mazurkiewicza, doktora honoris causa

Poddać się żywiołowiPoddać się żywiołowiPoddać się żywiołowiPoddać się żywiołowiPoddać się żywiołowi

Fot. Krzysztof Krzempek
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rodzi, wpada w marzenie, jak się wpada do morza. Jeżeli usiłuje się
wydostać, jak robią niedoświadczeni, topi się. Jedyny sposób, to
niszczącemu żywiołowi się poddać i wysiłkami rąk i nóg sprawić,
że głębokie, głębokie morze człowieka utrzyma”. Konsekwencją
tak przyjętej zasady jest  pytanie, czy  doktorat honoris causa nada−
ny mi przez Politechnikę Gdańską, pokonującą i uprawiającą to
groźne morze, stanowi potwierdzenie, że droga mojego postępo−
wania od początków  nauki i pracy pozwoliła mi na utrzymanie się
na tym wzburzonym morzu, budzącym zawsze mój wielki szacu−
nek i podziw. Chciałbym głęboko, ale i w sposób zarozumiały wie−
rzyć, że odpowiedź jest dla mnie pozytywna. Muszę się jednak
szczerze przyznać, że morze stanowiło dla mnie zawsze żywioł, z
którym walka mogła być tylko wówczas zwycięska, gdy została z
wielką pokorą oraz  profesjonalnie i wszechstronnie przygotowa−
na. Nie zawsze jednak groźne morze znajdowało we mnie odważ−
nego i godnego przeciwnika. Wówczas niestety przegrywałem.
Mogę jednak stwierdzić, że właśnie wzloty i upadki w życiu zmu−
szają nas do zastanowienia się nad sobą i swoimi zamierzeniami.

W tym uroczystym dla mnie dniu zadaję sobie także pytanie,
kimże ja jestem, że dane mi było tutaj i dzisiaj przyjąć z rąk Jego
Magnificencji to zaszczytne wyróżnienie? Przed chwilą mój pro−
motor Pan Profesor Krystek wygłosił zaszczytne dla mnie lauda−
tio. Wdzięczny jestem za to, gdyż tym samym mnie – wyróżnione−
go – zwolniono z odpowiedzi. Pozostaje jednak w świetle dotych−
czasowej mojej pracy i działalności pytanie, co było moim głów−
nym celem i czy cel ten osiągnąłem? Odpowiedź jest dla mnie nie−
zwykle trudna, mimo iż możliwe jest wydzielenie wielu obszarów
moich działań, a wśród nich chociażby: badania naukowe w zakre−
sie wzajemnego oddziaływania środowiska morskiego, statku, bu−
dowli morskiej i podłoża dna morskiego; wdrażanie osiągnięć na−
ukowych w dziedzinie morskiego budownictwa hydrotechniczne−
go do praktyki inżynierskiej; przygotowywanie publikacji, głów−
nie książkowych, stanowiących pomoc w kształceniu młodego
pokolenia hydrotechników morskich oraz nadanie wysokiej rangi
żeglarstwu – dyscyplinie przygotowującej młode pokolenie, w tym
także studentów, do pokonywania swoich słabości i sprawdzania
siebie w trudnej walce z żywiołem morskim. Czy postawiony cel
osiągnąłem? Nie do mnie należy ocena. Mogę tylko powiedzieć,
że gdybym miał do dyspozycji drugie życie, próbowałbym robić
dokładnie to, co robiłem dotychczas. Muszę przy tym z całą sta−
nowczością podkreślić, że moje osiągnięcia były przede wszyst−
kim konsekwencją tego, iż miałem w życiu wyjątkowe szczęście
spotykania ludzi, którzy byli dla mnie nie tylko bardzo życzliwi,
ale którzy bardzo mocno mnie wspierali, szczególnie w trudnych
chwilach, które niestety dość często w ciągu minionych lat się zda−
rzały. Pragnę więc w tym miejscu bardzo gorąco i serdecznie po−
dziękować bez wyjątku wszystkim tym, którzy w ciągu całego
mojego życia mnie wychowywali, uczyli, kierowali mną i bardzo
owocnie ze mną współpracowali, oraz którzy mi w sposób nie−
zwykle przyjacielski bardzo skutecznie  pomagali. Dzięki nim je−
stem tym, kim jestem, i gdybym chciał teraz ich wszystkich, tych
żywych i tych, którzy już odeszli, z nazwiska i imienia wymieniać,
to na pewno nie wyszlibyśmy dzisiaj z tej auli.

Szanowni Państwo!
Proszę mi jednak  pozwolić, że zrobię od tej zasady wyjątek i

złożę teraz i tutaj najserdeczniejsze podziękowania mojej mał−
żonce Krystynie, szczególnie za Jej cierpliwość i za tolerowanie
mojego chronicznego braku czasu dla domu i rodziny. Dziękuję
Ci, Pani Krysiu, z całego serca za wspieranie moich poczynań i

za wyrozumiałość. Przyrzekam, że będę naprawdę próbował się
wreszcie ustatkować.

Drugi wyjątek dotyczy moich najbliższych współpracowni−
ków z Katedry Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej,
a więc mojej załogi. Składam jej najserdeczniejsze podziękowa−
nia, szczególnie za owocne i przyjacielskie współdziałanie oraz
za to, że nie zawiodła swojego kapitana. Było to dla mnie wiel−
kim szczęściem, gdyż, jak wiemy, załoga może zgubić nawet
najlepszego kapitana.

Trzeci wyjątek związany jest z moimi serdecznymi podzię−
kowaniami dla Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczelnie te uznały chyba moje
morskie ciągoty i kwalifikacje, gdyż zaproponowały mi udział
w kształceniu przyszłych oficerów marynarki handlowej i ma−
rynarki wojennej. Jestem z tego bardzo dumny i niezmiernie
wdzięczny. Wierzę głęboko, że będę nadal współdziałał z tymi,
którzy noszą granatowe mundury, a którzy licznie zaszczycili
swoją obecnością dzisiejszą uroczystość. Z moich słów przebija
oczywiście zazdrość, że tego munduru nie noszę. Przyczyna jest
bardzo prozaiczna – zdaniem marynarskiej braci mam za duży
brzuch, który by zbytnio ten wspaniały mundur deformował.

Dostojni Goście!
Należy do tradycji, że uhonorowany przedstawia podstawo−

we zadania i perspektywy rozwoju dziedziny nauki, którą się w
swoim życiu zajmował. Zrobiłem to i ja w postaci wykładu pod
tytułem „Rozwój ludzkości wyzwaniem dla budownictwa mor−
skiego”, który w całości umieszczony jest w okolicznościowej
książeczce, którą każdy z Szanownych Państwa mógł otrzymać.
Nie chcąc jednak narażać Państwa na męki wysłuchiwania mo−
ich na pewno niedoskonałych wywodów, proszę o pozwolenie
na przedstawienie w bardzo dużym skrócie głównych zagadnień,
które stały się inspiracją do zajęcia się tymi ważnymi dla naszej
przyszłości sprawami. Zagadnieniami tymi są  rozwijające się
bardzo dynamicznie zjawiska globalne, do których niewątpli−
wie w pierwszym rzędzie należą: intensywny przyrost ludności,
intensywny wzrost zapotrzebowania na energię oraz intensyw−
ny wzrost zanieczyszczeń, a przede wszystkim – wzmożony
wpływ tak zwanego efektu cieplarnianego.

Ludność świata na koniec XX wieku osiągnęła prawie 6,5
miliarda, przy czym roczny przyrost – mimo wielu prób jego
ograniczenia – wynosi ciągle 2%. Wynika stąd, że w roku 2030
naszą Ziemię zamieszkiwać będzie ponad 10 miliardów ludzi.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Niektórzy futurolodzy przewidują jeszcze szybszy rozwój, twier−
dząc, że na początku XXII wieku będzie mieszkać na kuli ziem−
skiej około 30 miliardów ludzi. Różne prognozy wskazują przy
tym na to, że maksymalną liczbą ludności naszego globu, która
będzie miała szansę godziwego życia, względnie swobodnego
poruszania się, zachowania niezbędnej przestrzeni życiowej i
mieszkalnej oraz niezbędnych zapasów żywności i surowców,
jest 15 miliardów. A co z pozostałymi 15 miliardami? Można
dzisiaj z dużym przekonaniem założyć, że dla pozostałych i nie
tylko, jedyną nadzieją mogą być czyste morza i oceany, których
wszelkie bogactwa ma udostępnić inżynieria morska, której
główną gałęzią jest właśnie budownictwo morskie. Odnośnie do
zapotrzebowania na energię, otrzymuje się, że dostępne rezerwy
energii powinny wystarczyć do 2050 roku, natomiast przy wy−
korzystaniu wszystkich dodatkowych źródeł energii, do 2070
roku. Wobec występujących jeszcze dość często tendencji, ma−
jących na celu zaniechanie wykorzystywania energii atomowej,
przy równoczesnym dość intensywnym zmniejszaniu się zapa−
sów węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, pozostaje wykorzy−
stanie jako źródeł energii – źródeł niekonwencjonalnych lub od−
nawialnych, a więc energii wiatru wiejącego bez przeszkód na
otwartej przestrzeni mórz, energii falowania morskiego, prądów
morskich, pływów oraz zróżnicowanych temperatur wody mor−
skiej na różnych głębokościach morza.

W wyniku ciągłego przyrostu liczby ludności i zużycia ener−
gii wytwarzanej poprzez spalanie, następuje wzrost zanieczysz−
czeń powietrza i wzrost w atmosferze ziemskiej ilości tak zwa−
nych gazów szklarniowych, powodujących wzrost temperatury
na powierzchni Ziemi, a stąd również wzrost temperatury wód
morskich. Prowadzi to do obserwowanego od lat siedemdziesią−
tych ubiegłego wieku intensywnego wzrostu poziomu zwiercia−
dła wód w morzach i oceanach. Prognoza tego wzrostu w ciągu
najbliższych 50 lat daje wartości w granicach od 0,8 do 2,0 me−
tra. Sytuacja jest jeszcze groźniejsza, jeśli weźmie się pod uwa−
gę fakt, iż całkowita emisja dwutlenku węgla na świecie wyno−
siła w 2004 roku 29 miliardów ton, z czego na Polskę przypadło
aż 307 milionów ton.

Szanowni Państwo!
W świetle przedstawionych prognoz powstają przeogromne

zadania dla budownictwa morskiego. Dotyczyć one będą zwięk−
szenia terenów nadmorskich, głównie dla odciążenia istniejących
miast portowych; wydobywania węglowodorów spod dna mor−
skiego znajdującego się na znacznych głębokościach, dochodzą−
cych dzisiaj już do trzech tysięcy metrów; wydobywania mine−
rałów zalegających na dnie głębokiego oceanu, a więc w prze−
dziale od czterech do siedmiu tysięcy metrów; wytwarzania ener−
gii elektrycznej poprzez wykorzystanie wiatru, falowania, prą−
dów morskich i pływów oraz w końcu zabezpieczenie terenów
nadmorskich wraz z ich całą zabudową przed powodziami, wy−
nikającymi ze wspomnianego wzrostu poziomu zwierciadła wody
w morzach i oceanach.

Obecny rozwój budownictwa morskiego, a szczególnie
wprowadzenie nowych technologii, umożliwiających posado−
wienie różnego rodzaju budowli na dnie głębokiego morza,
napawa nas optymizmem i wskazuje, że budownictwo mor−
skie na pewno sprosta postawionym przez ludzkość zadaniom.
Potwierdzeniem mogą być zrealizowane i realizowane budow−
le chociażby takie, jak zespół sztucznych wysp o powierzchni
ponad ośmiu tysięcy hektarów przy brzegach Dubaju, celem

zlokalizowania na nich osiedli mieszkaniowych dla 750 tysię−
cy ludzi; zainstalowanie podmorskiej satelitarnej głowicy wy−
dobywczej ropy naftowej już na głębokości morza 2747 me−
trów; ułożenie gazociągu podmorskiego na głębokości morza
3350 metrów; przygotowywanie wydobywania konkrecji żela−
zowo−manganowych z dna morskiego, znajdującego się na głę−
bokości rzędu czterech tysięcy metrów, oraz budowa i zainsta−
lowanie kilku farm morskich elektrowni wiatrowych, jak i pro−
totypów elektrowni wykorzystujących energię prądów i fal mor−
skich. Również, w odniesieniu do zagrażających nam wyso−
kich poziomów zwierciadła wody, zdobyto szerokie doświad−
czenia w zakresie budowy morskich zapór przeciwpowodzio−
wych, jak i podnoszenia wysokości wałów brzegowych. Przy−
kładem może być chociażby ruchoma zapora o wysokości
22 m, chroniąca port i miasto Rotterdam.

Podsumowując, wydaje mi się, a raczej jestem głęboko prze−
konany, że pomoc przy pokonywaniu możliwych i groźnych skut−
ków wspomnianych zjawisk globalnych, wpływających w spo−
sób znaczący na rozwój ludzkości, zapewni w dużym stopniu
budownictwo morskie, głównie poprzez wykonanie różnego ro−
dzaju morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Niech ta pew−
ność pozwoli nam optymistycznie patrzeć w bliską i daleką przy−
szłość.

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
Kończąc (wreszcie), chciałbym złożyć najserdeczniejsze po−

dziękowania Wam wszystkim, Moi Kochani, tak z bliska, jak i z
daleka, którzy zaszczyciliście i uświetniliście swoją obecnością
dzisiejszą, niezwykle ważną dla mnie uroczystość. Jestem na−
prawdę głęboko wzruszony nie tylko tak licznym udziałem, ale
przede wszystkim przyjaźnią, która mnie otacza. Szczególnie
dziękuję właśnie za tę przyjaźń, która gwarantuje zawsze wspa−
niałe życie.

Magnificencjo Rektorze!
Wysoki Senacie!
Politechnice Gdańskiej, mojej ukochanej Alma Mater, chciał−

bym życzyć z całego serca szczęścia i wszelkich pomyślności.
Jako uniwersytet techniczny Politechnika Gdańska jest obecnie
miejscem nieustannych przemian i ciągłego rozwoju niezbędne−
go dzisiaj, jak i w przyszłości dla przyszłych pokoleń, dla nasze−
go kraju i dla nas wszystkich. Z wielką radością i wdzięcznością
wołam: vivat, crescat, floreat! Niech żyje, wzrasta i kwitnie!

Fot. Krzysztof Krzempek
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Wysoki Senacie!
Dostojni Goście!
Szanowni Państwo!

Wiek XX to niezwykle dynamiczny roz−
wój fizyki, chemii i biologii. To wtedy wła−
śnie powstały fundamentalne teorie fizyki
kwantowej i chemii molekularnej.

Co spowodowało ten lawinowy rozwój?
Powodem był kryzys w fizyce przeło−

mu XIX i XX w. Kryzys ten wywołany
został odkryciami zjawiska promieniotwór−
czości naturalnej, promieniowania
Roentgena, trudnościami ze skonstruowa−
niem modelu atomu i wytłumaczeniem
pewnych zjawisk dotyczących emisji fal
elektromagnetycznych. Początek XX wie−
ku należał w nauce do Europejczyków.
····· W 1900 roku Max Planck zaproponował

wyjaśnienie widma promieniowania ciała
doskonale czarnego, oparte na założeniu,
że emisja fal elektromagnetycznych odby−
wa się porcjami (kwantami) o energii E=h?

····· Korzystając z analogicznego założenia
dotyczącego absorpcji promieniowania,
w roku 1904 Albert Einstein wyjaśnił
efekt fotoelektryczny. Doprowadziło to
do sformułowania hipotezy falowo−kor−
puskularnej teorii światła.

····· W roku 1913 Niels Bohr proponuje
kwantowy model atomu.

····· W roku 1924 Louis de Broglie postulu−
je istnienie falowych właściwości ma−
terii.

W kolejnych latach:
····· Werner Heisenberg formułuje zasadę

nieoznaczoności.
····· Erwin Schrodinger tworzy matematycz−

ne podstawy mechaniki kwantowej, co
więcej – formułuje twierdzenie, że po−
łożenie elektronu w przestrzeni nie może
być dokładnie określone, lecz opisuje je
pewne prawdopodobieństwo.

····· Paul Dirac opracowuje kwantowy mo−
del atomu, a Richard Feynman – jedyny
w tym gronie Amerykanin – podaje za−
sady dynamiki kwantowej.

I tak w zadziwiająco krótkim czasie ro−
dzi się fizyka kwantowa, o której kilka lat
później, znany z poczucia humoru, wymie−
niany wcześniej Richard Feynman powie−
dział publicznie, cytuję: „Nikt nie rozumie
fizyki kwantowej”. Wbrew temu twierdze−
niu w drugiej połowie XX wieku bardzo
wielu fizyków i chemików rozwijało teorie
i formułowało prawa oraz badało i wyjaśnia−
ło zjawiska zachodzące w skali atomowej.

Podczas dorocznego kongresu Amery−
kańskiego Towarzystwa Fizycznego, od−
bywającego się w Kalifornijskim Instytu−
cie Technologii, 29 grudnia 1959 roku –

ciekawe czy udałoby się u nas zorganizo−
wać jakikolwiek kongres 29 grudnia? – Ri−
chard Feynman wygłosił wykład pod ty−
tułem: „There’s Plenty Room At the Bot−
tom”, który przeszedł do historii. W wy−
kładzie tym powiedział, że przy rozmia−
rach materii rzędu nano ujawniają się uni−
katowe właściwości, odmienne niż w skali
makro. Przewidywał możliwości budowa−
nia struktur materiałowych poprzez pre−
cyzyjne manipulowanie i kontrolę poło−
żenia atomów i umieszczania ich tam,
gdzie założono, że powinny się znajdować
w projektowanej cząsteczce czy miniatu−
rowym mechanizmie. W tym czasie bra−
kowało jednak skutecznego instrumenta−
rium, pozwalającego na obserwację poje−
dynczych atomów.

Richard Feynman zaprezentował wizję
miniaturyzacji oraz możliwości tkwiących
w wykorzystaniu technologii, mogącej ope−
rować na poziomie nanometrycznym.

W tym miejscu należy dodać, że pod−
czas tego kongresu Richard Feynman usta−
nowił dwie nagrody finansowe. Pierwszą
– za wykonanie pracującego silnika elek−
trycznego, mieszczącego się w sześcianie
o boku nie większym niż 0,4 mm. Drugą –
za zapisanie strony tekstu w skali 1:25 000.

Już niespełna po upływie roku absol−
went Kalifornijskiego Instytutu Technolo−
gicznego B. McLelland zbudował silnik
spełniający wyznaczone kryteria, o wadze
250 mg i o mocy 1mW.

Z kolei trzeba było aż 26 lat, żeby T.
Newman z Uniwersytetu Stanford zapisał
akapit: „Opowieści o dwóch miastach” Ka−
rola Dickensa w zadanej przez R. Feynma−
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na skali, wykorzystując w tym celu wiązki
elektronowe.

Na fizyczną weryfikację modeli teore−
tycznych mikroświata pozwolił rozwój spe−
cyficznej aparatury badawczej, w tym mi−
kroskopii elektronowej. W roku 1981 w la−
boratorium IBM został skonstruowany mi−
kroskop wykorzystujący tzw. efekt tunelo−
wy, polegający na przepływie elektronów
pomiędzy pojedynczymi atomami materii
znajdującej się w odległości kilku promie−
ni atomowych od siebie.

W roku 1991 D. M. Eiglerowi i E.
Schweitzerowi z laboratorium IBM udało
się poukładać 35 atomów ksenonu na war−
stwie niklu w kształcie znaku firmowego
IBM, wykorzystując do tego celu igłę ska−
ningowego mikroskopu tunelowego. A
więc możemy uznać, że podbój nanoświa−
ta na dobre rozpoczął się w 1991 roku, kie−
dy to przeprowadzono pierwszą operację
w pełni nanotechnologiczną, a więc w 32
lata po słynnym wykładzie R. Feynmana.

W ostatnich dziesięcioleciach tworzenie
nowych materiałów stało się fascynującą
dziedziną badań naukowych i opracowy−
wania zaawansowanych technologii. Ten
obszar nauki to świat inżynierii materiało−
wej, czyli nauki o strukturze, budowie, wła−
ściwościach i technologii wytwarzania no−
wych materiałów. Inżynieria materiałowa
jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą
w sobie fizykę, chemię, mechanikę, infor−
matykę oraz elementy wielu innych nauk.

Już dzisiaj struktury nowoczesnych ma−
teriałów projektowane są od poziomu ato−
mów, a tworzenie takich materiałów to do−
mena rodzącej się nanotechnologii w inży−
nierii materiałowej. Jej znaczenie będzie ro−
sło, gdyż w skali atomów napotykamy na
liczne zjawiska fizyczne natury kwantowej.
Nowo poznane materiały i ich właściwo−
ści wynikające z zachowań kwantowych
znalazły już zastosowania i otworzyły ryn−
ki o wartości miliardów dolarów. Ocenia
się, że do roku 2014 około 15% produk−
tów gospodarki światowej będzie wytwa−
rzanych z udziałem nanotechnologii, a war−
tość tej produkcji przekroczy 2,5 biliona
USD.

Zapewne nie wszyscy zdajemy sobie
sprawę z faktu, że produkty nanotechnolo−
gii, obok zastosowań w specyficznej apa−
raturze naukowej, przemyśle zbrojenio−
wym czy zastosowań klinicznych, szeroko
wkroczyły do naszego życia codziennego.
Kilka przykładów tego typu produktów:
····· powłoki antyodblaskowe oraz powłoki

hydrofilowe, zapobiegające zaparowa−
niu szyb czy lusterek,

····· implanty o zwiększonej trwałości,
····· leki stabilizowane nanocząstkami,
····· przetwarzanie i transmisja danych o wy−

sokim upakowaniu,
····· nowe rodzaje lekkich, energooszczęd−

nych wyświetlaczy o wysokiej rozdziel−
czości,

····· membrany do filtracji wody,

····· inteligentne fasady i ogrodzenia,
····· niebrudzące się lub antybakteryjne po−

wierzchnie,
czy wreszcie:
····· odzież oraz obuwie sportowe,
····· sprzęt sportowy wymagający specjal−

nych materiałów konstrukcyjnych, np.
rakiety tenisowe,

····· środki smarne z nanocząsteczkami, np.
woski narciarskie.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na

przemysł kosmetyczny. Przedsiębiorstwa tej
branży należą do najbardziej aktywnych w
zakresie badań nad zastosowaniem nano−
technologii w oferowanych produktach.
Francuska firma L’Oreal jest aktualnie wła−
ścicielem największej liczby patentów z ob−
szaru nanotechnologii. Na rynku dostępne
są już szampony i kremy z nanocząsteczka−
mi dostarczającymi określony składnik w
wyznaczone miejsce, np. do odpowiedniej
warstwy naskórka. Zapewne nie wszystkie
panie stosujące tzw. kremy przeciw
zmarszczkom wiedzą, że kremy te zawie−
rają nanocząsteczki rozpraszające światło w
taki to sposób, że zmarszczki nie znikają, ale
są zdecydowanie mniej widoczne.

Co więcej od kilku lat ta dyscyplina wie−
dzy stanowi jeden z głównych priorytetów
w programach badawczych Unii Europej−
skiej. Wygląda na to, że nanotechnologie
w inżynierii materiałowej wywierają coraz
większy wpływ na naszą materialną egzy−
stencję. Pozwalają bowiem na takie orga−

Fot. Krzysztof Krzempek
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nizowanie atomów i molekuł, by utworzo−
ne nanostruktury działały jako nanomaszy−
ny, nanoobwody elektryczne czy jako na−
noroboty. Działają już dziś atomowe prze−
łączniki, molekularne przekładnie, pompy,
a nawet pojazdy. Z udziałem wyrafinowa−
nych nanotechnologii otrzymano już pierw−
sze samopowielające się układy wieloato−
mowe oraz samoorganizujące się monowar−
stwy atomów na podłożach, co ma ogrom−
ne znaczenie dla rozwoju mikroelektroniki.
W laboratoriach pracują już pierwsze tran−
zystory jednoelektronowe (kropki kwanto−
we), czyli zbliża się era nowej generacji tak
zwanych komputerów kwantowych. Te
wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe
bez szerokich, interdyscyplinarnych badań
podstawowych, przede wszystkim w obsza−
rze chemii, biologii, w tym inżynierii gene−
tycznej i fizyki ciała stałego.

Obok niewątpliwych zalet nanotechno−
logii, istnieje jednak wiele czynników po−
wstrzymujących jej zastosowanie na sze−
roką skalę. Jednym z nich jest brak norm i
standardów, utrudniający kontrolę jakości
nanoproduktów i szacowanie ryzyka ich
wprowadzenia do powszechnego użytku.

W budowaniu postępu technologiczne−
go uczestniczy również Politechnika Gdań−
ska. Świadczą o tym wyniki prowadzonych
prac naukowych, patentów czy wdrożo−
nych technologii. Nasza uczelnia prowadzi
międzywydziałowy kierunek studiów w
zakresie inżynierii materiałowej. Co wię−
cej, jak Państwo za chwilę zauważą, wiele
prac doktorskich czy habilitacyjnych dzi−
siejszych promocji dotyczy obszaru inży−
nierii materiałowej, w tym nanotechnolo−
gii. Nie sposób nie przypomnieć, że w roku
2007 Wydział Mechaniczny Politechniki
Gdańskiej uzyskał uprawnienia do nadawa−
nia stopnia doktora w dyscyplinie nauko−
wej inżynieria materiałowa.

Zaplecze naukowe naszej uczelni, tenden−
cje światowe, jak również priorytety badaw−
cze Unii Europejskiej były podstawą do przy−
gotowania przez nas aplikacji o fundusze eu−
ropejskie na budowę nowoczesnego gmachu
nanotechnologii. Dzisiaj mogę powiedzieć, że
po pewnych zawirowaniach, projekt ten nie
jest zagrożony i zapewne rozpoczniemy jego
realizację jeszcze w tym roku.

Panie i Panowie!
W bogatej tradycji uroczystości akade−

mickich, promocje doktorskie, habilitacyj−
ne oraz uroczyste przyjęcie w poczet profe−
sorów Politechniki Gdańskiej zawsze były
świętem wyjątkowym. To właśnie na takiej
szczególnej uroczystości zebraliśmy się dzi−

siaj. Politechnika Gdańska w ostatnim roku
wypromowała 83 doktorów, 14 osób uzy−
skało stopień naukowy doktora habilitowa−
nego, a 11 – tytuł naukowy profesora. To
dorobek godny dostrzeżenia. Od kilku lat ob−
serwujemy znaczną dynamikę wzrostu licz−
by nominacji profesorskich i promocji dok−
torskich w stosunku do okresu sprzed 10 lat.
W kraju, regionie oraz uczelni rośnie nowa,
młoda, wysoko wykwalifikowana kadra.
Ważnym zadaniem naszego środowiska jest
jednak również, prócz edukacji i rozwoju
kadry akademickiej, efektywne prowadze−
nie badań naukowych i realizowanie prac
rozwojowych podnoszących konkurencyj−
ność polskiej gospodarki. Politechnika
Gdańska prowadzi badania na poziomie
światowym, o czym świadczą między inny−
mi liczne osiągnięcia i dorobek naukowy na−
szych pracowników.

Dzisiejsza uroczystość jest świętem ca−
łej naszej społeczności akademickiej. Jeste−
śmy dumni z waszych osiągnięć i liczymy,
że swoją dalszą pracą i działaniem przy−
sporzycie chwały naszej Alma Mater, któ−
rej dobro, dalszy rozwój i reputacja w kra−
ju i za granicą jest dla nas wszystkich naj−
większym obowiązkiem.

Pamiętajmy również, że jest to święto
nie tylko tych, którzy uzyskali stopień czy
tytuł naukowy, ale także osób im najbliż−
szych, których wyrozumiałość, poświęce−
nie, a częstokroć i wyrzeczenie, umożliwi−
ły osiągnięcie wytyczonego celu. Nietypo−
wo więc, dziś najpierw im składam najser−
deczniejsze podziękowania i gratulacje.

Wszystkim promowanym dziś dokto−
rom i ich promotorom, doktorom habilito−
wanym oraz osobom, które uzyskały tytuł

naukowy profesora bardzo serdecznie gra−
tuluję nie tylko celebrowanych tu osiągnięć,
ale przede wszystkim obranej drogi życio−
wej – często trudnej i żmudnej, ale dającej
satysfakcję z odkrywania nowych, niezba−
danych obszarów i zjawisk. Kształcąc, nie
zapominajcie, że człowiek to nie tylko istota
pełna (homo concorns), ale również twór−
cza (homo creator), przyczyniająca się do
zmiany siebie oraz otaczającego świata.
Jedynie połączenie tych dwóch wymiarów
jest w stanie stworzyć wielostronnie roz−
winiętą osobowość, która jest ogniwem
całego pokolenia oraz kształtuje życie spo−
łeczne. Nade wszystko zatem szczerze Pań−
stwu życzę, byście osiągnęli najwyższą sa−
tysfakcję nie tylko z liczby cytowań, ale
byście mogli oglądać realizację Waszych
projektów oraz mogli usłyszeć, jak wy−
kształcony przez Was konstruktor, inżynier,
wynalazca, pracownik nauki wypowie kie−
dyś magiczne słowa – to mój mistrz.

Przekażcie, proszę, moje wyrazy szcze−
rego uznania swoim współpracownikom.
Niech dzisiejsza uroczystość będzie i dla
nich zwieńczeniem dotychczasowego do−
robku i zarazem początkiem Waszej dalszej
wspólnej drogi do następnych sukcesów.

Dziękuję wszystkim mediom, które poka−
zują nominowanych i promowanych oraz
samą ideę promocji akademickich. Bez Wa−
szego udziału niemożliwe byłoby budowa−
nie wizerunku i wiarygodności polskiej na−
uki, służącej polskiemu społeczeństwu i go−
spodarce. Prezentujcie polską myśl naukową
i techniczną jak najszerzej. Naprawdę warto!

Na zakończenie dziękuję naszym go−
ściom i wszystkim Państwu za przybycie
oraz udział w tej uroczystości.

Fot. Krzysztof Krzempek


