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Pod koniec ubiegłego roku ogłoszona
została lista laureatów nagród Preze−

sa Rady Ministrów za działalność na−
ukową, naukowo−techniczną i artystyczną
za rok 2006. Prezes Rady Ministrów przy−
znał cztery nagrody za wybitny dorobek
naukowy oraz pięć nagród za wybitne
osiągnięcia naukowe. Jednym z pięciu
laureatów wyróżnionych za wybitne osią−
gnięcia naukowe w inżynierii i ochronie
środowiska jest profesor Jacek Namie−
śnik, dziekan Wydziału Chemicznego i
kierownik Katedry Chemii Analitycznej.

Regulamin Nagrody Prezesa Rady Mi−
nistrów przewiduje cztery nagrody za wy−
bitny dorobek naukowy oraz pięć nagród
za wybitne osiągnięcia naukowe. Nasu−
wają się jednak dwa na pozór proste py−
tania. Pierwsze: jaka jest różnica między
wybitnym dorobkiem naukowym i wybit−
nym osiągnięciem naukowym? Drugie:
czy można mieć wybitne osiągnięcie na−
ukowe, nie mając wybitnego dorobku?
Chyba jednak nie – jedno z drugim musi
iść w parze. I tak właśnie jest w przypad−
ku profesora Jacka Namieśnika.

Przedmiotem wniosku JM Rektora Po−
litechniki Gdańskiej o nagrodę były nowe
rozwiązania metodyczne z zakresu ana−
lityki chemicznej, które znalazły już za−
stosowanie w analityce środowiskowej i
badaniach produktów żywnościowych.
Przeprowadzone badania, o charakterze

zarówno podstawowym, jak i aplikacyj−
nym, opisane są w 26 pracach opubliko−
wanych w czasopismach z listy filadel−
fijskiej, które ukazały się w roku 2006, a
sumaryczna wartość współczynnika od−
działywania tych prac wynosi IF = 43,89.
W badaniach tych na szczególną uwagę
zasługują:
····· Opracowanie oryginalnej metody wy−

znaczania stałych kalibracyjnych do−
zymetrów pasywnych, co umożliwia
ich zastosowanie na szeroką skalę w
badaniach jakości powietrza we−
wnętrznego.

····· Opracowanie schematów postępowa−
nia na etapie poszukiwania źródeł błę−
dów związanych z analityką śladów.
Uzyskane wyniki i wdrożenie ich do
praktyki laboratoryjnej przyczyni się
do podniesienia poziomu wiarygodno−
ści wyników analitycznych, które mają
być źródłem informacji o badanych
działaniach materialnych.

····· Opracowanie podstaw nowego sposo−
bu wytworzenia tzw. bezmatrycowych
materiałów odniesienia lotnych agali−
tów, które są wykorzystywane do wa−
lidacji metodyk analitycznych i kali−
bracji przyrządów kontrolno−pomiaro−
wych, wykorzystywanych w bada−
niach próbek mediów gazowych (po−
wietrze atmosferyczne, powietrze we−
wnętrzne, atmosfera na stanowiskach
pracy, atmosfery specjalne).

····· Wyznaczenie współczynników bio−
akumulacji szerokiej gamy pierwiast−
ków w tkankach ssaków morskich z
różnych ekosystemów.

····· Badania wpływu składników diety na−
turalnej na wzrost aktywności przeciw−
utleniającej.

Jeszcze raz więc postawmy zadane już
pytanie: jak rozdzielić osiągnięcia od do−
robku? Cały dorobek jest wybitnym osią−
gnięciem! Więcej, prawie każda z pozy−
cji tego dorobku sama z siebie jest osią−
gnięciem. A przecież te 26 publikacji, to
tylko część dorobku profesora Jacka Na−
mieśnika. Są przecież opracowania spo−
za listy filadelfijskiej, są jeszcze pozycje
związane z dydaktyką, ekspertyzy, recen−
zje i opinie. Do tego dochodzą obowiąz−
ki szefa, to jest kierownika Katedry, dzie−
kana Wydziału Chemicznego, opiekuna

naukowego i promotora licznego grona
doktorantów. W grudniu 2006 Rada Wy−
działu Chemicznego podjęła uchwałę o
nadaniu stopnia doktora nauk technicz−
nych w zakresie technologii chemicznej
Radosławowi Bandomirowi. Był to 25.
doktorat wypromowany przez profesora
Jacka Namieśnika. W roku 2007 wypro−
mował dwa następne.

Ktoś mądry kiedyś powiedział, że suk−
ces w nauce można traktować w 99% jako
wynik pracowitości i tylko w 1% – talen−
tu. Trudno to dokładnie wymierzyć, ale
jedno nie ulega wątpliwości: profesor Ja−
cek Namieśnik jest wzorem pracowito−
ści i zorganizowania. Gdzie znajdzie się
drugi szef, który na miejscu pracy znaj−
duje się grubo przed godziną 6:00. Nie
trzeba chyba dodawać, że jest pierwszy.
Swoim przykładem wymusza więc wcze−
sne wstawanie na pracownikach Katedry
Chemii Analitycznej i Dziekanatu. Istnie−
je uzasadnione podejrzenie, że przynaj−
mniej część z nich oddycha z ulgą, kiedy
Szef wyjeżdża na delegacje, a tych jest,
niestety coraz więcej.

Nie sposób bowiem zliczyć wszystkie
funkcje akademickie i zawodowe pełnio−
ne przez profesora Namieśnika. Tylko w
roku 2007 został członkiem Rady Nauko−
wej Instytutu Oceanologii PAN w Sopo−
cie, Przewodniczącym Komitetu Chemii
Analitycznej PAN i  członkiem Central−
nej Komisji ds. Stopni i Tytułu Nauko−
wego. A nie porzucił tych funkcji, któ−
rych kiedyś się podjął, albo tych, które
mu powierzono. Tak na przykład, od roku
2003 jest przewodniczącym Oddziału
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa
Chemicznego.

Jego praca znalazła już wielokrotnie
publiczne uznanie. Nagrodami, które ceni
najwięcej, chyba ze względów osobi−
stych, są  Nagroda Naukowa Miasta
Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzi−
nie nauk przyrodniczych i ścisłych, przy−
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znana Mu w roku 2002, oraz Medal Wik−
tora Kemuli za wybitne osiągnięcia w
chemii analitycznej, przyznany w roku
2006 przez Zarząd Główny  Polskiego
Towarzystwa Chemicznego.

Jestem głęboko przekonany, że wy−
rażam największą radość, zadowolenie

i dumę całej społeczności naszego Wy−
działu z tego, że talenty oraz umiejętno−
ści naukowe i organizacyjne, pełna po−
święcenia praca i zaangażowanie Lau−
reata zostały dostrzeżone, docenione i
znalazły wyraz uznania w postaci tej ze
wszech miar zasłużonej nagrody, jaką

jest Nagroda Prezesa Rady Ministrów.
Drobna część tego splendoru spływa

na każdego z nas, a zwłaszcza na najbliż−
szych współpracowników Laureata.

Wacław Grzybkowski
Wydział Chemiczny

W 2007 roku odbyła się kolejna, szó−
sta edycja konkursu prac dyplomo−

wych o doroczną Nagrodę im. Profesora
Romualda Szczęsnego, ustanowioną przez
Miasto Gdynia. Mimo ostrych wymagań
w regulaminowym terminie wpłynęło na
konkurs 12 prac dyplomowych z czterech
wydziałów Politechniki Gdańskiej, a mia−
nowicie:

z Wydziału Architekturyz Wydziału Architekturyz Wydziału Architekturyz Wydziału Architekturyz Wydziału Architektury
1. Praca dyplomowa mgr. inż. arch. An−An−An−An−An−

drzeja Trederadrzeja Trederadrzeja Trederadrzeja Trederadrzeja Tredera pt.: H2Ouse – życie na
wodzie, wykonana pod opieką mgr.
arch. inż. Piotra Mazura i oceniona na
celująco;

z Wydziału Elektroniki,z Wydziału Elektroniki,z Wydziału Elektroniki,z Wydziału Elektroniki,z Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i InformatykiTelekomunikacji i InformatykiTelekomunikacji i InformatykiTelekomunikacji i InformatykiTelekomunikacji i Informatyki

2. Praca dyplomowa mgr. inż. ŁukaszaŁukaszaŁukaszaŁukaszaŁukasza
BudnikaBudnikaBudnikaBudnikaBudnika pt.: Distributed system for
gathering and analysing XML data,
wykonana pod opieką prof. dr. hab. inż.
Henryka Krawczyka i oceniona na ce−
lująco,

3. Praca dyplomowa mgr. inż. DanielaDanielaDanielaDanielaDaniela
WęsierskiegoWęsierskiegoWęsierskiegoWęsierskiegoWęsierskiego pt.: Trójwymiarowe
układy pozycjonowania robotów ze
sprzężeniem wizyjnym, wykonana pod
opieką prof. dr. hab. inż. Zdzisława
Kowalczuka i oceniona na celująco;

z Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechnikiz Wydziału Elektrotechniki
i Automatykii Automatykii Automatykii Automatykii Automatyki

4. Praca dyplomowa mgr. inż. Pawła Fa−Pawła Fa−Pawła Fa−Pawła Fa−Pawła Fa−
liszewskiegoliszewskiegoliszewskiegoliszewskiegoliszewskiego pt.: Wizualizacja i stero−
wanie modelem przewijarki do papie−
ru, z wykorzystaniem programu Xsoft,
sieci CANopen oraz sterownika PLC,
wykonana pod opieką dr. inż. Mirosła−
wa Własa i oceniona na bardzo dobrze,

5. Praca dyplomowa inż. WojciechaWojciechaWojciechaWojciechaWojciecha
KmiecikaKmiecikaKmiecikaKmiecikaKmiecika i inż. Jacka UrbankaJacka UrbankaJacka UrbankaJacka UrbankaJacka Urbanka pt.: Mo−
dernizacja układu regulacji ciśnienia
wody sieciowej na wylocie z elektrocie−
płowni i powrocie z miasta, wykonana

pod opieką prof. dr. hab. inż. Andrzeja
Grono i oceniona na celująco,

6. Praca dyplomowa mgr. inż. Marka Le−Marka Le−Marka Le−Marka Le−Marka Le−
wandowskiegowandowskiegowandowskiegowandowskiegowandowskiego pt.: Analiza i imple−
mentacja zabezpieczeń w sieci WAN
na przykładzie wirtualnego obiektu,
wykonana pod opieką dr. inż. Grzego−
rza Redlarskiego i oceniona na celują−
co,

7. Praca dyplomowa mgr. inż. JakubaJakubaJakubaJakubaJakuba
NowackiegoNowackiegoNowackiegoNowackiegoNowackiego pt.: Lokalizacja radiowa
robota mobilnego, wykonana pod
opieką dr. inż. Mariusza Dąbkowskie−
go i oceniona na celująco,

8. Praca dyplomowa mgr. inż. MichałaMichałaMichałaMichałaMichała
PiotrewiczaPiotrewiczaPiotrewiczaPiotrewiczaPiotrewicza pt.: Mały edukacyjny ro−
bot mobilny MEMO, wykonana pod
opieką dr. inż. Mariusza Dąbkowskie−
go i oceniona na celująco,

9. Praca dyplomowa mgr. inż. TomaszaTomaszaTomaszaTomaszaTomasza
Żmudy−TrzebiatowskiegoŻmudy−TrzebiatowskiegoŻmudy−TrzebiatowskiegoŻmudy−TrzebiatowskiegoŻmudy−Trzebiatowskiego pt.: System
zdalnego sterowania urządzeń wypo−
sażonych w interfejs szeregowy RS−
232, oparty na mikroprocesorze
MMnet02, wykonana pod opieką dr.
inż. Grzegorza Redlarskiego i ocenio−
na na celująco;

z Wydziału Mechanicznegoz Wydziału Mechanicznegoz Wydziału Mechanicznegoz Wydziału Mechanicznegoz Wydziału Mechanicznego
10. Praca dyplomowa mgr. inż. PiotraPiotraPiotraPiotraPiotra

NowopolskiegoNowopolskiegoNowopolskiegoNowopolskiegoNowopolskiego pt.: Zaprojektować
hydrauliczne urządzenie do dezaktywa−
cji materiałów wybuchowych, wyko−
nana pod opieką dr. inż. Romana La−
mentowicza i oceniona na bardzo do−
brze,

11. Praca dyplomowa mgr. inż. Krystia−Krystia−Krystia−Krystia−Krystia−
na Rzepczykana Rzepczykana Rzepczykana Rzepczykana Rzepczyka pt.: Modernizacja urzą−
dzenia Sangati Berga do rozładunku
statków w terminalu zbożowym Balic
Grain Terminal Gdynia, wykonana pod
opieką dr. inż. Ryszarda Kościelnego i
oceniona na celująco,

12. Praca dyplomowa mgr. inż. Bartło−Bartło−Bartło−Bartło−Bartło−
mieja Siemieńczukamieja Siemieńczukamieja Siemieńczukamieja Siemieńczukamieja Siemieńczuka pt.: Budowa,

wzorcowanie oraz wyznaczanie cha−
rakterystyk układu zasilania opartego
na ogniwie paliwowym, wykonana pod
opieką prof. dr. hab. inż. Janusza T.
Cieślińskiego i oceniona na celująco
(opiekun) i na bardzo dobrze (recen−
zent).
Wnioski te rozpatrzyła Kapituła Nagro−

dy w składzie:
····· dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof.

nadzw. PG  – przewodniczący
····· prof. dr hab. inż. Andrzej Grono – se−

kretarz
····· dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzyw−

nicka – członek
····· dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek, prof.

nadzw. PG  – członek
····· dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof.

nadzw. PG – członek
····· prof. dr hab. inż. Jan Szantyr – czło−

nek
····· przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdy−

ni – obserwator (nb. usp.)
na posiedzeniu w dniu 3 września 2007
roku z następującym programem:
1) prezentacja poszczególnych prac dy−

plomowych – część posiedzenia o cha−
rakterze otwartym,

2) ustalenie rankingu prac dyplomowych
– część niejawna posiedzenia.
Posiedzenie prowadził, w zastępstwie

dziekana jako przewodniczącego Kapitu−
ły, dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof.
nadzw. PG, prodziekan ds. nauki WEiA.

W pierwszym punkcie obrad przewod−
niczący podziękował autorom i opieku−
nom prac dyplomowych za zgłoszone
liczne wnioski i tradycyjnie zapropono−
wał alfabetyczną kolejność prezentacji
zgłoszonych prac (wydziałami i w ra−
mach wydziałów – według nazwisk au−
torów).

Wszystkie prace dyplomowe, z wyjąt−
kiem pracy nr 10, zostały zaprezentowa−
ne przez ich autorów. Ze względu na dłuż−
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szy pobyt w Niemczech mgr. inż. Piotra
Nowopolskiego, pracę oznaczoną nume−
rem 10 przedstawił jej opiekun dr inż.
Roman Lamentowicz.

Po każdej prezentacji opiekunowie prac
dyplomowych mieli możliwość dodatko−
wego, krótkiego wypowiedzenia się w
kwestiach merytorycznych związanych z
prezentowaną pracą. Z tej możliwości sko−
rzystali prawie wszyscy opiekunowie
prac, z wyjątkiem dr. inż. Grzegorza Re−
dlarskiego, opiekuna prac nr 6 i nr 9, któ−
ry nie przybył na posiedzenie. Natomiast
prof. Andrzej Grono stwierdził, że – ma−
jąc na względzie dobre obyczaje w pro−
cesach kwalifikacyjnych – jako sekretarz
Kapituły nie będzie się wypowiadał na
temat pracy nr 5, która powstała pod jego
opieką, i jednocześnie oświadczył, że rów−
nież podczas posiedzenia zamkniętego
Kapituły nie weźmie udziału w meryto−
rycznej dyskusji poświęconej ocenie
wszystkich prac oraz wyłączy się z gło−
sowania, ograniczając swój udział w pra−
cach Kapituły jedynie do kwestii proce−
duralnych, wynikających z pełnionej
funkcji.

Po zaprezentowaniu wszystkich prac,
przewodniczący ogłosił zamknięcie
otwartej części zebrania i zarządził krótką
przerwę.

W drugim punkcie obrad, na niejaw−
nym posiedzeniu Kapituły, podczas któ−

rego rozwinęła się szeroka i wnikliwa
dyskusja, stwierdzono, że wszystkie pra−
ce są na niezwykle wysokim poziomie
merytorycznym i redakcyjnym oraz wy−
różnia je znaczny ładunek aplikacyjny.
Wyrażono zadowolenie, że – mimo
ostrych kryteriów – na konkurs wpłynęło
aż 12 wniosków.

W tajnym głosowaniu Kapituła ustali−
ła ranking prac dyplomowych (tab. 1).

Na podstawie wyników głosowania taj−
nego Kapituła zdecydowanie zarekomen−

dowała do nagrody pracę dyplomową inż.
Wojciecha KmiecikaWojciecha KmiecikaWojciecha KmiecikaWojciecha KmiecikaWojciecha Kmiecika i inż. Jacka Urban− Jacka Urban− Jacka Urban− Jacka Urban− Jacka Urban−
kakakakaka pt.: Modernizacja układu regulacji ci−
śnienia wody sieciowej na wylocie z elek−
trociepłowni i powrocie z miasta, wyko−
naną pod opieką prof. dr. hab. inż. An−
drzeja Grono.

Następnie po analizie wyników rankin−
gu prac dyplomowych i dyskusji przystą−
piono do tajnego głosowania w przedmio−
cie określenia liczby prac nominowanych
do nagrody. W wyniku tajnego głosowa−

Tab. 1.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3. Nagrodę wręcza Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek. Fot. Krzysztof Miłosz
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nia Kapituła jednomyślnie (wszystkie 5
oddanych głosów) postanowiła przedsta−
wić do nominowania 4 prace dyplomowe
ustawione najwyżej w rankingu, a miano−
wicie:
1) Pracę dyplomową inż. WojciechaWojciechaWojciechaWojciechaWojciecha

KmiecikaKmiecikaKmiecikaKmiecikaKmiecika i inż. Jacka UrbankaJacka UrbankaJacka UrbankaJacka UrbankaJacka Urbanka pt.:
Modernizacja układu regulacji ciśnie−
nia wody sieciowej na wylocie z elek−
trociepłowni i powrocie z miasta, wy−
konaną pod opieką prof. dr. hab. inż.
Andrzeja Grono,

2) Pracę dyplomową mgr. inż. LukaszaLukaszaLukaszaLukaszaLukasza
BudnikaBudnikaBudnikaBudnikaBudnika pt.: Distributed system for
gathering and analysing XML data,
wykonaną pod opieką prof. dr. hab. inż.
Henryka Krawczyka,

3) Pracę dyplomową mgr. inż. DanielaDanielaDanielaDanielaDaniela
WęsierskiegoWęsierskiegoWęsierskiegoWęsierskiegoWęsierskiego pt.: Trójwymiarowe
układy pozycjonowania robotów ze
sprzężeniem wizyjnym, wykonaną pod
opieką prof. dr. hab. inż. Zdzisława
Kowalczuka,

4) Pracę dyplomową mgr. inż. arch. An−An−An−An−An−
drzeja Trederadrzeja Trederadrzeja Trederadrzeja Trederadrzeja Tredera pt.: H2Ouse – życie na
wodzie, wykonaną pod opieką mgr.
arch. inż. Piotra Mazura.
Zgodnie z rekomendacją Kapituły, Pre−

zydent Miasta Gdyni, dr Wojciech Szczu−
rek, przyznał nagrodę dla inż. WojciechaWojciechaWojciechaWojciechaWojciecha
KmiecikaKmiecikaKmiecikaKmiecikaKmiecika (fot. 1) i inż. Jacka Urbanka  Jacka Urbanka  Jacka Urbanka  Jacka Urbanka  Jacka Urbanka (fot.

Fot. 4. Gratulacje laureatom składa Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Rachoń
Fot. Krzysztof Miłosz

2). Tradycyjnie, nagroda została wręczona
w dniu 1 października 2007 roku podczas
inauguracji środowiskowej roku akademic−
kiego 2007/2008, którą w 2007 roku zorga−
nizowała Akademia Marynarki Wojennej w
Gdyni, obchodząca Jubileusz 85−lecia swo−
jego istnienia. W Auli im. Króla Zygmunta
Augusta tej Uczelni nagrodę wręczył Pre−
zydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek
(fot. 3), w towarzystwie Rektora Politech−

niki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Janusza Ra−
chonia, prof. zw. PG (fot. 4).

Prezentację prac dyplomowych nomi−
nowanych do nagrody urządza się corocz−
nie w Gmachu Głównym Politechniki
Gdańskiej oraz (przemiennie) w Urzędzie
Miasta Gdyni.

Sekretarz Kapituły
Andrzej J. Grono

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Dnia 18 października 2007 r. w War−
szawie, w teatrze Buffo, w progra−

mie inauguracji sportowego roku akade−
mickiego 2007/08 uhonorowane zostały
najlepsze Kluby Uczelniane AZS, które
startowały w XXIV Mistrzostwach Pol−
ski Szkół Wyższych. Jest to największy
system zawodów uczelnianych w Polsce.
W ostatniej edycji sklasyfikowano 223223223223223
uczelnie, poszczególne dyscypliny były
obsadzone niezwykle licznie. Rekordzistą
został futsal (odmiana piłki nożnej na
hali), gdzie zgłoszonych było 206 zespo−
łów. Ale niewiele gorzej wypadły takie
dyscypliny, jak: siatkówka mężczyzn –
148 zespołów,  siatkówka kobiet – 102,
koszykówka mężczyzn – 81, tenis stoło−
wy mężczyzn – 71 itd. W tej silnej kon−
kurencji, w punktacji generalnej Mi−
strzostw Politechnika Gdańska zajęła re−
welacyjne, drugie drugie drugie drugie drugie miejsce za Uniwersy−
tetem Warszawskim (uczelnia kilkakrot−
nie liczniejsza od naszej), a przed tak zna−

czącymi uczelniami, jak: Politechnika
Warszawska, Politechnika Śląska Gliwi−
ce, Politechnika Wrocławska. Na końco−
wy wynik tej rywalizacji składały się re−
zultaty 34 dyscyplin, które odzwierciedla−
ły całe spektrum konkurencji sportowych,
poczynając od narciarstwa alpejskiego i
snowboardu, a kończąc na brydżu  i sza−
chach. Po raz pierwszy w historii tej im−
prezy odbyła się ona w cyklu rocznym, a
właściwie od grudnia do maja. Taka licz−
ba startów w tak krótkim czasie, to olbrzy−
mi wysiłek organizacyjny, finansowy, no
i oczywiście    w sferze najważniejszej,
czyli sportowej. Egzamin ten zdaliśmy na
piątkę z plusem. Odnieśliśmy największy
sukces w historii uczelni, w dziedzinie
ogólnopolskiej rywalizacji sportu uczel−
nianego. Ten sukces, to efekt dużego za−
angażowania, zdolności organizacyjnych,
posiadanej wiedzy merytorycznej oraz
ambicji kadry dydaktyczno−trenerskiej
Studium Wychowania Fizycznego i Spor−

Wspaniały sukces naszych sportowcówWspaniały sukces naszych sportowcówWspaniały sukces naszych sportowcówWspaniały sukces naszych sportowcówWspaniały sukces naszych sportowców tu, a także talentów sportowych, wiary w
swoje możliwości, pracowitości, solidno−
ści oraz chęci zwyciężania studentów−
sportowców naszej uczelni. Nie do prze−
cenienia jest także korzystny klimat wokół
Klubu Uczelnianego AZS wśród władz
uczelni oraz codzienna, żmudna, odpowie−
dzialna praca działaczy tego klubu. Istot−
nym czynnikiem  było zapewnienie wła−
ściwego poziomu finansowania wyjazdów
na zawody rangi mistrzowskiej, co pozwo−
liło skupić się na najważniejszej sprawie,
tzn. osiągnięciu korzystnego wyniku spor−
towego.    W tym miejscu szczególne sło−
wa podziękowania należą się panu pro−
rektorowi ds. kształcenia prof. Władysła−
wowi Kocowi oraz prezesowi KU AZS
Marzenie Stosik, jak  i władzom Samo−
rządu Studenckiego PG. Równolegle do
Mistrzostw Polski Szkół Wyższych miała
miejsce rywalizacja  w typach uczelni. I
tu również wspaniały rezultat: wśród 22
politechnik, po rozegraniu 35 dyscyplin
sportowych, najlepszą okazała się Poli−Poli−Poli−Poli−Poli−
technika Gdańskatechnika Gdańskatechnika Gdańskatechnika Gdańskatechnika Gdańska. Byliśmy poza zasię−
giem naszych rywali. W tej rywalizacji aż
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Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, drugie miejsce w punktacji generalnej, na podium nasi
przedstawiciele

osiemnastokrotnie stawaliśmy na podium,
a więc w ponad połowie rozegranych dys−
cyplin.

Podsumowanie XXIV Mistrzostw Pol−
ski Szkół Wyższych miało niezwykle uro−
czystą oprawę. Zostały wręczone pucha−
ry i patery (patrz zdjęcia), były występy
gwiazd z zespołu Janusza Józefowicza,
m.in. Nataszy Urbańskiej i Janusza Sto−
kłosy, gratulacje od władz resortowych,
słowa podziękowania i uznania.

Politechnikę Gdańską reprezentowa−
li: prorektor ds. kształcenia prof. Włady−
sław Koc, kierownik SWFiS mgr Janusz
Markowski oraz prezes KU AZS Marze−
na Stosik.

Punktacja generalna XXIV Mistrzostw
Polski Szkół Wyższych.

1. Uniwersytet Warszawski 2142 pkt
2.2.2.2.2. Politechnika GdańskaPolitechnika GdańskaPolitechnika GdańskaPolitechnika GdańskaPolitechnika Gdańska 1984,5 pkt
3. Politechnika Warszawska 1972 pkt
4. Politechnika Śląska Gliwice1966 pkt
5. Politechnika Wrocławska1667,5 pkt
6. Uniwersytet Gdański 1656 pkt
7. UMCS Lublin 1616 pkt
8. Uniwersytet Szczeciński 1486 pkt
9. Uniwersytet Wrocławski 1474 pkt

10. Politechnika Łódzka 1444 pkt
34. AWFiS Gdańsk 680,5 pkt
47. Akademia Morska Gdynia 416 pkt
68. Akademia Medyczna Gdańsk 248 pkt

Klasyfikacja XXIV MP Politechnik

1.1.1.1.1. Politechnika GdańskaPolitechnika GdańskaPolitechnika GdańskaPolitechnika GdańskaPolitechnika Gdańska 1133 pkt
2. Politechnika Śląska Gliwice 1114 pkt
3. Politechnika Warszawska 1113 pkt
4. Politechnika Wrocławska 1056 pkt
5. Politechnika Łódzka 1015,5 pkt
6. AGH Kraków 857,5 pkt

Janusz Markowski
Studium Wychowania Fizycznego

i Sportu

MP Politechnik, na podium prorektor ds. kształcenia prof. Władysław Koc, kierownik SWFiS
mgr Janusz Markowski, prezes KU AZS PG Marzena Stosik

Fot. Krzysztof Krzempek
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Ostatni weekend listopada był dla Po−
litechniki Gdańskiej wyjątkowym

czasem, ponieważ dokładnie pięćdziesiąt
lat wcześniej powstał na Politechnice
Gdańskiej pierwszy w Polsce Parlament
Studentów – organizacja niezależna, sa−
mostanowiąca, wybierana w demokra−
tycznych wyborach, zrzeszająca studen−
tów i działająca na rzecz studentów. Uro−
czyste obchody jubileuszu miały miejsce
w dniach 23–25 listopada 2007. Przez te
pięćdziesiąt lat w Parlamencie Studenc−
kim PG pracowało ponad 2000 studentów.

A wszystko zaczęło się....A wszystko zaczęło się....A wszystko zaczęło się....A wszystko zaczęło się....A wszystko zaczęło się....

... od pomysłu przywiezionego ze Szwe−
cji przez Andrzeja Konopackiego. Zafascy−
nowany możliwością wpływu na sprawy
narodowe i państwowe szwedzkich kole−
gów, którzy wśród swoich organizacji po−
siadali odpowiedniki partii politycznych
oraz własny Parlament podejmujący dys−
kusje na istotne tematy, postanowił podzie−
lić się tą wiedzą z gdańskimi żakami.

Pomysł został przyjęty z dużym entu−
zjazmem. Pierwsze kroki w celu zorgani−
zowania Parlamentu na Politechnice
Gdańskiej podjęli Czesław Druet oraz Bo−
gusław Sakowicz, którzy opracowali
strukturę Parlamentu oraz przedstawili
prezydium projekt ordynacji wyborczej
Uczelnianego Parlamentu Zrzeszenia Stu−
dentów Polskich. Preludium pierwszej
sesji obrad był bezpłatny dodatek do je−
denastego numeru dwutygodnika „Uwa−
ga”, który ukazał się 9 listopada 1957
roku. Materiał opracowany przez Radę
Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Pol−
skich PG, jak możemy przeczytać w książ−
ce pod redakcją prof. dr. hab. inż. Marka
Biziuka „Życie studenckie na Politechni−
ce Gdańskiej”, był odmianą... Pierwsza
strona wyglądała dość niewinnie: zwra−
cały uwagę hasła i informacje dotyczące
procedury, terminów i miejsca zapisów do
ZSP, ale trzeba uczciwie przyznać, pozba−
wione natarczywej agitacyjności. Następ−
nie podano aktualny skład Rady Uczel−
nianej... Skromnie, z boku szpalty, za−
anonsowało się Studenckie Przedsiębior−
stwo Wytwórczo−Usługowe, zatrudniają−
ce w większości studentów, a dochody ob−
racające na zapomogi i inne potrzeby w
czasie studiów. Wszystkie te informacje,
wyjaśnienia, propozycje i zachęty skiero−

wane zostały do 2096 członków ZSP na
Politechnice Gdańskiej, i to w myśl na−
stępujących założeń: „…Sądzimy, że czy−
tając te słowa, pomyślisz chwilę o swoim
Stypendialnym Losie. W jakich warun−
kach studiujesz, jakim systemem pozna−
jesz świat, co jesz na obiad, jak mieszkasz,
co będziesz robił po ukończeniu studiów,
nie jest Ci chyba obojętne”.

Pierwsza sesjaPierwsza sesjaPierwsza sesjaPierwsza sesjaPierwsza sesja
Parlamentu StudentówParlamentu StudentówParlamentu StudentówParlamentu StudentówParlamentu Studentów
Politechniki GdańskiejPolitechniki GdańskiejPolitechniki GdańskiejPolitechniki GdańskiejPolitechniki Gdańskiej

Listopadowe wybory do ZSP były jed−
nocześnie wyborami do Parlamentu. Były
to pierwsze bezpośrednie, powszechne i
równe wybory, przeprowadzane tajnie.
Posłami do Parlamentu zostali kandyda−
ci, którzy uzyskali największą liczbę gło−
sów. 25 listopada 1957 w Auli Politech−
niki Gdańskiej odbyła się pierwsza sesja
Uczelnianego Parlamentu ZSP. „Gaude−
amus igitur” zapoczątkowało dzisiejszą
demokrację akademicką. Pierwsza sesja
trwała dwa dni, w trakcie których poru−
szono wiele różnorodnych problemów.
Drugie obrady –16 marca 1958 roku, do−
tyczyły spraw ekonomicznych, takich jak
niedostateczne wyżywienie w akademic−
kich ośrodkach zdrowia, pozbawienie
opieki świeżych absolwentów itp. Trze−
cia sesja skupiała się natomiast wokół te−
matyki przeciążenia programów nauki.
Parlament zaczął funkcjonować na dobre.

Lata 60.Lata 60.Lata 60.Lata 60.Lata 60.
„W tej kadencji mniej się mówiło, a

więcej robiło” – tak o pierwszej kaden−
cji lat 60. mówił jej przewodniczący.
Szczególną wagę przywiązywano wów−
czas do kwestii nauki, opracowano w tym
czasie m.in. program opieki na pierw−
szym roku, czy zakres obowiązków opie−
kunów grupy, na którym wzorowały się
inne uczelnie. Ułożona została również
ankieta dotycząca obciążenia programo−
wego studenta, stopnia trudności i przy−
czyny niezrozumiałości wykładów. Do−
ceniając wkład pracy i poświęcenie ko−
legów i koleżanek, UP ZSP PG wystąpił
do władz uczelni z wnioskiem o wyna−
gradzanie najlepszych studentów. W tym

50−lecie najstarszego Parlamentu Studentów w Polsce,50−lecie najstarszego Parlamentu Studentów w Polsce,50−lecie najstarszego Parlamentu Studentów w Polsce,50−lecie najstarszego Parlamentu Studentów w Polsce,50−lecie najstarszego Parlamentu Studentów w Polsce,
czyli pół wieku historii…czyli pół wieku historii…czyli pół wieku historii…czyli pół wieku historii…czyli pół wieku historii…

Prorektor ds. kształcenia prof. Władysław Koc otwiera jubileuszową wystawę „Parlament Stu−
dentów Politechniki Gdańskiej – wczoraj i dziś”                                              Fot. Marcin Uske

Debata „Demokracja polska a demokracja aka−
demicka”                                     Fot. Marcin Uske
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czasie swoje początki miała również na−
groda Czerwonej Róży.

Lata 60. to okres wzmożonego organi−
zowania się studentów na PG (liczba zrze−
szonych w organizacjach sięgała 89,5%), jak
również pierwszych jubileuszy Parlamentu
tj. 5−, czy 10−lecia. Z okazji 5−lecia Uczel−
nianego Parlamentu ZSP PG 22 czerwca
1963 roku obchodzono nadzwyczajną jubi−
leuszową sesję Parlamentu. Radio SAR
nadało „Gaudeamus igitur”, zaś Jego Ma−
gnificencja Rektor prof. Kazimierz Kopec−
ki czekał ponad godzinę na swoich gości z
bankietem. Uczelniany Parlament, w ramach
Komisji Kultury, zajmował się organizowa−
niem wydarzeń kulturalnych, tj. koncertów
muzycznych, wystaw malarskich i fotogra−
ficznych czy przedstawień teatralnych.

Kadencje lat 65/66 i 66/67 to okres
działania Parlamentu m.in. pod hasłem
„Razem zaczynamy – razem kończymy
studia”, co bywało trudne do spełnienia
przy sześciu dniach nauki tygodniowo i
jednym poświęconym na studium wojsko−
we, wiążące się czasami z całodobową
służbą wartowniczą. 28 października 1967
roku obchodzono jubileusz 10−lecia
Uczelnianego Parlamentu.

Trudne lata 70.Trudne lata 70.Trudne lata 70.Trudne lata 70.Trudne lata 70.
Końcówka lat 60., jak i lata 70. to dla

Uczelnianego Parlamentu czas wielkich
ograniczeń, których wyrazem było m.in.
uniemożliwienie zoorganizowania Neptu−
naliów w roku 1967 i zawieszenie ich do
roku 1971, po czym likwidacja Zrzesze−
nia Studentów Polskich w 1973 roku.
Słuch po Neptunaliach zaginął aż do 1995
roku. Na jednej z sesji Parlamentu studenci

w dość spektakularny sposób wyrazili
swój sprzeciw, wnosząc na salę obrad
trumnę z napisem Neptunalia oraz trans−
parent z nadrukiem:

Ś.P.
Neptunalia

1967
zginęły śmiercią

męczeńską
zamordowane

przez władze ZSP
Coraz większy nacisk władze uczelni za−

częły kłaść na pracę ideowo−wychowawczą
(organizacja imprez rocznicowych), czy−
ny społeczne, czy studenckie praktyki ro−
botnicze. Samorząd, nie chcąc zaprzepa−
ścić dotychczasowego dorobku, zajął się
kulturą, turystyką, sportem, kołami nauko−
wymi i spółdzielczością. W okresie tym
notuje się początki m.in. słynnego kabare−
tu Pi i zespołu jazzowego Flamingo. Bar−

dzo aktywnie działały wówczas kluby stu−
denckie, proponując żakom pełną gamę
imprez muzycznych, plastycznych i teatral−
nych. Sztandarową imprezą PG były stu−
denckie „Przetargi” (lata 1965–1970), obej−
mujące przegląd studenckich teatrów, ka−
baretów, konkursy plastyczne, fotograficz−
ne, literackie, turnieje tańca i występy chó−
rów. Wyrazem zainteresowania turystyką
i piosenką rajdową jest zapoczątkowana w
1971 roku i organizowana do dziś przez
FIFY – Bazuna, czyli Ogólnopolski Prze−
gląd Piosenki Turystycznej.

W marcu 1973, mocą odgórnych de−
cyzji, wszystkie organizacje studenckie
działające na uczelni zostały połączone w
jeden Socjalistyczny Związek Studentów
Polskich, a Uczelniany Parlament ZSP Po−
litechniki Gdańskiej przestał istnieć. SZSP
był silnie zależny od partii, lecz dzięki
temu otrzymywał pokaźne strumienie pań−
stwowych środków, poprawiających wa−
runki socjalne studentów, jak również
szczodrze wynagradzano finansowo róż−
ne formy aktywności młodzieży. Władze
organizacji musiały podejmować politycz−
ne stanowiska, a ich deklaracje często nie
były zbieżne z elektoratem, przez co licz−
ba zrzeszonych studentów spadła z 98%
do 70%. To były trudne czasy dla studenc−
kiej samorządności.

Stan wojenny a ParlamentStan wojenny a ParlamentStan wojenny a ParlamentStan wojenny a ParlamentStan wojenny a Parlament
Stan wojenny spowodował zawiesze−

nie działalności wszystkich organizacji,
jednak mimo to samorządowcy spotykali
sie w pokojach rady mieszkańców. W aka−
demikach powstał punkt kontaktowy.
Ostre rygory tego okresu spowodowały,
że wielu studentów aresztowano lub in−
ternowano. Prorektor doc. dr hab. inż.
Marianna Sankiewicz odwiedzała różne
ważne gabinety oraz miejsca odosobnie−
nia i skutecznie pomagała w uwalnianiu

Prezydium Uroczystej Sesji Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej.   Fot. Michał Matysiak

Koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” – Dziedziniec Północny PG. Fot. Michał Matysiak
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zatrzymanych studentów.     Jedyną zaletą
zawieszenia działalności organizacji było
oferowanie czasu studentom ostatniego
roku na napisanie i obronienie prac dy−
plomowych. Rok 1982 zakończył histo−
rię SZSP wraz z wyborem nowych władz.
Parlament Studentów działa jednak do
dziś, a w historii utrwaliło się tak wiele
faktów i wspomnień, że nie sposób ująć
je w jednym artykule.

…aż do dzisiaj.…aż do dzisiaj.…aż do dzisiaj.…aż do dzisiaj.…aż do dzisiaj.
Dzisiaj działalność studentów jest cały

czas bardzo szeroka. W kompetencji Parla−
mentu Studentów leży przede wszystkim
dbanie o interesy studentów na uczelni. Po−
nadto studenci zrzeszeni w Samorządzie
Studentów Politechniki Gdańskiej pro−
wadzą wiele projektów, zarówno na uczel−
ni, jak i poza nią. Samorząd zajmuje się rów−
nież sprawami socjalnymi studentów, taki−
mi jak osiedle studenckie, stypendia socjal−
ne, pomaga przyszłych absolwentom po−
przez organizację spotkań z pracodawca−
mi, a także szkoleń tematycznych. Należy
dodać, że Parlament Studentów Politech−
niki Gdańskiej, jako najstarszy akademicki
Parlament w Polsce, stara się nieustanie
dbać o swój wizerunek w zakresie udanej i
sukcesywnej pracy na rzecz społeczności
studenckiej, a także być wzorcem do naśla−
dowania dla studentów innych uczelni.

Obchody jubileuszuObchody jubileuszuObchody jubileuszuObchody jubileuszuObchody jubileuszu

Jubileusz 50−lecia Parlamentu Studen−
tów był bardzo ważnym wydarzeniem dla
całej społeczności akademickiej Politech−
niki Gdańskiej. W jednym miejscu i w jed−
nym czasie udało się zgromadzić kilka po−
koleń aktywistów, którzy z wielką rado−
ścią i wyraźnym entuzjazmem wymienia−
li się opowieściami o życiu studenckim.

Podczas trzech dni obchodów jubileuszu
odbyło się wiele różnorodnych spotkań.
Wszystko zaczęło się od otwarcia wystawy
jubileuszowej „Parlament Studentów Poli−
techniki Gdańskiej – wczoraj i dziś”, która
stanowiła swoistą podróż w czasie od 25 li−
stopada 1957 roku do dnia dzisiejszego i
ukazała codzienność parlamentarzystów z
perspektywy obiektywu fotograficznego
oraz poprzez zaprezentowane pamiątki.

Tuż po otwarciu wystawy miało miejsce
spotkanie, podczas którego próbowano od−
powiedzieć na pytanie – co łączy demokra−
cję polską sięgającą lat 90. XX wieku i de−
mokrację akademicką, mającą swoje począt−
ki już u schyłku lat 60. XX w. Dyskusję
podczas debaty rozpoczęli zaproszeni go−
ście: prof. Władysław Koc – prorektor ds.
kształcenia Politechniki Gdańskiej, oraz An−

drzej Jonas – publicysta i redaktor naczelny
Warsaw Voice. W dalszej części rozmowy
głos zabierali studenci oraz byli parlamen−
tarzyści. Debatę moderował były przewod−
niczący Samorządu Studentów Politechni−
ki Gdańskiej – Przemysław Kotecki.

Środowisko studenckie, a szczególnie
studenci zrzeszeni w organizacjach studenc−
kich, tj. Zrzeszenie Studentów Polskich czy
Komisje Kultury Parlamentu Studentów Po−
litechniki Gdańskiej od zawsze dbały o za−
pewnienie na odpowiednim poziomie roz−
rywki i kultury politechnicznej braci stu−
denckiej. Odbywały się pokazy, recytacje,
odczyty, prezentacje sztuk teatralnych itp.
W ramach nawiązania do tamtej tradycji or−
ganizatorzy jubileuszu zaproponowali od−
świeżenie wrażeń z oglądanych, zapewne
nie raz, starych polskich komedii. W reper−
tuarze znalazły się filmy MIŚ oraz REJS.
Pokaz filmów odbył się w Akademickim
Klubie Politechniki Gdańskiej Kwadratowa.

Organizatorzy jubileuszu zadbali również
o sferę rozrywkowo−muzyczną. Goście, któ−
rzy wzięli udział w koncertach zorganizo−
wanych na przepięknym neorenesansowym
Dziedzińcu Północnym Gmachu Główne−
go PG, na pewno długo nie zapomną tej at−
mosfery i niepowtarzalnej scenerii. Podczas
koncertu pod nazwą „Muzyka ze Starego
Dziedzińca” wystąpili: Nasza Basia Kocha−
na, Jerzy Filar, Andrzej Poniedzielski, Lech
Makowiecki oraz zespół Stare Dobre Mał−
żeństwo. W niedzielne popołudnie za
sprawą Bazuny na bis, czyli „Przeglądu
Przeglądu” na Dziedzińcu zabrzmiała pio−
senka turystyczna. Ideą imprezy było wspól−
ne śpiewanie turystycznych „hitów” wybra−
nych z okresu 40 lat. Począwszy od tego, co

dziś dzieje się na scenie Bazunowej, poprzez
lata 90., 80. i 70., w trakcie których powsta−
wały największe przeboje, a skończywszy
na latach 60. – jeszcze zanim pojawiła się
myśl o Bazunie. Wśród zaproszonych arty−
stów można było usłyszeć: Joannę Pilarską
z zespołem, Grupę Pod Dudą, Timura i Jego
Drużynę, Słodki Całus od Buby, Bez Jacka,
Lecha Makowieckiego i Zayazd, Stanisła−
wa Wawrykiewicza, Andrzeja i Marylę
Mróz, Waldemara Chylińskiego, Grzegorza
Marchowskiego, Grzegorza Bukałę i Ry−
szarda Kusojca.

W sobotę natomiast poprzez imprezę
Kabareton z Dziedzińca kontynuowano
tradycję kabaretów na PG, które były
jedną z form kultury uprawianej przez po−
litechnicznych samorządowców i umila−
ły życie studentom. Wystąpiły kabarety:
Jurki, Noł Nejm i Widelec.

Dostarczającym niezwykle artystycz−
nych wrażeń punktem obchodów jubile−
uszu był Koncert Wojciech Kilar – Missa
Pro Pace oraz Ariel Ramirez – Misa Crio−
la. Na widowni zasiedli studenci, absol−
wenci, pracownicy i władze uczelni, wła−
dze oraz licznie przybyli goście. Dokład−
nie o 16.30 sala zamilkła, a hol przed aulą
wypełnił się niezapomnianą ucztą dla me−
lomanów. Koncert został podzielony na
dwie części: I – Missa Pro Pace i II – Misa
Criola. Wśród wykonawców koncertu
mieliśmy przyjemność usłyszeć: Annę
Fabrello – sopran, Beatę Koską – alt, Ka−
rola Kozłowskiego – tenor, Grzegorza
Piotra Kołodzieja – baryton, Jaceka Gresz−
kę – bas, jak również Orkiestrę Symfo−
niczna Akademii Muzycznej w Gdańsku,
zespół Sierra Manta, Chór Politechniki

Uroczysty koncert podczas obchodów 50−lecia Parlamentu Studentów PG. Fot. Michał Matysiak
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Gdańskiej, a wszystko pod batutą dyry−
genta Mariusza Mroza.

W niedzielny poranek odbyło się spo−
tkanie pokoleń – Opowieści dziwnej tre−
ści, czyli słodko−gorzkie wspomnienia
studenta PG były okazją do podzielenia
się wspólnymi anegdotami z życia stu−
denckiego politechnicznego żaka. Słod−
ko−gorzkie wspomnienia dotyczyły:
życia w akademikach, studenckich tra−
dycji, Bratniej Pomocy, studenckich or−
ganizacji, najlepszych imprez studenc−
kich oraz najskuteczniejszych metod na
zaliczanie sesji. Pojawiające się wspo−
mnienia stanowiły ciekawą zajawkę ga−
wędy, zwłaszcza że brali w niej udział
parlamentarzyści lat 50., 60.,80. i współ−
czesnych.

Ponadto, zarówno w sobotni, jak i w nie−
dzielny wieczór, mury Akademickiego
Klubu Politechniki Gdańskiej Kwadrato−
wa wypełniły się studentami. W sobotę za
konsoletą stanęły kobiety, rozgrzewając do
gorąca hitami parkietów studentki i studen−
tów, którzy przybyli na imprezę DJ Ladies
Night. W niedzielę natomiast przenieśliśmy
się w świat jamajskich rytmów reggae, ryt−
micznego dancehall i ostrzejszego ragga.
Na koncercie pod nazwą Reggae Demo−
cration zaprezentowały się polskie zespo−
ły z najwyższej półki. Klimat koncertu był
tak niesamowity, że ludziom przez kilka
następnych dni po głowie chodził tekst pio−
senki jednego z zespołów „Dokąd tak bie−
gniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie
uciekniesz…”.

Uroczysta sesjaUroczysta sesjaUroczysta sesjaUroczysta sesjaUroczysta sesja
Parlamentu StudentówParlamentu StudentówParlamentu StudentówParlamentu StudentówParlamentu Studentów
Politechniki GdańskiejPolitechniki GdańskiejPolitechniki GdańskiejPolitechniki GdańskiejPolitechniki Gdańskiej

Punktem kulminacyjnym obchodów ju−
bileuszu 50−lecia była uroczysta sesja Par−
lamentu Studentów Politechniki Gdańskiej,
która tradycyjnie odbyła się w Auli PG.
Tym samym, nowo zaprzysiężeni Parla−
mentarzyści stali się częścią najstarszego
akademickiego Parlamentu w Polsce. Oto−
czeni hasłami aktywnych duchem politech−
nicznych demokratów („Nic o nas bez nas”,
„Razem zaczynamy, razem kończymy”,
„Bo kiedy wszyscy śpią, my czuwamy…”),
uczestnicy sesji rozpoczęli podróż przez
pięćdziesiąt lat historii. Jako pierwszy głos
zabrał niegdyś Marszałek Parlamentu, a
obecnie Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. Janusz Rachoń, wyrażając dumę i so−
lidarność z wypowiedzią prof. dra Wacła−
wa Balcerskiego: „Oczekuję od Parlamen−
tu godnego i rzetelnego reprezentowania
interesów studentów. Mam nadzieję, że
Parlament stanie się szkołą działania i spełni
ważną rolę dydaktyczną – da umiejętność
działania studentom i stanie się szkołą de−
mokratycznego myślenia”. Rektor potwier−
dził, że takiemu Parlamentowi przyglądał
się i dlatego, mimo zmian jakie mają miej−
sce wraz z biegiem czasu, Parlament za−
wsze był wierny swoim ideałom.

Wiele ważnych osób zabrało głos, sta−
jąc przy mównicy, przedstawiając losy
Parlamentu Studentów Politechniki Gdań−
skiej. Wśród nich m.in. rektorzy, przed−

stawiciele SSPG, SAPG, ZSP i przyjacie−
le Parlamentu.

Początki Parlamentu i jego działalność
do roku 90. omówił prof. Marek Biziuk, re−
daktor publikacji „Życie studenckie na Po−
litechnice Gdańskiej”. Przypomniał znacze−
nie Bratniej Pomocy, wagę studenckiej so−
lidarności, pokazując jak wiele mógł zdzia−
łać młody umysł w połączeniu z walką o
lepsze jutro. Ukazał bariery trudnych dla
Parlamentu lat 80., gdzie niekiedy konse−
kwencje bycia parlamentarzystą wiązały się
z zakończeniem marzeń o byciu inżynierem.
Represje sięgały nie tylko aktywnych stu−
dentów, ale również wspierających ich pra−
cowników naukowych Politechniki Gdań−
skiej.  Parlament organizował życie kultu−
ralne, zaspakajał potrzeby socjalne i dbał,
by najstarsza techniczna uczelnia na Pomo−
rzu stanowiła wydajną fabrykę przyszłych
inżynierów. Działania starszych kolegów
kontynuowały pokolenia młodych parla−
mentarzystów, o czym kilka słów powiedział
Przemysław Kotecki, wieloletni działacz i
były przewodniczący Samorządu Studen−
tów Politechniki Gdańskiej.

Istota Parlamentu została wyrażona w
wypowiedzi pani doc. Marianny Sankie−
wicz, która rozpoczynając studia w 1945
roku, własnymi rękami odgruzowywała
Gmach Główny PG, wieloletniego dzieka−
na ds. studenckich WETI (pełniła tę funk−
cję przez 17 lat), jak również prorektora ds.
studenckich. Kobiety o wielkim sercu, któ−
ra mając dobro swoich studentów na pierw−
szym miejscu, dokonywała rzeczy niemoż−
liwych, by dotrzeć z konserwami i środka−
mi czystości do swoich studentów, uwięzio−
nych w starogardzkim więzieniu. Pani pro−
rektor wielokrotnie powtarzała, że bez po−
mocy studentów nie zdziałałaby tak wiele,
a ścisła współpraca z ówczesnymi studenc−
kimi działaczami zaowocowała m.in. uwol−
nieniem z więzień ponad dwustu studentów.
Na zakończenie swojej wypowiedzi pani
rektor podkreśliła, że „bycie społecznikiem
jest chorobą”, z której żaden samorządowiec
nie powinien się leczyć.

Agnieszka Kaczmarek
Doktorantka Wydziału Elektrotechniki

i Automatyki
Joanna Boruta

Studentka Wydziału Zarządzania
i Ekonomii

····· Artykuł powstał na podstawie wydawnic−
twa „Życie studenckie na Politechnice
Gdańskiej” pod redakcją prof. dra hab. inż.
Marka Biziuka.

Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PG dr inż. Jacek Jettmar, przewodniczący Par−
lamentu Studentów PG Maciej Maksymilian Jóźwiak oraz tort jubileuszowy.  Fot. Marcin Uske
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Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Drodzy Parlamentarzyści,
Działacze Studenccy!

Jak już zapewne Państwo zauważyli, te−
matu mojego wystąpienia próżno szukać w
programie posiedzenia dzisiejszej sesji Par−
lamentu. Jest to zabieg celowy. Nie chcia−
łem podawać tematu mojego wystąpienia,
dopóki choć słowem nie wspomnę o przy−
czynach, jakie skłoniły mnie, by podjąć ów,
na razie jeszcze tajemniczy, temat. A skło−
niły mnie do tego ostatnie, aktualne wyda−
rzenia w naszym kraju, w otaczającej mnie
rzeczywistości. Wydarzenia te dotyczą nas
wszystkich. Ciągłe kłótnie, awantury, po−
dejrzliwość wszystkich do wszystkiego, utra−
ta zaufania społeczeństwa do władzy, wła−
dzy do społeczeństwa, człowieka do czło−
wieka. Źródłem tego wszystkiego jest zanik
podstawowych ludzkich odczuć: empatii, to−
lerancji, wyrozumiałości. Brak zrozumienia
idei i genezy podziałów. Podziałów, które
spostrzega się wyłączenia przez pryzmat
wrogości i agresji. Z założenia dąży się do
niwelacji wszelkich podziałów i różnic. Czę−
sto za wszelką cenę, bez próby zrozumienia
drugiej strony, uznając zupełną słuszność tyl−
ko jednej racji. Czy słusznie?

Właśnie dlatego temat mojego wystąpie−
nia, to teza: „Podziały studentów filarem
demokracji”.

Podziały istniały od zawsze. Najbardziej
znany i pierwotny podział, to podział świata
na dobro i zło, niebo i piekło. Można śmiało

powiedzieć, że podziały istniały, istnieją i na
pewno będą istnieć po wsze czasy. W związ−
ku z tym łatwo wyciągnąć wniosek, że po−
działy – to coś bardzo naturalnego. Jeśli rzecz
ta towarzyszy nam od zarania dziejów, jest
czymś naturalnym w naszym życiu, to czy na−
leży z tym walczyć? Czy należy na osobę z
odmiennymi poglądami patrzeć przez pryzmat
agresji, widzieć w niej wyłącznie wroga?
Wrogów przecież się niszczy. Zatem czy na−
leży z tym walczyć, walczyć z podziałami?

Spoglądam na dzisiejsze społeczeństwo,
na odradzający się, źle pojmowany
nacjonalizm, i to już 62 lata po II wojnie
światowej! Przeglądając co rano media, od−
noszę wrażenie, że gdzieś się w tym gubi−
my. Niestety, znacząca część z nas poddaje
się nie tylko, bardzo często wyłącznie sztucz−
nie uwypuklonym, podziałom. Co gorsza,
stajemy do walki z tymi podziałami. Walki
bez jakiejkolwiek próby zrozumienia, czy tak
naprawdę walka ta jest potrzebna i słuszna.
Walki bez zastanowienia się nad konsekwen−
cjami i jej kosztami. Kosztami również dla
nas samych.

W historii istnienia Parlamentu Studen−
tów PG można odnotować bardzo wiele róż−
nych podziałów. Podziałów, które wywodzi−
ły się od studentów, jak również zdarzały
się próby inspiracji z zewnątrz. Podziały
objawiały się w różny sposób: spory słowne
i pisemne, skargi, zwyczajne kłótnie, dys−
kusje parlamentarne i te mniej parlamentar−
ne. Samej genezy podziałów możemy doszu−
kiwać się choćby w:

····· przynależności do różnych organizacji
studenckich,

····· chęci wprowadzania zmian,
····· osobistych ambicjach,
····· preferencjach, upodobaniach czy też róż−

norodnych charakterach kolegów.
Można by tak wymieniać długo. Jednak,

tak naprawdę, geneza podziałów leży w ludz−
kiej różnorodności. Dlatego walcząc z po−
działami, będziemy walczyć nie z bezoso−
bowymi rozdziałami, ale z ludźmi. Będzie−
my walczyć sami ze sobą.

A jakie są efekty tej atomizacji? Jak to
w życiu, niekiedy pozytywne, ale zdarzają
się również bardzo negatywne. Najistotniej−
sze jest jednak to, że suma efektów pozy−
tywnych i negatywnych na pewno da nam
wynik pozytywny! W całej różnorodności,
przy zachowaniu wszystkich podziałów
mamy tu do czynienia ze zjawiskiem sy−
nergii. Synergii, czyli że suma wszystkich
różnych czynników jest większa niż suma
ich oddzielnego działania. I to właśnie
dawał i daje nam nadal Parlament Studen−
tów. Zrozumienie istoty i genezy istnienia
podziałów.

Parlament jako forum wymiany myśli i
pracy na rzecz środowiska studenckiego,
akademickiego, z samego założenia musi
cechować się wielką tolerancją. Parlament
starał się czerpać z podziałów i wykorzy−
stywać ich dobre strony do znalezienia naj−
lepszego rozwiązania. Nie negował, nie
dzielił, lecz szanował odmienność i różni−
ce zdań. To właśnie tych cech zaczyna nam
dziś coraz bardziej brakować. Cierpimy na
braki w poszanowaniu różnorodności i zro−
zumienia ludzkiej natury, jej bogactwa.
Bogactwem tym są właśnie nasze różnice i
podziały.

Obecnie na Politechnice Gdańskiej działa
kilkadziesiąt organizacji studenckich. Orga−
nizacji o często odmiennych celach i formach

Filary studenckiej demokracjiFilary studenckiej demokracjiFilary studenckiej demokracjiFilary studenckiej demokracjiFilary studenckiej demokracji*****

Uroczysta sesja Parlamentu Studentów w Auli Politechniki Gdańskiej przyciągnęła wielu
zacnych gości, byłych i obecnych działaczy Parlamentu Studentów PG, animatorów kultury
i życia studenckiego                                                                                     Fot. Leszek Miazga

Lech Makowiecki i zespół Zayazd, to tylko
jeden z 13(!) występów podczas niedzielnego
koncertu Bazuna na Bis     Fot. Leszek Miazga



2424242424

Nr 2/2008Nr 2/2008Nr 2/2008Nr 2/2008Nr 2/2008

PISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PG

działania. Oczywisty jest zatem fakt, że w
związku z tym mamy na co dzień do czynie−
nia z podziałami, sporami i dyskusjami. Co
więcej, gdyby nie podziały – to nie byłoby
potrzeby tworzenia forum, jakim jest Parla−
ment Studentów. Podziały studentów filarem

demokracji! Dziś wszystkie organizacje na−
szej Alma Mater, my wszyscy pracujemy
wspólnie. Pracujemy tak, by każdy dzień był
lepszy, pracujemy razem na rzecz przyszło−
ści, i jest to najważniejszy z efektów dzia−
łalności Uczelnianego Parlamentu Studen−

Szanowni Państwo !

Bezpieczeństwo energetyczne jest jed−
nym z kluczowych zagadnień dla rozwoju
gospodarki. Najprostszym wskaźnikiem bez−
pieczeństwa energetycznego kraju jest samo−
wystarczalność energetyczna, rozumiana
jako stosunek ilości energii pozyskiwanej do
energii zużywanej. Do połowy lat 90. ub.
wieku wskaźnik ten wynosił ok. 0,98, co
zapewniało Polsce wysoki stopień bezpie−
czeństwa i suwerenności energetycznej. Od
roku 1996 wartość tego wskaźnika maleje,
co wynika ze wzrastającego udziału impor−
towanej ropy naftowej i jej produktów oraz
zużycia gazu, przy znacznym spadku ilości
zużywanego węgla. Co więcej, dostawy ropy
naftowej oraz gazu ziemnego stają się na−
rzędziem nacisku politycznego. Z drugiej zaś
strony wysokie ceny ropy naftowej zmieniają
drastycznie poziom opłacalności wydobycia
węgla kamiennego, jak również prac badaw−
czo−rozwojowych i wdrażania nowych tech−
nologii.

Europejski foresight energetyczny, wyko−
nywany w ramach projektu finansowanego
w ramach 5. Ramowego Programu Badań i
Rozwoju Technologii, a zatytułowany
„Technology and Societal Visions for Euro−
pe’s Energy Future”, rekomenduje między
innymi:
····· intensyfikację prac badawczych i rozwo−

jowych nad zwiększeniem efektywności
użytkowania energii i wprowadzeniem
ogniw paliwowych do napędu samocho−
dów,

····· wprowadzenie mechanizmów, które
otworzą drogę do stosowania alternatyw−
nych paliw w transporcie samochodowym
w okresie przed wprowadzeniem ogniw
paliwowych,

····· prace badawcze nad technologiami ma−
gazynowania energii, zwłaszcza ze źródeł
odnawialnych,

····· wprowadzenie mechanizmów prawnych
i finansowych, które będą sprzyjały wy−
twarzaniu energii w małych i rozproszo−
nych źródłach,

····· intensyfikację badań na rzecz produkcji,
przesyłu i magazynowania wodoru, a
zwłaszcza wytwarzania wodoru ze źródeł
odnawialnych (a nie z paliw kopalnia−
nych),

····· prowadzenie podstawowych i stosowa−
nych prac badawczych oraz akcji promo−
wania energii wytwarzanej ze źródeł od−
nawialnych,

····· intensyfikację badań stosowanych nad
utylizacją biomasy oraz rozwojem no−
wych technologii wykorzystywania ener−
gii słonecznej.
Innymi słowy: energetyka rozproszona

staje się trwałą tendencją zarówno euro−
pejską, jak i światową.

To co jest określane jako ENERGETY−
KA  ROZPROSZONA, oparta na odnawial−
nych źródłach energii, jest nowym modelem

Wystąpienie  JM Rektora Politechniki GdańskiejWystąpienie  JM Rektora Politechniki GdańskiejWystąpienie  JM Rektora Politechniki GdańskiejWystąpienie  JM Rektora Politechniki GdańskiejWystąpienie  JM Rektora Politechniki Gdańskiej
prof. dr. hab. inż. Janusza Rachoniaprof. dr. hab. inż. Janusza Rachoniaprof. dr. hab. inż. Janusza Rachoniaprof. dr. hab. inż. Janusza Rachoniaprof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia

na konferencji Bałtyckiego Forum Ekoenergetycznegona konferencji Bałtyckiego Forum Ekoenergetycznegona konferencji Bałtyckiego Forum Ekoenergetycznegona konferencji Bałtyckiego Forum Ekoenergetycznegona konferencji Bałtyckiego Forum Ekoenergetycznego

Gdańsk, Dwór Artusa, 26.11.2007Gdańsk, Dwór Artusa, 26.11.2007Gdańsk, Dwór Artusa, 26.11.2007Gdańsk, Dwór Artusa, 26.11.2007Gdańsk, Dwór Artusa, 26.11.2007

O bezpieczeństwo energetyczneO bezpieczeństwo energetyczneO bezpieczeństwo energetyczneO bezpieczeństwo energetyczneO bezpieczeństwo energetyczne systemu elektroenergetycznego, opartego na
integracji w sieci elektrycznej wytwórców
małej i średniej skali, wykorzystujących
nowe i odnawialne technologie energetycz−
ne. Prowadzić to będzie do nowej ery, w któ−
rej tysiące lub miliony użytkowników będą
dysponować własnymi źródłami, stając się
zarówno konsumentami, jak i producentami
energii elektrycznej.

Wydaje się prawdopodobne, że przy−
szłość – to duża liczba jednostek tzw. Small−
scale Combined Heat and Power.

Oczywiście rewolucja ta wymagać będzie
wyrafinowanych technik sterowania, ustano−
wienia nowych modeli gromadzenia, dystry−
bucji energii i całego szeregu innych dzia−
łań.
····· Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (fot. 1)

wychodzi naprzeciw tym tendencjom. To
bardzo duży potencjał naukowy i prze−
mysłowy – 36 podmiotów.

····· Makroregion Polski Północnej nie jest
faworyzowany w przydziale środków z
centralnych Programów Operacyjnych
(Funduszy Strukturalnych) . Staramy się
zmienić ten stan rzeczy –  dlatego orga−
nizowane jest to Forum; starać będziemy
się pokazać, że nasz region jest w stanie
wygenerować dobre projekty:

  1. Mikrosiłownie kogeneracyjne na OŹE
  2. Niskospadowa energetyka wodna
  3. Siłownie wiatrowe – tani wiatrak
  4. Microsieci – „Microgrids”
  5. Nowe materiały dla OŹE
  6. Ograniczenie emisji gazów cieplarnia−

nych

Fot. 1

tów PG. Efekt, który trwa nieprzerwanie od
50 lat!

* Przemówienie Leszka Miazgi podczas uroczyste−
go posiedzenia Parlamentu Studentów Politechni−
ki Gdańskiej „Parlament na przełomie lat” z okazji
50−lecia istnienia.
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  7. Biogazownie, akwakultury, odpady
fermowe

  8. Biorafineria, biomasa lignocelulozowa
  9. Wodorostrada, reforming metanolu
10. Centrum wiedzy i technologii wodo−

rowych BKEE
Mamy do tego doskonale przesłanki.

····· Przedstawiony zostanie na Forum pakiet
projektów bardzo ważnych dla naszego
makroregionu i liczymy na twórczą i kry−
tyczną dyskusję.

Pozwólcie Państwo na jeszcze jedną uwa−
gę w sprawie tzw. odnawialnych źródeł ener−

gii. Należy pamiętać, że spalając wszystkie
surowce organiczne, produkujemy dwutle−
nek węgla. Innymi słowy, powinniśmy kon−
centrować się na tzw. czystych źródłach
energii, do których zaliczamy m.in. energię
wiatrową, energię wodną, geotermię – które
jednak mają swoje określone ograniczenia.
Ponadto do tzw. czystych źródeł energii za−
liczyć należy: energię jądrową oraz energię
pozyskiwaną ze spalania wodoru. W zasię−
gu ręki mamy opanowane nowoczesne tech−
nologie dotyczące energii jądrowej – powin−
niśmy rozpocząć szeroką społeczną dysku−
sję na ten temat.

Pracownia Fort z Gdańska Antoniego Ta−
raszkiewicza wygrała międzynarodowy

konkurs architektoniczny na koncepcję bu−
dynku Europejskiego Centrum Solidarności
w Gdańsku. Napłynęło 58 prac z całego
świata. Dwunastoosobowy sąd konkursowy
o międzynarodowym składzie wybrał pracę
gdańskich architektów, którzy wszyscy
związani są z Politechniką Gdańską – pra−
cują na uczelni, ukończyli ją, a nawet w tym
gronie znalazła się jedna studentka.

– To oryginalny budynek, drugiego takie−
go w Polsce nie ma, a to dlatego, że silnie
został związany z przekazem symbolicznym.
Budynki dedykowane idei są wyjątkowe –
mówi dr inż. arch. Wojciech Targowski z
nagrodzonej pracowni Fort, a jednocześnie
adiunkt Wydziału Architektury, Zakładu Ar−
chitektury Mieszkaniowej. – Nasz projekt
przywodzi na myśl statek w budowie. Przy−
pomina, że proces budowania idei „Solidar−
ności” się nie zakończył. „Robociarski”
obiekt oddawać ma prostotę idei i metod so−
lidarnościowych. Przywodzi na myśl statek
w budowie.

ECS ma powstać na historycznym tere−
nie Stoczni Gdańskiej. Sala BHP, gdzie w
roku 1980 zostały podpisane historyczne
porozumienia sierpniowe wraz z bramą nr 2
oraz promenadą wolności – szerokim trak−
tem spacerowym prowadzącym do nabrze−
ża – stanowić będą jego integralną część.

Konkurs na opracowanie koncepcji archi−
tektonicznej budowy Europejskiego Cen−
trum Solidarności ogłoszono 14 maja 2007
roku. Uczestnicy konkursu mieli pół roku na
przygotowanie koncepcji architektonicznej

budynku. Termin nadsyłania prac minął 4
grudnia.

ECS w założeniach ma być jednorodną,
wielowymiarową i dynamiczną instytucją
kulturalno−edukacyjno−społeczną, będącą
europejską wizytówką Gdańska. Powinno
stać się miejscem spotkań, współpracy i wy−
miany tych wszystkich, którym ciągle bli−
skie są wartości „Solidarności”. W ECS eks−
ponowana ma być stała wystawa muzealna
„Solidarności”. Tutaj znajdzie siedzibę cen−
tralne archiwum „Solidarności” i biblioteka
specjalizująca się m.in. w dziedzictwie ru−
chu, walce z komunizmem, ruchach wolno−
ściowych w Europie środkowo−wschodniej.
Powołany ma zostać ośrodek badawczy nad
historią, dziedzictwem i wpływami „Solidar−
ności”, a co za tym idzie – potrzebne będzie
centrum konferencyjno−seminaryjne oraz
centrum szkoleniowe. To nie jedyne założe−
nie, w ECS znaleźć ma miejsce m.in. biuro
Lecha Wałęsy i kaplica.

Na konkurs napłynęło 350 prac, do fina−
łu przeszło 58. Zwyciężył projekt gdańskiej
pracowni Fort. Dziewięcioma głosami na je−
denaście. Jurorzy uznali, że prosty, ale dra−
matyczny w wyrazie budynek – o rdzawych
elewacjach ze skorodowanej stali corten –
najlepiej oddaje ducha miejsca i ruchu soli−
darnościowego, symboliczny przemysłowy
charakter otoczenia Stoczni Gdańskiej, oraz
zapewnia szereg wewnętrznych i zewnętrz−
nych przestrzeni, które stwarzają elastycz−
ność i nadzieję na przyszłość.

Obiekt spełnia podstawowy wymóg: jest
niższy od pomnika Poległych Stoczniowców
na placu Solidarności. Dzieli się na dwie czę−

ści usytuowane tarasowo. Południowa, od
strony placu, ma 20 m wysokości, północna
– 30 m, a na wysokości 27 m powstanie ta−
ras widokowy.

Dynamizmu dodaje budynkowi pęknięcie
północnej elewacji i nachylenie wschodnich
ścian o 6,5 stopnia w kierunku kanału stocz−
niowego prowadzącego do morza, czyli tzw.
Drogi do Wolności. We wschodniej elewacji
stalową konstrukcję wypełnia przydymione
szkło. Tu jest wejście do budynku. Na I i II
piętrze, które są połączone schodami i kład−
kami, znajdzie się stała ekspozycja Centrum,
a dalej sala im. Jana Pawła II. W północnej
części budynku mediateka, biblioteka, archi−
wa i biura. W centrum wnętrza wyrośnie
ogród zimowy. Surowość rdzawych ścian zła−
godzą rośliny. Pasma zieleni są też planowa−
ne wzdłuż Drogi do Wolności. Wyglądają jak
szachownice pól, polski pejzaż z lotu ptaka.

Statek w budowieStatek w budowieStatek w budowieStatek w budowieStatek w budowie
Nasi politechnicy zwycięzcami konkursu na koncepcjęNasi politechnicy zwycięzcami konkursu na koncepcjęNasi politechnicy zwycięzcami konkursu na koncepcjęNasi politechnicy zwycięzcami konkursu na koncepcjęNasi politechnicy zwycięzcami konkursu na koncepcję

budynku Europejskiego Centrum Solidarnościbudynku Europejskiego Centrum Solidarnościbudynku Europejskiego Centrum Solidarnościbudynku Europejskiego Centrum Solidarnościbudynku Europejskiego Centrum Solidarności

Z drugiej zaś strony wydaje się, że przy−
szłość to wodór, który spalany – daje wodę
i bardzo duże ilości ciepła. Źródłem wo−
doru jest elektroliza wody. Energia po−
trzebna do tego procesu powinna być po−
zyskiwana z energii słonecznej (nowocze−
sne wysokosprawne baterie słoneczne).
Wydaje się oczywiste, że Unia Europej−
ska powinna koncentrować siły i środki w
celu pełnego technologicznego opanowa−
nia procesów: produkcji, magazynowania,
przesyłania oraz spalania wodoru na wzór
słynnego amerykańskiego programu Man−
hattan.
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Magnificencjo, Panie Senatorze,
Panie, Panowie,

to już chyba 15. raz z kolei spotykamy
się na dorocznym, grudniowym koncercie
świątecznym. Dla znakomitej politechnicz−
nej publiczności i przezacnych gości grały
tu już takie zespoły, jak Orkiestra Filharmo−
nii Bałtyckiej, Orkiestra Opery Bałtyckiej,
Orkiestra Gdańskiej Akademii Muzycznej,
Sinfonia Baltica ze Słupska i inne, a od kil−
ku lat w holu GG występuje Sinfonietta Ge−
danensis – Orkiestra Symfoniczna Ogólno−
kształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. z uli−
cy Gnilnej. Ktoś, kto nie zna tego zespołu,
ma prawo sądzić, że szkolna orkiestra nie
zapewni dawnej rangi koncertom świątecz−

nym na Politechnice. Nie ulega wątpliwo−
ści, iż ich charakter uległ zmianie, ale mu−
zycy, którzy zajęli miejsce profesjonalistów,
to niezwykle utalentowana, ambitna i odda−
na muzyce młodzież, a utwory, jakie za chwi−
lę usłyszymy, to fragmenty światowych oraz
polskich arcydzieł muzycznych. Nie mam
wątpliwości, że Orkiestra Szkoły Muzycz−
nej z Gnilnej dostarcza nam co roku dużo
satysfakcji i niezapomnianych wrażeń. Z
drugiej zaś strony, nasz udział w takich kon−
certach pomaga w trudnym i żmudnym pro−
cesie kreowania artystów, ponieważ bez pu−
blicznych występów nigdy nie staną się pro−
fesjonalistami.

Od kilku lat gra dla nas ta sama orkie−
stra, ale „ta sama” nie oznacza „taka sama”,

ponieważ za każdym razem występuje w
zmienionym składzie. Specyfiką szkolnych
i studenckich zespołów, nie tylko artystycz−
nych, ale również np. sportowych, jest duża
fluktuacja ich składu – co roku odchodzą
najbardziej doświadczeni, najlepiej przygo−
towani wykonawcy, a ich miejsce zajmują
nowicjusze. We wrześniu każdego roku dy−
rygent szkolnej orkiestry rozpoczyna pra−
cę praktycznie z nowym zespołem, i z tego
powodu koncerty grudniowe na Politech−
nice zwykle są dla Orkiestry Szkoły Mu−
zycznej z Gnilnej pierwszym występem pu−
blicznym w każdym kolejnym roku szkol−
nym. Niełatwo jest w ciągu trzech miesię−
cy przygotować nowy repertuar, ale jesz−
cze trudniej indywidualistów przekształcić
w zgrany zespół, reagujący jak należy za−
równo na ruch batuty, jak i na spojrzenie,
skinienie głową, a nawet podniesione brwi
dyrygenta. W znoju, każdego roku od nowa
powstaje orkiestra, której zarówno indywi−
dualni muzycy, jak i poszczególne sekcje
instrumentalne współdziałając ze sobą, wy−
konują pod dyktando dyrygenta utwór wg
jego wizji. Oczywiście bez zaangażowania
członków orkiestry, bez ich woli i chęci
współpracy z dyrygentem nie byłoby suk−
cesów. A ta Orkiestra zdobyła znaczące
krajowe oraz międzynarodowe nagrody i
wyróżnienia. Doceńmy trud i wysiłek tych
młodych ludzi. O nich nie można powie−
dzieć, że marnują czas przed telewizorem,
są uzależnieni od gier komputerowych, wy−
stają bezczynnie w bramach bloków czy
„odlatują” na dyskotekach. Oni codzienną,
ciężką pracą dążą do perfekcji, a mają prze−
cież takie same marzenia, jak pozostała
młodzież.

W tym roku zadanie, przed którym sta−
nęła Orkiestra, było znacznie trudniejsze niż
w latach poprzednich. Zmieniły się bowiem
władze szkoły, a co ważniejsze, długoletnią
dyrygent – Elżbietę Wiesztordt – zastąpiła
Monika Stefaniak, dyrygent u progu karie−

„Ta sama” nie oznacza „taka sama”„Ta sama” nie oznacza „taka sama”„Ta sama” nie oznacza „taka sama”„Ta sama” nie oznacza „taka sama”„Ta sama” nie oznacza „taka sama”
Wystąpienie prof. Aleksandra KołodziejczykaWystąpienie prof. Aleksandra KołodziejczykaWystąpienie prof. Aleksandra KołodziejczykaWystąpienie prof. Aleksandra KołodziejczykaWystąpienie prof. Aleksandra Kołodziejczyka

Koncert grudniowy, 14 grudnia 2007Koncert grudniowy, 14 grudnia 2007Koncert grudniowy, 14 grudnia 2007Koncert grudniowy, 14 grudnia 2007Koncert grudniowy, 14 grudnia 2007

Fot. Krzysztof Krzempek

Nieregularne okna w ścianach i stropach
kierują uwagę zwiedzających na historyczne
obiekty stoczni, m.in. na bramę nr 2 i salę BHP
– miejsce podpisania porozumień sierpniowych
w 1980. Krzyże pomnika Poległych Stocz−
niowców będą widoczne z ogrodu zimowego.

II nagrodę jury przyznało dla projektu
zespołu Stelmach i partnerzy z Warszawy.
To również obiekt o mocnej geometrycznej
bryle, z betonu łączonego z włóknem szkla−
nym, dającego efekt świecącej ściany.

Teren przyszłego Centrum to prawie 7,5
tys. metra kwadratowego. Koszt budowy

Centrum powinien zamknąć się w kwocie
240 milionów złotych. Władze miasta część
muzealną ECS chcą oddać do użytku w
sierpniu 2010 roku, w 30. rocznicę powoła−
nia „Solidarności”.

I nagrodaI nagrodaI nagrodaI nagrodaI nagroda
Przedsiębiorstwo Projektowo−Wdroże−

niowe FORT Sp. z o.o.
Autorzy:
1. Wojciech Targowski (architekt)
2. Piotr Mazur (architekt)
3. Antoni Taraszkiewicz (architekt)
4. Paweł Czarzasty (architekt)

Współpraca autorska:
1. Danuta Dębowska (architekt)
2. Natalia Landowska (studentka architek−

tury)
3. Jakub Szych (architekt)
4. Agnieszka Walulik (architekt)
5. Roksana Czartopolska−Bętlejewska (ar−

chitekt)
6. Ewa Baranowska (architekt)

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy
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ry. Jest doskonale przygotowana do zawo−
du, ukończyła bowiem Akademię Muzyczną
w Warszawie w zakresie teorii muzyki, w
2004 r. zdobyła z wyróżnieniem dyplom z dy−
rygentury symfoniczno−operowej na Akade−
mii Muzycznej w Poznaniu, a potem dosko−
naliła swoje umiejętności na studiach pody−
plomowych w konserwatorium w St. Peters−
burgu. W czasie studiów uczestniczyła w kur−
sach mistrzowskich. Koncertowała z wielo−
ma orkiestrami w kraju i za granicą. Była sty−
pendystką ministra kultury polskiego i wło−
skiego rządu. W latach 2005–2007 pracowa−
ła jako asystent dyrygenta w Operze Bałtyc−
kiej. Od dwóch sprawuje opiekę artystyczną
nad Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną, jest tak−

że inicjatorką i organizatorką Mistrzowskie−
go Kursu Dyrygenckiego. W roku bieżącym
objęła kierownictwo Orkiestry Symfonicznej
– Sinfonietta Gedanensis. Pani Dyrygent
życzymy wspaniałych sukcesów.

Za chwilę w wykonaniu Sinfonietta Ge−
danensis usłyszymy:
····· suitę z opery Carmen Georgesa Bizeta;
····· Wariacje na temat własny op. 15 Henry−

ka Wieniawskiego, solistka Anita Wąsik
– skrzypce, uczennica profesora Jerzego
Hazuki;

····· Koncert na klarnet i orkiestrę Karola Kur−
pińskiego, solista Bartosz Kowalski –
klarnet, uczeń profesora Jacka Piastow−
skiego;

We wtorek 18 grudnia 2007 roku od−
była się akcja charytatywna „Małe ser−

ca Wielkie marzenia”. Patronat nad akcją objął
prorektor  ds. kształcenia Politechniki Gdań−
skiej prof. dr hab. inż. Władysław Koc oraz
Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.
Poparcia udzielił także dziekan Wydziału Fi−
zyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. Jan Godlewski, a na pomoc pro−
dziekana ds. kształcenia dr. hab. Jerzego Top−
pa, prof. nadzw. PG, zawsze mogliśmy liczyć.

Nie była to pierwsza taka akcja na Poli−
technice Gdańskiej, jednakże całkowicie
inna od poprzednich. Akcję zapoczątkowa−
ły dwie studentki Wydziału Matematyki Sto−
sowanej i Fizyki Technicznej Politechniki
Gdańskiej: Ewa Zin i Krystyna Zakrzewska
w 2003 roku. Jej celem było, i nadal jest,

pomóc dzieciom, które zostały doświadczo−
ne przez los, dlatego też zbierane są pienią−
dze na najbardziej potrzebne im rzeczy.

Do tej pory największą uzbieraną kwotą
było 2971,41zł. W tym roku zebrana suma
okazała się rekordowa – 5832,34zł, a wszyst−
ko to dzięki wielkiej ofiarności pracowników,
studentów oraz gości uczelni. Powodem takiej
wielkiej różnicy była przede wszystkim więk−
sza liczba wolontariuszy – aż pięćdziesięcio−
ro, za sprawą których możliwe było rozmiesz−
czenie puszek, do których zbierane były pie−
niądze, we wszystkich gmachach. Jeśli ktoś
znalazł się tego dnia gdziekolwiek na terenie
Politechniki, to musiał się natknąć przynaj−
mniej na jedna grupę wolontariuszy. W dodat−
ku Mikołaj z plakatów informujących rzucał
się w oczy, gdziekolwiek by się nie poszło.

Małe serca Wielkie marzeniaMałe serca Wielkie marzeniaMałe serca Wielkie marzeniaMałe serca Wielkie marzeniaMałe serca Wielkie marzenia

Oprócz tego, za sprawą pomysłowości pani Ja−
dwigi Galik, dyrektor administracyjnej Wy−
działu Fizyki Technicznej i Matematyki Sto−
sowanej, zaraz za wejściem do Gmachu Głów−
nego została postawiona wielka tablica infor−
macyjna, której nie sposób było nie zauważyć.

Zbiórka trwała od godziny ósmej rano do
szesnastej po południu. Zaskakujące było, to,
że w trzech miejscach – przy portierni, w
Gmachu Głównym oraz na Wydziale Chemii,
trzeba było opróżnić puszki już po kilku go−
dzinach, ponieważ skończyło się w nich miej−
sce. Zebraliśmy także mnóstwo rzeczy, takich
jak książki, zabawki oraz gry dla dzieci.

Organizacja akcji przysporzyła wielu pro−
blemów, lecz zawsze udawało nam się zna−
leźć życzliwych ludzi, którzy gotowi byli
nam pomóc w realizacji tej szlachetnej idei.
Osoby uczestniczące w akcji włożyły w to
wiele serca i zaangażowania, wspólna praca
często dawała dużo powodów do radości.

Następnego dnia po zbiórce pieniędzy
udaliśmy się do centrum handlowego, aby
zakupić dzieciom prezenty na święta i po−
trzebne rzeczy. Przekazaliśmy je dzieciom
z Domu Dziecka w Tczewie. Ich radość była
dla nas najlepszą nagrodą za włożoną pracę.
Już na wstępie zostaliśmy bardzo ciepło

Prof. Jerzy Topp

Od lewej: Konrad Barański, prof. Jan Godlewski, Jakub Dobrosielski, Alicja Szydłowska

····· Noc na Łysej Górze Modesta Musorg−
skiego.
Dyryguje Monika Stefaniak
Niestety, zmuszony jestem ze względów

ekonomicznych odwołać anonsowany w
programie Koncert na skrzypce i orkiestrę
Arama Chaczaturiana – cena wypożycze−
nia nut przewyższa możliwości finansowe
wykonawców i organizatora koncertu. W
zamian, jako niespodziankę usłyszymy im−
presje jazzowe nt. kolendy Cicha Noc w
wykonaniu Jana Rejnowicza oraz wiązan−
kę kolęd przygotowaną przez zespół wo−
kalno−smyczkowy pod kierunkiem profeso−
ra Jerzego Hazuki.
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przyjęci przez dyrektora Domu Dziecka, któ−
ry był bardzo zadowolony z aktywności stu−
dentów oraz darów, jakie Dom Dziecka
otrzymał.

Body language or foreign language to ha−
sło kolejnej debaty w języku angielskim

zorganizowanej przez Studium Języków Ob−
cych PG, która odbyła się 17 stycznia 2008 r.
Hasło sformułowano nieco przewrotnie, bo też
była to debata lżejsza w tonie od poprzednich,
pełna żartów i quizów, oferująca studentom tro−
chę zabawy przed trudami sesji. Uczestnicy za−
stanawiali się wspólnie, czy i na ile komunika−
cja pozawerbalna może zastąpić komunikację
językową i czy na pewno trafnie odczytujemy
gesty przedstawicieli innych krajów i kultur,
jak bardzo zakorzenione są w języku angiel−
skim wyrażenia odnoszące się do mowy ciała
i jak często dosłowne znaczenie angielskiego
idiomu może okazać się mylące.

Brytyjczycy, zwykle oszczędni w ge−
stach, dysponują szeroką gamą idiomów
związanych z „mind and body”. Z samym
tylko słowem „head” jest w powszechnym
użyciu ponad dwadzieścia wyrażeń i idio−
mów, podobnie jest z wyrazem „eye”, body
idioms stanowią obszerną część niezwykle
nasyconego wyrażeniami idiomatycznymi
języka angielskiego. Nasi studenci znają i
trafnie stosują wiele z tych wyrażeń, niebę−
dących wcale „above their heads”. Jako lu−
dzie trzeźwo myślący wiedzą „how to keep
both feet on the ground”, potrafią liczyć
koszty, również „per head”, a podczas sesji
walczyć „tooth and nail” o zdanie najtrud−
niejszych egzaminów . Jednak czasem war−
to im przypomnieć, że „don’t pull my leg”

nie oznacza wcale prośby, by ktoś nie ciągnął
nas za nogę, „to keep one’s eyes skinned’
nie jest wyrażeniem zaczerpniętym z powie−
ści grozy, a „neck of the woods”, to w żad−
nym razie nie „szyja lasu”. Czy dla wszyst−
kich jest oczywiste, że wykrzyknienie „my
foot” oznacza niedowierzanie, a nie radosną
konstatację, że posiadamy stopę?

Tradycyjnie  w debacie, obok studentów
polskich i ich nauczycieli, wzięli udział cu−
dzoziemcy. Tym razem nasze spojrzenie na

Słowo czy gestSłowo czy gestSłowo czy gestSłowo czy gestSłowo czy gest body language wzbogaciły wypowiedzi go−
ści z Japonii i Hiszpanii. Quizy, zagadki i
konkursy przygotowali studenci Wydziałów
Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowi−
ska oraz Elektrotechniki i Automatyki, de−
batę poprowadził Jacek Sprengel, student
Wydziału Chemicznego, a opiekę meryto−
ryczną i organizacyjną po raz kolejny spra−
wowały panie Ewa Bieńkowska i Małgorzata
Piechocińska, wykładowcy języka angiel−
skiego w Studium Języków Obcych.

Ewa Jurkiewicz−Sękiewicz
            Studium Języków Obcych
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Nasi wolontariusze

Planujemy odwiedzić i przekazać rzeczy
do Domu Dziecka w Gdyni Demptowie
oraz skontaktować się jeszcze z innymi
ośrodkami, które potrzebują pomocy, po−

nieważ nie wykorzystaliśmy jeszcze całej
kwoty.

Bardzo cieszymy się, że podjęliśmy się
organizacji tego wspaniałego przedsięwzię−
cia, że możemy coraz bardziej pomagać dzie−
ciom. Chcemy kontynuować działalność
charytatywną i rozszerzyć ją na inne uczel−
nie na Pomorzu. Wierzymy, że dzięki pracy
wolontariuszy i ofiarności ludzi wielkiego
serca uda nam się zrealizować większość
naszych pomysłów na rozwój działalności.

Wszystkim, którzy wsparli akcję, jeszcze
raz z całego serca dziękujemy. Więcej szcze−
gółów znajduje się na naszej stronie inter−
netowej www.domdziecka.pg.gda.pl

Jakub Dobrosielski, Alicja Szydłowska
Konrad Barański

Organizatorzy akcji „Małe serca Wielkie
marzenia”

Studenci Wydziału Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej


