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niniejsze wydanie PISMA PG zamyka okres
15 lat istnienia tego tytułu. Zespół Redakcyj−
ny postanowił upamiętnić tę rocznicę blokiem
artykułów, których autorami są wydawcy,
czyli rektorzy Politechniki Gdańskiej oraz byli
i obecni członkowie redakcji. Autorzy mieli
swobodę wyboru tematów, stąd taka ich róż−
norodność. Dotąd na łamach naszego czaso−
pisma ukazało się 3163 tekstów 954 autorów.
Liczby, a szczególnie ta druga, upoważniają
do stwierdzenia, iż jeden z celów przyjętych
w 1993 r. – autonomiczna prasa środowisko−
wa – został spełniony. Wówczas, nieco za−
dufanie, mówiłem „nic o nas bez nas”. Reali−
zacja postulatu demokratyzacji życia społecz−
nego i akademickiego wymagała zastąpienia
dotychczasowej gazety „Głos Politechniki”,
redagowanej przez pracowników „Głosu Wy−
brzeża”, własnym produktem. Jednakowoż
natychmiast pojawiła się wątpliwość, czy aby
starczy sił i talentów na uczelni, było nie było
technicznej, aby stworzyć nowe czasopismo
i zapewnić mu trwanie. Wtedy wszystko wy−
magało wymyślenia: i format, i zasady dzia−
łania redakcji, i sposób pozyskiwania mate−
riałów redakcyjnych. Pierwsze posiedzenie
Zespołu Redakcyjnego, gdy jego członkowie
otrzymali od Pana Profesora Edmunda Witt−
brodta, rektora PG w latach 1990–1996, sto−
sowny akt powołania, odbyło się 23 marca,
ale poprzedziły je wielomiesięczne rozmowy.
No i nie było falstartu…

Takie przedsięwzięcie nie mogło się udać
bez oparcia na solidnych i niezawodnych fun−
damentach, a tymi stały się wiedza, osobo−
wość, autorytet i nielimitowana gotowość
współdziałania Pani Doktor Jadwigi Lipiń−
skiej oraz Panów Profesorów Zbigniewa Cy−
wińskiego i Adama Synowieckiego (1929–
2000). Ich teksty ogłaszane w PIŚMIE PG od
pierwszych numerów z pewnością legitymi−
zowały jego jakość, zachęcając innych do za−
istnienia na łamach sygnowanych takimi na−
zwiskami. W sposób oczywisty splendoru
również dodawały teksty członków kierow−
nictwa uczelni. W tym miejscu wspomnę o
Panu Jerzym Kulasie (1941–2006), który w
pionierskim okresie PISMA PG, jako Kierow−
nik Biura Rektora, wprowadzał mnie uważ−
nie w niuanse politechnicznych realiów, któ−
rych jako szeregowy nauczyciel akademicki
po prostu nie znałem. Być może uchroniło to
mnie, sekretarza Zespołu Redakcyjnego,
przed popełnieniem znaczących błędów nie−
rozwagi, chociaż wspomnienie pomniejszych
nadal wywołuje mój rumieniec…

Od samego zarania PISMA PG zworni−
kiem – niech mi wolno będzie użyć tu nazwy

elementu sklepiennego, przenoszącego siły
ściskające – tak różnych postaci tworzących
Zespół Redakcyjny jest Pani Joanna Szłap−
czyńska. A na obrady Zespołu Redakcyjne−
go trafiają nie tylko teksty, ale także sprawy,
a niektóre z nich, co prawda nieliczne, kończą
swój żywot, nie doczekawszy się publikacji...
Świat akademicki nie jest paradyzem, ale też
i PISMO PG nie jest z tych, co prowadzą
śledztwa lub osądzają. W ciągu 15 lat kilka−
krotnie zmieniała się nasza szata, a obecną
jakość zdjęć i grafiki zawdzięczamy Pani
Ewie Niziołkiewicz i Panu Krzysztofowi
Krzempkowi, których autorstwa są również
liczne plakaty, czasami stanowiące okładkę
naszego pisma. W ciągu  minionych lat zmie−
niał się także charakter tekstów. Na przeło−
mie stuleci (i tysiącleci) kończyli swoją ak−
tywność zawodową przedstawiciele pokole−
nia pamiętającego drugą wojnę światową. Do−
świadczenie tych okrutnych czasów z pew−
nością ukształtowało ich charaktery, hierar−
chie wartości, style kierowania, stosunek do
innych. Od początku łamy PISMA PG były
otwarte dla tekstów wspomnieniowych i nie
raz przeszłość dominowała w numerze. Cóż,
w ostatecznym rozrachunku wszystko, co
naprawdę posiadamy, to zasoby naszej pamię−
ci, a te bywają rozmaicie wypełnione. Róż−
nie też się nimi dzielimy…

Ważną funkcją PISMA PG jest dokumen−
towanie bieżących wydarzeń. Obfitość da−
nych, informacji i wiadomości zawartych w
naszym dorobku publikacyjnym już jest źró−
dłem do studiów historii najnowszej. Wersja
elektroniczna PISMA PG pomaga absolwen−
tom,  szczególnie tym przebywającym gdzieś
w świecie, utrzymać więzi tożsamościowe z
ich Alma Mater. Wielu otrzymuje papierowe

Szanowni Czytelnicy,Szanowni Czytelnicy,Szanowni Czytelnicy,Szanowni Czytelnicy,Szanowni Czytelnicy,

Redaktor Naczelny Waldemar Affelt prezentuje jubileuszowy tort        Fot. Krzysztof Krzempek

wydanie do domu. Trafia ono także na biurka
rektorów innych uczelni oraz lokalnych VIP−
ów. Wyrażam wdzięczność setkom – tak, tak,
setkom, czego dowodzą liczby na wstępie –
autorów, którzy zechcieli poświęcić swój czas
na opracowanie stosownych tekstów, a już
szczególnie tym, którzy systematycznie pu−
blikują na naszych łamach cykle tematyczne.
Ale dobrego nigdy nadto, zatem pozwalam
sobie zaapelować do dziekanów, kierowni−
ków katedr i zakładów oraz kierowników jed−
nostek organizacyjnych PG, a także innych
osób będących organizatorami, uczestnikami
lub beneficjentami różnych działań, akcji i
przedsięwzięć, o dalszą aktywność sprawoz−
dawczą. Wprawdzie Biuro Prasowe PG wspa−
niale współpracuje z Zespołem Redakcyjnym,
ale nie powinno stać się jedynym ośrodkiem,
na którym spoczywa spełnienie tego doku−
mentacyjnego zadania, zwróconego ku przy−
szłym pokoleniom, które oby wiedziały, skąd
przychodzą i dokąd zmierzają…

Dziękuję Panom Rektorom za to, że ze−
chcieli uświetnić rocznicowe wydanie swo−
imi tekstami, które publikujemy w porząd−
ku chronologicznym sprawowania funkcji.
Dziękuję byłym i obecnym członkom redak−
cji za napisanie specjalnych na tę okazję tek−
stów, publikowanych w porządku alfabe−
tycznym. No i tu gratka – artykuł Rektora
Elekta, naszego redakcyjnego kolegi.

Zapraszam Panie i Panów – wszystkich
członków politechnicznej społeczności – do
zaistnienia na łamach naszego czasopisma
w dowolnej formie i na dowolny temat; za−
tem piszcie i czytajcie –piszcie i czytajcie –piszcie i czytajcie –piszcie i czytajcie –piszcie i czytajcie – PISMO PG jestPISMO PG jestPISMO PG jestPISMO PG jestPISMO PG jest
Wasze!Wasze!Wasze!Wasze!Wasze!

Waldemar Affelt
Redaktor Naczelny
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Niedawno Sejm i Senat RP pozytywnie głosowały nad
ustawą ratyfikacyjną, upoważniającą Prezydenta RP do

podpisania Traktatu z Lizbony. Przyjęcie ustawy wymagało
większości dwóch trzecich głosów, a więc osiągnięcia trud−
nego kompromisu. Trzeba niestety z przykrością przyznać,
że nawet nie wszyscy parlamentarzyści znali traktat i wie−
dzieli, nad czym głosują. Przewodniczący klubu opozycyj−
nego szczerze przyznał, że nie czytał traktatu, a kilku senato−
rów, odpowiadając na pytania dziennikarzy, wykazało się jego
nieznajomością. Warto jednak wiedzieć, choć ogólnie, co
nowego traktat wniesie do funkcjonowania Unii.

Traktat z Lizbony (zwany też reformującym lub rewizyj−
nym) stanowi wielostronną umowę międzynarodową, zmie−
niającą dotychczasowe umowy stanowiące podstawę prawną
Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. Stąd parlament
głosował nad „Ustawą o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmie−
niającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiają−
cy Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia
13 grudnia 2007 r.”.

Traktat z Lizbony wprowadza zmiany do Traktatu o Unii
Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, zmieniając jednocześnie nazwę tego traktatu na
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Stwierdza, że
zawierany jest na czas nieograniczony, odsyła do odpowied−
nich protokołów, na mocy których dokonywane są zmiany
w obowiązujących obecnie protokołach, a także dokonuje
zmian w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej. Zawiera też postanowienia odnoszące się
do ujednolicenia numeracji i odesłań oraz klauzulę ratyfika−
cyjną i dotyczącą wejścia traktatu w życie. Wylicza języki
autentyczne traktatu (dwadzieścia trzy, w tym polski) oraz
wskazuje, że depozytariuszem traktatu (zgodnie z tradycją)
jest rząd Republiki Włoskiej. Do traktatu dołączony jest akt
końcowy Konferencji Międzyrządowej, zawierający sześć−
dziesiąt pięć deklaracji.

Jakie są główne zmiany ustrojowe proponowane w Trakta−
cie z Lizbony? Nadana zostanie osobowość prawna Unii Eu−
ropejskiej. Nastąpi też jej przekształcenie w jednolitą organi−
zację międzynarodową, w wyniku czego stosowane dotąd dwie
nazwy: Wspólnota Europejska i Unia Europejska, zostaną ujed−
nolicone. Znosi się strukturę filarową Unii Europejskiej, co
ułatwi jej funkcjonowanie i rozumienie. W sposób wyraźny i
jednoznaczny podkreślane są wspólne wartości i cele Unii, a
także znaczenie tożsamości narodowych. Wzmocniona zosta−
je legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej, na bazie
zasad: równości obywateli, demokracji przedstawicielskiej i
demokracji uczestniczącej. Podkreślono w nim rolę dialogu
społecznego i współpracy z partnerami społecznymi. Zawarte
są w nim również uregulowania dotyczące statusu prawnego
kościołów i stowarzyszeń religijnych oraz organizacji niewy−
znaniowych. W sposób jednoznaczny określone zostały kom−
petencje Unii Europejskiej i ich podział pomiędzy Unią i pań−
stwa członkowskie, na bazie zasad: przyznania, pomocniczo−
ści i proporcjonalności. Uregulowane zostają kwestie systemu
głosowania w Radzie. Przewiduje się, jak dotąd, dwie meto−
dy: jednomyślności i większości kwalifikowanej. Metodę jed−
nomyślności ograniczono do niezbędnego minimum; do nie−

zwykle ważnych kwestii związanych z suwerennością państw.
Międzyrządowy pozostaje charakter Wspólnej Polityki Zagra−
nicznej i Bezpieczeństwa, gdzie decyzje podejmowane są jed−
nomyślnie. Rozszerzono stosowanie metody większości kwa−
lifikowanej, która zostaje jednocześnie uproszczona. Zdefinio−
wano w nim uproszczoną metodę większości kwalifikowanej.
Przewiduje ona przejście z systemu potrójnej większości (de−
cyduje w nim kryterium liczby: państw, przyznanych wag i
reprezentowanej przez nie ludności) do systemu większości
podwójnej (decyduje liczba państw i liczba reprezentowanej
ludności, przy progach pięćdziesięciopięcio− i sześćdziesięcio−
pięcioprocentowych). Jest to rozwiązanie docelowe, które bę−
dzie obowiązywało od 2014 r., a nawet później, bo przewi−
dziano okres przejściowy do 2017 r. Zwiększona zostanie dy−
namika wewnętrzna Unii Europejskiej poprzez zmodyfikowa−
nie (uelastycznienie) zasad wzmocnionej współpracy. Zwięk−
szona zostaje istotnie rola parlamentów narodowych. Będą one
na bieżąco informowane o tym, co się dzieje w Unii, będą one
monitorowały i opiniowały przyjmowane rozwiązania. Wpro−
wadzony zostanie m.in. „mechanizm wczesnego ostrzegania”,
polegający na badaniu przez parlamenty narodowe przestrze−
gania zasady pomocniczości. Nastąpi umocnienie ochrony
praw podstawowych obywateli poprzez włączenie do traktatu
Karty Praw Podstawowych i przystąpienie Unii do Europej−
skiej Konwencji Praw Człowieka. Od 2014 roku ograniczona
zostanie liczba komisarzy i wprowadzony zostanie system ro−
tacyjny państw, z których wybierani będą komisarze. Liczba
komisarzy będzie ograniczona do dwóch trzecich liczby państw
członkowskich (wg stanu na dziś do osiemnastu). Obszary ich
działania będą związane z zadaniami, a nie liczbą państw.
Wzmocniona zostanie rola Parlamentu Europejskiego. Przy−
znano mu nowe kompetencje i rozszerzono liczbę obszarów
współdecydowania. Powołany zostanie Przewodniczący Rady
Europejskiej oraz Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicz−
nych i Polityki Bezpieczeństwa. W traktacie znajduje się także
zapis o solidarności energetycznej i solidarności w dziedzinie
obronności. Przewidziano w nim również możliwość wyjścia
z Unii Europejskiej.

W Traktacie z Lizbony zawarto niezwykle trudny kom−
promis. Jego początki sięgają roku 2000, kiedy podczas przyj−
mowania Traktatu Nicejskiego uznano potrzebę zasadniczych
zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zostały one za−
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Prof. Edmund Wittbrodt podczas obrad Konwentu Europejskie−
go w Brukseli (2002 r.)
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pisane w Deklaracji z Laeken w 2001 roku (pierwszy kom−
promis). W latach 2002–2003 nad traktatem pracował Kon−
went Europejski, do którego po raz pierwszy zaproszono
państwa kandydujące (nie mogły one jedynie blokować de−
cyzji). Rozwiązania zaproponowane przez Konwent w po−
staci Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (drugi
kompromis), stały się podstawą do (trzeci kompromis) pod−
pisania w 2005 r. Traktatu Rzymskiego. Ratyfikowało go
osiemnaście państw, w dwóch nie uzyskał on akceptacji, a w
pozostałych nie poddano go procedurze ratyfikacyjnej (w tym
w Polsce). Traktat z Lizbony stanowi kolejny (czwarty) kom−
promis. W dniu 13 grudnia 2007 r. podpisali go przywódcy
dwudziestu siedmiu państw. Aby mógł on wejść w życie,
potrzebne są jeszcze kompromisy we wszystkich państwach
członkowskich, bo wszystkie muszą traktat ratyfikować.

W Polsce, kompromis zawarty pomiędzy prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej i premierem otworzył drogę do ko−
lejnego kompromisu w Sejmie i w Senacie, gdzie ustawę ra−
tyfikacyjną poparło odpowiednio osiemdziesiąt pięć i siedem−
dziesiąt cztery procent parlamentarzystów.

Dyskusję wywoływała Karta Praw Podstawowych i zwią−
zane z nią obawy o ewentualne roszczenia majątkowe, do−
chodzenie praw w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości,
a także kwestie etyczne i moralne. Z wyjaśnień przedstawi−
ciela rządu wynika, że nie ma podstaw do obaw, a dodatko−
wym zabezpieczeniem jest protokół brytyjski.

Od początku zmian politycznych i ustrojowych w Polsce
dążyliśmy do szybkiego członkostwa w NATO i pełnego
członkostwa w Unii Europejskiej, obejmującego również
wejście do strefy Schengen i unii monetarnej. Chodziło o
zapewnienie Rzeczypospolitej bezpieczeństwa militarnego,
o gwarancję praw, wolności, godności człowieka, o swobo−
dy, tolerancję, o bezpieczny i stabilny rozwój, o szeroko po−
jętą jakość życia. Znaczna część z tych dążeń przyniosła efekt,
choć wiele jest jeszcze do zrobienia. Dziś ponad 70% społe−
czeństwa dobrze ocenia nasze czteroletnie członkostwo w
Unii Europejskiej. To znacznie więcej niż głosujących „za”
w referendum akcesyjnym. Decyduje o tym nie tylko rosną−
cy poziom życia, ale też szeroko pojęta przynależność do
rodziny europejskiej.

Naszym celem jest osiągnięcie poziomu unijnego, ale rów−
nież dbałość o silną pozycję Unii. Chcemy silnej Polski w
silnej Unii Europejskiej. Do tego niezbędne są zmiany w funk−
cjonowaniu Unii, potrzebne są jej reformy.

Unia Europejska jest potęgą ekonomiczną, ale – niestety –
karłem politycznym i militarnym. Jest potęgą ekonomiczną,
bo produkt brutto Unii jest większy niż USA. To jednak nie
jest dane raz na zawsze. Wiemy, jakie znaczenie ma inwesto−
wanie w badania naukowe i nowe technologie. Mamy wiele
do zrobienia w realizacji Strategii Lizbońskiej. W USA na ba−
dania naukowe wydaje się trzy procent PKB, w Unii – dwa,
zaś w Polsce zaledwie sześć dziesiątych procent. Unia jest
karłem, bo w sytuacji trudnej, kiedy trzeba podjąć nagłą decy−
zję, to nawet nie wiadomo, z kim rozmawiać. Trudno jej spro−
stać nowym wyzwaniom, wyzwaniom globalnym, trudno po−
rozumiewać się i podejmować decyzje, szczególnie po niemal
dwukrotnym zwiększeniu liczby państw członkowskich. Przy−
kładem jest chociażby kryzys iracki, problemy państw bałkań−
skich, a także ośmioletnie dogadywanie się w sprawie przy−
szłości. Na przeszkodzie stoją różne interesy państw, ale także
trudności w osiąganiu kompromisów w poszczególnych pań−
stwach, czy też wykorzystywanie spraw unijnych w rozgryw−
kach wewnątrzkrajowych. Tak było z Traktatem Nicejskim,
który w Irlandii został przyjęty w powtórzonym referendum.

Aby właściwie ocenić traktat, należy wrócić do początku,
do Deklaracji z Laeken. Czasami wydaje się, że w bieżących
dyskusjach zapomnieliśmy, jakie były źródła i podstawy
wprowadzenia zmian. W Deklaracji z Laeken stwierdzono
w sposób nie budzący wątpliwości, jakie są ich cele i sposo−
by realizacji. Wyartykułowano trzy cele: usunięcie manka−
mentów Unii, sprostanie nowym wyzwaniom (globalizacja,
bezpieczeństwo ekologiczne, zagrożenie terroryzmem, bez−
pieczeństwo energetyczne) oraz dalsze rozszerzenie Unii. Re−
gulacje obowiązujące dla Unii piętnastu nie pasują do Unii
dwudziestu siedmiu państw. W Deklaracji z Laeken przyję−
to, że te cele mają być zrealizowane poprzez zwiększenie le−
gitymizacji demokratycznej Unii, zwiększenie efektywności
jej działania, a także wprowadzenie uproszczeń i przejrzy−
stości. Marzono nawet o jednolitym traktacie.

Na ile Traktat z Lizbony spełnia te oczekiwania? Uwa−
żam, że w sposób istotny, choć nie wszystkie. Jest więc szansa
na osiągnięcie przyjętych celów. Europa może stać się bar−
dziej demokratyczna i przejrzysta dzięki wzrostowi znacze−
nia Parlamentu Europejskiego i włączeniu w proces decy−
zyjny parlamentów krajowych. Unia ma szansę, żeby dzia−
łać skuteczniej dzięki wprowadzeniu stabilniejszych i mniej
skomplikowanych ram instytucjonalnych, na przykład po−
przez stworzenie urzędu stałego Przewodniczącego Rady
Europejskiej. Może to prowadzić do poprawy jakości życia
Europejczyków. Ważne są szanse na zwiększenie znaczenia
Europy na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez
wprowadzenie funkcji Wysokiego Przedstawiciela Unii Eu−
ropejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeń−
stwa, który ma podwójne umocowanie, i w Komisji, i w Ra−
dzie. Wysokiego Przedstawiciela wspierać będzie nowa Eu−
ropejska Służba Działań Zewnętrznych.

Oczywiście, zawsze można zadać pytanie, czy te rozwią−
zania są wystarczające, czy zbyt daleko idące. Zweryfikuje
to dopiero praktyka ich stosowania. Wprowadzenie Traktatu
z Lizbony w życie daje tylko szansę, a reszta zależy od woli
naszego wspólnego działania.

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Senator RP
Rektor PG w latach 1990–1996

Prof. Edmund Wittbrodt w rozmowie Hansem−Gertem Pötterin−
giem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w Strasbur−
gu (2003 r.)
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Zbrodnia Katyńska, jeden z epizodów II wojny świato−
wej, ma dla Polaków wielkie znaczenie, i to nie tylko

dla tych, których najbliżsi zginęli z rąk NKWD w czasie tej
wojny. Dla Rosjan pozostaje wciąż dotkliwym, trudnym do
usunięcia cierniem – długo ukrywana, a kiedy już wyszła na
jaw, jej sprawcy robili wszystko, żeby winę za nią przerzu−
cić na innych. Oznacza to, że poczuwali się do winy i mieli
wyrzuty sumienia, których nie uspokoją tak długo, dopóki
nie uświadomią sobie, że popełnili zbrodnię ludobójstwa i
splamili swój honor. Będą mieli wyrzuty sumienia dopóty,
dopóki nie zdobędą się na skruchę, również ci, którzy jako
ateiści uważają, że coś takiego jak sumienie nie istnieje. Su−
mienie i honor ma każdy, nawet największy złoczyńca.

Dla opinii światowej Zbrodnia Katyńska była i pozosta−
nie epizodem, ponieważ dwadzieścia kilka tysięcy zamor−
dowanych oficerów, w porównaniu z kilkudziesięcioma
milionami ofiar tej największej z wojen, to tylko ułamek
promila. Ponadto, nigdy nie została uznana za jedno z naj−
tragiczniejszych wydarzeń z tamtego okresu, gdyż większą
grozę budzi chociażby hekatomba Hiroszimy i Nagasaki, a
także piekło na ziemi, jakimi były hitlerowskie, stalinow−
skie i japońskie obozy koncentracyjne. Również z historii
znamy czyny potworniejsze od Zbrodni Katyńskiej, obser−
wowaliśmy takież współcześnie. Te historyczne, to np. eks−
terminacje podbitych narodów przez Czyngis−chana, jego
następców, carów rosyjskich, przywódców sowieckich,
nazistów czy kolonizatorów z Europy. Nie można zapomi−
nać o komunistycznym terrorze na niespotykaną skalę.
Pochłonął on 100 mln istnień ludzkich, przede wszystkim
w Związku Sowieckim, w Chinach, Wietnamie i Korei.
Przerażająca była eksterminacja własnego narodu przez Pol
Pota, wzajemne mordowanie się i gwałty w upadającej Ju−
gosławii i wciąż trwające krwawe waśnie plemienne na
Czarnym Lądzie. Można mnożyć przykłady okrucieństw
potworniejszych od Zbrodni Katyńskiej, ale nie da się stłu−
mić pytania, dlaczego właśnie tę zbrodnię i jej sprawców
tak skrzętnie ukrywano, a w zacieraniu śladów uczestni−
czyły nie tylko władze sowieckie, co jest zrozumiałe, ale i
mocarstwa zachodnie, dla których Polska była pierwszym
i najwierniejszym sojusznikiem podczas II wojny świato−
wej. Dopiero dzisiaj, z perspektywy kilkudziesięciu lat,
łatwiej zrozumieć postawę zachodnich aliantów. Związek
Sowiecki był dla nich znacznie silniejszym partnerem niż
Polska, a po wojnie, pomimo konfliktu Wschód−Zachód,
wstydem było się przyznać do współpracy z oprawcami i
złamania przyjętych umów międzynarodowych. Dla zwy−
kłych obywateli kodeks karny przewiduje wysokie kary za
ukrywanie zbrodni. Zwycięzcy nie podlegają karze, a mimo
to, dla dobrego samopoczucia sami starają się wybielać.

Wyjątkowość Zbrodni Katyńskiej polega na tym, że była
to nadzwyczaj okrutna zbrodnia wojenna, na skalę nieznaną
przedtem, ani potem. W trybie specjalnym, bez wyroku
sądu, Biuro Polityczne KC Komunistycznej Partii Związ−
ku Sowieckiego wydało polecenie zgładzenia niewinnych
ludzi. Dokument datowany 5 marca 1940 r. podpisali: Sta−
lin, Mołotow, Woroszyłow, Mikojan i Beria. Tak – na pod−
stawie administracyjnej, a właściwie polityczno−partyjnej

decyzji – wymordowano tysiące internowanych, bezbron−
nych oficerów, elitę narodu polskiego. Nawet rosyjscy
znawcy tematyki katyńskiej przyznają, że była to jedna z
większych zbrodni Stalina. Jej szczegóły do dzisiaj są chro−
nione tajemnicą państwową, i tak będzie, dopóki władzę w
Rosji będą sprawować spadkobiercy CZEKA.

Dla Polaków Zbrodnia Katyńska na zawsze pozostanie
symbolem zdrady, najohydniejszej zbrodni wojennej, po−
litycznego mordu dokonanego na rozkaz najwyższych
władz Związku Sowieckiego, władz, których obowiązkiem
była ochrona internowanych żołnierzy. Rzezi dokonano
typowym dla NKWD sposobem – strzałem z bliskiej odle−
głości w tył głowy ofiary. Ciała zakopano w zbiorowych
mogiłach. Był to tani sposób eliminowania ludzi, wymagał
jednak bezwzględnych oprawców. Skąd się tacy oprawcy
biorą? Niezbicie stwierdzono, że większość zwykłych lu−
dzi pod wpływem toksycznych ideologii staje się gotowa
dręczyć bezbronne ofiary; jest tzw. gotowość oprawcy.

Zbrodnia Katyńska jawi się jako najdramatyczniejszy
etap w stosunkach rosyjsko−polskich, szczyt barbarzyństwa,
przewyższający terror po zrywach wolnościowych Pola−
ków, tortury w kazamatach i zsyłki na Sybir, zarówno te za
carów, jak i późniejsze, w wykonaniu bolszewików, kiedy
to miliony Polaków pędzono na Daleki Wschód piechotą,
wieziono kibitkami, a w XX w. masowo transportowano
koleją. Większość zesłańców ginęła jeszcze w czasie drogi
lub niedługo po przybyciu na nieludzkie miejsca zsyłki.

Od popełnienia Zbrodni Katyńskiej mija już prawie 70
lat, ale dopiero w wolnej Polsce doczekała się ona po−
wszechnie dostępnych, popularnych i naukowych opraco−
wań. Wielkim wydarzeniem minionego roku był film An−
drzeja Wajdy – Katyń. Dzieło wybitne, aczkolwiek jeden,
nawet tak dobry film nie jest w stanie przedstawić szczegó−
łowo tragedii. Porusza jedynie jej pewne aspekty i pobu−
dza do refleksji. Robi duże wrażenie na młodzieży. Obser−
wowałem młodych ludzi przed i po jego seansie. Przed se−
ansem zachowywali się w sposób typowy dla współcze−
snego kina. Głośno i beztrosko rozmawiali, jedli pop−corn
i pili coca−colę. Po zakończeniu filmu długo trwała cisza,
widać było w pojemnikach niedojedzony pop−corn i butel−
ki z niedopitą colą. Po kilku minutach wstrząśnięci widzo−
wie wolno wstawali i w milczeniu opuszczali salę kinową.
Warto by było to emocjonalne oddziaływanie filmu na mło−
dych ludzi wykorzystać w szkołach do zainteresowania ich
historią. Wielu uczniów i studentów nie zna wydarzeń z
najnowszej historii, nawet tych, które zmieniły jej bieg, np.
okoliczności powstania Solidarności, nie słyszało o stanie
wojennym, nie wie, jak i kiedy doszło do wojny „polsko−
jaruzelskiej”. Film Katyń robi wrażenie, czy aby jednak na
tyle duże, żeby większą liczbę Polaków skłonić do pozna−
nia prawdy o Katyniu? Czy skłoni decydentów do wspo−
magania tych nielicznych już osób, aktywnie działających
na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Katynia?

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Lech Kaczyński
uhoronował męczenników Zbrodni Katyńskiej, promując
ich na wyższe stopnie wojskowe. Uhonorował również za−
służonych członków Rodzin Katyńskich medalami oraz li−

Kolejna rocznica Zbrodni KatyńskiejKolejna rocznica Zbrodni KatyńskiejKolejna rocznica Zbrodni KatyńskiejKolejna rocznica Zbrodni KatyńskiejKolejna rocznica Zbrodni Katyńskiej
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stami pochwalnymi. Byli z tego bardzo dumni. To jednak
nie wystarczy do pielęgnowania pamięci o tym, tak waż−
nym dla Polaków, wydarzeniu. Potrzebna jest dodatkowa
pomoc, zarówno materialna, merytoryczna, jak i logistycz−
na. Aktywni członkowie Rodzin Katyńskich, to w przewa−
żającej liczbie osoby starsze, schorowane, potrzebujące nie
tylko wszechstronnego wsparcia w działaniu, ale także po−
mocy w życiu codziennym. Potrzebne jest również więk−
sze zainteresowanie mediów, gdyż Zbrodnia Katyńska nie
jest w stanie konkurować medialnie z bieżącymi morder−
stwami, gwałtami i skandalami. Jestem przekonany, że no−
minowanie filmu Katyń do Oskara spowoduje większe za−
interesowanie tą tematyką w kręgu twórców, rozpowszechni
film i jego treści daleko poza granice Polski.

Ważnym wydarzeniem wydawniczym ostatniego okre−
su było pojawienie się przetłumaczonej na język polski
książki Władimira Abarimowa, zatytułowanej Oprawcy z
Katynia. Nie jest romansem ani kryminałem, który można
przeczytać w ciągu jednej doby. Jednak to opracowanie
naukowe zasługuje na przestudiowanie przez każdego, któ−
remu sprawy katyńskie są bliskie. Abarimow zebrał ogrom−
ny, udokumentowany materiał, przeprowadził wywiad ze
świadkami tej tragedii i przystępnie przedstawił wyniki tych
badań w swojej książce. Jest przykładem Rosjanina, który
właściwie zrozumiał problem, a takich jest mało, nawet
pośród Polaków trudno ich znaleźć.

Dla wybrzeżowego środowiska niezwykle cenną, nie−
dawna wydaną pozycją jest książka pt. Przez Sybir na Zie−
mię Gdańską, wydana przez Związek Sybiraków, Oddział
w Gdańsku. Zawiera ona wspomnienia i relacje zesłańców,
niejednokrotnie członków rodzin ofiar katyńskich, jako że
to ich w pierwszym rzędzie zsyłano na Sybir. Zawiera
wstrząsające opisy smutnego losu ludzi, pokrzywdzonych
tylko dlatego, że byli Polakami. Redaktorem tej pracy zbio−
rowej jest dobrze znana członkom Rodzin Katyńskich –
Sybiraczka – pani Cecylia Riedl.

Te i inne podobne dzieła mogły ukazać się dopiero w
wolnej Polsce, ponieważ w czasach PRL prawda o Katy−
niu była zakazana, a za jej ujawnianie groziły surowe kary.
Oczywiście, krewni i przyjaciele ofiar przeżywali każdą
rocznicę uroczyście i z powagą. Początkowo żyli nadzieją
i oczekiwali rychłego powrotu swoich mężów, synów, oj−
ców oraz braci. Wyglądali ich u progów domów. Nawet
po 13 kwietnia 1943 r., kiedy berlińskie radio podało in−
formację o odkryciu masowych grobów z ciałami polskich
oficerów, wielu nadal żyło nadzieją, gdyż nadzieja umie−
ra ostatnia. Teraz starajmy się wszyscy o to, żeby nie za−
ginęła pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

Prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
Rektor PG w latach 1996–2002

To była fascynacja od pierwszego wejrzenia. Rok 1985,
Floryda i pokaźna kolekcja the Salvador Dali Museum

in St. Petersburg. Przez jednych nazwany szaleńcem, przez
innych geniuszem – dla mnie Salvador Dali był pionierem,
innowatorem i twórcą.

Zacznę jednak od początku... Moje podejście do sztuki
jest zapewne dotknięte skrzywieniem zawodowym. W na−
ukach przyrodniczych i technicznych liczy się tzw. nowość
naukowa. Nikt przede mną nie odkrył tego zjawiska, nikt
przede mną nie był w stanie racjonalnie go wyjaśnić, nikt
wcześniej nie dokonał takiej syntezy nowego związku che−
micznego, nikt wcześniej nie zaprezentował takiej konstruk−
cji czy też systemu informatycznego. W moim pojęciu nikt
wcześniej nie malował tak, jak Salvador Dali. Był pionie−
rem, innowatorem i twórcą.

Salvador Dali ma w swoim dorobku całą serię prac, na
płótnie których w zależności od oświetlenia, naszego na−
stroju lub koncentracji wzroku dostrzeżemy dwa różne
obrazy. Przywołam moje dwa ulubione. „Wielki Parano−
ik” z roku 1936 – postać mężczyzny oparta o głaz lub
wielka głowa mężczyzny. „Znikające popiersie Volta−
ire’a” z 1941 roku, gdzie z kolei widzimy targ niewolni−
ków lub popiersie Voltaire’a. Co więcej – pozwólcie Pań−
stwo znowu pokłonić się nauce – w tej samej jednostce
czasu nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych dwóch róż−
nych obrazów jednocześnie, które notabene fizycznie są
na tym płótnie.

Innymi słowy, Salvador Dali odkrył niezależnie – i to mniej
więcej w tym samym czasie, co niemiecki fizyk Heisenberg –

Nikt wcześniej tak nie malowałNikt wcześniej tak nie malowałNikt wcześniej tak nie malowałNikt wcześniej tak nie malowałNikt wcześniej tak nie malował

Fot. Krzysztof Krzempek
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obiektywne prawo przyrody, znane powszechnie dzisiaj
jako zasada nieoznaczoności Heisenberga.

Iloczyn niepewności jednoczesnego poznania pewnych
wielkości (zwanych kanonicznie sprzężonymi w sensie for−
malizmu hamiltonowskiego)... dość tego, daleki jestem te−
raz od wykładu podstaw fizyki kwantowej.

Nikt przed Dalim nie namalował takiego Chrystusa
ukrzyżowanego, jak „Chrystus św. Jana od Krzyża” z roku
1951. Chrystus o ramionach rozpiętych na krzyżu zawisł
pomiędzy niebem a ziemią. Rewolucyjność tego obrazu
polega na innym spojrzeniu na Ukrzyżowanego, na spoj−
rzeniu „z góry” – na spojrzeniu pochodzącym jakby z per−
spektywy Boga Ojca.

Do dziś fascynuje mnie obraz Dalego, który powstał na
przełomie 1958/1959 roku – „Odkrycie Ameryki przez
Krzysztofa Kolumba”. Płótno pokaźnych rozmiarów
(410x284 cm) przedstawia lądowanie załogi Kolumba na
nowej ziemi. Krzysztof Kolumb stawia pierwszy krok na
nieznanym lądzie. Jakże ten gest jest uderzająco podobny

do słynnego zdjęcia Neila Armstronga stawiającego stopę
na pokrytej pyłem powierzchni Srebrnego Globu w dniu
21 lipca 1969 roku! To obraz pełen symboli i postaci. Znaj−
dziemy tam między innymi Galę, kobietę jego życia i muzę,
oraz skruszonego mistrza. Znajdziecie Państwo Salvadora
Dalego w postaci klęczącego mnicha. Jak się dobrze przyj−
rzymy, to w prawym górnym rogu odkryjemy słynnego
„Chrystusa św. Jana od Krzyża”, a przy odrobinie wysiłku
odbicie lustrzane mężczyzny rozpiętego na krzyżu. I tutaj
wkraczamy już w świat chiralności, ale to już jest zupełnie
inne opowiadanie.

Malarstwo Salvadora Dalego fascynuje mnie nieustan−
nie dlatego, że jego obrazy są do czytania. Za każdym ra−
zem, oglądając je, odkrywam coś nowego, fascynującego.
Zachęcam Państwa do takiej przygody.

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Senator RP
Rektor PG w latach 2002–2008

OperaiOperaiOperaiOperaiOperai
Zacni panowie, od 1321 roku nasze konsylium1 służy

świętej sprawie wzniesienia, ku chwale Pani Przenajświęt−
szej i naszej Najjaśniejszej Florencji, najwspanialszej budowli
świata. W tym roku na nas spadł ten splendor, ale i także
obowiązek być może trudniejszy niż te, z którymi zmagali
się przez ćwierć wieku nasi poprzednicy. Powiedziano mi,
że capomaestro zaniemógł… I nie wiem, czy martwić się
tym, czy też to jego kolejny wybryk. Pomnijcie, jak przed
dwudziestu laty cała Florencja zamartwiała się, że prace trze−
ba będzie przerwać na dobre, bo mistrz nie wydał żadnych
poleceń, jeno zległ w łożu jak niewiasta przed połogiem… I
nikt nie wiedział, co czynić dalej, ani architetti, ani humani−
sti, ani magistri, ni artigiani, nawet najprzedniejsi muratori...
Nie wiem, ale jestem pełen złych przeczuć… Panowie con−
siglieri, nim zajmiemy się tym poważnym tematem, uciesz−
my się choć trochę. Szczęśliwie dziś jest z nami ten nasz
Benjamin, który powrócił właśnie z Rzymu, gdzie, jak ma−
wiają, bywa nawet na papieskim dworze. Ale co nam po
cudzych sprawach, gdy pławimy się we własnych kłopotach...
Słyszałem, żeś pan względy czarnowłosych rzymianek po−
zyskiwał talentem, którym cię Opatrzność obdarzyła oprócz
zacnego urodzenia, wdzięku postawy, gładkiego lica, no i
fortuny. Wszakżeś najzamożniejszy i najmłodszy zarazem
dysponent schedy przodków w naszej gildii2. Uczyń nam
zatem tę przyjemność i zabaw – mówiąc to, podaje dwie
kartki, po czym wygodnie rozsiada się. Przywołany, prze−
czytawszy pobieżnie, co jest napisane, powstaje i wychodzi
zza stołu, to zbilża się, to cofa tak, by być dobrze widzia−
nym, ale i nie za blisko pięciu Operai, i jakoś zatraca przyro−
dzoną swą posturę, przyoblekając się w postać koślawą, jak−
by otyłą, prawie grubaśną; oczy wytrzeszcza, usta rozdzia−
wia, językiem nerwowo zwilża wargi i wodząc spode łba
oczami, zaczyna cedzić skrzekliwym głosikiem:

Ach, ty fontanno z głębin ignorancji,
ty nędzna bestio i imbecylu, co myśli,

że sprawy nieralne stać się mogą widzialnymi;
nie masz materii dla swojej alchemii.
Płochliwa tłuszcza wciąż oszukiwana
całą swą nadzieję w tobie pokłada,
Lecz ty, takie nic bez wartości,
nigdy nie sprawisz, iżby niemożliwe faktem się stało.
A zatem, jeżeli twój wodny ptak Il Badalone3

byłby kiedykolwiek ukończony – w co wątpię –
Ja Dantego w szkole czytać przestanę
i z własnej ręki swój żywot zakończę.
Jesteś niewątpliwie szalony i ledwo znasz swój zawód,
Zostaw nas, proszę, w spokoju4.
Jak prawdziwy attore po każdej frazie przerywa, by dać

upust jarmarcznej uciesze operai, bez końca powtarzają−
cych sobie wzajem co wymyślniejsze słówka. Przed ocza−
mi consliglieri stanął jak żywy autor5 tego wierszyka. Pre−
sidente, krztusząc się słowami w kolejnym przypływie ata−
ku śmiechu, mówi: – Nie jesteś waść, hahaha, komedian−

Inż. F. BruneleskiInż. F. BruneleskiInż. F. BruneleskiInż. F. BruneleskiInż. F. Bruneleski

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/sailko
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tem, bo jesteś, hahaha, wielkim komediantem – prawdzi−
wy magni commediante hahaha… ale, ale, za pozwoleniem,
czytajże następne. Tym razem samozwańczy attore przyj−
muje postawę dostojną, wyprostowany jak starożytne figu−
ry, które teraz wykopują w Rzymie; głowa dumnie unie−
siona, patrzy przed siebie w dal; jedna noga wysunięta nie−
co, a ciężar ciała podany na drugą; prawa dłoń spoczywa
na piersi, a lewa ręka wyciągnięta do przodu, jakby po−
zdrawiając maszerujące legiony. Niby ćwicząc tę postawę,
wykonuje gest zarzucania togi na ramię, czym już wzbu−
dza śmiech. Nieruchomieje i zaczyna cedzić słowa głosem
beznamiętnym, przyciszonym, ale wyraźnie jak retor w auli:

Gdy nadzieję ślą nam  niebiosa,
ach, ty przezabawna bestio,
my wznosimy się ponad sprawy przyziemne
i czerpiemy moc czystego wejrzenia.
Głupiec potrafi stracić, nim zyska,
a doświadczenie jedynie go zwodzi.
Dla mądrych nic co istnieje,
nie pozostaje niewidzialnym; oni nie dzielą
snów z niedouczonymi.
Jedynie artysta, nie zaś głupiec
odkrywa, co natura kryje.
Tak więc rozplątuję sieć twoich wersetów,
by nie podawały fałszywej nuty w tańcu,
gdy twe „niemożliwe” stanie się faktem6.
I choć komediant odpowiednio głos moduluje, zawie−

sza i przejaskrawia koturnową orację, to śmiechy stają się
cichnącym chichotem. Presidente wzdycha głęboko, jakby
oddawał ostatnie tchnienie. Zapada cisza. – No, a gdyby
tak naprawdę, to kogo uczynimy capomaestro? Kto potrafi
to wielkie dzieło, co to już zadziwia całą Toskanię, co mó−
wię – całą Italię, dokończyć? Kto wie, jak to zrobić? Con−
siglieri, powiedzcie coś, po to się zebraliśmy! Może Mi−
chelozzo7…

CapomaestroCapomaestroCapomaestroCapomaestroCapomaestro
Gdzie ten urwis? Lubię, gdy jeszcze dzień, a już za chwilę

przeminie i mrok spowije ziemię… Dobrze, że mam ten
taras, tarasik właściwie. Ojciec kazał go wybudować dla
matki, gdy ta, wenecką modą zechciała latem wysiadywać
w słomkowym kapeluszu bez dna i rozjaśniać w słońcu wło−
sy. A on zapracowany, szanowany, ceniony, poważany,
czcigodny notariusz Ser Brunellesco di Lippo Lapi… Ale
gwar na Piazza degli Angeli, aż tu słychać. U sasiadów pra−
nie furkocze na wietrze… Nie lubię prania, nie lubię tej
prostackiej świeżości, tego galante, tego strojenia się, jak
koguty… Mój dobry dzień jest w sierpniu8, a teraz jest kwie−
cień, ale który? Gdzie ten łobuz … Mój zły dzień już był9.
Mój dobry dzień jest w grudniu10. Którego dziś mamy?
Przed kilku laty San Zanobi11 zamieszkał samotnie w mo−
jej kaplicy, ale niekompletny, bo mu głowę odjęli i wsadzi−
li do urny tego pyszałka12… Jestem całkiem mokry, nawet
kaptur, a nie pada, ptaków ostatnie trele… Ledwie tu wsze−
dłem, nie – wpełzłem, wdrapałem się jak raczkujace bam−
bino, bo starzy ludzie są jak  bambini  innocenti13…, kładą
je na talerz i fruuu – wjeżdżają do środka; całe dnie leżę i
leżę bez sił; ach, jak tego nie lubię! Mia Cupola, cupoli−
na…, tyle razy wspinałem się na nią, po niej chodziłem, w
nią wchodziłem… Jest moją najsłodszą tajemnicą, nie – to

my razem mamy wspólny sekret – ona i ja. O, stąd widzę
ją, ale nie całą, choć to zawsze coś… Jest piękna jak ten
relikwiarz, co go zrobiłem, terminując u złotnika Beninca−
sy Lottiego. Pokrywa jak pół jajka okrytego ośmioma pła−
tami skórki pomarańczy, a na wierzchołku fantazyjna ka−
pliczka z promieniście ustawionych filaro−przypór z łuczka−
mi… Jak dobrze, że już położyli pierwsze marmury pod
latarnię… Moje machiny14… Jestem machinator ingeni…
Teraz już pójdzie łatwiej… Kto ją zbuduje? Widzę ją…,
nie, to niemożliwe, to za daleko, za wysoko. Ale przecież
widzę – moja lanterna już wznosi się na 35 braccia, stoi,
jestem bardzo zmęczony, bardzo zmęczony, strudzony, znu−
żony, zapomniałem, nie pamiętam, tyle stopni w górę, w
dół, w górę…, a nad nią gwiazdy; jaśnieje w świetle księ−
życa jej kararyjska koronka, a wyżej piramida, a na niej
złota kula szeroka na cztery braccia, a najwyżej krzyż wy−
soki na osiem… Mój drewniany crocifisso15 wisi w Santa
Maria Novella, a co słychać u Donatella…, wtedy w Rzy−
mie16 był gołowąsem – Roma antica mia ricerca… Cieka−
we, co porabia Ucello17, czy jego zegar chodzi? Masaccia18

szkoda, bo utalentowany, a zginął szpetnie tak młodo…
No, odpowiadaj nicponiu… Mam taką tubę z dziurką w
dnie i jak przez nią patrzę na gwiazdy, to… złota kula, na
niej krzyż… Gdzie on znów się włóczy ten mój Buggiano,
Buggiano poveretto,  Pippo poveretto…, Buggianino po−
verettino…, tutti poveretti…, te gwiazdy…

DiscipleDiscipleDiscipleDiscipleDisciple

Sapie, jest zmęczony, cóż, Chrystusowe lata już za nim.
Cały dzień spędził w laboratorio, nad Madonną z Dzieciąt−

Źródło: flickr.com/jimi.rose
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1 Opera di Santa Maria del Fiore, czyli zarząd budowy Katedry
Najświętszej Marii Kwietnej, wybierany w liczbie do sześciu
operai na roczną kadencję.

2 l’Arte della Lana, czyli gildia wełny.
3 Jednostka pływająca pod nazwą „Potwór”, zaprojektowana

przez Brunelleschiego (patent z 1421 uchodzi za początek
ochrony patentowej) i zbudowana w 1425 r. dla transportu
drogą wodną marmuru karraryjskiego na potrzeby budowy
kopuły Katedry Florenckiej; zainwestował on w to przedsię−
wzięcie wszystkie swoje oszczędności i poniósł wielką stratę,
gdy statek wraz z ładunkiem zatonął w niewyjaśnionych oko−
licznościach.

4 Przekład własny autora na podstawie angielskojęzycznej wer−
sji.

5 Giovanni di Gherardo z Prato, zwany Acquettini, był lektorem
poezji Dantego w Akademii Florenckiej.

6 Jest to wierszowana odpowiedź Brunelleschiego na inwekty−
wy Acquettiniego; przekład własny autora na podstawie an−
gielskojęzycznej wersji.

7 Następcą Brunelleschiego na stanowisku capomaestro Kate−
dry Florenckiej został mianowany 1 sierpnia 1446 r. Miche−
lozzo Michelozzi di Bartolomeo (((((1391–1472).

8 8 sierpnia 1420 r. obwieszczono zwycięstwo Brunelleschiego
w konkursie na projekt i realizację kopuły Katedry Florenc−
kiej; 13 sierpnia 1432 r. stał się jedynym i dożywotnim bu−
downiczym kopuły; 18 sierpnia 1436 r. biskup Fiesole ułożył
symbolicznie ostatni blok kamiennego pierścienia, zamykają−
cy okulus kopuły, i poświęcił dzieło.

9 Lorenzo Ghiberti (1378–1455), młodszy o 20 miesięcy od Bru−
nelleschiego, zwyciężył go w konkursie na projekt „Bram Raju”
we florenckim Battistero; wyniki ogłoszono w 1401 r.

10 31 grudnia 1436 r. przyjęto do realizacji model latarni na ko−
pule Katedry Florenckiej, zaproponowany przez Brunelleschie−
go.

11 Święty Zenobiusz, pierwszy biskup Florencji z V w., którego
szczątki odnaleziono w styczniu 1331 r. pod posadzką poprzed−
niego kościoła p.w. św. Reparaty.

12 26 kwietnia 1439 r. szczątki św. Zenobiusza spoczęły w kryp−
cie zbudowanej przez Brunelleschiego pod posadzką Katedry;

kiem. Nie idzie mu jakoś… Już przed miesiącem powinien
wykonać to zamówienie, ale capomaestro zasłabł, i trzeba
się nim zająć, a on taki oporny. Ani nie chce chorować, ani
być zdrowy, i Bugianno sam nie wie, co robić. I nikogo nie
chce widzieć, nawet Donatella. A tak przydałaby się ta zna−
jomość, bo to prawdziwy mistrz basso reliefo. Zobaczyć,
jak trzyma dłuto, ba, zobaczyć te dłuta, te gładziki, malle−
ty… A teraz, żeby jeszcze przed zmrokiem zdążyć na Piz−
za degli Angeli z lekarstwem. Olivetanie z San Minato al
Monte19 przyrządzają takie specjały, że półmartwego po−
stawią na nogi. Ale trzeba przejść całe miasto i Ponte Vec−
chio, a ludzie zatrzymują i pytają o zdrowie Pippo, i na tym
się nie kończy, bo każdy ma coś jeszcze do powiedzenia i
trzeba być grzecznym i wysłuchiwać. Niech wiedzą, że
Buggiano to nie nieokrzesany wieśniak… Najgorsze to
wejście na tę górę – kolana bolą i łydki jak z drewna, bo
cały dzień pochylony nad Madonną… – Jeszcze pewnie
mnisi każą czekać, to pójdę do kościoła pomodlić się pod
cudownym krzyżem o wyzdrowienie Filipa, bo nie mam
nikogo, tylko jego. Padnę jak długi na tę starą posadzkę we
wzory, aż jej chłód przesiąknie moje ciało, i będę mówił
pacierz żarliwie, aż wewnątrz poczuję płomień, i będę wdy−
chał kadzidła, które tam ciągle pachną, a oczy będę pieścił
poświatą od płytek alabastrowych w oknach, które tam za−
stępują szkło, będę…

Z maścią, z miksturą i ziołami zbiegał Bugianno ku Arno,
co rusz spoglądając na monstrualny korpus Duomo wysta−
jący ponad wszystko, skądkolwiek spojrzeć – to jego dzie−
ło, jego spina di pesce20, jego kopuła  senza armadura21,
tylko jego – powtarzał w myślach. Zdążył do Bramy św.
Mikołaja jeszcze za dnia i wszedł do miasta, nim zrobiło
się ciemno. Zziajany wpadł do domu. Ser Brunellesco –
wołał – ser Brunellesco, Padre – ale ani odpowiedzi, ani
człowieka. Gdzie on może być? Wybiegł na Piazza degli
Angeli, pytając sąsiadów, czy go nie widzieli, ale nikt ni−
czego nie zauważył. Wrócił do domu, usiadł w tym staro−
świeckim krześle, niby tronie, należącym jeszcze do Ser
Lippo Lapi, złożonym z czterech masywnych desek, z wy−
sokim szczytem. Co robić? Nagle poczuł powiew na twa−
rzy i w mig zrozumiał, że drzwi na taras pewnie są otwarte.
W okamgnieniu wbiegł na górę i zobaczył ojca wpatrzone−
go w niebo, gdzieś ponad kopułą…

P.S. Inż. F. Bruneleski umarł w nocy z piątku na sobotę 15
kwietnia 1446 r. Po miesiąc trwających dysputach ope−
rai zgodzili się, by Capomaestro spoczął w podziemiach
Katedry obok św. Zenobiusza, a miejsce to oznaczono
skromną kamienną płytą, na której wyryto: Corpus Ma−
gni Ingenii Viri Philippi Brunellsechi Fiorentini, czyli
„Ciało męża wielkich talentów Filipa Bruneleskiego Flo−
rentyńczyka”. Testament otwarto 29 maja, ale ponieważ
został spisany 12 września 1431 r., poddano go w wąt−
pliwość. Dopiero 8 listopada sąd wydał postanowienie,
uznając, że Andrea Cavalcanti di Lazzaro (1412 –1462),
zwany Buggiano lub Buggianino, urodzony w Borgo koło
Buggiano, usynowiony w 1417 r., jest jedynym i pełno−
prawnym spadkobiercą. Dzięki masce pośmiertnej, którą
zdjął z twarzy ojca, znamy podobiznę Brunelleschiego;
także jego autorstwa jest epitafijne popiersie mistrza upo−
zowanego w starorzymskiej todze. Latarnię kopuły Ka−

tedry Florenckiej ukończył 23 kwietnia 1461 r. Antonio
Manetti, a jej budowie i wciąż pracującym machinom
Brunelleschiego przyglądał się młody Leonardo da Vin−
ci (1452–1519). Wykonanie złoconej kuli z brązu na
wierzchołku, której wnętrze może pomieścić kilka osób,
w 1468 r. rozpoczął, a w 1471 r. ukończył Andrea del
Verrocchio (1435–1488), nauczyciel Leonarda. Rozpo−
częły się czasy nowożytnych inżynierów... W 1976 r.
krater na powierzchni Merkurego, pokazany przez son−
dę kosmiczną Mariner 10, nazwano Brunelleschi.

Waldemar Affelt
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
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Lorenzo Ghiberti wykonał sarkofag z urną (1431–1442) na
relikwie świętego.

13 Budynek Ospedale degli Innocenti (1419–1421) we Floren−
cji przebudowany przez Brunelleschiego uważany jest za
pierwszą niegotycką i całościową realizację, otwierającą nowy
okres stylistyczny w architekturze – renesans; niemowlaki
przynoszono pod osłoną nocy i kładziono na ruchomej tar−
czy, skąd już wewnątrz sierocińca odbierały je dyskretnie
zakonnice.

14 Skonstruował wielkie żurawie budowlane i ich mechanizmy,
w tym przekładnię zwrotną, systemy zbloczy i dźwigni, a tak−
że ruchome figury na odpust Zwiastowania we florenckim ko−
ściele św. Feliksa.

15 Istnieje anegdota o rywalizacji Brunelleschiego i Donatella
(1386–1460) w wykonaniu rzeźby Chrystusa na krzyżu i po−
noć miało dojść do uszczypliwej wymiany pogladów pomię−
dzy przyjaciółmi.

16 W 1401 r. po fiasku konkursu na zdobienie wrót do Battistero
Brunelleschi sprzedał swój folwark w Settiguano i w towarzy−
stwie Donatella pojechał do Rzymu, gdzie prowadził studia

nad budownictwem starożytnym; wyniki swoich badań zasto−
sował przy budowie kopuły Katedry Florenckiej.

17 Paolo Ucello (1397–1475), najbardziej odkrywczy kontynu−
ator metody perspektywy geometrycznej w sztukach plastycz−
nych, wynalezionej przez Brunelleschiego i zaprezentowanej
publicznie w 1425 r.; konstruktor zegara uruchomionego w
1443 r. na fasadzie Duomo.

18 Masaccio (1401–1428) pierwszy zastosował perspektywę wy−
kreślną pomyslu Brunelleschiego we fresku „Święta Trójca”,
we florenckim kościele Santa Maria Novella; umarł w Rzymie
w niewyjaśnionych okolicznościach.

19 XI−wieczna bazylika San Minato stoi na najwyższym wzgó−
rzu Florencji; pierwotnie służyła benedyktynom, a od XIV
wieku oliwetanom.

20 Wątek murowy „w jodełkę”, czyli jak we włoskim oryginale
„w rybią ość”.

21 Znaczy „bez deskowania”, co jest głównym atutem ekonomicz−
nym rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i organi−
zacyjnych, obmyślonych przez Brunelleschiego dla budowy
kopuły Duomo.

„Twarze bezpieki” to tytuł wystaw, które przygotował
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, instytucja naukowa o
uprawnieniach śledczych. Poszczególne odsłony tych wy−
staw prezentowane były w wielu miastach Polski. Przed−
stawiono na nich sylwetki najważniejszych funkcjonariu−
szy aparatu bezpieczeństwa PRL, którzy zajmowali w tym
resorcie kierownicze stanowiska.

Czy mamy prawo ujawniać i piętnować pracowników
tego zbrodniczego aparatu, czy powinniśmy ujawniać ich
tajnych współpracowników, ich metody działania, krzyw−
dy i zbrodnie, jakie wyrządzili różnym osobom?

Historycy Instytutu Pamięci Narodowej, podejmując
decyzje o opublikowaniu dokumentów czy informacji znaj−
dujących się w zbiorach Instytutu, każdego dnia sami przed
sobą odpowiadają na trudne pytania. Niektórych informa−
cji nie ujawniają z powodu niepewności lub obaw, że mogą
zostać pozwani przez osoby, których te materiały dotyczą,
a czasami z powodów moralnych. Od początku swej dzia−
łalności historycy IPN stali się obiektem krytyki zarówno
ze strony osób popierających otwarcie archiwów, jak i ze
strony osób sprzeciwiających się badaniom materiałów
Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej i innych
organów służb specjalnych PRL. Wśród najczęściej poja−
wiających się zarzutów są oskarżenia o bezkrytyczne przyj−
mowanie materiałów SB jako źródła historycznego oraz za−
rzuty o nieobiektywne działania niektórych badaczy, któ−
rzy jakoby mieliby wykorzystywać materiały z archiwów
do doraźnych celów politycznych lub promocji własnej
osoby.

Oczywiście tego typu pytania i wątpliwości powinny
stale towarzyszyć wszystkim tym, którzy starają się zgłę−
bić i poznać prawdziwe dzieje naszego kraju. Ich efektem
będzie bliższa prawdy próba udzielenia odpowiedzi na py−
tania o naszą przeszłość z okresu PRL, o ludzkie wybory w
tym szczególnie trudnym czasie, o przyczyny moralnego
czy niemoralnego postępowania w okresie komunistycz−

IPN został powołany 19 stycznia 1999 roku na mocy
ustawy z 18 grudnia 1998 r. Celem jego działalności
jest gromadzenie dokumentów wytworzonych przez
wszystkie organa bezpieczeństwa PRL w okresie od
22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jak również
prowadzenie śledztw w sprawach dotyczących zbrod−
ni nazistowskich i komunistycznych w Polsce, a także
prowadzenie działalności edukacyjnej.

Twarze bezpiekiTwarze bezpiekiTwarze bezpiekiTwarze bezpiekiTwarze bezpieki

Fot. Archiwum Oddziału IPN w Gdańsku
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nej dyktatury w Polsce. Pytań i problemów jest bardzo wiele
i nie sposób ich wszystkich choćby zaakcentować; dotyczą
one również szeroko rozumianego aparatu przemocy fizycz−
nej, ideologicznej i moralnej w PRL.

Żyjąc w normalnym, niepodległym kraju, bardzo łatwo
jest ferować wyroki, dokonywać oceny postępowania w
czasach nienormalnych, gdy nieodłącznym towarzyszem
życia był strach, brak dostępu do informacji oraz swobody
formułowania i wymiany poglądów. Mimo wszystkich za−
strzeżeń i wątpliwości, odpowiedź na każde z tych pytań
może być tylko jedna. Musimy poznać przeszłość, a jeśli
chcemy ją znać, to musimy również zaakceptować fakty
niewygodne, mające negatywny wpływ na nasze dobre sa−
mopoczucie. Wiele takich niewygodnych i smutnych, a nie−
rzadko tragicznych spraw znaleźć dziś można w zasobach
archiwalnych IPN. Przeszłość z samej definicji tego słowa
musi być prawdziwa, inaczej opis jest tylko jej namiastką,
pozorem lub karykaturą.

Dążenie do poznania przeszłości jest jak pragnienie
prawdy. W połowie lat 80. mówił o tym do mnie i moich
kolegów ks. Wiesław Mering, diecezjalny duszpasterz ro−
dzin, obecny biskup włocławski. Przestrzegał: „Szukajcie
prawdy, u nas prawdy i ludzi mądrych się boją”. George
Orwell w powieści „Rok 1984”, objętej zakazem publika−
cji i rozpowszechniania przez cały okres PRL, pisał, że kto
panuje nad teraźniejszością, panuje nad przeszłością, a kto
panuje nad przeszłością, panuje nad przyszłością. To stwier−
dzenie zawiera ostrzeżenie, że jeśli nie będziemy znali prze−
szłości, czyli prawdy o nas samych, to staniemy się zakład−
nikami, a być może nawet niewolnikami tych, którzy będą
mogli kreować przeszłość według własnych potrzeb. W
konsekwencji będą ją permanentnie zmieniać i prezento−
wać w wersji wygodnej i potrzebnej w danej chwili.

Oczekiwanie prawdy i rzetelnych informacji o przeszło−
ści jest ogromne. Udowodniła to chociażby dyskusja o wy−
darzeniach Marca ’68. Publikowane są wspomnienia róż−
nych osób, ale wszystkie one mają jedną poważną wadę –
są pisane post factum. Istniejąca przez cały PRL cenzura
prewencyjna powodowała, że wszelkiego rodzaju informa−
cje, publikacje, filmy, dyskusje były reglamentowane i z
góry ukierunkowane. Większość wypowiedzi i artykułów
zamieszczonych w oficjalnej prasie codziennej i innych
środkach komunikacji i przekazu społecznego była niepeł−
na lub stronnicza, bardzo często – fałszywa. Za tę sytuację
odpowiadały różne organy reżimu, ale najważniejszą rolę
odegrał aparat represji i przymusu, czyli osławiona bezpie−
ka. Jej funkcjonariusze byli odpowiedzialni za dokonywa−

nie aresztowań, więzienie, a czasami również mordowanie
przeciwników ustroju komunistycznego w Polsce, za zmu−
szanie ludzi do różnych form współpracy. Oni też niszczy−
li kariery najbardziej aktywnych i ofiarnych obywateli pań−
stwa.

Jak na ironię – właśnie dlatego, że zakres działań Służ−
by Bezpieczeństwa PRL był ogromny – pozostało po niej
wiele informacji z najróżniejszych dziedzin życia społecz−
nego. Mimo zniszczenia około 80–90 proc. zasobów ar−
chiwalnych w Gdańsku istnieje jednak jeszcze sporo doku−
mentów. Jest to tym ważniejsze, że bez tej spuścizny byli−
byśmy skazani przede wszystkim na wspomnienia i ofi−
cjalne, ocenzurowane dokumenty, co powodowałoby, że
patrzylibyśmy na ten okres historyczny przez różowe oku−
lary.

W dyskusjach na temat PRL, prowadzonych po 1989 r.,
pojawia się nieodłącznie wątek nieetycznego działania róż−
nych ludzi, co nierozłącznie wiąże się z działalnością funk−
cjonariuszy resortu bezpieczeństwa. Musimy, ustosunko−
wując się do słów biblijnej sentencji „Szukajcie prawdy, a
prawda was wyzwoli”, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
chcemy znać prawdę o naszej przeszłości, czy jednak nie.
To fundamentalne pytanie. O potrzebie poznania przeszło−
ści świadczą również wypowiedzi uczestników seminarium
naukowego „Studenci do nauki, literaci do pióra, syjoniści
do Syjonu”, zorganizowanego 4 kwietnia br. przez Poli−
technikę Gdańską, Wydział Filologiczno−Historyczny Uni−
wersytetu Gdańskiego i Gdański Oddział Instytutu Pamię−
ci Narodowej. Największe zainteresowanie wzbudziło to
seminarium wśród uczestników ówczesnych wydarzeń.
Chcieli porozmawiać o tamtych czasach, wymienić poglą−
dy i opinie. Dyskutowali między innymi, czy wiec na Poli−
technice Gdańskiej 12 marca 1968 r. z udziałem Kociołka
był spontanicznym aktem solidarności, czy prowokacją.
Dzielili się swoimi wspomnieniami i wrażeniami.

Jeśli więc chcemy mówić o przeszłości, to musimy za−
akceptować również jej wstydliwe aspekty, szczególnie te,
o których najchętniej chcielibyśmy zapomnieć. Konse−
kwencją takiej postawy jest ujawnianie z imienia i nazwi−
ska funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Nieste−

Fot. Archiwum Oddziału IPN w Gdańsku
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ty, archiwa Instytutu Pamięci Narodowej są świadectwem
nie tylko heroizmu prześladowanych i okrucieństw ich
oprawców, ale zawierają również raporty i donosy kole−
gów na kolegów, podwładnych na przełożonych, nieraz
dzieci na rodziców.

W sprawach karnych to sąd wyraża zgodę na ujawnie−
nie danych przestępcy. W kwestiach dotyczących przeszło−
ści taką decyzję podejmuje ten, kto zna daną sprawę. Oce−
na stopnia odpowiedzialności i działalności pracowników
organów bezpieczeństwa PRL należy do każdego z nas in−
dywidualnie. Funkcjonariusze byli bardzo dobrze opłaca−
ni, żyli w hermetycznym środowisku i bardzo często nawet

ich najbliższe otoczenie nie było świadome, na czym w
rzeczywistości polegała ich praca i jaką rolę pełnili. Jesz−
cze dzisiaj niektórzy z nich uważają, że działali dla dobra
Rzeczypospolitej, i nadal nie biorą pod uwagę, że nawet
najszczytniejszy cel, do którego dąży się niegodnymi środ−
kami, traci sens.

Jeśli chcemy „mieć” przeszłość, to musimy ją najpierw
odkryć. PRL był okresem zakłamania, dlatego poznanie
przeszłości jest szczególnie trudne, a czasami również bar−
dzo bolesne.

Roman Beger
Politechnika Gdańska

PISMO PG święci swoje piętnaste urodziny. Tak się zło−
żyło, że w tym piętnastoletnim okresie ukazywania się

naszego periodyku nastąpił w Politechnice Gdańskiej tak−
że wyraźny wzrost liczby studentów. Czy równolegle z tym
wzrosła też jakość kształcenia? Nie mnie to sądzić. Byłoby
dobrze, gdyby jakość ta wpisywała się dziś w dobrą trady−
cję Politechniki Gdańskiej na tym polu, jaką uczelnia mia−
ła zawsze w przeszłości. Sprawy te można by ocenić do−
kładniej, gdyby uruchomić odpowiednie badania. Jedna−
kowoż, wiarygodne ustawienie takich badań – ze względu
na dużą złożoność materii – byłoby bardzo trudne. Na ra−
zie więc, aktualne oceny możliwe są tylko na podstawie
ogólnego wrażenia.

Mam tu swoje ugruntowane odczucia, lecz wypada mi
równocześnie zauważyć, że ze względu na mój emerytalny
wiek, mogą one być obciążone niezamierzoną jednostron−
nością. Przecież było tak zawsze, że przekonania i stosu−
nek do życia młodego pokolenia kłóciły się z ideałami i
postawą pokolenia odchodzącego. Pod warunkiem wszak−
że, że jakieś przekonania, czy ideały, istniały w ogóle.

Zakończyłem swoją pracę jako nauczyciel akademicki
równo z upływem XX wieku, czyli nie mam bezpośredniej
styczności z młodzieżą studencką od ośmiu lat. Tym nie−
mniej, pracując nadal naukowo i jako popularyzator wie−
dzy, często przebywam w murach naszej Alma Mater i śle−
dzę obecne życie akademickie. Pracując w Politechnice
Gdańskiej przez długie lata, od r. 1953 do r. 2000, uzyska−
łem równocześnie pokaźną bazę dla porównań.

Myślę więc, że pęd młodzieży do nauki jest dziś auten−
tyczny. Z rozmów z przedstawicielami generacji nauczy−
cieli akademickich młodszej od mojej wnioskuję jednak,
że młodzież ta trudno znosi potrzebę codziennej żmudnej i
pilnej pracy, co na uczelni technicznej jest niezbędne. Go−
rzej bywa także z przełamywaniem osobistych niepowo−
dzeń – wydaje się, że psychika młodych ludzi jest dzisiaj
na takie sytuacje nieprzygotowana.W ostatnich latach sły−
szę narzekania, że program nauczania przewiduje zbyt dużo
zajęć na sali, że liczba egzaminów jest zbyt wielka. Może
warto tu przywołać dawne czasy, gdy – począwszy od r.
1949 – sam  studiowałem. Średnia liczba godzin na sali
wynosiła wówczas tygodniowo 42, a średnia liczba egza−
minów w semestrze – 6 na studiach inżynierskich i 7 na
studiach magisterskich. Należy dodać, że sobota była wte−

dy zwykłym dniem pracy, a zajęcia w ramach studium
wojskowego (na studiach inżynierskich), nominalnie opie−
wające na 4 godziny tygodniowo, zabierały praktycznie cały
jeden dzień w tygodniu. O wiele mniej czasu wolnego było
też podczas wakacji letnich, bo w trzech kolejnych latach
musiałem uczestniczyć w lecie w wojskowych obozach
szkoleniowych (każdorazowo – 1 miesiąc), a pokaźna reszta
wakacji przeznaczona była na różne praktyki zawodowe.

Ponieważ cała ta nauka wymagała dużo czasu, musia−
łem nabyć umiejętność odpowiedniej jego organizacji, co
przydało się dobrze w całym moim późniejszym życiu.

Co się tyczy badań naukowych myślę, że Politechnika
Gdańska dobrze sobie radzi w silnej konkurencji krajowej
i międzynarodowej. Świadczy to o dużej sprawności na−
ukowej jej kadry. Dobrze jest, że tak się te sprawy mają, bo
mogą one gwarantować, że z dydaktyką będzie w przy−
szłości podobnie. Ogólnie zatem można z optymizmem pa−
trzeć w przyszłość.

Wrócę jednak raz jeszcze do młodzieży studenckiej. W
USA zwycięża obecnie przekonanie – na mocy ustaleń in−
stytucji zwanej ABET (Accreditation Board for Engineering
and Technology) – że rękojmią pomyślnego studiowania
staje się dziś pogłębiona wiedza ogólna. Mam nieskromną
satysfakcję, że takie właśnie stanowisko prezentowałem już
od r. 1993, gdy przygotowywano materiały na kolejne
amerykańskie zgromadzenie edukacyjne pn. ASCE Civil
Engineering Education Conference Denver1995 (ASCE:
American Society of Civil Engineers). Wówczas dałem po
raz pierwszy wyraz swej opinii, że jedynie system kształ−
cenia pielęgnujący rozwój intelektualnego potencjału stu−
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dentów może zapewnić ich pomyślne dokonania jako in−
żynierów budownictwa w przyszłości. Niestety, z tym po−
tencjałem nie jest dziś chyba najlepiej. Swój niechlubny
udział w tym stanie rzeczy ma często nieodpowiednie wy−
chowanie w domu, niedoskonała szkoła i złe wzorce lanso−
wane przez media, z telewizją na czele. Tutaj czeka wszyst−
kich ogromna praca.

PISMO PG, którego byłem swego czasu jednym z zało−
życieli, stawia sobie na tym polu cele ambitne. Nie jest ono
zwykłym biuletynem naszej uczelni, nie zacieśnia się tylko

do spojrzenia naznaczonego przez wąsko pojmowaną tech−
nikę, ale prezentuje na swych łamach także dużo interesu−
jącego materiału w zakresie wiedzy ogólnej. Bardzo do−
brze, że tak się dzieje. Sądzę, iż taki stosunek do tych spraw
jest gwarancją, że oceny czytelników tego periodyku będą
zawsze pozytywne. Tego redakcji Pisma PG na całą przy−
szłość bardzo serdecznie życzę.

Zbigniew Cywiński
Emerytowany profesor PG

Bo Dia GaliciaBo Dia GaliciaBo Dia GaliciaBo Dia GaliciaBo Dia Galicia

Nie ma jednej Hiszpanii. Jest latem spalona słońcem,
zimą wietrzna i chłodna meseta kastylijska, cygańska,

rozbrzmiewająca ognistym flamenco Andaluzja, Kraj Basków
– ojczyzna zahartowanych górali i żeglarzy, uprzemysłowio−
na Katalonia i zielona od łąk i winnic Estremadura… I jest
Galicja, niepodobna do żadnej ze swych sióstr. Schowana na
północno−zachodnim skrawku Półwyspu Iberyjskiego, pokryta
łagodnymi wzgórzami, spowita mgłami, skąpana deszczem i
wodami oceanu, kolebka hiszpańskiej liryki i sztuki romań−
skiej. Galicja mówiąca łagodnym i śpiewnym językiem gali−
syjskim, mającym tak bogatą historię, jak ona sama.

Nie wszyscy pamiętają, że Hiszpania mówi nie jednym,
lecz kilkoma językami oraz dużą ilością dialektów. Kon−
stytucja Hiszpanii czyni językiem urzędowym na terenie
całego państwa język hiszpański, który możemy też nazy−
wać kastylijskim (od nazwy regionu – Kastylii, która z ko−
lei zawdzięcza swoją nazwę zamkom – castillos). Język ba−
skijski, jedyny na Półwyspie język nieromański, twardy,
pełen spółgłosek, o strukturze aglutynacyjnej, ma status
języka urzędowego w Kraju Basków i Nawarze. W Kata−
lonii, Walencji i na Balearach drugim językiem urzędowym
jest język kataloński, zçaś w Galicji – język galisyjski. Warto
dodać, że język galisyjski kultywują też wspólnoty Gali−
cyjczyków w Argentynie, Meksyku i Brazylii.

Z brzmieniem galisyjskiego (można też mówić: galicyj−
skiego) ma okazję zapoznać się coraz większa liczba stu−
dentów i doktorantów naszej uczelni, wyjeżdżających na
studia w ramach programu Erasmus. Są też tacy, którzy
cierpliwie przemierzają liczący prawie osiemset kilometrów
szlak Camino de Santiago, od aragońskich Pirenejów, przez
Nawarrę, Roję, Kastylię aż do grobu Apostoła w Galicji.
Warto wspomnieć, że studenci istniejącego od wielu lat na
Politechnice Koła Języka Hiszpańskiego byli jednymi z
polskich pionierów na nowo ożywionego w ostatnich de−
kadach Camino, wielokrotnie przemierzając pieszo  Szlak
Francuski, Północny i Portugalski. Tradycja jest żywa, w
tym roku kolejni studenci−pielgrzymi wyruszą w drogę.
Znów, dotarłszy do Galicji usłyszą na dzień dobry przyja−
zne bo dia, na pożegnanie adeus czy ata logo. Na samym
szlaku wystarczy krótkie ola!

Santiago de Compostela – to tu, jak mówi legenda, oko−
ło roku 830 tajemnicze znaki i rozbłyskujące gwiazdy w
cudowny sposób wskazały biskupowi Irii Teodomirowi
miejsce, w którym miały spocząć szczątki Świętego Jaku−
ba Apostoła, zwanego też Starszym albo Większym. Wznie−

siony dzięki datkom wiernych pierwszy, skromny kościół
wkrótce odwiedzany być zaczął przez możnych ówczesne−
go świata chrześcijańskiego, dając początek pielgrzymkom,
na których szlaku wyrastały kościoły i klasztory, pustelnie,
karczmy i szpitale. Wokół wzniesionego w IX wieku przez
króla Asturii sanktuarium rozwinęło się miasto nazwane
imieniem Świętego Jakuba – Santiago, w sto lat później
zburzone przez Almanzora, władcę Kordowy. Obecna ka−
tedra, której wieże widzą z odległości wielu kilometrów
kończący peregrynację pielgrzymi, wzrastała od XI wieku
aż do osiemnastego stulecia.

Szlak noszący imię Świętego okazał się mieć decydujące
znaczenie dla rozwoju kultury średniowiecznej Europy Za−
chodniej. Z czasem, wraz z większą dostępnością Ziemi
Świętej, jego znaczenie malało. Dziś Camino znów tętni
życiem i rozbrzmiewa niezliczonymi językami pielgrzymów
przybywających praktycznie ze wszystkich kontynentów, a
jego charakter zmienił się na religijno−kulturowy, a może
nawet kulturowo−religijny. W roku 1985 UNESCO przyznało
Camino de Santiago status Światowego Dziedzictwa Kultu−
ry. O tym, że z Gdańska do Composteli wyprawiano się od
stuleci, świadczy chociażby ufundowana przez braci Win−
terfeldów w latach dwudziestych XV wieku kaplica św. Ja−
kuba w bazylice Mariackiej  i jej, na poły legendarna, histo−
ria. Nić tradycji rwała się i zawiązywała na nowo.

Nie powiodły się nadzieje średniowiecznej Galicji na
przetrwanie jako królestwo, udało się to sąsiedniej Portu−
galii, dzięki traktatowi z Zamory w 1143 roku. Ranga Ga−
licji począwszy od wieku IX zaznaczała się przede wszyst−
kim w jej kulturze i rozwoju rodzimego języka galisyjsko−

Fot. Krystyna Olańczuk−Neyman
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portugalskiego, który, zwłaszcza od wieku XII do XIV, sta−
nowił rodzaj języka literackiego dla całej chrześcijańskiej
części Półwyspu Iberyjskiego i był uznawany za język lu−
dzi wykształconych. Swoje poematy pisał w tym języku
król Alfons X, zwany Mądrym, którego Cantigas de Santa
Maria zachwycają świeżością do dzisiaj. Dopiero pod ko−
niec XI wieku, po odłączeniu się hrabstwa Portucale od
Galicji, wyodrębnił się z niego i zaczął rozwijać samodziel−
nie język portugalski. Język galisyjski, podlegając natural−
nej ewolucji, rozwijał się na przestrzeni wieków i rozwija
do dziś tak w mowie, jak w bogatych i różnorodnych for−
mach literackich. Znamienne, że jest on obecnie najbar−
dziej żywym, po kastylijskim, językiem Hiszpanii, mówi
nim 90% ponadtrzymilionowej ludności Galicji (w Katalo−
nii, nawet w tych miejscach, gdzie kataloński jest najbar−
dziej rozpowszechniony, nie włada nim więcej niż 75% lud−
ności, natomiast tylko jedna trzecia mieszkańców Kraju Ba−
sków potrafi porozumiewać się w języku baskijskim).

Wróćmy na chwilę do średniowiecznej Galicji, gdzie ga−
lisyjsko− portugalski, język liryki i pieśni, mieszał się z gło−
sami pielgrzymów przybywających z dalekich stron, prze−
mawiających w językach romańskich, germańskich i sło−
wiańskich, a czasem nawet gardłową mową nawróconych
Maurów. Kiedy kościoły rozbrzmiewały liturgią łacińską
król Alfons X Mądry w galicyjsko−portugalskim przypo−
minał w refrenie pieśni o Marii:

Quen a Virxen ben servira
A Paraiso ira.
Kto dobrze służy Dziewicy
do Raju winien iść.

Utrudzonym pątnikom, szczególnie możnym ówczesne−
go świata, czas umilali trubadurzy, tworzący lirykę prostą, a
ujmującą. W XIII wieku Pedro Goncalvez de Portocarreiro,
autor cantigas de amigo tak pisał (a zapewne i śpiewał):

Par Deus, coitada vivo,
pois non ven meu amigo:
pois non ven, que farei?
Meus cabelos con sirgo
Eu non vos liarei.
Boże, jakże smutna żyję,
gdy mój luby nie powraca:
nie powróci, cóż uczynię?
Włosy me, jedwabną wstążką
już was nigdy nie owinę.

Kolejne wieki przyniosły Galicji poczucie oddalenia i
zapomnienia, jej mieszkańcy zaznali dotkliwej biedy, a
począwszy od XIX wieku – niedoli emigracji. Depozyta−
riuszami języka galisyjskiego stali się zrazu prości ludzie,
lud galicyjski, który język castellano postrzegał jako obcy,
język miast i osób odwracających się od swoich korzeni.
Ewenementem była bogata twórczość liryczna anonimo−
wych autorów ludowych, przekazywana również drogą
ustną. Epoka romantyzmu przyniosła ponowne literackie
zainteresowanie językiem rodzimym, a pojawienie się w
połowie XIX wieku poetki do dziś uważanej za najważ−
niejszą postać liryki galicyjskiej, Rosalii de Castro, przy−

wróciło wysoką rangę literaturze Galicji, stając się waż−
nym punktem odniesienia również dla twórców nam współ−
czesnych. Galicja Rosalii (w Galicji wystarczy wymienić
jej imię, by wiadomo było, o kogo chodzi) to kraj ubogi,
kraj emigrantów. Do dziś znane jest powiedzenie el galle−
go no protesta, el gallego emigra (galicyjczyk nie protestu−
je, lecz emigruje).  W wierszu „Venderonll’ os bois”
(„Sprzedali mu woły”) Castro, nie co dzień poruszająca
tematy społeczne, pisze:

Galicia est á probe,
y â Habana me vou...
Adiós, adiós, prendas
D’o meu coraçón!
Biedna jest Galicja
jadę do Hawany…
Żegnajcie mi sprzęty
moje ukochane.

Trudny los Galicyjczyków, ich przywiązanie do ojczy−
zny i ból wywołany koniecznością wyjazdu „za chlebem”
powraca w wielu lirykach. Nieco starszy od Rosalii Ramon
Cabanillas  w wierszu „O cantar do que se alexa” („Pieśń
odchodzącego”) pisze:

Ceińo de mi aldea
non te enloites de pesar…
Niebo nad moją wioską
nie przywdziewaj żałoby…

W tym wierszu za odchodzącym podnoszą lament nie−
bo, wiatr i dzwon na dzwonnicy wiejskiego kościoła, a na−
wet polne zioła.

Smutek, nostalgia, saudade przesycają galicyjską liry−
kę. Podobnie jak Portugalczycy, mieszkańcy Galicji znają
niepokój rodzin oczekujących na powrót rybaków i żegla−
rzy, mężów i synów. Nuty tęsknoty portugalskiego fado
odnajdujemy w liryce sąsiedniego kraju. Manuel Antonio,
poeta żyjący na początku XX wieku, tak kończy swój wiersz
„Sos” („Samotni”):

Fume da pipa. Saudade.
Noite. Silenzo. Frío.
E ficamos nós sós
sin o Mar e sin o barco
nós.
Dym z fajki. Nostalgia.
Noc. Milczenie. Chłód.
Zostaliśmy tylko my
bez morza, bez łodzi
my.

Jest też Galicja powodem nieustannych olśnień. Jej wy−
jątkowość i szczególny, także w sensie dosłownym, klimat
kazały poświęcić jej szereg utworów poetyckich artyście po−
chodzącemu z całkowicie odmiennego świata Andaluzji,
poety, dla którego kluczową inspiracją był świat cygańskiej
głębokiej pieśni. Federico Garcia Lorca, bez wątpienia naj−
bardziej znany na świecie poeta hiszpański, tak rozpoczął
napisany po hiszpańsku  „Madrygał dla miasta Santiago”:
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Pada w Santiago
miłości moja słodka.
Biała kamelia powietrza
lśni w promieniach słońca.
Pada w Santiago,
kiedy noc ciemna.
Zakryły pusty księżyc
zioła ze snu i ze srebra.(…)

Pół wieku po śmierci Rosalii de Castro Lorca dedykuje
jej „Kołysankę dla zmarłej Rosalii Castro”, którą rozpo−
czyna oryginalną inwokacją:

Wstań, przyjaciółko moja
 już pieją koguty dnia,
wstań, moja ukochana,
jak krowa ryczy wiatr.(…)

Trwająca od jakiegoś czasu debata na temat reform w
polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego budzi

nadzieje, ale i wywołuje kontrowersje. Temat hucznie sko−
mentowany został przez media oraz środowisko akademic−
kie i choć nie mnie oceniać, czy wszystkie aspekty postu−
lowanych przez rząd zmian są słuszne i realne, to jednak
chciałbym zwrócić uwagę na sprawy tej materii, tyczące
się studentów.

Zapowiada się wprowadzenie kredytów studenckich „na
indeks”, bez konieczności zabezpieczeń majątkowych.
Oczywiste jest, że pieniędzy nigdy nie za dużo oraz że pe−
cunia non olet (pieniądze nie śmierdzą), jednak czy propo−
nowana forma wsparcia ze strony rządu spotka się z zain−
teresowaniem środowiska? Wątek ten pojawił się na XIV
Krajowej Konferencji Tematycznej Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej odpłatności za stu−
dia. Jako że koledzy parlamentarzyści z innych uczelni po−
stulowali właśnie w sprawie wprowadzenia kredytów stu−
denckich na preferencyjnych warunkach, postanowiłem
sprawdzić w swoim środowisku, czy rzeczywiście istnieje
na nie zapotrzebowanie. Tak zatem poruszyłem temat wśród
kolegów i zgodnie z tym, czego się spodziewałem, ich na−
stawienie do zaciągania kredytów jest dość sceptyczne.
Padały argumenty, że kredyt to fikcja, ponieważ i tak kie−
dyś będzie trzeba go spłacić, a co gorsza, w niedługim cza−
sie po ukończeniu studiów, kiedy to dochody początkują−
cego pracownika nie są zbyt wysokie. Koledzy w znacznej
większości uznawali, że o wiele lepiej jest dorabiać, będąc
studentem, co dodatkowo przyczynia się do zdobywania
pierwszych szlifów związanych z pracą, niż wieść beztro−
skie życie, korzystając z pożyczonych pieniędzy. Oczywi−
ście kierując się powierzchowną opinią, nie należy z góry
zakładać niepowodzenia wprowadzenia kredytów „na in−
deks”, jednak sprawę należałoby dobrze przemyśleć i przy−
gotować program w taki sposób, aby stawiał on naprawdę
korzystne warunki i aby nie skończyło się tylko na stwo−

rzeniu możliwości, a realnego źródła wsparcia, swą atrak−
cyjnością wzbudzającego zainteresowanie.

Przedstawiony program reform zakłada również rozbu−
dowany system stypendiów dla najuboższych, przy jedno−
czesnym zaostrzeniu kryteriów stypendiów naukowych.
Pierwsze brzmi chwalebnie i godne jest podziwu, drugie
jednak odbieram nieco gorzej. Odnośnie do pierwszego,
jak nakazuje rozsądek, należy zastanowić się, w jaki spo−
sób można to uczynić i skąd wziąć pieniądze. Wszak rozu−
miem, że rozbudowywanie rozumiane jest w kontekście
zwiększenia środków finansowych i możliwości otrzymy−
wania stypendiów, nie zaś zwiększenia stopnia zawiłości
(czego w naszych realiach nie można wykluczyć). Co się
zaś tyczy drugiego, pewnie dlatego, że w dotychczasowej
karierze nie zasłużyłem na stypendium naukowe, nie po−
chwalam zaostrzania jego kryteriów. Nawet nie do końca
rozumiejąc, co kryje się pod wspomnianym pojęciem za−
ostrzania, w tej sprawie zgodzą się ze mną wszyscy.

Zapowiedziano również, że studia nie będą płatne. Uff…
odetchnąłem z ulgą, jednak nie mam pewności, czy oby
nie nazbyt szybko. Jako student jestem oczywiście prze−
ciwny wprowadzaniu odpłatności za studia, choć pewnie i
tak nie zdążyłbym paść ofiarą takiej zmiany. Niemniej jed−
nak, jestem pragmatykiem, a rozsądek nakazuje mi twier−
dzić, iż prędzej czy później studia staną się płatne, a wy−
niknie to ze zwykłej konieczności. Za parę lat usłyszymy,
że z takich czy innych przyczyn „jednak” musi tak być, i
koniec. Wspomnianą deklarację oczywiście popieram i po−
chwalam, pozostając równocześnie w nadziei, że mój prag−
matyzm jest mylny i nie będę musiał płacić czesnego za
studia moich dzieci…

Zatem,  co ma student do reformy? Choć gorąco kibicu−
ję wszelkim działaniom niosącym wsparcie dla studentów,
swój głośny entuzjazm wolałbym zachować do momentu,
w którym owo wsparcie doczeka się swego rzeczywistego
odzwierciedlenia.

Bartosz Julkowski
Student Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Co ma student do reformy?Co ma student do reformy?Co ma student do reformy?Co ma student do reformy?Co ma student do reformy?

Galicja zachowała swoje nostalgiczne oblicze kraju zielo−
nych wzgórz i mgieł, jest nieustannie przywiązana do swojej
historii i dziedzictwa kulturowego, jej mieszkańcy nadal w
dużej mierze utrzymują się z rolnictwa i rybołówstwa, a Gali−
cyjczyk o swojej ziemi mówi pieszczotliwie „terruńa”. Dziś
Galicyjczycy emigrują rzadko, coraz częściej zdarzają się zaś
powroty tych, którzy przed laty przemierzyli ocean w poszu−
kiwaniu lepszego bytu.  W stoczniach Vigo i El Ferrol budo−
wane są okręty, rozwija się przemysł samochodowy i tekstyl−
ny, region potrafi dobrze promować swoje walory turystycz−
ne. Uczelnie są nowoczesne, a ich laboratoria świetnie wypo−
sażone, studenci i doktoranci mogą korzystać z dobrego sys−
temu stypendialnego. A więc ata mais ver w Galicji!

Ewa Jurkiewicz−Sękiewicz
                                   Studium Języków Obcych

 Tłumaczenia fragmentów wierszy z galisyjskiego i  hisz−
pańskiego – autorka.
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Ludzie wchodzący do nowego gmachu Elektroniki, Te−
lekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

rozglądają się za urządzeniami inteligentnymi. Nie fascy−
nują ich automatycznie otwierające się drzwi, bo to już dość
powszechne rozwiązanie. Pewne zainteresowanie budzi sys−
tem wydawania kluczy. Mając odpowiednią kartę z kodem,
można pobrać te klucze, do których posiada się uprawnie−
nia. Nie dziwią ich licznie rozmieszczone kamery, zaglą−
dające z zainteresowaniem w oczy przechodniów. Zwie−
dzający dopytują się o urządzenie kontrolujące dostęp do
siedziby CI TASK−u, skanujące tęczówkę oka. Otwiera ono
drzwi tylko tym, których tęczówka jest dokładnie taka sama
jak zarejestrowana i przechowywana w bazie danych. Za−
chwyceni nowoczesnością sal i laboratoriów ludzie albo
nie pytają o nic, albo stawiają jedno pytanie: gdzie jest ta
inteligencja gmachu? Wyczuwam pewne zniecierpliwienie.
Czy można ją dotknąć, spotkać, zobaczyć?

Prosta odpowiedź na te pytania jest następująca. Nowy
budynek WETI jest wyposażony w tzw. system BMS (Bu−
ilding Management System), który steruje oświetleniem,
ogrzewaniem i wentylacją. System też nadzoruje bezpie−
czeństwo, w razie pożaru odcina odpowiednie strefy, za−
myka właściwe klapy, tak by pożar nie rozprzestrzeniał się
po budynku. To ciekawe, ale dość typowe – komentują słu−
chający. Dużo to was kosztowało i czy opłacało się? I to ta
cała inteligencja? Podsumowują nowym zestawem pytań.

To nie wszystko! Ciekawe rozwiązania ma biblioteka,
umożliwiające wypożyczanie, pobieranie i zdawanie ksią−
żek bez udziału człowieka. A to już bardzo interesujące –
 zauważają zwiedzający możemy to zobaczyć ....

Przedstawiony tutaj scenariusz zachowania się wizytują−
cych nowy gmach ETI PG jest typowy. Poszukują inteligen−
cji, której pojęcie jest różnie uświadamiane i interpretowa−
ne. Wynika to z przeprowadzanych ze zwiedzającymi dys−
kusji. Każdy przychodzący do gmachu kojarzy inteligencję
budynku z inteligencją człowieka. Na ogół rozumie przez to
posiadane przez człowieka różne umiejętności, pozwalające
mu na radzenie sobie z nieoczekiwanymi problemami, albo−
wiem problemy oczekiwane człowiek inteligentny stara się

wyprzedzająco wyeliminować lub zminimalizować. Moty−
wacją do tego jest przede wszystkim lepsze, wygodniejsze
życie. Bardziej dostatnie, bardziej zdrowe, czy może nawet
w większej harmonii z przyrodą. Inteligentny człowiek le−
piej wpisuje się w postęp cywilizacyjny, bardziej wpływa na
swój los, właściwie wykorzystuje wiedzę, postęp technolo−
giczny i inteligencję innych. Innymi słowy, potrafi więcej
wiedzieć, lepiej rozumować, łatwiej adaptować się do no−
wych warunków, skuteczniej wykorzystać nadarzające się
okazje. Możliwości i talenty człowieka inteligentnego moż−
na wymieniać jeszcze długo. A budowle?

Wyraźna refleksja pojawia się po dyskusji o inteligencji
ludzkiej i jej skonfrontowaniu z inteligencją techniczną.
Ciągle dzieli je przepaść, mimo że dzięki nowoczesnej tech−
nologii IT możemy kreować wirtualne światy o dużych
możliwościach działania. Możemy w nich przebywać wie−
le godzin, posługując się ciekawymi rozwiązaniami, zapo−
minając, że to są tylko elementy wirtualne z mechanizma−
mi sztucznej inteligencji.

A wieczorem, trochę zmęczeni, świadomi wielu nieroz−
wiązanych problemów, stajemy się całkowicie różni. Wy−
daje się nam, że zupełnie inne sprawy są ważniejsze. I przy−
chodzą nowe refleksje, może jak ta poniższa:

W przestrzeni Wszechświata
mikrodrobiną jestem.
Zabłąkaną i zagubioną,
bezradną jak dziecko.

Dlaczego tyle potrafię:
zmienić sens wydarzeń,
przyśpieszyć bieg historii.
Gdzie źródło tej siły?

W wirtualnym świecie
jestem władcą, ale
w świecie rzeczywistym
liczę na Twoją Pomoc!

Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Rektor−Elekt na kadencję 2008–2012

Różne oblicza inteligencjiRóżne oblicza inteligencjiRóżne oblicza inteligencjiRóżne oblicza inteligencjiRóżne oblicza inteligencji

Fot. Krzysztof Krzempek

Fot. Krzysztof Krzempek
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Tempora mutantur … Panta rei … wszystko płynie,
ucieka czas, człowiek zmienia się, dojrzewa, nabie−

ra życiowego doświadczenia i ulegają zmianie poglądy
na życie i spojrzenie na otaczający świat. Mijają lata,
ale zostają wspomnienia – lepsze czy gorsze, ale pro−
wadzące do swoistych przemyśleń i do zastanawiania
się nad sobą i swoimi dotychczasowymi dokonaniami.

Właśnie teraz mija 15 lat od czasu, kiedy to narodził
się w naszej uczelni pomysł powołania do życia szcze−
gólnego czasopisma przeznaczonego dla pracowników
i studentów, o profilu techniczno−humanistycznym. 15
lat – czy to dużo, czy mało? Rocznica? Jubileusz? I tu
pojawił się dylemat, dotyczący tytułu tego wspomnie−
niowego tekstu, wywołany przez artykuł kol. Stefana
Zabieglika PISMO PG nr 2 (132)  pt. „Jubilat i soleni−
zant”. Czy 15 lat istnienia upoważnia nasze PISMO do
nazwy Jubilat, a może tylko solenizant? Niech tytuł po−
zostanie jak wyżej – będzie bezpieczniej.

„Jubileusze, jubileusze – okazje do wspomnień, oka−
zje do wzruszeń.” A nazbierało się w tym piętnastoleciu
wystarczająco dużo i wspomnień, i wzruszeń.

Pomysł założenia takiego pisma powstał za czasów
panującego wówczas w Politechnice Gdańskiej JM Rek−
tora prof. Edmunda Wittbrodta, który powołał 23 marca
1993 r. Zespół Redakcyjny. Jego siednioosobowy skład
ustanowiono wg klucza: członek Senatu PG, samodziel−
ny pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, przed−
stawiciel Biura Rektora, przedstawiciel seniorów, stu−
dent oraz kierownik Wydawnictwa PG. Po dyskusjach
zaproponowano nazwę naszego czasopisma jako PISMO
PG, co zaakceptował JM Rektor. Sekretarzem Zespołu
Redakcyjnego został Waldemar Affelt. Jak się okazało,
znakomity na tym stanowisku, zawsze zapracowany, pe−
łen zapału, nowych pomysłów i inicjatyw wykorzysty−
wanych przy wydawaniu kolejnych numerów PISMA
PG. To dzięki Jego żarliwości, wysokiej inteligencji oraz
nadzwyczajnych zdolności przekonywania, Zespół Re−
dakcyjny PISMA i samo PISMO, z wyjątkiem nieprze−
widzianych życiowych dramatów, istnieje nierozerwal−
nie w całości po dzień dzisiejszy.

Najboleśniejszym wydarzeniem okazała się śmierć
dwu „filarów” Zespołu – pierwszym był profesor filo−
zofii Adam Synowiecki, będący dla Zespołu wielkim
moralnym autorytetem i niezaprzeczalną podporą sze−
roko pojętej pracy redakcyjnej PISMA.

Drugim podobnym filarem był nasz wspaniały kole−
ga mgr historii Jerzy Kulas – kierownik Biura Rektora i
– jak sam siebie nazywał – „urzędnik państwowy”, zna−
jący doskonale wszelkie arkana i przepisy urzędowo−
administracyjne. Był w każdej potrzebie wspaniałym i
mądrym doradcą we wszystkich tego typu sprawach, w
których nam niefachowcom łatwo było się pogubić. Po−
zostaną w naszej pamięci na długie lata.

Kilka lat temu odszedł z Zespołu Redakcyjnego na
emeryturę wieloletni dziekan Wydziału Budownictwa
Lądowego prof. zw. Zbigniew Cywiński. Jednak tak na−
prawdę pozostał on z nami w stałym kontakcie, wzbo−

gacając nasze PISMO wspaniałymi artykułami, których
treść pochodzi głównie z Jego wielkiego, nieprzecięt−
nego zasobu wiedzy, zarówno technicznej, jak i huma−
nistycznej, oraz filozofii życia i w dużej mierze z Jego
osobistych doświadczeń związanych z licznymi wyjaz−
dami zagranicznymi, służbowymi, a także prywatnymi,
głównie turystycznymi.

Z Zespołu odeszła również na tzw. „wcześniejszą
emeryturę” kol. mgr inż. Janina Poćwiardowska, która
kierowała i prowadziła pewną ręką znakomicie i facho−
wo całość prac administracyjnych i komputerowego skła−
du PISMA. Koleżankę Poćwiardowską zastąpiła god−
nie na tym trudnym i ważnym odcinku pracy kol. mgr
Ewa Niziołkiewicz, bardzo młoda osoba, ale dobrze
przygotowana, kompetentna i pracowita, odpowiedzialna
również za skład i opracowanie graficzne PISMA. Cał−
kiem ostatnio odeszła z zespołu PISMA, ale na „bardzo
późną” emeryturę kol. dr inż. Jadwiga Lipińska, pisząca
te słowa, a reprezentująca w Zespole Redakcyjnym Klub
Seniora Politechniki Gdańskiej. Natomiast do dziś  po−
zostają dr inż. Waldemar Affelt, ongiś sekretarz redak−
cji PISMA, a dziś jego redaktor naczelny, oraz kol. mgr
Joanna Szłapczyńska – kierownik Wydawnictwa PG.

W skład Zespołu weszło także dwu naukowców –
prof. zw. dr hab. Henryk Krawczyk – Rektor Elekt 2008
r., oraz dr hab. Stefan Zabieglik. Wierni zaś czytelnicy
PISMA PG cieszą się nadal bardziej lub mniej stałymi
felietonami, np. kol. mgr. inż. Marcina Wilgi, podziwia−
jąc w nich opisy przyrody związane z otoczeniem Poli−
techniki i okolicznych lasów Trójmiejskiego Parku Kra−
jobrazowego, a szczególnie Doliny Radości w Oliwie.
Niestety, nie miałam już sposobności poznać osobiście
nowych członków Zespołu Redakcyjnego, których na−
zwiska widnieją w stopce redakcyjnej: pana mgr. Ro−

Na XV−lecie „PISMA PG” w Politechnice GdańskiejNa XV−lecie „PISMA PG” w Politechnice GdańskiejNa XV−lecie „PISMA PG” w Politechnice GdańskiejNa XV−lecie „PISMA PG” w Politechnice GdańskiejNa XV−lecie „PISMA PG” w Politechnice Gdańskiej

Zespół Redakcyjny w 1999 r.                                Rys. T. Sitek
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mana Begera oraz pań: mgr Ewy Jurkiewicz−Sękiewicz
i Katarzyny Żelazek.

PISMO PG przez cały czas rozwija się wspaniale,
wzrasta liczba prac studenckich, widocznie powiększa
się dział poezji.

Po tym dość długim „historycznym” wstępie, chcia−
łabym teraz, całkiem prywatnie, w dniu jubileuszu XV−
lecia PISMA PG, opowiedzieć specjalnie o moim indy−
widualnym z nim powiązaniu i o moim osobistym do−
robku prac drukowanych na jego łamach w tym czasie.

Okazuje się, że ten mój dorobek „literacki” jest cał−
kiem pokaźny i wynosi kilkadziesiąt pozycji znajdują−
cych się na łamach kolejnych numerów PISMA.

Tematyka moich prac jest bardzo różnorodna, poru−
szając w ich treści wiele spraw ogólnych, często bardzo
aktualnych, tych związanych z życiem uczelni oraz prze−
szłych, a nawet „zaprzeszłych”, należących już prawie
do historii.

Stałam się więc prawie niechcący kronikarzem życia
społeczności uczelnianej, opisując jej życie często na go−
rąco, jak np. różnorakie spotkania, ciekawe zjazdy kole−
żeńskie, opisy organizowanych wycieczek krajoznawczych
lub regionalne zwyczaje ubarwiające wszelkiego rodzaju
uroczystości, świeckie i kościelne. Jest ich tak wiele i taką
dużą przedstawiają sobą różnorodność tematyczną, że po−
stanowiłam nadać tej części jubileuszowej opowieści na−
zwę tyle znaczącą, co żartobliwą, a mianowicie: „Cicer cum
caule”, co tłumaczy się jako „Groch z kapustą”.

Postaram się wyłuskać z pamięci trochę tytułów, a
nawet fragmentów opowiadań umieszczanych stopnio−
wo w PIŚMIE, tak aby mógł powstać niewielki zbiór
tytułów podamy tak bez ładu i składu, bez porządku al−
fabetycznego czy tematycznego, bez historycznej ko−
lejności bądź kolejności jakiejkolwiek, jak najprawdziw−
szy groch z kapustą. Mam nadzieję, że w ten sposób
dzięki swobodnej gonitwie myśli nabiera to pewnej za−
skakującej ciekawości, a nawet żartobliwości, gdyż róż−
norodność zapamiętanych tytułów jest zaiste wielka.

W tym spisie tytułów spotkamy np. minicykl „uczeni
w anegdocie”, wesołe wierszyki okolicznościowe, ro−
mantyczne opisy kaszubskiej przyrody czy rozważania
o życiu człowieka poczciwego, a także żarty z okresu
stanu wojennego w Politechnice Gdańskiej. Znajdą się
także w nim opisy zwyczajów i obrzędów świątecznych,
polskie wigilie, pastorałki i kolędy oraz opowieść o
gwieździe betlejemskiej. Będą też „wspomnienia eme−
rytowanego nauczyciela akademickiego”, z uwzględnie−
niem zajęć ze studentami obcokrajowcami z Afryki, Ira−
nu, Iraku, Mongolii, Wietnamu i Kuby i kilku jeszcze
innych krajów. Znajdą się też tu wspomnienia z czasów
okupacji niemieckiej, np. o kompletach tajnego naucza−
nia, o wojennej maturze i o konspiracji jako takiej – Sza−
rych Szeregach i AK, oraz próbki młodzieńczych wier−
szy powstających w tych mrocznych czasach. Ale będą
również wspomnienia weselsze z czasów dzisiejszych,
bardzo aktualne, jak np. opowieść o brutalnym znisz−
czeniu i wytrzebieniu pięknych krzewów bzu tureckie−
go, które rosły przez gmachem Chemii, i o zagubionych
w czeluściach jego piwnic dawnych reliktach chemicz−
nego sprzętu laboratoryjnego. Znajdą się także w tym

zestawieniu jakże przejmujące opisy i smutne refleksje
związane ze zbrodnią katyńską, owianą wieloletnim mil−
czeniem całego świata, wspomnienia o śmierci bliskich,
rozstrzelanych w kazamatach Charkowa, Katynia, Mied−
noje i Starobielska, będą też opisy polskich „katyńskich”
cmentarzy na ziemiach Rosji, Ukrainy i Białorusi. Bę−
dzie też sprawozdanie z obrad sympozjum, które odby−
ło się w Politechnice Gdańskiej, pt. „Prawda o historii –
„Katyń – historia – rzeczywistość – prawda”. I znów
pojawią się w tym spisie tematy jaśniejsze, weselsze,
jak np. „Kwiatek dla Ewy” – o zanikającym już czę−
ściowo Święcie Kobiet – 8 marca. Warto przypomnieć
sobie o pięknych prezentach, które otrzymywały kobie−
ty od władz uczelni – rajstopy, pachnące mydełka i ręcz−
niki, i o błyskawicznym do tego komentarzu – „myjcie
się dziewczyny, albowiem nie znacie dnia ani godziny!”
I znów jawi się tematyka poważna, o powodzi wielkiej,
pt. „Politechnika powodzianom”, i o szpitaliku akade−
mickim i kardiologii. Sporo miejsca zajęły opowiadania
o spotkaniach w Klubie Seniora PG, o ogólnopolskim
zjeździe seniorów wyższych uczelni technicznych zor−
ganizowanym przez nasz Klub Seniora. Nie zapomnia−
łam też o wspaniałym Ośrodku Wypoczynkowym dla
pracowników i ich rodzin w Czarlinie. Pozostały też na
długo w pamięci miłe wspomnienia z wycieczek krajo−
znawczych pod wodzą mądrej i uroczej przewodniczki
PTTK, naszej koleżanki mgr Bożenki Ruteckiej. Takich
jak „Szlakiem tatarskim, jezior i bocianów, ikon i me−
czetów do Białowieży”. Plączą się w pamięci nazwy
miejscowości – Bahoniki, Kruszyniany, Supraśl i ta naj−
ważniejsza Puszcza Białowieska z Białowieżą – nasz
wielki skarb narodowy. Pozostają również w pamięci
zabytki Torunia, Warszawy, Wilanów, Żelazowa Wola,

JM Rektor prof. Janusz Rachoń i Zespół Redakcyjny w 2004 roku
          Fot. Krzysztof Krzempek
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Wizyta IWizyta IWizyta IWizyta IWizyta I

Wczoraj przyszła do mnie Miłość.
– Świat jest piękny! – powiedziała na wstępie.
– Patrząc obiektywnie ... – zacząłem, ale przerwała mi

w pół słowa.
– Nie ma żadnego obiektywnego świata. Liczy się to,

co czujesz. Kochać i być kochanym – to jest wszyst−
ko, czego ci potrzeba. Reszta się nie liczy.

– No, tak. Ale przecież trzeba z czegoś żyć...
– Ja się mogę obyć byle czym. Cierpliwa jestem, łaska−

wa jestem. Nie zazdroszczę, nie szukam poklasku,
nie unoszę się pychą, nie dopuszczam się bezwstydu,
nie szukam swego, nie unoszę się gniewem, nie pa−
miętam złego, nie cieszę się z niesprawiedliwości, lecz
współweselę się z prawdą i  wszystko przetrzymam.
I kocham moje dwie siostry – Wiarę i Nadzieję.

– Widzę, że św. Paweł z Tarsu poznał cię doskonale.
– Czytałeś jego pierwszy List do Koryntian 13, 1–13?

Tak, Szaweł–Paweł cieszył się moimi szczególnymi
względami.

– Ale dla niego byłaś agape, miłością do Boga.

– A czyż nie jestem boska? Nie widzisz tego? Zresztą,
stroję się w różne szaty, także te ziemskie. Zostań ze
mną, poznasz prawdziwe szczęście.

– Muszę jeszcze porozmawiać z Mądrością.
– Też mi towarzystwo! Żebyś tylko nie żałował... – po−

wiedziała na odchodne.

Wizyta IIWizyta IIWizyta IIWizyta IIWizyta II

Wczoraj przyszedł do mnie Smutek.
Nie pukając, uchylił drzwi i zapytał:
– Sam jesteś?
– Sam.

Wszedł do pokoju i powiesił na wieszaku swój cienki płasz−
czyk, choć pogoda była w tych dniach, jak to jesienią, chłod−
na i mokra. Usiadł na krześle i zaczął się przyglądać swoim
rękom, choć przecież znał je dobrze, bo robił to często.
– Lubię cię – powiedział po chwili.
– Dziękuję za takie uznanie. Ale ja nie przepadam za

twoim towarzystwem.
– To czemu dzwonisz do mnie, bym wpadał?

Nie odpowiedziałem nic, bo miał rację. Zresztą, mój
Smutek był grzeczny i taktowny i nie robił nigdy awan−
tur. Miał tylko jedną wadę – pił na umór. Ale nie wiado−
mo, czy dla niego była to wada, czy zaleta.

Wyciągnąłem zza łóżka schowane na wszelki wypa−
dek pół litra żytniej i postawiłem na stole.
– Napijmy się. Będziesz zagryzał? – spytałem, choć

wiedziałem, jaka będzie odpowiedź. Zawsze odpo−
wiadał, że popije wodą.

W latach 1978–2001 mieszkałem w Hotelu Asystenckim
PG przy ul. Traugutta 115 A. W tym czasie kwitło tam życie
towarzyskie. Z pierwszych lat tego okresu pochodzą po−
niższe opowiadanka.

Z cyklu: WizytyZ cyklu: WizytyZ cyklu: WizytyZ cyklu: WizytyZ cyklu: Wizyty

piaski Łeby, Muzeum Hymnu Narodowego w Będomi−
nie, witraże z małego kościółka na Kociewiu w Osieku i
wiele jeszcze innych miejsc. Hej! Łza się w oku kręci!
15 lat i tyle wspomnień! Opisana też została w PIŚMIE
„Jastra”, czyli kaszubska Wielkanoc, opowiadanie
„Bursztyn – skarb Bałtyku”, było słowo o aromaterapii,
oraz ważna także  wzmianka o carillonach z gdańskiego
ratusza, które wydzwoniły nowy XXI wiek i trzecie ty−
siąclecie Państwa Polskiego. Dużo miejsca poświęciłam
też politechnicznym Seniorom, wspominałam o ich świą−
tecznych spotkaniach z Władzami Politechniki i o wigi−
lii dla samotnych serc, o których pamięć przewija się
we wspomnieniach starszych ludzi rok w rok z wielkim
rozrzewnieniem. Ich wdzięczność i łzy zawsze są bar−
dzo wzruszające. Wzruszające są też spotkania koleżeń−
skie dawnych roczników studenckich, nazywane żarto−
bliwie „kuracją odmładzającą”. W tym moim „bigosie”
nie brakuje też rozważań o Wielkim Tygodniu i o jajku
nie tylko wielkanocnym, pt. „Ab ovo”, i o krakowskim
tłustym czwartku zwanym „combrem”. Wzruszające są
też wspomnienia o nieżyjących już naszych bliskich –
kolegach, koleżankach, przyjaciołach i znajomych, jak
np. o Leonie Kammie, prawdziwym Kaszubie, który całe
swoje dorosłe życie  aż do emerytury przepracował jako
niezapomniany woźny na Wydziale Chemii Politechni−
ki Gdańskiej. Zawsze był na pierwszym miejscu On, a
dopiero długo, długo po Nim pan Dziekan i profesoro−
wie. Robiąc ten przegląd mojego „Cicer cum caule” do−

szłam po raz drugi do ciekawego wniosku, że mimo−
wolnie stałam się jednak niezaplanowanym kronikarzem
życia społeczności uczelnianej rozumianej bardzo, ale
to bardzo szeroko, zaś moim patronem zostało ku wiel−
kiej mojej radości i wielkiemu zaszczytowi nasze PI−
SMO PG.

Wspomnienia biegną dalej bez przerwy i choć pamięć
czasem płata figle, tyle ile zapamiętałam, naprędce, bez
specjalnego przygotowania chcę przedstawić czytelni−
kom w dniu jubileuszu piętnastolecia PISMA, jako mój
depozyt specjalnie dla tych, którzy będą kiedyś współ−
pracować z Zespołem Redakcyjnym PISMA PG.

Przekazuję wszystkim serdeczne życzenia zdrowia,
sił i wytrwałości, aby doczekali następnych jubileuszo−
wych rocznic, pełni zapału do pracy na długie jeszcze
lata.

Na zakończenie mojego wywodu w „Cicer cum cau−
le” pozwolę sobie przytoczyć fragment  żartobliwej
fraszki, którą kiedyś napisałam z okazji ukazania się 100.
numeru PISMA PG, w czerwcu 2004 roku. Cytuję:

„Droga Redakcjo!
Życzę Ci wielu sukcesów, a co było złego
– nie chowaj w pamięci!
Rób dalej swoje i mów ze spokojem:
A jednak się kręci!”

Jadwiga Lipińska
Klub Seniora
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– Wiesz, że chcę tylko wody...
Wychyliliśmy po pięćdziesiątce. Napełniłem ponow−

nie kieliszki i zapaliliśmy sporty. Wódka zaczynała nas
rozgrzewać i zrobiło sie jakoś inaczej.
– Wiesz – zagadnąłem – wczoraj była u mnie Miłość.
– Jeszcze się z nią zadajesz? – zdziwił się Smutek. –

Przecież wiesz dobrze, że jeśli nawet przyjdzie do
Ciebie, to posiedzi trochę i pójdzie sobie.

– Tak, masz racje, ale ...
– Gdybyś chciał, mógłbym zostać z tobą na zawsze –

przerwał mi Smutek.
– Nie, lepiej idź. Wódka i tak już się skończyła.
– Posiedzę jeszcze trochę u ciebie – zaczął skamleć i

przecierać załzawione oczy.
– Nie. Chce mi się spać. Idź sobie! – powiedziałem sta−

nowczo i wypchnąłem go za drzwi.
– Nawet nic dziś nie zaśpiewaliśmy – żalił się, wkłada−

jąc na korytarzu swój kusy płaszczyk.
– Dobrze, dobrze. Idź już ...
– Zadzwoń do mnie, gdy będę ci potrzebny – powie−

dział, będąc już na schodach.
Nie odpowiedziałem mu nic. Zamknąłem drzwi na

klucz i poszedłem do łazienki.

Wizyta IIIWizyta IIIWizyta IIIWizyta IIIWizyta III

Wczoraj przyszła do mnie Mądrość.
– Znów się wczoraj spiłeś z tym hultajem Smutkiem! –

powiedziała zaraz na wstępie.
– Wcale się nie spiłem. Zresztą, wygoniłem go już po

pół litrze ...
– Muszę z tobą poważnie porozmawiać. Czy myślisz o

swojej przyszłości? Przez ostatni tydzień prawie nic
nie zrobiłeś. Twierdzisz, że jesteś sfrustrowany, ale
przy takim trybie życia...

– Przyszłaś mi pomóc czy prawić kazania? – przerwa−
łem jej.

– Do jednych trafia słowo, a do drugich bat. Widzę, że
do ciebie ani jedno, ani drugie...

– Dobrze ci tak mówić. Przecież ty się też trochę przy−
służyłaś, bym wpakował się w tę sytuację ...

– Gdybyś nie był taki zarozumiały i słuchał mnie, by−
łoby inaczej. Już dawno ci mówiłam, byś skończył z
tym twoim towarzystwem. Zresztą, nic straconego...
Jeśli weźmiesz się w garść, wiele będzie można zmie−
nić na lepsze. Musisz narzucić sobie wewnętrzną dys−
cyplinę. Wcześnie rano gimnastyka, śniadanie i do
pracy. O drugiej obiad, potem spacer i do książek.
Właśnie przyniosłam ci  Etykę Nikomachejską Ary−
stotelesa. Tego, co twierdził, że „cnota wybiera śro−
dek” i że należy unikać skrajności.

– Ależ on żył w IV w. p.n.e. Jego świat był inny niż
mój.

– W jego świecie nie było samochodów czy telewizo−
rów, ale, jak zauważył Rousseau, rozwój nauk i sztuk
nie przyczynia się do poprawy obyczajów – powie−
działa Mądrość. – Pamiętaj, zanim coś zrobisz, dwa
razy się zastanów. I przestań się zadawać z tymi bez−
myślnymi typami, jak Smutek czy Miłość. Zawracają
ci w głowie, a pożytek z nich żaden. Zaprzyjaźnij się

lepiej z moim bratem Rozsądkiem. Wpadnę wkrótce
sprawdzić, jak ci idzie – powiedziała i wyszła.
Rozebrałem się i poszedłem do łóżka. Położyłem się

i zacząłem przeglądać przyniesioną przez Mądrość
książkę.

Wizyta IVWizyta IVWizyta IVWizyta IVWizyta IV

Wczoraj przyszła do mnie Beztroska. Poznałem ją,
gdy była jeszcze na schodach. Gwizdała głośno ostatni
przebój „Żyje się raz, żyje się raz...”. Otworzyła szero−
ko drzwi i pokazała swoją pyzatą, roześmianą twarz.
– Co, widzę, że się nudzisz? – powiedziała. – Chodź,

pójdziemy się zabawić!
– Późno już. Jutro muszę wcześnie wstać.
– Pluń na to wszystko! Pokażę ci wesoły świat. Chyba

należy ci się coś od życia? Chodź, pójdziemy do mnie.
Poznam cię z moją koleżanką Przygodą. Jest bardzo
pociągająca. Na pewno ci się spodoba.

– Już mnie parę razy wyciągnęłaś. A potem...
– Zobaczysz, tym razem nie będziesz żałował. Masz

trochę forsy?
– Zostało mi pięćset do pierwszego.
– No, to w porządku. Przecież już piętnasty. Jeśli ci za−

braknie, możesz pożyczyć.
– Ale ja muszę czytać książkę...
– Co, znów pewnie ta Mądrość była u ciebie i nagadała

ci jakichś głupstw? Daj sobie spokój z tą nieurodziwą
okularnicą. Przy mojej przyjaciółce zapomnisz o
wszystkim.

– Ale...
– Nie ma żadnego „ale” – powiedziała i pociągnęła mnie

za rekę. – Pospiesz się, na dole czeka taksówka...

Wizyta VWizyta VWizyta VWizyta VWizyta V

Dzisiaj stało się nieszczęście. Przyszli wszyscy, jak−
by się zmówili. Rzucili się na na mnie i zaczęli szarpać
każde w swoją stronę. Nie mogłem zrozumieć, o co im
chodzi. W pokoju panował straszny hałas. Po kilku mi−
nutach zrobił się taki bałagan, że nie mogąc dać sobie
rady, zacząłem krzyczeć: Ratunku! Na pomoc!

Po niedługiej chwili w drzwiach stanął umunduro−
wany stróż prawa.
– Co tu się dzieje? – zapytał srogo.
– Proszę ich zabrać! Nie dają mi spokoju, nie mogę się

od nich opędzić! – krzyczałem.
– Kogo mam zabrać? – zdziwił się sierżant. – Przecież

obywatel jest sam...
– Tych tutaj, oni mnie duszą – wycharczałem i straci−

łem przytomność.
Gdy się obudziłem, stało nade mną dwóch ludzi w

białych fartuchach.
– Tak, najwyraźniej mamy do czynienia z przypadkiem

polijaźni – usłyszałem głos jednego z nich. – Będzie−
my musieli uciec się do metody monopsychizmu. O,
chyba się już budzi. Proszę odłączyć elektrody!

Stefan Zabieglik
Wydział Zarządzania i Ekonomii
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Blat haftowany intarsją i dwanaście krzeseł, rodowód
krakowsko−warszawski, czyli opowieść o stole, przy

którym co miesiąc zasiada kolegium Pisma PG.
Opowieść ma swój początek w powojennym Krakowie.

Jest rok 1948 może ’49. Władysław Biernacki, przedwo−
jenny specjalista od spraw górnictwa, koneser sztuki, kom−
pletuje zdziesiątkowane przez wojnę i szabrowników wy−
posażenie domu. W Krakowie, mieście niemal nietkniętym
zniszczeniami, było z czego wybierać. Stylowe kredensy,
serwantki, stoły... Wyprzedawanie majątku dla wielu ro−
dzin stało się jedyną szansą w biednej, powojennej Polsce
na przeżycie kolejnego miesiąca.

Stół był piękny. Rozkładany, na czterech nogach, w
owalnym kształcie, tak dłuży, że swobodnie wokół siadało
dwanaście osób i jeszcze starczyło miejsca, żeby dzieci
mogły między nogami, niczym w gęstym lesie, przedzie−
rać się w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia pod da−
chem blatu. A blat był naprawdę piękny – w kolorze orze−
chowym, z intarsją przekładaną dębem mlecznym, a może
bukiem, połyskującym jak złotą lamówką.

Stół stanął w mieszkaniu państwa Biernackich w starej,
przedwojennej kamienicy przy ul. Filtrowej na Ochocie w
Warszawie. Rozgościł się w jednym z dwóch pokoi wy−
krojonych z dużego mieszkania, niegdyś zajmującego całe
trzecie piętro.

W roli głównej stół rodem z Krakowa występował nade
wszystko podczas wigilii. Rodzina zjeżdżała pociągami z
całej Polski. Niezmienny rytuał kazał zawsze pod biały
obrus kłaść sianko. Były białe płócienne serwetki z czer−
wonym monogramem, barszcz, śledzie, kawę mieliło się w
ręcznym młynku. Babcia Janina dbała o smaki i zapachy. I
był spokój. Nikt się nigdzie nie śpieszył, nie dzwoniły tele−
fony, jakby czas stanął.

Po śmierci dziadków dzieci dzieliły pamiątki. Stół, któ−
ry pamiętał już niejedną historię, nie mógł znaleźć nowego
domu – dla jednych za duży, dla innych niestosowny wo−
bec pozostałego wystroju.

– Tata postanowił, że świetnym miejsce będzie dla nie−
go Politechnika Gdańska, jego ukochana uczelnia – wspo−
mina Agnieszka Sikorska, z domu Biernacka, wykładowca
Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalistka z zakre−
su konserwacji dzieł sztuki, córka Tomasza Biernackiego,
kierownika Katedry Budownictwa Wodnego, prodziekana
Wydziału Budownictwa Wodnego, prorektora i wreszcie
rektora Politechniki Gdańskiej oraz pierwszego zastępcy
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. – Wy−
grało zamiłowanie ojca do dzieł sztuki i uczelni.

I tak rodzinny stół państwa Biernackich zamieszkał na
Politechnice Gdańskiej.

To było dobre dla niego miejsce. Na uczelni panowały
bowiem rodzinne stosunki. Agnieszka Sikorska do dziś
wspomina, jak przed Bożym Narodzeniem w katedrze ojca
komisyjnie dzielono między wszystkich pracowników zdo−
bytą cudem szynkę Krakus w metalowej puszce o kształcie
łzy, jak te wylane po przedwojennych czasach, kiedy ni−
czego nie brakowało. Za pomocą nożyka i wagi, precyzyj−
nie i sprawiedliwie, dzielono szynkę na równe kawałki –
niezależnie od stopnia naukowego i stażu pracownika, do
którego domu miała trafić.

Dziś stół i dwanaście krzeseł stoi w tzw. salce kolegial−
nej, obok Sali Senatu. Piękne intarsje przykrywa obrus w
kolorze kawy z mlekiem, z grempliny, a może bistoru, kto
to dziś jeszcze pamięta. Przy tym stole raz w miesiącu za−
siada kolegium redakcyjne Pisma PG i radzi na tym, jak
wyglądać ma kolejny numer gazety.

I tak razem dożyliśmy czasów, gdy prof. Tomasz Bier−
nacki od dziewiętnastu lat już nie żyje, Pismo PG obchodzi
piętnaste urodziny, a szynka na Boże Narodzenie nie jest
już obiektem tęsknych westchnień.

Niech nasz stół żyje w zdrowiu jeszcze długie lata, łącząc
pokolenia, pasje i idee. Niech żyje!

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy
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Z kalendarza JM Rektora

Marzec 2008Marzec 2008Marzec 2008Marzec 2008Marzec 2008

®®®®® 14 marca.14 marca.14 marca.14 marca.14 marca. Hol przed Biblioteką
Główną Politechniki Gdańskiej.
Otwarcie wystawy pt.: „Przeciwko
kilku myślom... co nie nowe. Pro−
cesy krajowców za kontakty z pa−
ryską Kulturą”, zorganizowanej
wspólnie przez Politechnikę
Gdańską oraz Instytut Pamięci Na−
rodowej.

®®®®® 14 marca14 marca14 marca14 marca14 marca. Auditorium Novum Po−
litechniki Gdańskiej. Otwarcie kon−
ferencji podsumowującej realizację
projektu „Za rękę z Einsteinem”.

®®®®® 15 marca15 marca15 marca15 marca15 marca. Państwowa Opera Bał−
tycka w Gdańsku. Premiera baletu
Izadory Weiss pt.: „4&4”.

®®®®® 16 marca16 marca16 marca16 marca16 marca. Kościół św. Katarzyny
w Gdańsku. Msza żałobna na czas
pasyjny „Requiem d−moll Wolfgan−
ga Amadeusza Mozarta”.

®®®®® 17 marca17 marca17 marca17 marca17 marca. Restauracja w Pałacu
Opatów w Gdańsku. Uroczysta ko−
lacja na zaproszenie Marszałka
Województwa Pomorskiego oraz
Prezydenta Miasta Gdańska, wyda−
na na cześć Pana dr. Ganesha Nata−
rajana, prezesa firmy ZenSar Tech−
nologies oraz  przewodniczącego
organizacji Nasscom, największe−
go w Azji stowarzyszenia firm
z sektora IT.

®®®®® 18 marca18 marca18 marca18 marca18 marca. Sala Senatu Politechni−
ki Gdańskiej. Powołanie Konsor−
cjum Uczelni Wybrzeża w celu po−
zyskiwania środków Unii Europej−
skiej.

®®®®® 18 marca18 marca18 marca18 marca18 marca. Dwór Artusa w Gdań−
sku. Uroczysta sesja z okazji nada−
nia tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Gdańska Panu Prezydento−
wi Ryszardowi Kaczorowskiemu.

®®®®® 19 marca.19 marca.19 marca.19 marca.19 marca. Aula Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdań−
skiego. Posiedzenie Senatu Uniwer−
sytetu Gdańskiego z okazji 38. rocz−
nicy powołania Uniwersytetu
Gdańskiego oraz nadania tytułu

doktora honoris causa Uniwersyte−
tu Gdańskiego Pani profesor Ewie
Łętowskiej.

®®®®® 19 marca19 marca19 marca19 marca19 marca. Warszawa. Spotkanie z
Panią profesor Barbarą Kudrycką,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy−
ższego.

®®®®® 25 marca.25 marca.25 marca.25 marca.25 marca. Sala Herbowa Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdańsku. XX Se−
sja Sejmiku Województwa Pomor−
skiego.

®®®®® 25 marca25 marca25 marca25 marca25 marca. Hol przed Aulą Politech−
niki Gdańskiej. Tradycyjne Spotka−
nie Wielkanocne Seniorów Poli−
techniki Gdańskiej.

®®®®® 25 marca.25 marca.25 marca.25 marca.25 marca. Restauracja Villa Upha−
gena w Gdańsku. Koktajl z okazji
wizyty w Gdańsku premiera Holan−
dii Pana Jana Petera Balkenende.

®®®®® 27–29 marca27–29 marca27–29 marca27–29 marca27–29 marca. Uniwersytet w Bar−
celonie. Konferencja European
University Association pt.: „The
Governance of European Universi−
ties post 2010 (II): Enhancing In−
stitutional Mission and Profiles”.

®®®®® 31 marca.31 marca.31 marca.31 marca.31 marca. Aula Politechniki Gdań−
skiej. Wybory Rektora Politechni−
ki Gdańskiej na kadencję 2008–
2012.

Kwiecień 2008Kwiecień 2008Kwiecień 2008Kwiecień 2008Kwiecień 2008

®®®®® 1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia. Hol przed Salą Senatu
Politechniki Gdańskiej. Otwarcie
wystawy z rajdów studenckich
FIFY.

®®®®® 1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia. Sala Kolegialna Poli−
techniki Gdańskiej. Posiedzenie
Rady Fundacji Brainet.

®®®®® 1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia1 kwietnia. Polska Filharmonia
Bałtycka w Gdańsku. Gdański Are−
opag. Debata pt.: „Wiosna czy je−
sień Kościoła?”

®®®®® 2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia. Warszawa. Posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia. Warszawa. Posiedzenie
Komisji Spraw Zagranicznych Se−
natu Rzeczypospolitej.

®®®®® 2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia2 kwietnia. Restauracja Sejmowa
w Nowym Domu Poselskim w War−
szawie. Spotkanie z Panią profesor
Barbarą Kudrycką, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, oraz Pa−
nem profesorem Wojciechem Ste−
cem, wiceprezesem Polskiej Aka−
demii Nauk.

®®®®® 3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia. Rektor przyjął w gabi−
necie delegację Państwowej Komi−
sji Akredytacyjnej, która dokonała
oceny kierunku „technologia che−
miczna”.

®®®®® 3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia3 kwietnia. Centrum Informatycz−
ne Trójmiejskiej Akademickiej Sie−
ci Komputerowej. Uroczyste odda−
nie do eksploatacji najszybszego w
Europie Środkowo−Wschodniej su−
perkomputera „Galera”. W uroczy−
stości wzięli udział: Pan Lech Wa−
łęsa, Prezydent RP, oraz Pan Paul S.
Otellini, Prezes Intel Corporation.

®®®®® 4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia. Nowy Ratusz w Gdań−
sku. Uroczystość odsłonięcia tabli−
cy pamiątkowej, poświęconej  tłu−
mieniu demonstracji  społecznych
w  marcu  1968 roku.

®®®®® 4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia. Aula Politechniki
Gdańskiej. Seminarium z udziałem
Pana Bogdana Borusewicza, Mar−
szałka Senatu RP, poświęcone upa−
miętnieniu wydarzeń Marca ’68
w Trójmieście. W czasie semina−
rium miała miejsce emisja filmu
dokumentalnego pt.: „Tajne, nie−
znane, zapomniane” oraz promocja
książki Pana profesora Marka An−
drzejewskiego pt.: „Marzec 1968 w
Trójmieście”.

®®®®® 4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia. Biuro Regionu Pomor−
skiego Platformy Obywatelskiej w
Gdańsku. Spotkanie z Panem Ada−
mem Szejnfeldem, Wiceministrem
Gospodarki.

®®®®® 4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia4 kwietnia. Państwowa Opera Bał−
tycka w Gdańsku. Uroczystość 10−
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Piotr Markowski
Rektorat

lecia działalności Loży Gdańskiej
Business Centre Club.

®®®®® 5 kwietnia5 kwietnia5 kwietnia5 kwietnia5 kwietnia. Rektor przyjął Pana Ada−
ma Budnikowskiego, rektora Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.

®®®®® 5 kwietnia5 kwietnia5 kwietnia5 kwietnia5 kwietnia. Polska Filharmonia
Bałtycka w Gdańsku. Koncert „Po
zachodzie słońca”, inaugurujący
Dni Izraela w Gdańsku z okazji 60.
rocznicy powstania państwa Izrael.

®®®®® 7 kwietnia7 kwietnia7 kwietnia7 kwietnia7 kwietnia. Sala Kolegialna Poli−
techniki Gdańskiej. Uroczystość
obchodów 15−lecia „Pisma PG”.

®®®®® 8 kwietnia8 kwietnia8 kwietnia8 kwietnia8 kwietnia. Dziedziniec Południo−
wy Politechniki Gdańskiej. Konfe−
rencja prasowa dotycząca akcji pt.:
„Dziewczyny na politechniki”.

®®®®® 8 kwietnia8 kwietnia8 kwietnia8 kwietnia8 kwietnia. Dwór Artusa w Gdań−
sku. Rozstrzygnięcie plebiscytu
Orzeł Pomorski. W czasie uroczy−
stości rektor wygłosił laudację dla
Fundacji na rzecz Wspierania Roz−
woju Polskiej Farmacji i Medycyny,
jednego z laureatów plebiscytu.

®®®®® 9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia. Siedziba Banku PKO
BP w Gdańsku. Spotkanie z Panią
Lilianną Dziekańską, dyrektor Od−
działu Regionalnego Banku PKO
BP w Gdańsku.

®®®®® 9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia9 kwietnia. Aula Politechniki
Gdańskiej. Wybory prorektorów
Politechniki Gdańskiej na kadencję
2008–2012.

®®®®® 10 kwietnia10 kwietnia10 kwietnia10 kwietnia10 kwietnia. Warszawa. Posiedze−
nie Komisji Spraw Unii Europejskiej
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

®®®®® 10–11 kwietnia10–11 kwietnia10–11 kwietnia10–11 kwietnia10–11 kwietnia. Warszawa. Posie−
dzenie Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.

®®®®® 15 kwietnia15 kwietnia15 kwietnia15 kwietnia15 kwietnia. Sala Herbowa Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku. Uro−
czyste  podpisanie  listu  intencyjne−
go w sprawie współpracy na rzecz
rozwoju biotechnologii w wojewódz−
twie pomorskim – umowa konsor−
cjum Bałtyckiego Centrum Biotech−
nologii i Diagnostyki Innowacyjnej.

®®®®® 15 kwietnia.15 kwietnia.15 kwietnia.15 kwietnia.15 kwietnia. Rektor przyjął w ga−
binecie Pana Henryka Słoninę, Pre−
zydenta Miasta Elbląga.

®®®®® 16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia. Aula Wydziału Elek−
troniki, Telekomunikacji i Informa−
tyki Politechniki Gdańskiej. Uro−
czyste posiedzenie Senatu Politech−
niki Gdańskiej. W czasie uroczysto−
ści miało miejsce nadanie tytułów i
godności doktora honoris causa
Politechniki Gdańskiej Profesorowi
Michałowi Białko i Profesorowi. Ja−
nowi Węglarzowi oraz otwarcie
nowego gmachu Wydziału Elektro−
niki, Telekomunikacji i Informaty−
ki Politechniki Gdańskiej, pierw−
szego „inteligentnego” budynku na
Politechnice Gdańskiej.

®®®®® 16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia16 kwietnia. Aula Politechniki Gdań−
skiej. Koncert pt.: „Pamięci ofiar Ka−
tynia” w wykonaniu Orkiestry Sinfo−
nietta Cracovia pod dyrekcją Profe−
sora Krzysztofa Pendereckiego.

®®®®® 17 kwietnia17 kwietnia17 kwietnia17 kwietnia17 kwietnia. Warszawa. Posiedze−
nie Komisji Spraw Zagranicznych
Senatu Rzeczypospolitej.

®®®®® 17 kwietnia.17 kwietnia.17 kwietnia.17 kwietnia.17 kwietnia. Warszawa. Uroczyste
Zgromadzenie Posłów i Senatorów
z udziałem Pana Szimona Peresa,
Prezydenta państwa Izrael.


