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Kochana Pani Zosiu!

Ludzie mówi¹, ¿e pieni¹dze nie maj¹ duszy i mog¹ uczy-

niæ serce cz³owieka twardym i zimnym, jak sztabka z³ota.

Mog¹, nie trzeba literatury, ¿eby doœwiadczyæ dziesi¹tków

przyk³adów na potwierdzenie tej tezy. Mog¹, Bogu jednak dziê-

ki, ¿e s¹ tacy, którzy na co dzieñ maj¹c do czynienia z ogrom-

nymi sumami pieniêdzy, nie sprzedali duszy.

O Tobie mówiê, nasza droga Pani Kwestor, ministrze uczel-

nianych finansów, która teraz pewnie spogl¹dasz na nas

gdzieœ z okien niebieskiego apartamentu, gdzie wszystkie

ziemskie dobra s¹ tak ulotne, jak ziarno piasku z pla¿y nie-

opodal Twego nowego domu, gnane przez wiatr. Na nic ma-

jêtnoœci, dziœ liczy siê tylko dobro, którego za Twoj¹ spraw¹

doœwiadczyliœmy, i ¿yczliwa pamiêæ, w jakiej Ciê zachowamy.

Pani Zosiu, przyjecha³a Pani nad morze z dalekiej Goda-

wy. Niemal¿e ca³e swoje zawodowe ¿ycie zwi¹za³a Pani z Po-

litechnik¹ Gdañsk¹. Epizodem w tej skali nazwaæ mo¿na Pani

pracê w Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych w Przemyœlu, a na-

stêpnie w Stoczni Gdañskiej im. Lenina. Czasy siê zmieni³y,

imiê Lenina obalono ze stoczniowej bramy, gdy siê jednak

czyta opiniê prze³o¿onego Pani z czasów stoczniowych – zdaje

siê, ¿e czas stan¹³.

„Obywatelka Ku³aga wywi¹zuje siê bardzo dobrze z po-

wierzonej jej pracy. Jest pracownikiem zdolnym, obowi¹zko-

wym, zdyscyplinowanym, wykazuje du¿¹ samodzielnoœæ i

umiejêtnoœæ organizowania pracy. W stosunku do wspó³pra-

cowników jest kole¿eñska”.

Pomin¹wszy „obywatelkê”, móg³bym podpisaæ siê dzisiaj

pod t¹ opini¹ obur¹cz.

Na Politechnice Gdañskiej rozpoczê³a Pani pracê 1 kwiet-

nia 1972 roku i od razu objê³a Pani stanowisko kierownika

Dzia³u Zatrudnienia i P³ac. Ta m³oda absolwentka ekonomii

Uniwersytetu Gdañskiego okaza³a siê doskona³ym nabytkiem.

W lutym 1989 roku objê³a stanowisko kwestora. W przysz³ym

roku œwiêtowalibyœmy dwudziestolecie Jej pracy na tym sta-

nowisku. Szmat czasu, dziesi¹tki nagród za rzeteln¹ pracê i

setki pozytywnie za³atwionych spraw finansowych, za który-

mi zawsze stali ludzie.

Ostatnio Prezydent RP odznaczy³ Pani¹, w uznaniu Pani

wieloletniej dzia³alnoœci zawodowej, Z³otym Medalem za D³u-

goletni¹ S³u¿bê, niestety nie zd¹¿yliœmy Pani wrêczyæ tego

zas³u¿onego odznaczenia.

Szanowna Pani Zosiu, mia³em ten zaszczyt, jako rektor

dwóch ostatnich kadencji, na co dzieñ wspó³pracowaæ z Pani¹.

By³a Pani cz³owiekiem sprawiedliwym, obowi¹zkowym, sa-

modzielnym, doskonale organizuj¹cym pracê swego zespo-

³u. Czu³em zawsze Pani wsparcie, ale i œwiat³¹ radê. Umia³a

Pani broniæ swego zdania, co poczytujê za wyj¹tkowy dar.

Widzia³em, ¿e cieszy siê Pani wœród wspó³pracowników sza-

cunkiem. I to nie takim, który niesie godnoœæ urzêdu, ale rze-

czywist¹ estym¹.

Pamiêtamy Twoj¹ elegancjê i ogromn¹ – id¹c¹ niczym w

parze – si³ê spokoju. By³aœ cz³owiekiem bardzo wymagaj¹-

cym i konsekwentnym. Bezlitosnym dla pozornych dzia³añ

oraz konformistycznych postaw. Ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e

z¿era³ Ciê dzisiejszy œwiat, jak¿e odleg³y od idea³ów, które

wyznacza³y kierunek Twego dzia³ania. Te Twoje idea³y, to: umi-

³owanie prawdy, uczciwoœæ, patriotyzm i mi³oœæ bliŸniego.

Solidarnoœæ miêdzyludzk¹ pojmowa³aœ dos³ownie! Do dziœ

na Politechnice pamiêta siê, jak wygospodarowa³a Pani pie-

ni¹dze, gdy zabrak³o chorej kole¿ance na leki.

Wielce Szanowna Pani Kwestor, jesteœmy œwiadomi, ¿e

nie bêdziemy ju¿ mogli prosiæ Ciê o radê, ani odwo³aæ siê do

Twej m¹droœci i Twego doœwiadczenia, ale g³êboko wierzê,

¿e dzisiaj przygl¹dasz siê nam z góry i ³askawie patrzysz na

nasze wysi³ki i poczynania w trudzie dalszego budowania

naszej uczelni, nowoczesnego europejskiego uniwersytetu

technicznego.

Odesz³aœ od nas przedwczeœnie, droga Pani Zosiu, pozo-

stawiaj¹c pustkê, której nie da siê wype³niæ. To nie tak mia³o

byæ! Mogliœmy dokonaæ wspólnie jeszcze niejednego dzie³a.

I wierzê, ¿e dokonamy – Ty tam, na górze, my tu, na dole. Nie

powiem wiêc „spoczywaj w pokoju”, bo wierzê, ¿e Twoja ener-

gia nie pozwoli Ci odpoczywaæ tam, w tym lepszym œwiecie.

Pamiêtaj o nas, jak my pamiêtaæ bêdziemy o Tobie.

W imieniu Rektora, Senatu i ca³ej spo³ecznoœci akademic-

kiej Politechniki Gdañskiej oraz w imieniu w³asnym, Rodzi-

nie i Przyjacio³om Pani Zofii Ku³agi sk³adam wyrazy g³êbo-

kiego wspó³czucia.

Po¿egnanie Pani Zofii Ku³agi,

Kwestora Politechniki Gdañskiej

Wyst¹pienie prof. Janusza Rachonia – Senatora RP,

6 grudnia 2008 – Cmentarz na Srebrzysku w Gdañsku
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Od lewej: prof. Jerzy Błażejewski, prof. Piotr Dominiak, prof. Andrzej Stepnowski, rektor PG
prof. Henryk Krawczyk, dr Marcin Szpak,  mgr inż. Leszek Pankiewicz

Fot. Krzysztof Krzempek

Powstanie Zespołu Doradców Rektora
Politechniki Gdańskiej, to konse−

kwencja obietnic przedwyborczych, wy−
rażonych podczas kampanii na stanowi−
sko rektora. Prof. Henryk Krawczyk de−
klarował wówczas powołanie zespołu eks−
percko−konsultacyjnego, którego wiedza
i kompetencje walnie przyczynią się do
zdynamizowania rozwoju uczelni.

25 października 2008 roku, podczas
drugiego w kadencji 2008–2012 posiedze−
nia Senatu, rektor zyskał poparcie sena−
torów dla pomysłu powołania zespołu
eksperckiego. Niedługo później członko−
wie zespołu odebrali akty powołania.

– W wyborze członków zespołu kiero−
wałem się doświadczeniem i zdolnościa−
mi, którymi legitymują się w swoich dzie−
dzinach. Jestem wdzięczny, że podjęli się

Zespół Doradców RektoraZespół Doradców RektoraZespół Doradców RektoraZespół Doradców RektoraZespół Doradców Rektora
Cz³onkowie Zespo³u Doradców

Rektora i obszary ich dzia³alnoœci

· Wspó³praca PG z otoczeniem go-
spodarczym
Lider: dr Marcin Szpak,
wiceprezydent Gdañska
mgr in¿. Leszek Pankiewicz,
prezes zarz¹du Intel Technology Po-
land sp. z o.o.

· Wspó³praca PG z techno-biznesem
Lider: mgr in¿. Leszek Pankiewicz,
prezes zarz¹du Intel Technology Po-
land sp. z o.o.
dr Marcin Szpak,
wiceprezydent Gdañska

· Wspó³praca PG z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Lider: prof. Jerzy B³a¿ejewski,
przewodnicz¹cy Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego
prof. Piotr Dominiak,
dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Eko-
nomii PG

· Zarz¹dzanie polityk¹ finansow¹
uczelni
Lider: prof. Piotr Dominiak,
dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Eko-
nomii PG

· Wspó³praca PG z zagranic¹ i pro-
gramy miêdzynarodowe
Lider: prof. Andrzej Stepnowski,
kierownik Katedry Systemów Geo-
informatycznych, Wydzia³ Elektro-
techniki, Telekomunikacji i Informa-
tyki PG, przewodnicz¹cy Zespo³u
Doradców;
prof. Piotr Dominiak,
dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Eko-
nomii PG

tego wyzwania. Różnorodność gwarantuje
interdyscyplinarność – mówi prof. Hen−
ryk Krawczyk, rektor PG. – Spodziewam
się wspólnej weryfikacji pewnych rozwią−
zań, wyboru najlepszego wariantu rozwo−
ju uczelni, który stanie się tym samym
spójny z ogólnoświatowymi rozwiązania−
mi dotyczącymi gospodarki opartej na
wiedzy.

Zespół spotyka się w każdy trzeci
czwartek miesiąca. Jednym z owoców
jego pracy będzie powstanie raportu stra−
tegii rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Zespół Doradców Rektora jest ciałem
otwartym, niewykluczone, że dołączą do
niego kolejni członkowie.

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy

Wielki świat kusił, kusi i kusić będzie
każdego z nas (choć w różnym

stopniu). Ongiś kuszenie to miało w so−
bie więcej ulotnego mirażu, niż realnej
propozycji. Może i dlatego każda wypra−
wa w tenże świat traktowana była (a czy
nie jest nadal?) jako dobro samo w sobie.
Zresztą w znacznym stopniu słusznie, bo
przecież podróże kształcą.

Nie prowadzono więc z reguły nad tą
kwestią zbędnych deliberacji, ograniczając

się do organizacji wyprawy (co było wiel−
ce trudnym zadaniem), a po jej odbyciu –
do szeroko pojętej konsumpcji zdobyczy,
tak duchowych, jak i materialnych (co było
połączeniem przyjemnego z pożytecznym).

Jednakże w naszej przebudowanej rze−
czywistości wielki świat, choć nie prze−
stał kusząco zapraszać do siebie, ujawnił
swą nową emanację – próbuje mianowi−
cie sam zawitać w nasze progi (choć ubo−
gie są, a niektóre nawet przaśne).

Już sama forma tej nowej oferty robi
wrażenie – nie brzmi groźnie, lecz zachę−
cająco, a nawet pozostawia prawo jej ak−
ceptacji lub odrzucenia (choć czy jest ktoś
tak nieroztropny, by odtrącić coś tak wspa−
niałego?). Warto się jednak nad nią nieco
zastanowić.

Chodzi mi oczywiście o dążenia na−
szych uczelni do osiągnięcia czegoś, co
należy chyba pisać (a także wymawiać) z
dużych liter – czyli Światowego Pozio−
mu. Traktowane jest to jako oczywisty
nakaz, i to nie tylko chwili, lecz całej epo−
ki. Na pytanie, jak ów poziom wymierzyć,

Globalnie, ale też lokalnieGlobalnie, ale też lokalnieGlobalnie, ale też lokalnieGlobalnie, ale też lokalnieGlobalnie, ale też lokalnie
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z reguły pada szybka odpowiedź (także pi−
sana wersalikami) – Światowe Rankingi.

Awansowi mają służyć zdecydowane
kroki, podejmowane szybko i radośnie,
bez zbędnego i podejrzanego marudzenia,
jak zawsze, gdy realizuje się (kolejną) Je−
dynie Słuszną Ideę. Działać należy wie−
lofrontowo – na dole i na górze, poczyna−
jąc od kroków najprostszych. Zajęcia mają
więc być prowadzone w Języku Obcym
(a póki nie zjawią się cudzoziemcy, słu−
chaczy należy dobrać spośród tubylców).
Pracownicy mają publikować także w Ję−
zyku Obcym, jak też podejmować i reali−
zować Międzynarodowe Prodżekty.
Wszelkie inne działania należy traktować
jako prowincjonalne (a mówiąc eleganc−
ko – lokalne). Wskazane jest takie usta−
wienie rozliczeń wyników pracy, by za−
łogę skutecznie zniechęcić do marnowa−
nia czasu, sił i środków na te lokalizmy.
Wskazana jest likwidacja naszego prowin−
cjonalnego systemu stopni naukowych i
dostosowanie ich do struktury przyjętej na
Całym Świecie (synonim: w Innych Kra−
jach). Z dobrze działających uczelni utwo−
rzy się (administracyjnie?) Ligę Mistrzów,
a pieniądze będą przydzielane tylko tym,
którzy pokażą się w Światowych Rankin−
gach.

Gdyby ktoś czytający te słowa został
oszołomiony bezmiarem Smutku, który
się nad nimi unosi, to dodam otwartym
tekstem – oczywiście pokpiwam sobie, ale
tylko w formie, nie w treści. Jest to jed−
nak chyba jedyny obecnie sposób mówie−
nia o rzeczach istotnych.

Ale wróćmy do rzeczy. Z pewnością
starania o „globalne pokazanie się” i o
zdobycie międzynarodowej renomy są
bezdyskusyjnie pożyteczne i celowe. Ale
muszą to być starania przemyślane i ra−
cjonalne, a przede wszystkim – nieprzy−
noszące szkód.

Niestety, samo zgłoszenie zastrzeżeń
do Jedynie Słusznej Idei z reguły stawia
oponenta na przegranej pozycji. Jednak
spróbuję zaapelować o rozsądek i rze−
czową dyskusję. Zauważmy, że sama kon−
cepcja uniwersytetu, w swej nazwie nio−
sąca postulat powszechności i ogólności
merytorycznej, w warstwie organizacyj−
nej wiązała się z konkretnym miejscem.
O prawo do założenia takiej instytucji za−
biegano z dużym nakładem starań, szczy−
cono się ich posiadaniem, celebrowano
akademickie ceremonie i kolejne roczni−
ce powstania. Zawsze podkreślano argu−
ment, że nowy uniwersytet skróci drogę
do zdobycia wiedzy i umiejętności tym,
którzy zamieszkują w promieniu jego od−
działywania.

Właśnie ten promień oddziaływania, ta
lokalność (rozumiana w dobrym sensie),
musi być podstawową miarą użyteczno−
ści uczelni. W pierwszej kolejności musi
ona być „transformatorem”, który prze−
nosi uniwersalną wiedzę z różnych miejsc
świata do swej siedziby, by z niej promie−
niować na swe otoczenie. I jeśli zasięg
tego promieniowania jest duży, a może
nawet uczelnia sama jest źródłem powsta−
wania tej wiedzy, to świetnie, lecz tego
efektu możemy oczekiwać dopiero w dru−
giej kolejności. Ciału najbliższa koszula,
uniwersytetow i – ziemia, na której funk−
cjonuje.

Zwolennicy „światowości” chętnie
przywołują Światowe Rankingi. Ale prze−
cież trzeba umieć je czytać! Tymczasem
ich wytwórcy z reguły nie podają nawet
podstawowych informacji, już nie o me−
rytorycznych uwarunkowaniach materia−
łu wyjściowego, ale o kryteriach jego gro−
madzenia. A tyle jest tu powiązań, zawi−
łości, czynników, aspektów i czego tam
jeszcze. Zaś co gorsze, zwolennicy takich
zestawień niechętnie wysłuchują słów

krytycznych, czy nawet wątpliwości. Ot,
jeśli wskazać choćby na oczywisty zwią−
zek między pozycją uczelni w rankingu a
jej budżetem, w odpowiedzi najczęściej
pada formułka: „Bo oni potrafią zdoby−
wać środki z przemysłu!”. Ale czy na pew−
no kwota zdobytych środków zależy tyl−
ko od energii „zdobywacza” i nie ma na
nią wpływu sytuacja gospodarcza kraju?
Wiele takich pytań można postawić, a na
większość z nich trzeba udzielić wiary−
godnej odpowiedzi, zanim podejmiemy
rewolucję.

A rozważyć trzeba też czynniki odle−
głe od pola bezpośredniego wpływu uni−
wersytetu. Choćby jego miastotwórczą
rolę. Wyobraźmy sobie uczelnię, której
studenci pochodzą wyłącznie z daleka.
Nikt z nich nie urodził się i nie mieszka w
tym samym mieście. Zapewne, dadzą oni
zarobić tym, którzy zaoferują im lokum,
posiłek, codzienne sprawunki... Ale jak
będzie wyglądać związek takiej uczelni z
jej siedzibą na polu kulturowym? Na ta−
kie z kolei pytanie zazwyczaj pada kolej−
na formułka: „No, a Oxford czy Cambrid−
ge?”. To rzeczywiście są niewielkie mia−
sta, podczas gdy ich uniwersytety tworzą
światową czołówkę. Tylko czy na pewno
można je traktować jako model typowy, a
nie wyjątki?

Podejmijmy więc dyskusję, zastanówmy
się nad tym, co chcemy osiągnąć, by nie
pogubić się w natłoku (często koniecznych,
lecz chyba jeszcze częściej zbędnych) dzia−
łań reformatorskich. Owszem, walczmy o
globalną pozycję naszych uniwersytetów.
Jednak nie może się to odbywać kosztem
naszego codziennego, pozytywistycznego
wpływu na naszą małą ojczyznę.

Jerzy M. Sawicki
Wydział Inżynierii Lądowej

i Środowiska

Tytuł Honorowego Ambasadora Kon−
gresów Polskich przyjął dr hab. inż.

Krzysztof Kaliński, prof. nadzw. PG, z Ka−
tedry Mechaniki i Wytrzymałości Materia−
łów Wydziału Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej. Tym samym, znalazł się w eli−
tarnym gronie, m.in. obok Lecha Wałęsy,
promujących swoim autorytetem, działalno−
ścią i dorobkiem naukowym Gdańsk, jako
atrakcyjne miejsce do organizacji zjazdów i
międzynarodowych konferencji.

– Dzięki takim ludziom jak prof. Ka−
liński, Gdańsk staje się ważnym  ośrod−
kiem naukowym – tłumaczy Marzena
Kusajda z Gdańsk Convention Bureau,
organizacji typującej wyróżnionych, a
działającej przy Gdańskiej Organizacji
Turystycznej.

Program Ambasadorów Kongresów
jest z powodzeniem realizowany od lat w
kilkunastu krajach na świecie. Pomysł
bazuje na zachęcaniu ludzi mających do−

bre kontakty zagraniczne, zwłaszcza na−
ukowców, biznesmenów, specjalistów
różnych branż do zapraszania i skutecz−
nego organizowania międzynarodowych
konferencji i kongresów. Inicjatywa zro−
dziła się w Irlandii. W 1998 roku pomysł
zaszczepiono także na polskim gruncie.
Program stał się u nas wspólną inicjatywą
środowiska naukowego i turystyki.

– Konferencje i kongresy są bowiem
nie tylko ważnym elementem rozwoju
danej specjalności, zapewniają także zle−
cenia dla branży hotelarskiej, transportu i
usług biznesowych – przekonuje Marze−
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Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się 19 listopada w hotelu Polonia Palace w
Warszawie. Dyplomy zostały wręczone dwudziestu wybitnym przedstawicielom świata nauki,
kultury i polityki                                                               Fot. Polska Organizacja Turystyczna

na Kusajda z Gdańsk Convention Bure−
au. – Ludzie, którzy swoim nazwiskiem
zgadzają się firmować naszą działalność,
przyczyniają się tym samym do rozwoju
obszarów, na terenie których pracują.

Marzena Kusajda podkreśla, że pozy−
skanie ambasadorów, mających już na
swoim koncie doświadczenie w organiza−
cji wielkich międzynarodowych przedsię−
wzięć, jest dla Convention Bureau wyjąt−
kową atrakcją. – Tacy ludzie, jak Lech
Wałęsa, który zaprosił do Gdańska oso−
bistości z całego świata, albo Krzysztof
Kaliński, który pracuje nad organizacją
wielkiej międzynarodowej konferencji
GAMM 2009, są dla regionu oczywistą
wartością – mówi Marzena Kusajda.

O rozmachu konferencji Annual Me−
eting of the International Association of
Applied Mathematics and Mechanics, or−
ganizowanej przez dr. hab. inż. Krzyszto−
fa Kalińskiego, niech świadczy chociaż−
by fakt, że sama broszura towarzysząca
planowanej na 9–13 lutego 2009 konfe−
rencji, a zawierająca jedynie nazwiska
uczestników i tytuły prezentacji, liczy ok.
100 stron. – Do Gdańska przyjedzie kil−
kuset najwyższej klasy specjalistów z 38
krajów czterech kontynentów – Europy,
Azji, Ameryki Północnej i Afryki – opo−
wiada prof. Kaliński – Na chwilę obecną
komitet organizacyjny już zarejestrował
prawie 750 osób.

Annual GAMM Meeting  to konferen−
cja o długiej tradycji w Europie. Odbywa
się rokrocznie od 80 lat w różnych kra−
jach. Ostatni raz GAMM gościł w Polsce

18 lat temu, w Krakowie. Na GAMM
przyjeżdżają naukowcy zajmujący się
nowoczesną matematyką i mechaniką sto−
sowaną, automatyką i sterowaniem, me−
chatroniką oraz nanotechnologią, optyma−
lizacją, a po raz pierwszy w tym roku –
również i diagnostyką maszyn i urządzeń.
Prof. Kaliński podkreśla, że konferencja
jest nie tylko okazją do spotkania do−
świadczonych, dojrzałych badaczy, ale
również możliwością zaprezentowania
osiągnięć młodszych naukowców. – Bli−
sko trzydzieści procent uczestników sta−
nowią studenci, głównie doktoranci –
mówi Krzysztof Kaliński.

Program lutowej konferencji w Gdań−
sku przewiduje 12 sesji plenarnych, 12
minisympozjów oraz 24 sekcje tematycz−
ne. Wszystkie spotkania odbędą się w au−
dytoriach i salach wykładowych znajdu−
jących się na terenie campusu Politech−
niki Gdańskiej. Oprócz regularnych se−
sji i minisympozjów naukowych, tradycją
konferencji GAMM są wydarzenia o cha−
rakterze popularyzatorskim, wspomnie−
niowym, w szczególności – dedykowa−
ne życiu i działalności znanych uczo−
nych. – Planujemy sesję poświęconą Lu−
dwikowi Prandtlowi, niemieckiemu
uczonemu zajmującemu się dynamiką
przepływów – wymienia prof. Kaliński.
– Będzie też wykład laureata coroczne−
go konkursu organizowanego dla upa−
miętnienia Richarda von Misesa, Ame−
rykanina niemieckiego pochodzenia, któ−
ry wniósł istotny wkład w rozwój mecha−
niki konstrukcji. Nie sposób w tym miej−

scu nie wspomnieć również o profesorze
Maksymilianie Tytusie Huberze, wielkim
polskim uczonym, który po II wojnie
światowej zamieszkał w Gdańsku i podjął
się trudu organizowania na naszej Poli−
technice dwóch katedr oraz laboratorium
wytrzymałości i mechaniki. To właśnie
on w 1904 r., jeszcze prawie 10 lat przed
von Misesem, opracował podstawy hipo−
tezy energii właściwej odkształcenia po−
staciowego, o fundamentalnym znacze−
niu dla rozwoju wiedzy z zakresu wytrzy−
małości materiałów.

Organizatorzy GAMM 2009 przygoto−
wali dla gości także program kulturalny.
Na pięć dni konferencji zaplanowano
m.in. spacer po Gdańsku, Oliwie i Sopo−
cie, zwiedzanie wystawy „Drogi do Wol−
ności”, Centralnego Muzeum Morskiego,
Dworu Artusa oraz Muzeum Bursztynu.
Chętni będą mogli wybrać się na całodnio−
we zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w
Malborku, a także – na wycieczkę szla−
kiem wodnych elektrowni na rzece Radu−
ni, organizowaną przez Zakład Elektrow−
ni Wodnych Energa w Straszynie.

Szczegółowy program naukowy i kul−
turalny jest zamieszczony na stronie inter−
netowej konferencji: www.gamm2009.pl.
Za pośrednictwem tej strony można doko−
nać zgłoszenia uczestnictwa oraz rezerwa−
cji hoteli.

W tym roku zaproszenie Gdańsk Co−
nvention Bureau, oprócz dr. hab. inż.
Krzysztofa Kalińskiego, przyjęły następu−
jące osobistości z Trójmiasta:
· Lech Wałęsa, były prezydent RP,
· dr hab. Krystyna Bieńkowska−Szew−

czyk, kierownik pracowni biologii mo−
lekularnej wirusów w Katedrze Wiru−
sologii Molekularnej Międzyuczelnia−
nego Wydziału Biotechnologii Uniwer−
sytetu Gdańskiego i Akademii Medycz−
nej w Gdańsku na Uniwersytecie Gdań−
skim,

· dr Tomasz Studzieniecki, pracownik
Akademii Morskiej w Gdyni, prezes
Academia Europa Nostra,

· prof. dr hab. med. Krystyna de Wal−
den−Gałuszko, pracownik Katedry Pra−
wa Karnego Materialnego i Wykonaw−
czego oraz Psychiatrii Sądowej na Wy−
dziale Prawa i Administracji Uniwer−
sytetu Gdańskiego.

Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe
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Nie murowany gmach, ale ogromna
e−biblioteka, która udostępniać bę−

dzie zdigitalizowane zbiory bibliotek i
innych instytucji naukowych i kulturo−
wych Pomorza.

Budowa biblioteki ruszy z począt−
kiem roku 2009.

Utworzenie Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej zainicjowała Biblioteka
Główna Politechniki Gdańskiej, kieru−
jąc się doświadczeniem w tworzeniu
uczelnianej Biblioteki Cyfrowej oraz
współpracą w międzynarodowym pro−
jekcie „Universal Digital Library”.

Do udziału w projekcie zostały za−
proszone biblioteki wyższych uczelni
Trójmiasta, biblioteki pedagogiczne i
inne instytucje naukowe i kulturowe
działające w regionie. Porozumienie o
utworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cy−
frowej zawarły: lider projektu – Poli−
technika Gdańska, Uniwersytet Gdań−
ski, Biblioteka Gdańska Polskiej Aka−
demii Nauk, Akademia Sztuk Pięknych
w Gdańsku, Akademia Medyczna w
Gdańsku, Akademia Muzyczna w
Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni,
Akademia Wychowania Fizycznego i
Sportu w Gdańsku, województwo po−
morskie, reprezentujące biblioteki pe−
dagogiczne regionu, starostwo powia−
towe w Kartuzach, reprezentujące Pe−
dagogiczną Bibliotekę w Kartuzach,
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko−Pomorskiej w Wejherowie.

W ramach projektu przewiduje się
również skomputeryzowanie wszyst−
kich  17 bibliotek gminnych i powiato−
wych, tworzących sieć bibliotek peda−
gogicznych w województwie pomor−
skim. Biblioteki te będą tworzyły i udo−
stępniały elektroniczne katalogi zbio−
rów bibliotecznych w systemie VTLS
VIRTUA.

W dniu 17 lipca 2008 roku została
podpisana Umowa Partnerstwa dla re−
alizacji projektu „Pomorska Biblioteka
Cyfrowa”. Wniosek o dofinansowanie
projektu złożono już w dzień po podpi−
saniu umowy. I udało się. Dofinanso−
wanie przyznano w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla województwa pomorskiego na lata

2007–2013, Priorytet 2 Społeczeństwo
wiedzy, Działanie 2.2 Infrastruktura
oraz usługi tworzące podstawy społe−
czeństwa informacyjnego, Poddziałanie
2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa in−
formacyjnego.

Wartość Projektu szacowana jest na
9 254 443,85 PLN; 75% tej kwoty po−
kryje przyznane dofinansowanie z fun−
duszy unijnych (6 393 534,78 PLN), a
pozostałą część wygospodarują partne−
rzy projektu.

Uroczystość wręczenia pierwszych
decyzji o wyborze projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla województwa pomorskiego na lata
2007–1013 odbyła się 3 grudnia w Ra−
tuszu Staromiejskim w Gdańsku.

„ […] Pomorska Biblioteka Cyfrowa
to projekt, który przyniesie korzyść
wszystkim mieszkańcom regionu, nie
tylko samej Politechnice. Projekt wybie−
gający w przyszłość, za dwadzieścia,
trzydzieści lat znikną prawdopodobnie
drukowane książki” – mówił prof. An−
drzej Zieliński, prorektor ds. współpra−
cy i programów międzynarodowych,
odbierając dokument z rąk Jana Ko−
złowskiego, marszałka województwa
pomorskiego.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC)
powstaje, by umożliwić zachowanie za−
bytków piśmienniczych i niepiśmienni−
czych oraz ich prezentację w Internecie
– bezpłatnie i bez ograniczeń czaso−
wych. Projekt przewiduje zeskanowa−
nie na przestrzeni trzech lat ponad mi−
liona stron dokumentów i obiektów nie−
piśmienniczych. Digitalizacja zbiorów
będzie trwała, aż do przetworzenia
wszystkich zasobów bibliotecznych
Pomorza, szacowanych na ponad 20
mln stron dokumentów. PBC gromadzić
będzie dokumenty tekstowe, graficzne
i multimedialne oraz udostępniać je w
popularnych formatach (DjVu, PDF,
JPG, SWF, MP3, AVI ) za pomocą dar−
mowych przeglądarek. Do utworzenia
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wyko−
rzystane zostanie oprogramowanie Je−
romeDL, przy użyciu zaawansowanych
usług Sieci Semantycznej (ang. Seman−
tic Web) i sieci społecznych (jest ono

rozwijane na Wydziale Elektroniki, Te−
lekomunikacji i Informatyki Politechni−
ki Gdańskiej we współpracy z Instytu−
tem DERI w Galway).

Serwer obsługujący PBC mieścić się
będzie w  Centrum Informatycznym
TASK. Projekt przewiduje utworzenie
trzech centrów digitalizacji, umiejsco−
wionych w: Bibliotece Głównej Politech−
niki Gdańskiej, Bibliotece Głównej Uni−
wersytetu Gdańskiego i Bibliotece Gdań−
skiej PAN. Ośrodki te wyposażone zo−
staną w specjalistyczne skanery książko−
we i nowoczesny sprzęt oraz oprogramo−
wanie do digitalizacji zbiorów. Dodat−
kowo uruchomione zostanie tzw. „cen−
trum mobilne” – skaner książkowy wy−
korzystywany przez pozostałych Partne−
rów projektu, wg ustalonego harmono−
gramu. W ciągu 3 lat realizacji projektu
przewiduje się udostępnienie w Pomor−
skiej Bibliotece Cyfrowej ponad 1 mln
stron zdigitalizowanych dokumentów.
Po zakończeniu projektu proces digita−
lizacji będzie stopniowo kontynuowany,
aż do przetworzenia wszystkich zasobów
bibliotecznych Pomorza.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa po−
zwoli ochronić i udostępnić cenne za−
soby, stanowiące dobra kultury o zna−
czeniu historycznym dla Polski i regio−
nu pomorskiego, które ulegają ciągłej
degradacji, stąd do wielu z nich dostęp
jest utrudniony albo niemożliwy dla
przeciętnego użytkownika. Upowszech−
nienie tych zasobów przyczyni się do
rozkwitu zdalnego kształcenia i dosko−
nalenia zawodowego. Co więcej, wes−
prze bezpośrednio studia wyższe, edu−
kację szkolną, a wreszcie uniwersytety
trzeciego wieku. Zdaniem „architek−
tów” biblioteki upowszechnienie mało
znanych i zabytkowych publikacji, cha−
rakterystycznych dla Pomorza, będzie
kolejnym krokiem w promocji kultury
naszego regionu w kraju i za granicą.

Bożena Hakuć
Robert Szczodruch
Biblioteka Główna

Powstanie Pomorska Biblioteka CyfrowaPowstanie Pomorska Biblioteka CyfrowaPowstanie Pomorska Biblioteka CyfrowaPowstanie Pomorska Biblioteka CyfrowaPowstanie Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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Wigilijne spotkanie na Politechnice
Gdańskiej, które 17 grudnia zgroma−

dziło przed Gmachem Głównym władze
uczelni, studentów i wykładowców, stało się
okazją do świętowania podwójnego. Podzie−
liliśmy się opłatkiem, a w symboliczny spo−
sób objawiono wygląd odnowionej fasady
Gmachu Głównego, z której niedawno kon−
serwatorzy zdjęli rusztowania.

– Niech blask naszych umysłów będzie
równie jasny, jak ten bijący obecnie z Gma−
chu Głównego – mówił z radością ze stopni
gmachu podczas symbolicznej Wigilii prof.
Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdań−
skiej. – I niech on zauroczy mieszkańców
całego Pomorza.

Prace konserwatorskie trwały cztery mie−
siące i pochłonęły ponad 730 tysięcy złotych.
Cegła i piaskowiec zostały starannie wy−
czyszczone. Detale architektoniczne uzupeł−
nione albo odtworzone. Odtworzono też nie−
które złocenia i – co najważniejsze – na miej−
sce wróciło pięć miedzianych masek lwów,
nieobecnych na gmachu od czasu wojny. –
A wszystko zaczęło się od jednej kobiety –
docent Marianny Sankiewicz, która swoim
uporem, wrażliwością i umiejętnością zjed−
nywania sobie ludzi rozpoczęła batalię o
zawieszenie lwich masek na gmachu – opo−
wiadał prof. Janusz Rachoń, były rektor PG.
– Nie pamiętam już, czy było to pięć, może
sześć lat temu. Pani Marianna przyszła do
mnie, żeby porozmawiać o tym, dlaczego
trzeba koniecznie odtworzyć te lwy. Sama
zdobyła pieniądze na wykonanie kopii i
zwróciła się do nas z prośbą o zawieszenie
masek na fasadzie.

Idea zacna, jednak elewacja była wów−
czas na tyle zniszczona, że właściwie nie
było jak bezpiecznie lwich masek zawiesić.
– Rzeczywiście, wtedy zaczęły dojrzewać
dyskusje na temat konieczności remontu
całości gmachu – przyznaje Maciej Gatz,
inspektor nadzoru Działu Remontowo−Bu−
dowlanego PG, współtwórca dokumentacji
projektowej. – Pani Sankiewicz zmobilizo−
wała władze uczelni do podjęcia decyzji.

I tak umęczona wojną fasada Gmachu
Głównego Politechniki Gdańskiej dostała się
w troskliwe ręce konserwatorów.
– Jestem jedyną obecną tu studentką z rocz−
nika 1945−46 – przemówiła podczas Wigilii
docent Marianna Sankiewicz, dziś emeryto−
wany pracownik PG. – Pamiętam jak dziś,
kiedy wynędzniali przyszliśmy pod Politech−
nikę, by odnaleźć siebie na liście studentów
przyjętych na uczelnię. Wyglądaliśmy wszy−

scy jak statyści z filmu „Wypędzeni”, dzi−
wacznie ubrani, chudzi, przygarbieni. Nadal
mam w pamięci stojącą obok dziewczynę o
pięknej twarzy, która przyszła na rozpoczę−
cie pierwszego po wojnie roku akademickie−
go o kulach, bez nogi, przybyła z lasów par−
tyzanckich. My wszyscy byliśmy wtedy bar−
dzo szczęśliwi i mieliśmy w sobie niesamo−
witą wiarę i siłę. Bardzo chcieliśmy pomóc
w odbudowie budynku. Dziś cieszę się, że
moje pokolenie zostawia po sobie jakąś pa−
miątkę.

Pani docent mówi, że ten sentyment, pe−
łen wspomnień, nigdy jej nie opuścił. Udało
jej się również zarazić tą pasją przedstawi−
cieli kolejnych pokoleń absolwentów, któ−
rzy sfinansowali odlanie lwich masek.

W 2007 roku powstała dokładna analiza
konserwatorska opisująca w detalach rodzaje
zniszczeń – ubytki cegły, kamienia, uszko−
dzenia detali miedzianych, obficie zdobią−
cych elewację. Wiadomo, że najdotkliwsze
straty spowodowała wojna. Zniszczenia
Gmachu Głównego sięgnęły wtedy 60 pro−
cent. Zniknęła wówczas wieża zegarowa, o
której istnieniu świadczą ryciny. W Biblio−
tece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk za−
chowało się zdjęcie budynku z 1906 roku.
Ono stało się dla rekonstruktorów źródłem
informacji o oryginalnym wyglądzie gma−
chu. – Fasadzie zaszkodziły też nieumiejęt−
nie przeprowadzane remonty cząstkowe –
dopowiada Zenon Filipiak, zastępca kanc−
lerza Politechniki Gdańskiej ds. technicz−
nych. – Byle jakie uzupełnienia cegły, zale−

wanie betonem ubytków piaskowca, to
wszystko trzeba było naprawić.

Ale największą niespodzianką był dla
konserwatorów ogrom zniszczeń detali zdo−
biących elewację. – Wiele rzeczy uwidocz−
niło się dopiero po rozłożeniu rusztowań i
przyjrzeniu się z bliska – opowiada Maciej
Gatz z Działu Remontowo−Budowlanego
PG, sprawujący nadzór nad remontem.

Prace nad renowacją frontowego ryzali−
tu trójdzielnego wraz z portykiem elewacji
frontowej rozpoczęły się w lipcu, zakończyły
oficjalnie – 5 grudnia odbiorem konserwa−
torskim w obecności Elżbiety Sieniawskiej,
przedstawicielki Pomorskiego Wojewódz−
kiego Konserwatora Zabytków.

Na szczycie budynku pojawił się nowy
orzeł – orzeł z polskiego godła. Kiedy
gmach powstawał w latach 1904−1906, za−
wieszono w tym miejscu niemiecką gapę,
potem przyszedł czas na orła piastowskie−
go. Dziś postanowiono, że trafi on jako
pamiątka do Pracowni Historii Politechni−
ki Gdańskiej, a na reprezentacyjnym miej−
scu zawiśnie orzeł ze „współczesnego” go−
dła. Projekt nowego wyobrażenia orła po−
wierzono Józefowi Kowalskiemu, autoro−
wi orła znajdującego się na gmachu sądu w
Elblągu. Po latach w komplecie są już też
lwy zdobiące gmach na wysokości czwar−
tej kondygnacji. Dziś można się już tylko
domyślać, że przed stu laty zawieszono ich
sześć na pamiątkę pierwszych sześciu wy−
działów na politechnice. Ale na tym losy po−
litechnicznych detali się nie kończą. Pozo−
staje jeszcze jedno puste miejsce – zwień−
czenie portyku nad wejściem głównym. Kie−
dyś wisiała tam płaskorzeźba Wilhelma IV.

Lwy już w komplecieLwy już w komplecieLwy już w komplecieLwy już w komplecieLwy już w komplecie

Na fasadę wróciło pięć miedzianych masek lwów, nieobecnych na gmachu od czasu wojny
Fot. Krzysztof Krzempek
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Stłuczono ją po wojnie. Następnie zawieszo−
no metaloplastykę z żaglowcem, która kon−
serwatorów zabytków przyprawiała o zgrzy−
tanie zębami. – Marzy mi się, by umieścić

– Z jakiego powodu tak bardzo jestZ jakiego powodu tak bardzo jestZ jakiego powodu tak bardzo jestZ jakiego powodu tak bardzo jestZ jakiego powodu tak bardzo jest
Pani przywiązana do lwów z poli−Pani przywiązana do lwów z poli−Pani przywiązana do lwów z poli−Pani przywiązana do lwów z poli−Pani przywiązana do lwów z poli−
technicznego Gmachu Głównego?technicznego Gmachu Głównego?technicznego Gmachu Głównego?technicznego Gmachu Głównego?technicznego Gmachu Głównego?
– Znalazłam jedną z masek w gruzach pod
gmachem Politechniki Gdańskiej zaraz po
wojnie, kiedy trafiłam tu na studia. Każdy
student miał wówczas obowiązek odpraco−
wania 80 godzin czynu społecznego przy
porządkowaniu terenu uczelni. Po latach za−
pragnęłam, aby wróciły na właściwe sobie
miejsce. Nie udawało mi się jednak namó−
wić kolejnych władz uczelni, aby zrekon−
struować  i zawiesić te lwy. Miały być na
50−lecie uczelni, potem na 60−lecie, udało
się dopiero pod koniec 2008 roku.

––––– Sama znalazła Pani ludzi, którzy po−Sama znalazła Pani ludzi, którzy po−Sama znalazła Pani ludzi, którzy po−Sama znalazła Pani ludzi, którzy po−Sama znalazła Pani ludzi, którzy po−
nieśli koszty rekonstrukcji masek?nieśli koszty rekonstrukcji masek?nieśli koszty rekonstrukcji masek?nieśli koszty rekonstrukcji masek?nieśli koszty rekonstrukcji masek?

– Wśród moich wychowanków i przyjaciół
uczelni jest wielu życzliwych ludzi, któ−
rzy dziś prowadzą własne interesy. Czte−
rech fundatorów już niestety zeszło z tego
świata, ale wszystkie nazwiska zostaną
umieszczone na tablicy, którą zamierzam
zawiesić na Gmachu Głównym Politech−
niki, wymienię ich również w książce na
temat mojej własnej historii Politechniki
Gdańskiej.

––––– Czuję, że pokolenie, które Pani re−Czuję, że pokolenie, które Pani re−Czuję, że pokolenie, które Pani re−Czuję, że pokolenie, które Pani re−Czuję, że pokolenie, które Pani re−
prezentuje, jest w sposób szczegól−prezentuje, jest w sposób szczegól−prezentuje, jest w sposób szczegól−prezentuje, jest w sposób szczegól−prezentuje, jest w sposób szczegól−
ny przywiązane do uczelni.ny przywiązane do uczelni.ny przywiązane do uczelni.ny przywiązane do uczelni.ny przywiązane do uczelni.

– Wie Pani, to jest moja prywatna uczelnia.
Jestem z nią związana od ponad sześćdzie−
sięciu lat. Przez siedemnaście lat byłam
prodziekanem do spraw kształcenia Wy−
działu Elektroniki, przez trzy lata prorek−
torem. Trudno współczesnemu człowieko−
wi wytłumaczyć, jakim szczęściem jest
móc studiować, żyć w normalnym świe−
cie. Należę do pierwszego rocznika stu−
dentów, który po wojnie podjął naukę na
Politechnice. Myśmy tu przyszli z potwor−
nym doświadczeniem, umęczeni, wybied−
niali, ale z wielką nadzieją. Nam się po
prostu chciało. Jeśli powiem pani, że w
czasie wojny trzy razy uniknęłam śmierci,
i że za każdym razem spotykałam ludzi,

którzy mnie ratowali – dwa razy byli to
Rosjanie, raz Niemiec – to proszę mi wie−
rzyć, że nabrałam przekonania, że to nie
systemy decydują o losie człowieka, tyl−
ko pojedynczy człowiek. Przeżyłam tyfus,
byłam skazana na śmierć za podejrzenie
szpiegostwa, cudem uniknęłam gwałtu, a
jednak żyję. Myśmy byli świadkami strasz−
nych rzeczy, wszystko już straciliśmy, i
godność, i bliskich, i zdrowie, mieliśmy
na koncie wielkie tragedie, a jednak życie
zaczynało się na nowo. Zaczynaliśmy stu−
dia bardzo opóźnieni, bo wojna zabrała
nam całe lata, więc byliśmy łakomi wie−
dzy. Ja na przykład w czasie wojny robi−
łam nasłuchy radiowe, znałam się na tym,
więc poszłam na inżynierię dźwięku.

––––– Doświadczenie wojny Panią umoc−Doświadczenie wojny Panią umoc−Doświadczenie wojny Panią umoc−Doświadczenie wojny Panią umoc−Doświadczenie wojny Panią umoc−
niło?niło?niło?niło?niło?

– Wiem na pewno, że nauczyło mnie nie
traktować życia zbyt poważnie. Poza tym
pokazało, że życie przynosi kolejne za−
dania. Tak jak wtedy, gdy w konspiracji
dostałam polecenie, aby zająć się trzema
Żydówkami, a potem jeńcami francuski−
mi. Mówiłam po niemiecku, francusku i
rosyjsku. Umiałam sobie poradzić w naj−
różniejszych sytuacjach. Musiałam pilno−
wać, aby nie zostali zdekonspirowani.
Wtedy gra się toczyła o ludzkie życie,
więc nie zastanawiałam się, czy warto ry−
zykować.

––––– Pani Profesor lubi ludzi…Pani Profesor lubi ludzi…Pani Profesor lubi ludzi…Pani Profesor lubi ludzi…Pani Profesor lubi ludzi…
– Szczególnie ciężkie przypadki (uśmiech).

Studentów to ja najbardziej lubiłam ta−
kich zbuntowanych, trudnych, agresyw−
nych. Bardzo mnie zawsze ciekawiło, cóż
to za sprawę taki młodzieniec nosi w ser−
cu, że jest taki niepogodzony. Cała sztu−
ka polegała na tym, aby takiego człowie−
ka rozgryźć poza jego świadomością i
pomóc mu, jeśli trzeba. Zresztą ojciec
mnie nauczył jednej, bardzo ważnej za−
sady. Mawiał tak: „Pamiętaj, że każdy
człowiek, którego spotkasz, jest od cie−
bie mądrzejszy, w jakiejś swojej wąskiej

dziedzinie jest na pewno lepszy od cie−
bie”. To mnie nauczyło szacunku do lu−
dzi. A praca z młodzieżą zawsze mi się
podobała, do dziś lubię obcować z mło−
dymi, bo każdy rocznik jest inny, ma swo−
je obyczaje, swój slang, swoje cele.

––––– Jak wspomina Pani prorektorowanieJak wspomina Pani prorektorowanieJak wspomina Pani prorektorowanieJak wspomina Pani prorektorowanieJak wspomina Pani prorektorowanie
w trudnych czasach stanu wojennego?w trudnych czasach stanu wojennego?w trudnych czasach stanu wojennego?w trudnych czasach stanu wojennego?w trudnych czasach stanu wojennego?

– Rektorem Politechniki był wtedy profe−
sor Jerzy Doerffer. Bardzo mądry czło−
wiek, bo dzielił kompetencje, ufał lu−
dziom i nie wtrącał się w ich zadania. To
ja jeździłam do internowanych w więzie−
niach studentów, woziłam im żywność od
księdza Henryka Jankowskiego, spotyka−
łam się w ich sprawach z władzami wo−
jewódzkimi. Ja się niczego nie bałam.
Szłam do sekretarza i mówiłam, że mu−
szę spotkać się ze swoimi studentami, aby
ich przesłuchać, zanim zostaną skreśleni
z listy studentów. Wymyślałam te histo−
rie na miejscu, bo czułam, że muszę ich
odwiedzać, żeby im powiedzieć, że nie
muszą się o nic martwić i że uczelnia na
nich czeka. Kiedy chciałam się z nimi zo−
baczyć, uciekałam się do różnych forteli
– potrafiłam nawet powiedzieć, że repre−
zentuję służbę bezpieczeństwa Politech−
niki Gdańskiej i strażnicy więzienni mnie
wpuszczali. Studenci wiedzieli, że trzy−
mam ich stronę, dlatego mi wierzyli. Na−
szym nieformalnym konsultantem do
spraw prawnych był mecenas Jacek Tay−
lor. On mi podpowiadał, jak pisać pisma,
jak rozmawiać z władzami.
Albo gdy przychodzili do mnie studenci,
namawiani przez służbę bezpieczeństwa
do współpracy. Ci młodzi ludzie bardzo
się bali, mieli wyrzuty sumienia, że pod−
pisali deklarację. Zawsze, każdemu z nich
mówiłam, że jeśli rzeczywiście nie bę−
dziesz donosił, nie przejmuj się, to
wszystko się kiedyś skończy. Musi się
skończyć, tak jak i wojna się skończyła.
Oni myśleli, że komunizmu nie da się po−
konać. Czasem nie mieli nadziei.

––––– Przez 17 lat była Pani prodziekanemPrzez 17 lat była Pani prodziekanemPrzez 17 lat była Pani prodziekanemPrzez 17 lat była Pani prodziekanemPrzez 17 lat była Pani prodziekanem
ds. kształcenia kolejno Wydziałów:ds. kształcenia kolejno Wydziałów:ds. kształcenia kolejno Wydziałów:ds. kształcenia kolejno Wydziałów:ds. kształcenia kolejno Wydziałów:
Łączności i Elektroniki.Łączności i Elektroniki.Łączności i Elektroniki.Łączności i Elektroniki.Łączności i Elektroniki.

– Tak. Swój sukces życiowy na uczelni, by
tak powiedzieć, zawdzięczam pewnej de−
cyzji. Otóż postawiłam warunek, że przyj−
mę tę funkcję, jeśli wszyscy zamiejscowi
studenci Wydziału przeprowadzą się do

Energia na co dzieńEnergia na co dzieńEnergia na co dzieńEnergia na co dzieńEnergia na co dzień
Rozmowa z doc. dr inż. Marianną Sankiewicz, przez 17 lat prodziekanem ds. kształce−

nia kolejno Wydziałów: Łączności i Elektroniki oraz trzy lata prorektorem ds. kształcenia
Politechniki Gdańskiej, inicjatorką idei powrotu na fronton Gmachu Głównego lwich ma−
sek, kobietą wielkiej energii i miłości do ludzi, specjalistką od spraw, których nikt nie
potrafi załatwić. A jednak!

tam po prostu herb Gdańska, który pogodził−
by wszystkie pokolenia po wsze czasy, lub
herb Politechniki Gdańskiej – mówi Maciej
Gatz.

Pomysł inspektora poparły już służby
konserwatorskie. Teraz już tylko trzeba cze−
kać na inicjatywę. Może kobiety równie
upartej jak docent Marianna Sankiewicz?
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Właśnie zakończył się ostatni etap re−
alizacji projektu „Unowocześnie−

nie infrastruktury edukacyjnej Politechni−
ki Gdańskiej”, którego celem było zwięk−
szenie dostępności istniejącej infrastruk−
tury edukacyjnej oraz jej modernizacja.
Projekt został zrealizowany dzięki dofi−
nansowaniu w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio−
nalnego utworzonego przy zaangażowa−
niu środków Unii Europejskiej. Łączne
nakłady na realizację programu wynosiły
ponad 6,5 mln zł.

Głównym elementem projektu jest uno−
wocześnienie bazy laboratoryjnej. W dys−
cyplinie budownictwo o znaczeniu pla−
cówki akademickiej świadczy posiadana
baza laboratoryjna, umożliwiająca prowa−
dzenie zajęć dydaktycznych z nowocze−
snych rozwiązań technologicznych i ma−
teriałowych. Zakup aparatury i sprzętu
pomocniczego daje szansę na podniesie−
nie rangi Laboratorium Budownictwa na
Pomorzu. Posiadanie nowoczesnej apara−
tury pomiarowej gwarantuje jej kompa−
tybilność z uniwersytetami UE, co umoż−
liwia podjęcie wspólnych prac dyplomo−
wych i nawiązanie bliższej współpracy z
uczelniami zagranicznymi. Jej przykła−

dem jest funkcjonująca obecnie współpra−
ca z niektórymi politechnikami z Niemiec.
Wzmocnienie laboratoriów umożliwiło
także podniesienie kwalifikacji studentów
i pracowników naszej Politechniki. Obec−
nie Wydział Inżynierii Lądowej i Środo−
wiska Politechniki Gdańskiej stał się sil−
nym ośrodkiem badań laboratoryjnych w
zagadnieniach związanych z budownic−
twem.

Pozyskane fundusze zostały również
przeznaczone na wprowadzenie pionier−
skich rozwiązań w zakresie zwiększenia
dostępności przez wykorzystanie nowych
technik multimedialnych. Dzięki zakupio−
nemu sprzętowi komputerowemu, w
szczególności temu do obsługi łączy in−
ternetowych, zajęcia prowadzone przez
pracowników Politechniki mogą być
wspomagane kształceniem na odległość.
Szczególnie dotyczy to zajęć projekto−
wych i laboratoryjnych. Koordynowanie
projektu wspomagania kształcenia na od−
ległość wymagało stworzenia systemu
zarządzania materiałami dydaktycznymi.
To zadanie powierzone zostało Ośrodko−
wi Kształcenia na Odległość Wydziału
Inżynierii Lądowej Politechniki Gdań−
skiej. 

Unowocześnienie infrastrukturyUnowocześnienie infrastrukturyUnowocześnienie infrastrukturyUnowocześnienie infrastrukturyUnowocześnienie infrastruktury
edukacyjnej Politechniki Gdańskiejedukacyjnej Politechniki Gdańskiejedukacyjnej Politechniki Gdańskiejedukacyjnej Politechniki Gdańskiejedukacyjnej Politechniki Gdańskiej

Duża część środków wykorzystanych
na remont pomieszczeń laboratoryjnych
znacznie poprawiła komfort nauki studen−
tów, którzy do tej pory uczestniczyli w za−
jęciach prowadzonych w ciasnych i zim−
nych pomieszczeniach gmachu Żelbetu.
W ramach projektu odświeżone zostały
liczne pomieszczenia w budynku Hydro,
włączając w to utworzenie Centrum Map
Cyfrowych.

Spodziewanym efektem opisanych
działań jest wzrost liczby prac dyplomo−
wych o charakterze eksperymentalnym
oraz publikacji w czasopismach i mate−
riałach konferencyjnych. Modernizacja
bazy badawczej umożliwia uzyskanie
grantów na cele badawcze oraz zwiększe−
nie liczby promocji doktorskich. Bezpo−
średnią korzyścią dla studentów Politech−
niki Gdańskiej jest podniesienie jakości
kształcenia na kierunku budownictwo i
zwiększenie dostępności wiedzy i wy−
kształcenia.

Realizacja projektu przyczyniła się do
wzrostu znaczenia Politechniki Gdańskiej,
w szczególności Wydziału Inżynierii Lą−
dowej i Środowiska i jego laboratoriów
pracujących na rzecz budownictwa na te−
renie naszego kraju, jak również za gra−
nicą.

Mariola Błażewicz
Biuro Programów Międzynarodowych

i Funduszy Strukturalnych

jednego akademika. Chciałam ich wszyst−
kich mieć w jednym miejscu. Dostaliśmy
Dom Studencki nr 9. Budynek był w
strasznym stanie, ale zaczęliśmy go razem
doprowadzać do porządku. Chciałam, żeby
chłopcy nauczyli się coś wspólnie robić
dla innych. Wieczorami zaś wysyłałam ich
na obowiązkowy basen, żeby nie tracili
czasu na głupoty. Po latach okazało się,
że ci, którzy pracowali społecznie w orga−
nizacjach studenckich, są dziś dyrektora−
mi firm, doskonałymi menedżerami, bo
nauczyli się zarządzać, nauczyli się roz−
wiązywać problemy organizacyjne i kole−
żeńskie. Nasz akademik zdobył siedem
nagród ogólnopolskich w różnych katego−
riach. Ja uważam, że kształcenie na wy−
ższej uczelni to nie tylko nauka. To także
wychowywanie ludzi.

––––– Ma Pani własne dzieci?Ma Pani własne dzieci?Ma Pani własne dzieci?Ma Pani własne dzieci?Ma Pani własne dzieci?
– Nie mam, ale wychowałam córkę przy−

jaciół z czasów wojny, Anetkę. Teraz
mam syna, czarnoskórego, z Konga. Stu−
diuje na V roku Wydziału Elektroniki,

Telekomunikacji i Informatyki. Mówią na
niego Jurek.

––––– Po co Pani na emeryturze zawraca so−Po co Pani na emeryturze zawraca so−Po co Pani na emeryturze zawraca so−Po co Pani na emeryturze zawraca so−Po co Pani na emeryturze zawraca so−
bie głowę jeszcze czyimiś sprawami?bie głowę jeszcze czyimiś sprawami?bie głowę jeszcze czyimiś sprawami?bie głowę jeszcze czyimiś sprawami?bie głowę jeszcze czyimiś sprawami?

– Mam takie przekonanie, że szczęścia i
czasu nie można zamknąć w dłoniach i

mieć dla siebie. Dlatego trzeba codzien−
nie coś robić ze swoją energią, żeby przy−
nosić pożytek innym ludziom.

Rozmawiała Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe

Prawie dwa lata miedziane lwy, zrekonstruowane przez Alfreda Küstera, czekały na swój wielki
dzień                                                                                                    Fot. Krzysztof Krzempek
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Na ogół plany związane z wykorzy−
staniem Internetu i technik informa−

tycznych na wyższych uczelniach obej−
mują wszystkich studentów, nie skupia−
jąc uwagi na specyficznych potrzebach
i możliwościach studentów pierwszego
roku studiów. Tymczasem to właśnie kan−
dydaci w czasie wyboru uczelni jako
pierwsi oceniają infrastrukturę technolo−
giczną kampusu. Interesuje ich, jak wiele
możliwości różnorodnego kształcenia ofe−
ruje szkoła, czy w akademiku będzie ca−
łodobowy dostęp do Internetu, czy moż−
liwy jest kontakt z wykładowcami za po−
mocą poczty e−mail lub komunikatorów
internetowych. Nie są to informacje trud−
no dostępne – w okresie rekrutacyjnym

wiele czasopism jest pełnych podsumo−
wań, rankingów i reklam szkół wyższych.
Możliwość interaktywnego udziału w wir−
tualnym życiu uczelni i ciągły dostęp do
Internetu jest nie tylko oczekiwany, ale
wręcz wymagany. Profil dzisiejszej spo−
łeczności studenckiej uległ zmianie – zdo−
bycze najnowszej techniki wpływają
na funkcjonowanie uczelni. Na przykład
– ważne jest, aby nie zawsze trzeba było
stać w długiej kolejce do dziekanatu, je−
żeli pytanie można przesłać pocztą elek−
troniczną, lub oczekuje się, że wykładow−
ców można zlokalizować dzięki informa−
cjom na stronach wydziałowych i wymia−
nie e−maili. Można by tu narzekać, że roz−
leniwia to studentów (i pracowników) –
żeby wysłać wiadomość mailem nie trze−
ba się myć, czesać i specjalnie ubierać –
po prostu klikamy i załatwiamy sprawę.
To prawda, że kontakty międzyludzkie
ulegają zmianie, ale nie możemy uciekać
przed zmianami, tylko je kształtować.

Jeszcze pięć lat temu posiadanie wła−
snego komputera było marzeniem więk−
szości studentów, o laptopach nie wspo−
minając. Obecnie życie studenckie bez
komputera to nie tylko bardziej kamieni−
sta droga poprzez studia, ale i ryzyko po−
rażki towarzyskiej (jak wiadomo, student
z poprawką sobie poradzi, ale w pustce
towarzyskiej miejsca na uczelni nie za−
grzeje). Dzisiaj jest w modzie zaliczać się
do tak zwanych „cyberżaków”, czyli stu−
dentów korzystających z sieci i specjal−
nych portali studenckich, które zaopatrują
nie tylko w materiały dydaktyczne, ale i
w informacje o odbywających się impre−
zach czy dostępnych miejscach pracy.
Pozwala to uniknąć niektórych stresów
związanych ze studiowaniem. Na przy−
kład pani z dziekanatu nie może drogą e−
mailową „zmierzyć” niezadowolonym
wzrokiem zagubionego studenta pierw−
szego roku, pytającego po raz piąty o tę
samą sprawę.

Niestety, na drodze braci studenckiej
pierwszego semestru studiów często po−
jawia się kosztowny problem – brak
gniazdka internetowego w wynajmowa−
nym tymczasowo pokoju oraz nieposia−
danie własnego laptopa. Problem ten ma
znaczenie marginalne dla studentów wy−
ższych lat – oni na ogół bez przeszkód
funkcjonują na wirtualnym kampusie, or−

ganizują sobie w miejscach zamieszkania
dostęp do Internetu i posiadają własny
sprzęt komputerowy.

Żeby zapewnić uczelni dużą liczbę
dobrych studentów i absolwentów, nale−
ży najpierw pokonać problemy z kształ−
ceniem na pierwszym roku studiów –
czyli podnieść poziom i jakość kształce−
nia z matematyki, fizyki i chemii. Natu−
ralnym krokiem, oprócz zwiększenia
liczby godzin zajęć z tych przedmiotów
ponad proponowane w standardach
kształcenia minimum, wydaje się ofero−
wanie materiałów dydaktycznych w róż−
norodnej formie elektronicznej. Czyli na
przykład tworzenie kursów zdalnego na−
uczania. Zastanówmy się pokrótce, na
czym polega taki kurs. W trakcie reali−
zacji przedmiotu lub jego części, wykła−
dowca przygotowuje materiały w formie
modułów oraz zagadnienia do dyskusji
na forum dotyczące treści danego modu−
łu. Studenci muszą udzielać na nie od−
powiedzi w określonym terminie i w
efekcie nawiązuje się dyskusja. Oprócz
tego dostępny powinien być wirtualny
dziennik, gdzie można na bieżąco śledzić
postępy w nauce. Oczywiście zapewnio−
ny musi być stały kontakt z wykładowcą
poprzez forum i pocztę elektroniczną.
Aby pokazać postępy w nauce, do każ−
dego modułu powinien być przygotowa−
ny test sprawdzający (nie podlega punk−
tacji), służący samodzielnej ocenie stop−
nia opanowania materiału. Dodatkowo
powinny być dostępne liczne pytania
sprawdzające, zagadnienia do dyskusji na
forum, słownik i literatura przedmiotu
oraz – co niezwykle istotne – możliwość
tradycyjnych konsultacji z wykładowcą.
Czyli zakłada się, że student siedzi wy−
godnie przed komputerem i – pijąc przy−
słowiową kawę – odpowiada na pytania.
Tymczasem student na pierwszym seme−
strze, potrzebujący pomocy dydaktycz−
nej w opanowaniu wstępnego materiału
z przedmiotów podstawowych, umożli−
wiających sukcesy w dalszej edukacji,
często nie ma własnego komputera czy
bezproblemowego dostępu do Internetu.
Równocześnie dostęp do laboratoriów
i pracowni komputerowych jest utrudnio−
ny, ze względu na ich obciążenie regu−
larnymi zajęciami dydaktycznymi. Brak
dostępnych laboratoriów, mogących po−

Wykorzystanie technologii informatycznychWykorzystanie technologii informatycznychWykorzystanie technologii informatycznychWykorzystanie technologii informatycznychWykorzystanie technologii informatycznych
w kształceniu studentów na pierwszym roku studióww kształceniu studentów na pierwszym roku studióww kształceniu studentów na pierwszym roku studióww kształceniu studentów na pierwszym roku studióww kształceniu studentów na pierwszym roku studiów

Politechnika Wrocławska – budynek z salami
Studium Kształcenia Podstawowego

Fot. Jędrzej Wierzejewski

Politechnika Wrocławska – ogólnodostępna
pracownia komputerowa

Fot. Jędrzej Wierzejewski
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mieścić większą liczbę studentów, powo−
duje również inny problem. Najlepszą
formą kontroli poziomu opanowania
materiału są sprawdziany i kolokwia.
Testy – z funkcją natychmiastowej oce−
ny – można wykonać w formie elektro−
nicznej. Aby jednak mieć pewność co do
wiarygodności wyników takiego egzami−
nu, powinien on być przeprowadzony
pod okiem prowadzącego zajęcia.

Problem ten, dotyczący głównie stu−
dentów pierwszego roku studiów, dostrze−
żono również na Politechnice Wrocław−
skiej. W niedawno powstałym budynku
Studium Kształcenia Podstawowego znaj−
dują się sale wykładowe i laboratoria, w
których studenci mogą korzystać z Inter−
netu, a wykładowcy przeprowadzać egza−
miny i kolokwia.

Problem z posiadaniem przez studenta
pierwszego roku własnego laptopa znik−
nie najprawdopodobniej w przeciągu kil−
ku najbliższych lat. Oczywiście wszyst−
kie takie komputery będą miały możli−
wość bezprzewodowej łączności z Inter−
netem (być może w innej formie niż obec−
nie). Wszystko wskazuje na to, że nie bę−
dzie również kłopotów z dostępem do In−
ternetu (być może przyszłością stanie się
łączność za pomocą sieci operatorów te−
lefonii komórkowej – obecnie wielu ope−
ratorów oferuje taką możliwość już w ak−
ceptowalnej cenie dla użytkowników in−
dywidualnych).

Jednym ze sposobów rozwiązania tego
problemu jest Eduroam. Politechnika
Gdańska, podobnie jak kilkadziesiąt in−
nych uczelni w kraju i za granicą, uczest−
niczy w tej inicjatywie, której celem jest
udostępnienie bezprzewodowego dostę−
pu do Internetu w ramach środowiska na−
ukowo−akademickiego. Zarejestrowani
użytkownicy tej usługi mogą bezpłatnie
korzystać z Internetu na terenie wszyst−
kich instytucji stowarzyszonych w Edu−

roam (zarówno w Polsce, jak i za gra−
nicą).

W kilku budynkach naszej uczelni za−
instalowano punkty dostępowe (Access
Pointy), umożliwiające bezprzewodową
łączność z Internetem. Planowana jest
dalsza rozbudowa infrastruktury sieci bez−
przewodowej, a tym samym zwiększenie
ilości miejsc, gdzie dostępny będzie Edu−
roam. Równolegle planowane jest polep−
szenie parametrów technicznych i nieza−
wodności połączeń, co nie jest takie pro−
ste ze względu na skomplikowane warun−
ki architektoniczne uczelni, a zwłaszcza
Gmachu Głównego (kręte korytarze, gru−
be mury itp).

Wszystko wskazuje na to, że w perspek−
tywie kilku najbliższych lat zniknie część
problemów związanych z prowadzeniem
zajęć z wykorzystaniem komputera i Inter−
netu. Do tego czasu nie jesteśmy jednak
zwolnieni z obowiązku zadbania o studen−
tów pierwszego roku i umożliwienia im jak
najlepszych warunków zdobywania wie−
dzy i kształtowania postaw.

Jak widać, korzyści płynące z wszech−
obecności Internetu oraz komputerów, je−
żeli chodzi o ułatwienia studenckiego życia,
są ogromne. Rozwój techniczny i komuni−
kacyjny pozwala dotrzeć łatwiej do infor−
macji, porozumieć się z kolegami i wykła−
dowcami oraz zaoszczędzić mnóstwo cza−
su na załatwianie spraw urzędowych. Stwo−
rzenie możliwości dobrego startu studento−
wi pierwszego semestru może stanowić
część sukcesu związanego z wypromowa−
niem absolwenta przygotowanego do wy−
mogów współczesnego świata.

Trzeba iść z duchem czasu i wprowa−
dzać nowe technologie informatyczne w
kształceniu studentów. Praktyki takie są
doskonałym przykładem otwartości szko−
ły wyższej na nowe formy nauczania oraz
podnoszą atrakcyjność uczelni i aktywi−
zują studentów (nie tylko naukowo, ale i
społecznie).

Anita Dąbrowicz−Tlałka
Studium Nauczania Matematyki

Uprawnienie do wydawania certyfika−
tów energetycznych, ale także dy−

plom studiów podyplomowych, dzięki
któremu będziesz uprawniony do sporzą−
dzania świadectwa charakterystyki ener−
getycznej budynku, można zdobyć na
Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej. Nowy kierunek

zostanie uruchomiony już od stycznia.
Zapisy nadal trwają.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że nieba−
wem wszystkie budynki w Polsce prze−
znaczone na sprzedaż i wynajem, ale rów−
nież obiekty użyteczności publicznej,
będą musiały mieć tzw. świadectwo oce−
ny energetycznej, można się spodziewać,

Zdobądź certyfikat energetycznyZdobądź certyfikat energetycznyZdobądź certyfikat energetycznyZdobądź certyfikat energetycznyZdobądź certyfikat energetyczny
na Politechnice Gdańskiejna Politechnice Gdańskiejna Politechnice Gdańskiejna Politechnice Gdańskiejna Politechnice Gdańskiej

że specjalistom uprawnionym do wysta−
wiania takich dokumentów zapewne pra−
cy nie zabraknie.

Absolwent szkoleń i studiów prowa−
dzonych na Politechnice Gdańskiej będzie
potrafił samodzielnie sporządzić świadec−
two charakterystyki energetycznej budyn−
ku i lokalu mieszkalnego. Będzie umiał
również zaproponować rozwiązania słu−
żące racjonalizacji zużycia energii w po−
wierzonym obiekcie. Pozna energoosz−
czędne technologie ogrzewania, wentyla−
cji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej
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Czym różni się certyfikatCzym różni się certyfikatCzym różni się certyfikatCzym różni się certyfikatCzym różni się certyfikat
od audytu energetycznego?od audytu energetycznego?od audytu energetycznego?od audytu energetycznego?od audytu energetycznego?

Audyt energetyczny to szczegóło−
wy schemat działań, jakie należy pod−
jąć, by zmniejszyć energochłonność
budynku. Certyfikacja zaś określa kla−
sę energetyczną budynku. Na podsta−
wie audytu można wnioskować o do−
finansowanie termomodernizacji,
z szansą zwrotu nawet jednej czwar−
tej wartości inwestycji. Certyfikat na
to nie pozwala, wskaże jedynie rze−
czywisty stan budynku. Z takiego
świadectwa można się jedynie dowie−
dzieć, jakie działania należy podjąć,
aby ograniczyć zużycie energii.

Co to jest charakterystykaCo to jest charakterystykaCo to jest charakterystykaCo to jest charakterystykaCo to jest charakterystyka
energetyczna budynkuenergetyczna budynkuenergetyczna budynkuenergetyczna budynkuenergetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna jest
zbiorem danych i wskaźników doty−
czących zapotrzebowania na energię
służącą do centralnego ogrzewania,
grzania wody, do wentylacji i klima−
tyzacji, a w przypadku budynków uży−
teczności publicznej – także oświetle−
nia. Istotnym wskaźnikiem jest tak
zwana energia pierwotna, czyli źródło
pochodzenia energii oraz sposób jej
pozyskiwania: czy są to tak zwane czy−
ste technologie ze źródeł odnawial−
nych, czy energia pochodzi z elektrow−
ni węglowych.

wody oraz oświetlenia. Nauczy się posłu−
giwania kamerą termowizyjną, wskazu−
jącą „przegrody”, którymi ciepło umyka.

 „Paszport energetyczny”  będzie waż−
ny 10 lat i ma określać orientacyjne roczne
zapotrzebowanie budynku na energię. Na
jego podstawie będzie można oszacować
koszty związane z utrzymaniem obiektu.

– Pierwsze studium i szkolenia na cer−
tyfikaty planujemy uruchomić w pierw−
szych dniach stycznia – zapewnia dr inż.
Jerzy Buriak, kierownik studiów podyplo−
mowych na Wydziale EiA. – Szkolenie
trwające 50 godzin kosztuje 1800 złotych
i zakończy się egzaminem wewnętrznym.
Chętni muszą dodatkowo zdać egzamin
państwowy organizowany przez Minister−
stwo Infrastruktury. Zaś studia podyplo−
mowe rozpisaliśmy na dwa semestry, czyli
150 godzin wykładów i ćwiczeń. Kosz−
tują 2400 zł za semestr. W przypadku stu−

diów konieczność zdawania egzaminu
państwowego zastąpi praca dyplomowa.

Egzamin państwowy w Ministerstwie
Infrastruktury może na niektórych kandy−
datów do szkoleń działać jak straszak,
gdyż będą to pierwsze tego rodzaju egza−
miny ministerialne i właściwie nikt jesz−
cze nie wie, czego można się spodziewać.

– Nie ustalono jeszcze daty egzaminu
– mówi Artur Wieliczko z Biura Informa−
cji i Promocji Ministerstwa Infrastruktu−
ry. – Przynajmniej na 60 dni przed tą datą
ogłoszenie powinno się znaleźć na naszej
stronie internetowej, więc w tej chwili
mogę tylko powiedzieć, że opublikujemy
ją jeszcze przed końcem roku, czyli pierw−
sze egzaminy odbędą się na pewno nie
wcześniej niż pod koniec lutego. Wiado−
mo już natomiast, że egzamin będzie miał
formę pisemnego testu jednokrotnego
wyboru.

Informacji szukać więc należy na stro−
nie Ministerstwa Infrastruktury:
www.mi.gov.pl, w zakładce  „Świadec−
twa energetyczne”. Szczegóły dotyczące
warunków przyjęcia na studia podyplo−
mowe na Politechnice Gdańskiej znaleźć
można na www.pg.gda.pl/?kat=mpodyp

Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe

Politechnika Gdańska pozyskała nowe
laboratorium, wzbogacając w ten

sposób swoją ofertę badawczą i dydak−
tyczną. Baza pomiarowo−badawcza po−
wstała w odpowiedzi na potrzeby regio−
nu. Będzie wykorzystana do badań i ana−
liz niezbędnych w procesach odbudowy,
modernizacji i rewitalizacji budowli hi−
storycznych oraz powstałych w II poło−
wie XX wieku. Laboratorium będzie tak−

że służyć do kształcenia kadry inżynier−
skiej.

Laboratorium związane jest z działalno−
ścią Centrum Doskonałości – Centrum
Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE i
stanowi rozszerzenie możliwości jego dzia−
łania. Centrum CURE zostało zatwierdzo−
ne jako Polskie Centrum Doskonałości
działające w ramach Europejskiej Prze−
strzeni Badawczej i jest współfinansowa−

Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURELaboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURELaboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURELaboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURELaboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE
ne przez Unię Europejską w ramach V Pro−
gramu Ramowego Unii Europejskiej – kon−
kurs na Centra Doskonałości NAS−2.

Projekt utworzenia Laboratorium Re−
witalizacji Budowli Miejskich CURE do−
tyczył głównie zakupu aparatury pomia−
rowej, będącej wyposażeniem laborato−
rium. Na jego potrzeby zostały również
zaadaptowane i wyposażone odpowiednie
pomieszczenia w Gmachu Głównym Po−
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litechniki Gdańskiej. W sumie są to trzy
sale laboratoryjno−badawcze, zaplecze
dydaktyczne z salą seminaryjną oraz za−
plecze badawcze. Łączna wartość inwe−
stycji to ponad 4 mln złotych.

Pracy dla laboratorium na pewno nie
zabraknie. Choć atutem Pomorza jest wy−
stępowanie licznych obiektów zabytko−
wych – to słabością w dalszym ciągu jest
zły stan techniczny wielu z nich. Podjęcie
działań w zakresie odbudowy, rozbudo−
wy, adaptacji i modernizacji obiektów
miejskich jest niezbędne, aby poprawić
atrakcyjność regionu pod względem tury−
stycznym i przyciągnąć potencjalnych in−
westorów. Dotyczy to także obiektów
poprzemysłowych i powojskowych. Po−
średnim beneficjentem projektu mogą być
również administratorzy i zarządcy licz−
nych budynków mieszkalnych wybudo−
wanych w połowie ubiegłego wieku. Po−
wstałe laboratorium daje możliwość mo−
nitorowania stanu technicznego ważnych
obiektów inżynierskich oraz obiektów hi−
storycznych. Służyć będzie do badań i
opracowywania nowych rozwiązań tech−
nologicznych i materiałowych, stosowa−
nych w rehabilitacji budowli, oraz nowych
rozwiązań ochrony akustycznej.

Powstanie laboratorium wiąże się z
utworzeniem nowych stanowisk badaw−

czych. Korzystać z nich będą zarówno pra−
cownicy naukowi, doktoranci, jak i dyplo−
manci Wydziału Inżynierii Lądowej i Śro−
dowiska, prowadzący badania dotyczące
problematyki budowli miejskich. Dla ce−
lów dydaktycznych zostaną opracowane
modele konstrukcji, umożliwiające popar−
cie wiedzy teoretycznej ilustracją doświad−
czalną. Przewiduje się, że realizacja pro−
jektu przyczyni się do wzrostu liczby stu−
dentów i  doktorantów na studium dokto−

ranckim Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska oraz Wydziału Architektury.
Zwiększy się liczba projektów badawczych
oraz zostaną wprowadzone nowe przed−
mioty w programie studiów dziennych,
zaocznych i doktoranckich Wydziału In−
żynierii Lądowej i Środowiska.

Mariola Błażewicz
Biuro Programów Międzynarodowych

i Funduszy Strukturalnych

W dniach od 16 do 20 września 2008
roku  na Uniwersytecie Gdańskim

współorganizowałem minikonferencję z
matematyki finansowej. Swoją obecnością
zaszczycił nas jeden z największych ma−
tematyków   współczesnych, a jednocze−
śnie wybitny specjalista z matematyki fi−
nansowej,  prof. Albert Shiryaev.

Wraz z prof. Albertem Shiryaevem
(fot.) przybyli też  wybitni uczeni szkoły
rosyjskiej i ukraińskiej. Przyjechali rów−
nież prof.  Łukasz Stettner oraz prof. An−
drzej Palczewski z Warszawy.  Zaprosili−
śmy  studentów z całej Polski, oprócz stu−
dentów  z Gdańska przyjechali studenci z
Krakowa, z Akademii Górniczo−Hutniczej
oraz z Uniwersytetu Warszawskiego. In−
formacje o programie oraz uczestnikach:
http://www.mif.pg.gda.pl/1icmf/

W roku 2007 w dniach 11–12 maja na
Wydziale Fizyki Technicznej i Matematy−
ki Stosowanej zorganizowałem minikonfe−
rencje dla lokalnego środowiska zaintere−
sowanego rozwojem Matematyki Finanso−

wej. Wśród zaproszonych gości był wybit−
ny fizyk z teorii plazmy prof. André Jaun,
który od lat zajmuje się zagadnieniami fi−
nansowymi.  Przez kilka lat miałem szczę−
ście  współpracować w projekcie naucza−
nia przez Internet: Masters Course in Finan−
cial Modelling On−Line: Options, Swaps
and Derivatives http://www.lifelong−lear−
ners.com/opt. W tej chwili projekt został
zawieszony, prof. Jaun rozpoczął pracę w
Hedging fund.  Hedging funds są to insty−
tucje finansowe stosujące najbardziej za−
awansowane metody matematyczne.

 Jeśli ktokolwiek miałby wątpliwości
co do tego, czy statystyka i procesy sto−
chastyczne są potrzebne, to odsyłam do
przedostatniej strony prezentacji prof. Jau−
na z tej konferencji, gdzie podsumował
narzędzia, które stosuje się na rynku kawy
– metodę największej wiarogodności i
metody bayesowskie; cała prezentacja:
http://www.nada.kth.se/~jaun/

Wzrost zainteresowania matematyką
finansową wśród młodzieży jest ogromną

Czas na matematykę stosowanąCzas na matematykę stosowanąCzas na matematykę stosowanąCzas na matematykę stosowanąCzas na matematykę stosowaną

nadzieją i szansą dla rozwoju  matematy−
ki, zarówno na Politechnice Gdańskiej, jak
i Uniwersytecie Gdańskim. Jest  to rów−
nież wyzwanie dla  kadry naukowej,  tak
aby poziom dorównywał najlepszym
ośrodkom na świecie. Tutaj zmiany w
poglądach i modelach są równie gwałtow−
ne, jak te, które obserwujemy w świecie
finansów. Dbałość o poprawność matema−
tyczną musi iść w parze ze znajomością
najnowszych trendów, dla przykładu in−
strument finansowy credit default swaps
(zabezpieczenie kwoty wypłat obligacji

Dr inż. M. Rucka i J. Żak (Energocontrol) przy wibrometrze laserowym 3D
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emitowanej przez przedsiębiorstwo)  ma
zaledwie kilka lat, a już doczekał się
dwóch konkurencyjnych opisów.

Jak już zostało powiedziane, bazą w
edukacji matematyki finansowej są zagad−
nienia probabilistyczne oraz statystyka. Są
to de facto dwa niezależne punkty widze−
nia, dwa odmienne sposoby myślenia o
rzeczywistości, powiązane  ze sobą na
gruncie formalnym.

 Mogą dać diametralne różne widzenia
świata. Same te zagadnienia są fascynu−
jącym materiałem na wiele wykładów.

Zastosowania wiedzy probabilistycznej
obejmują biologię, medycynę, nauki spo−
łeczne. Jeśli chodzi o tendencje światowe,

to upatruje się ogromnego zapotrzebowa−
nia na specjalistów w Europie i na świecie
na styku matematyki i biologii. Ilość ofert
pracy  (ze studiami doktoranckimi), zasto−
sowań statystyki w genetyce i medycynie
już w tej chwili dorównuje etatom w finan−
sach i bankowości, np. http://www.math−
jobs.com/.  Nasi studenci również mają
szanse uczestniczenia w procesie tych prze−
mian. Już w tej chwili rusza matematyka
biologiczna na Politechnice Gdańskiej.

Studenci Politechniki Gdańskiej dość
dobrze dają sobie radę na uczelniach za−
granicznych.  Moi studenci ukończyli
Królewską Politechnikę w Sztokholmie,
Uniwersytet w Halmstad. Jedna ze studen−

tek  kończy obecnie naukę w  niezwykle
prestiżowym uniwersytecie w Kopenha−
dze. Co  łączy tych studentów? Determi−
nacja i samodzielność. Co łączy te pro−
gramy?  Łączy je niewątpliwie wysoki
poziom nauczania i  wysokie wymagania.
Wykłady obejmują te segmenty matema−
tyki,  na które jest zapotrzebowanie. I to
stanowi sedno. Za tym idzie zaintereso−
wanie i pomoc absolwentom w poszuki−
waniu zatrudnienia. Dzięki temu studen−
ci  pracują z ogromnym zaangażowaniem.

Karol Dziedziul
Wydział Fizyki Technicznej

i Matematyki Stosowanej

Doktoranci – to  studenci III stopnia,
młodzi naukowcy, którzy często pro−

sto z uczelni biegną do pracy w przemy−
śle, godząc życie prywatne z zawodowym.
Dlaczego nie widać ich na uczelni? Dla−
czego podejmują tak mało aktywności sa−
morządowej? Zapewne wielu czytelników
mojego artykułu nie raz zadawało sobie to
pytanie. Nawet przedstawicielki samorzą−
du doktorantów, które na łamach Pisma PG,
w majowym jego numerze, w artykule pro−
wokacyjnie zatytułowanym „I co z tego
wyniknie?” – poszukiwały odpowiedzi na
to jakże nurtujące nas pytanie.

Może jednak coś się zmienia? 19 kwiet−
nia 2008 roku w Sali Senatu Politechniki
Gdańskiej zostało podpisane Porozumie−
nie Doktorantów Uczelni Technicznych
(PDUT). Autorki ówczesnego artykułu
zostawiły nas bez odpowiedzi. Od tamtej
pory minęło pół roku, a doktoranci 10
uczelni technicznych, Politechnik: Gdań−
skiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Rze−
szowskiej, Wrocławskiej, Warszawskiej,
Śląskiej, Opolskiej, Poznańskiej oraz Aka−
demii Górniczo−Hutniczej, poprzez wyde−
legowaną w Gdańsku 3−osobową grupę
koordynatorów (Agnieszka Kaczmarek –
Politechnika Gdańska, Piotr Koza – Poli−
technika Warszawska, oraz Piotr Grzy−
bowski – Politechnika Rzeszowska) za−
prosili do Porozumienia kolejne uczelnie
techniczne oraz doprowadzili do organi−
zacji I Zjazdu Porozumienia Doktorantów
Uczelni Technicznych.

I Zjazd PDUT odbył się w dniach
24–26 października 2008, w miejscowo−

ści Bukowiec, położonej w sercu Biesz−
czad, gdzie mimo utrudnionego dojazdu
udało się zgromadzić przedstawicieli dok−
torantów z uczelni technicznych z całej
Polski.

Obrady I Zjazdu prowadzili niezawod−
ni koordynatorzy, którzy zaczęli od przy−
pomnienia statutu Porozumienia i rozsze−
rzenia grona zrzeszonych o nowych człon−
ków. Były to: Politechnika Szczecińska
i Politechnika Łódzka, co zaprezentowa−
no na fot. 1.

  Kolejnym punktem programu było
wybranie Rady Porozumienia, przewod−
niczącego oraz sekretarza. Każda obecna
na Zjeździe uczelnia miała prawo wyde−

legować jednego przedstawiciela z głosem
decyzyjnym. W ten sposób wyklarowało
się szanowne grono zaprezentowane na
fot. 2.

Zgodnie ze statutem, spośród członków
Rady Porozumienia wybrano przewodni−
czącego, którym 8 głosami na 10 odda−
nych został Piotr Grzybowski, zaś sekre−
tarzem, również 8 głosami na 10 odda−
nych, Piotr Koza. Tym samym Porozumie−
nie ukonstytuowano.

Przechodząc do kolejnego punktu pro−
gramu, podjęto debatę poświęconą funk−
cjonowaniu Porozumienia w krajowym
środowisku akademickim. W jej trakcie
zostały poruszone następujące tematy:

Porozumienie Doktorantów Uczelni TechnicznychPorozumienie Doktorantów Uczelni TechnicznychPorozumienie Doktorantów Uczelni TechnicznychPorozumienie Doktorantów Uczelni TechnicznychPorozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych
 I Zjazd Bukowiec 2008 I Zjazd Bukowiec 2008 I Zjazd Bukowiec 2008 I Zjazd Bukowiec 2008 I Zjazd Bukowiec 2008

Fot. 1
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Fot. 2. Rada Porozumienia (od lewej, górny rząd: Paweł Kot – Politechnika Krakowska,
Roman Kroczek – Politechnika Śląska,  Piotr Grzybowski – Politechnika Rzeszowska, Grzegorz
Burzyński – Politechnika Poznańska, Waldemar Stefaniak – Politechnika Szczecińska, Jacek
Piotrowski (w zastępstwie Piotra Kozy) – Politechnika Warszawska; od lewej, dolny rząd:
Magdalena Piechówka – Politechnika Wrocławska, Magdalena Cybula – Politechnika Łódzka,
Kamila Mateja – Politechnika Opolska, Agnieszka Kaczmarek – Politechnika Gdańska)

· znak identyfikacji PDUT,
· możliwości współpracy z KRD,
· organizatorzy kolejnego zjazdu,
· konieczność zapoznania się z liczbą

doktorantów na uczelniach technicz−
nych i możliwościami poszczególnych
uczelni w zakresie kształcenia na stu−
diach doktoranckich,

· potrzeby finansowe PDUT i możliwo−
ści znalezienia źródeł finansowania,

· kwestia kursów pedagogicznych dla
doktorantów na różnych uczelniach.
Zostały poruszone także tematy moż−

liwości finansowania działań i projektów
ze środków unijnych. Jednym z głównych
tematów dyskusji były różnice w formie
prowadzenia studiów doktoranckich na
różnych uczelniach. Rada postanowiła, że
konieczne jest utworzenie Platformy Wie−
dzy, zawierającej dane :
· liczbę doktorantów na studiach niesta−

cjonarnych i stacjonarnych,
· informacje o uczelni: struktura, miej−

sce, budżet przeznaczony na doktoran−
tów,

· warunki mieszkaniowe,
· warunki socjalne, zapomogi,
· prowadzenie zajęć dydaktycznych,
· możliwe do odbycia kursy pedagogicz−

ne,
· stypendia doktoranckie,
· ubezpieczenia i bezpieczeństwo,
· warunki pracy doktorantów,
· języki obce: seminaria, liczba godzin,

lektoraty (języki inne niż angielski),
· kursy z umiejętności miękkich (soft

skills – umiejętność prezentacji, umie−
jętności kontrolowania grupy etc.),

· projekty unijne związane z doktoran−
tami lub przez nich prowadzone.

Jak można przeczytać, doktoranci uczel−
ni technicznych podjęli szeroką tematykę

działań, potwierdzając nieprawidłowość
wszędzie panującej opinii, że nie ma sa−
morządności doktorantów, bo jej nie wi−
dać. Działają, i to bardzo kreatywnie,
a Porozumienie Doktorantów Uczelni Tech−
nicznych jest tego najlepszym dowodem.

Agnieszka Kaczmarek
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Po trzydzieści tysięcy złotych dostali
doktoranci wyższych uczelni Trójmia−

sta, którzy dowiedli, że wyniki ich pracy
naukowej przyczynią się do rozwoju wo−
jewództwa pomorskiego. W konkursie
mieli prawo uczestniczyć przedstawiciele
kierunków przyrodniczych i ścisłych. Nie
było wśród nich humanistów. Spośród 131
wniosków wybrano 50 najlepszych, w tym
25 z Politechniki Gdańskiej. Stypendia po−
chodzą z funduszy Unii Europejskiej. In−
noDoktorantów 16 grudnia uhonorował w
Dworze Artusa Jan Kozłowski, marszałek
województwa pomorskiego. Konkurs In−
noDoktorant odbył się po raz pierwszy.

Marszałek Jan Kozłowski podkreślał,
że jako gospodarz i menedżer regionu
musi dbać o wzajemne przenikanie inte−
resów przemysłu i nauki. – Ten projekt
ma pobudzać środowiska naukowe do

myślenia innowacyjnego, tak aby możli−
we było wdrażanie teorii w praktykę –
wyjaśniał. – Młodzi naukowcy często stają
przed dylematem: kontynuować pracę
badawczą czy zarabiać. Stypendia z pro−
gramu InnoDoktorant mają im pomóc
dokonać właściwego wyboru. Mam na−
dzieję, że będą kolejne edycje i kolejni
młodzi, zdolni z niego skorzystają.

Na uroczystość rozdania stypendiów
do Dworu Artusa przybyli licznie przed−
stawiciele władz uczelnianych, promoto−
rzy doktoratów oraz eksperci, którzy
wskazali szczęśliwą pięćdziesiątkę. Pro−
rektor ds. badań naukowych i wdrożeń
PG, prof. Jan Hupka, z dumą podkreślał,
że doktoranci z Politechniki Gdańskiej
wykazali się w konkursie wysokim wskaź−
nikiem sukcesu. – Jeśli na 64 wnioski Uni−
wersytetu Gdańskiego i 48 z Politechni−

ki, wynik końcowy ułożył się w proporcji
– 25 stypendiów dla Politechniki i 21 dla
Uniwersytetu, jest się z czego cieszyć –
tłumaczył tuż po uroczystości prof. Hup−
ka. – Oznacza to, że nasi doktoranci
wiedzą, jak należy współpracować z prze−
mysłem i wierzą we własne siły.

Doktoranci zgodnie przyznają, że pie−
niądze przydadzą im się na zwykłe co−
dzienne wydatki, a InnoDoktorant tym się
różni od wielu innych stypendiów, że po−
zyskane fundusze można przeznaczyć na
dowolne cele. W sprawozdaniu końco−
wym doktoranci nie będą musieli wyka−
zać, że wydali pieniądze na cele badaw−
cze. Fundusze z projektu pozwolą im ra−
czej spokojnie prowadzić badania. – Spę−
dzam średnio dziesięć godzin dziennie na
uczelni – mówi Grażyna Romanik, dok−
torantka IV roku Wydziału Chemiczne−
go. – Praca nad doktoratem to wymagają−
ce zajęcie, więc trudno byłoby mi znaleźć
jeszcze czas na pracę zarobkową.

Trzydzieści tysięcy na dobry początekTrzydzieści tysięcy na dobry początekTrzydzieści tysięcy na dobry początekTrzydzieści tysięcy na dobry początekTrzydzieści tysięcy na dobry początek
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Grażyna nawet sprawy osobiste odło−
żyła na później. Ustalili wspólnie z narze−
czonym, że ślub wezmą dopiero po dok−
toracie, pewnie jesienią przyszłego roku.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że
to właśnie Wydział Chemiczny ma naj−
silniejszą reprezentację wśród InnoDok−
torantów, bo aż 15 osób spośród 25 wy−
różnionych politechników to właśnie che−
micy. Jedni twierdzą, że to pewnie z tego
powodu, że na chemii jest w ogóle naj−
więcej doktorantów, bo około 140; inni
powiadają, że program stypendialny prze−
widywał szerokie spektrum tematów dla
chemików, a jeszcze kto inny jest zdania,
że na Wydziale Chemicznym panuje do−
bry klimat dla rozwoju młodych.

Wielu młodych pracowników nauko−
wych wyznaje, że niełatwo było wykazać
we wniosku o stypendium bezpośredni
związek badań prowadzonych w ramach
pracy doktorskiej z możliwością wykorzy−
stania w przemyśle, co było jednym z
warunków przystąpienia do programu. –
A jeszcze trudniej było mi opisać badania
przy użyciu dwóch tysięcy znaków –
uśmiecha się Tomasz Barnert, doktorant
IV roku Wydziału Elektrotechniki i Au−
tomatyki. – Mieliśmy przecież do dyspo−
zycji tylko kawałek strony formatu A4.
Kilka dni się nad tym męczyłem.

Praca badawcza Tomasza skupia się
wokół tematu bezpieczeństwa obiektów
krytycznych, czyli takich, których funk−
cjonowanie stwarza potencjalnie duże ry−
zyko dla otoczenia. – Moim zadaniem jest

określenie metodologii analizy ryzyka wy−
korzystywanej w określaniu wymagane−
go poziomu nienaruszalności bezpieczeń−
stwa (tzw. SIL) dla systemu technicznego
wykonującego funkcje bezpieczeństwa –
tłumaczy młody naukowiec. – Ma to zwią−
zek z bezpieczeństwem funkcjonalnym
instalacji procesowych przetwarzających,
na przykład, substancje chemiczne. Każ−
da funkcja bezpieczeństwa ma za zadanie
zredukować wartość ryzyka związanego
z procesem do wartości tolerowanej. Ar−
chitektura systemu realizującego taką
funkcję zbudowana jest zasadniczo z
trzech grup urządzeń: elementów pomia−
rowych, logicznych oraz wykonawczych.

Tomasz Barnert ma zamiar opracować
metodę analizy bezpieczeństwa funkcjo−
nalnego, dzięki której możliwe będzie
określanie zagrożeń oraz scenariuszy awa−
ryjnych występujących w analizowanym
systemie technicznym, określanie wyma−
ganego poziomu SIL dla budowanych
struktur systemów bezpieczeństwa ESD,
a także system wspomagania wyboru od−
powiedniej architektury oraz zasad eks−
ploatacji tychże systemów.

Pytany o życie osobiste odpowiada, że
właśnie przeprowadzają się z żoną i czte−
romiesięczną córeczką Zosią do nowego
mieszkania, kupionego częściowo na kre−
dyt.

Opracowaniem metod umożliwiają−
cych ocenę przydatności do spożycia ole−
jów roślinnych zajmuje się Justyna Gro−
madzka z III roku studiów doktoranckich

na Wydziale Chemicznym. Justyna w przy−
szłości bardzo chciałaby zostać na uczel−
ni. W tej chwili wybiera się na staż do Fin−
landii. Tymczasem bardzo cieszy się ze sty−
pendium, bo dzięki niemu ma pewność, że
będzie mogła wyjechać na wielki kongres
„tłuszczowy”, który niebawem odbędzie
się w Australii. To niebagatelny wydatek,
bo rzędu ośmiu tysięcy złotych. – Dla mło−
dego naukowca najważniejsza jest możli−
wość uczestnictwa w konferencjach i pra−
ca nad kolejnymi publikacjami – twierdzi
Justyna. – Tylko przyglądając się temu, co
robią inni na świecie, oraz prezentując wła−
sne osiągnięcia, można efektywnie praco−
wać naukowo.

W uroczystości wręczenia stypendiów
towarzyszył jej małżonek, podobno bar−
dzo pomocny w pracy badawczej. – Cza−
sem w weekend jeździ na uczelnię, żeby
wymienić mi próbki – dopowiada Justy−
na. – On też pomógł mi zwięźle, precy−
zyjnie i zrozumiale sformułować wniosek
o stypendium. Często zresztą w domu roz−
mawiamy o mojej pracy i Tomasz uczy
mnie, jak opowiadać, aby każdy mógł
mnie zrozumieć. – To jest potrzebne we
współpracy z przemysłem – tłumaczy To−
masz Gromadzki, informatyk, również
absolwent Politechniki Gdańskiej. – Prze−
cież biznesmeni nie muszą wiedzieć tego,
co my, ważne abyśmy potrafili ich prze−
konać, że to, co im proponujemy, jest do−
bre. Czasem też trzeba wytłumaczyć, na
jakiej zasadzie działa dany produkt i ja−
kie ma zalety.

Uhonorowani doktoranci z marszałkiem województwa pomorskiego Janem Kozłowskim                                              Fot. Krzysztof Krzempek
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Pieniądze dla doktorantów pochodzą z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działania 8.2, poddziałania 8.2.2 „Regio−
nalne Strategie Innowacji”, finansowa−
nych ze środków Europejskiego Fundu−
szu Społecznego, budżetu państwa oraz
budżetów samorządów województw. Zo−
staną wypłacone w dwóch transzach, po
15 tysięcy złotych.

Kierunki preferowane w ramach Re−
gionalnej Strategii Innowacji dla woje−
wództwa pomorskiego:
· matematyka, fizyka, chemia, biologia

i inne nauki przyrodnicze,
· technologie informacyjne, telekomuni−

kacja, elektronika, informatyka,
· biotechnologia,
· chemia leków,
· technologie przetwórstwa żywności,
· materiały funkcjonalne, nowe materia−

ły, nanotechnologia,
· ekotechnologia, nowe źródła energii,
· elektrotechnika, automatyka i roboty−

ka,
· budowa maszyn, pojazdów i statków,
· nowoczesne materiały i technologie

budowlane,
· nauki ekonomiczne i prawne związa−

ne z ochroną własności przemysłowej,
transferu innowacji oraz komercjaliza−
cji nowych technologii i produktów.

InnoDoktoranci z PolitechnikiInnoDoktoranci z PolitechnikiInnoDoktoranci z PolitechnikiInnoDoktoranci z PolitechnikiInnoDoktoranci z Politechniki
GdańskiejGdańskiejGdańskiejGdańskiejGdańskiej

· Tomasz Barnert,
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

· Arkadiusz Cimiński,
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

· Michał Gliński, Środowiskowe Stu−
dium Doktoranckie (Wydział Mecha−
niczny/Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej/Wydział Oce−
anotechniki i Okrętownictwa)

· Justyna Gromadzka,
Wydział Chemiczny

· Piotr Hildebrandt,
Wydział Chemiczny

· Leszek Jarzębowicz,
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

· Monika Joskowska,
Wydział Chemiczny

· Tomasz Kaczmarczyk,
Wydział Mechaniczny

· Joanna Koprowska,
Wydział Chemiczny

· Błażej Kudłak,
Wydział Chemiczny

· Marcin Kulawiak,
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

· Justyna Leibner−Ciszak,
Wydział Chemiczny

· Izabela Łącka, Wydział Chemiczny
· Justyna Łuczak, Wydział Chemiczny
· Wojciech Marynowski,

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

· Piotr Ostrowski, Wydział Chemiczny
· Anita Piasek, Wydział Chemiczny
· Maciej Reichel, Środowiskowe Stu−

dium Doktoranckie (Wydział Mecha−
niczny/Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej/Wydział Oce−
anotechniki i Okrętownictwa)

· Grażyna Romanik,
Wydział Chemiczny

· Jacek Ryl, Wydział Chemiczny
· Kamila Sadowska,

Wydział Chemiczny
· Agnieszka Sagajdakow,

Wydział Chemiczny
· Wiktor Sieklicki, Środowiskowe Stu−

dium Doktoranckie (Wydział Mecha−
niczny/Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej/Wydział Oce−
anotechniki i Okrętownictwa)

· Anna Śmiechowska, Wydział Che−
miczny

· Tadeusz Widerski, Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska

InnoDoktoranci z UniwersytetuInnoDoktoranci z UniwersytetuInnoDoktoranci z UniwersytetuInnoDoktoranci z UniwersytetuInnoDoktoranci z Uniwersytetu
GdańskiegoGdańskiegoGdańskiegoGdańskiegoGdańskiego

· Daria Biechowska
· Edyta Biskup
· Agata Błaszczyk
· Agnieszka Gałka
· Bogna Ignatowska−Jankowska
· Adrian Karpowicz
· Anna Kloska
· Jana Kobelyanskaya
· Agnieszka Kubowicz
· Małgorzata Leśniewska
· Joanna Łoś
· Marcelina Malinowska
· Bożena Nejman
· Łukasz Rąbalski
· Maria Rucińska−Zjadacz
· Patrycja Siudek
· Anna Szpitter
· Anna Toruńska
· Dobrochna Walkiewicz
· Beata Zadykowicz
· Tomasz Zarzycki

InnoDoktorant międzyuczelnianyInnoDoktorant międzyuczelnianyInnoDoktorant międzyuczelnianyInnoDoktorant międzyuczelnianyInnoDoktorant międzyuczelniany
· Mariusz Grinholc, Uniwersytet Gdań−

ski/Akademia Medyczna w Gdańsku

InnoDoktoranci z AkademiiInnoDoktoranci z AkademiiInnoDoktoranci z AkademiiInnoDoktoranci z AkademiiInnoDoktoranci z Akademii
Medycznej w GdańskuMedycznej w GdańskuMedycznej w GdańskuMedycznej w GdańskuMedycznej w Gdańsku

· Katarzyna Gierat−Haponiuk
· Anna Lass
· Piotr Niedoszytko

Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe

Ekspozycję dokumentującą zmagania
studentów można było oglądać w grud−

niu przed politechniczną aulą. Wystawie to−
warzyszył kiermasz przedświąteczny. Wy−
stawa skupiała zdjęcia i projekty wykonane

przez studentów architektury podczas ma−
jowych warsztatów. Zajęcia terenowe pod
hasłem „Miasta bez barier”, które tym ra−
zem odbyły się w Tczewie i w Gdańsku
Wrzeszczu, są częścią programu „Projekto−

wanie przestrzeni wspólnej”, realizowane−
go przez Wydział Architektury PG. Nad−
rzędnym celem tego programu jest przeła−
manie barier architektonicznych i mental−
nych, a tym samym stworzenie życzliwego
środowiska osobom niepełnosprawnym.

– Dzięki warsztatom terenowym „Mia−
sta bez Barier” studenci propagują wraż−
liwość społeczną na potrzeby niepełno−
sprawnych, a tym samym uczestniczą w
tworzeniu przyjaznego im środowiska.
Studenci siadają na wózki inwalidzkie i
wkładają specjalne gogle, aby poznać i
odczuć potrzeby osób niepełnosprawnych
ruchowo i niewidomych – mówi dr inż.

Od ponad czterech lat studenci Wydziału Architektury Politechniki GdańskiejOd ponad czterech lat studenci Wydziału Architektury Politechniki GdańskiejOd ponad czterech lat studenci Wydziału Architektury Politechniki GdańskiejOd ponad czterech lat studenci Wydziału Architektury Politechniki GdańskiejOd ponad czterech lat studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
wcielają się w rolę osób niepełnosprawnych, odnajdują bariery architektoniczne,wcielają się w rolę osób niepełnosprawnych, odnajdują bariery architektoniczne,wcielają się w rolę osób niepełnosprawnych, odnajdują bariery architektoniczne,wcielają się w rolę osób niepełnosprawnych, odnajdują bariery architektoniczne,wcielają się w rolę osób niepełnosprawnych, odnajdują bariery architektoniczne,
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arch. Marek Wysocki z Wydziału Archi−
tektury PG, inicjator warsztatów. – Studen−
ci muszą zmierzyć się z codziennymi pro−
blemami, zrobić zakupy, nadać paczkę na
poczcie, dokonać przelewu w banku, ku−
pić leki w aptece czy kwiaty w kwiaciarni.
Te niecodzienne ćwiczenia oddają codzien−
ne problemy niepełnosprawnych. Poma−
gają przyszłym architektom likwidować
bariery architektoniczne i społeczne, a
przede wszystkim mądrze projektować.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się
2 grudnia 2008 roku w Auli Politechniki
Gdańskiej. Ekspozycję otworzył prof.  Jan
Hupka, prorektor ds. badań naukowych i
wdrożeń.

– Politechnika jest ubogacona tym spo−
tkaniem, mimo że nie ma ono charakteru
naukowego. Bolejemy, że nasza uczelnia
jest tak bardzo niedostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Stworzenie przy−
jaznych warunków dla osób niepełno−
sprawnych jest jedynym z naszych priory−
tetów. W zabytkowym budynku Wydzia−
łu Chemicznego zbudowana zostanie na
przykład winda, która umożliwi porusza−
nie się po wszystkich piętrach – zapowie−
dział prorektor podczas otwarcia wystawy.

Gośćmi specjalnymi były władze miast,
w których odbyły się wiosenne warsztaty
„Miasta bez barier 2008”.

– Dziękuję, że Politechnika wykracza
poza swoją podstawową misję. Najser−
deczniej dziękuję studentom za zaanga−
żowanie. Bez nich przecież nie odbyłyby
się warsztaty. Ośmielam się prosić o wię−
cej – powiedziała Maria Podgórniak, peł−
nomocnik prezydenta miasta Gdańska ds.
osób niepełnosprawnych.

Młodym uczestnikom warsztatów dzię−
kował także prezydent Tczewa Zenon
Odya.

– Dzięki studentom Wydziału Archi−
tektury dostrzegliśmy bariery, z którymi
borykają się sprawni inaczej. Funkcjonu−

jąc w mieście, od wielu lat nie jesteśmy w
stanie zauważyć nawet oczywistych ba−
rier. Mam nadzieję, że to nie ostatnia taka
akcja, gdyż chcę, by w czwartym co do
wielkości mieście w województwie po−
morskim żyło się lepiej – zapowiedział. –
Jestem samorządowcem od osiemnastu lat
i pozwalam sobie stwierdzić, że sukcesem
samorządowości jest fakt, że niepełno−
sprawni wyszli z ukrycia. To ważne osią−
gnięcie, że udało się otworzyć miasto tak−
że dla sprawnych inaczej.

Po krótkich wystąpieniach Maria Pod−
górniak i Zenon Odya wręczyli pamiąt−
kowe dyplomy uczestnikom projektu.

Otwarcie wystawy podsumowującej
warsztaty było okazją do prezentacji za−
mierzeń studentów – stworzenia „Poli−
techniki bez barier”. Swoje plany przed−
stawiło Międzywydziałowe Koło Nauko−
we Technika dla Człowieka.

„Politechnika bez barier” ma na celu
ułatwienie codziennego życia wszystkim
odwiedzającym uczelnię, a szczególnie

Podczas wystawy „Miasta Bez Barier – Pokonać schody i obojętność” można było zakupić
upominki świąteczne wykonane przez osoby niepelnosprawne uczestniczące w zajęciach warsz−
tatów terapii zajęciowej. Zorganizowany po raz czwarty kiermasz zgromadził rekordową liczbę
placówek wspomagających osoby niepelnosprawne                            Fot. Krzysztof Krzempek

Dziekan Wydziału Architektury PG Antoni Taraszkiewicz wspólnie z Marią Podgórniak – Peł−
nomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych, Jackiem Wikczew−
skim – Dyrektorem MOPS w Gdańsku i Zenonem Odya – Prezydentem Miasta Tczewa wręczy−
li dyplomy uczestnikom ubiegłorocznych warsztatów „Miasta bez barier”, które odbyły się w
Gdańsku i Tczewie                                                                               Fot. Krzysztof Krzempek

Prezydent Tczewa Zenon Odya podkreślił zna−
czącą rolę samorządów lokalnych w kształto−
waniu przestrzeni dostepnej dla osób niepel−
nosprawnych i starszych

Fot. Krzysztof Krzempek
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osobom starszym oraz niepełnosprawnym
o ograniczonej zdolności ruchowej. To
także stworzenie serwisu internetowego
dla osób niepełnosprawnych, w którym
znajdzie się mapa campusu Politechniki
Gdańskiej, zaopatrzona w informacje o
dostępności obiektów wraz z trasami, po
których najłatwiej będzie poruszać się
osobom niepełnosprawnym. Będzie to też
miejsce rozwiązywania barier architekto−
nicznych i wymiany opinii na temat uczel−
ni. Portal będzie promował uczelnię i za−
chęcał osoby niepełnosprawne do rozpo−
częcia studiów na Politechnice Gdańskiej.
Stronę opracowują studenci Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informa−
tyki wspólnie z członkami koła naukowe−
go „Technika Dla Człowieka”.

Młodzi architekci zapowiadają też
stworzenie portalu umożliwiającego pu−
blikację i sprzedaż, w tym aukcje, prac
artystycznych wykonanych przez osoby
niepełnosprawne. Portal będzie informo−
wał o wydarzeniach ważnych dla zakła−
dów terapii zajęciowej.

Oba portale będą konstrukcyjnie dosto−
sowane do potrzeb osób niepełnospraw−
nych, np. poprzez  zmianę schematu ko−
lorów serwisu lub sterowanie wielkością
czcionki.

W trakcie wernisażu ogłoszono zwy−
cięzców konkursu „Miejsce przyjazne
osobom niepełnosprawnym”. Nagrodą
była symboliczna tablica z brązu, która
zawiśnie na najbardziej przyjaznym
obiekcie. Konkurs zainicjował Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Wyróżnienie zdobyła Szkoła Podsta−
wowa nr 39 w Gdańsku. Równorzędnymi
laureatami zostali: Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku oraz Szkoła
Podstawowa nr 12 w Gdańsku. Jury kon−
kursowe oceniało przestrzenną dostępność
budynku dla osób niepełnosprawnych, ale
też przygotowanie personelu placówki do
pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na zokończenie imprezy interpretacje muzyki klasycznej zaprezentował zespół „Szósty Zmysł”,
w składzie: Katarzyna Maliszewska, Eliza Praska i Monika Marczuk. Fot. Krzysztof Krzempek

Po prezentacjach i wystąpieniach nad−
szedł czas na główny punkt programu – kier−
masz przedświąteczny połączony z licytacją
prac plastycznych wykonanych przez oso−
by niepełnosprawne. Dochód ze sprzedaży
prac, ponad 850 złotych, przeznaczono na
leczenie chorego na dziecięce porażenie mó−
zgowe i poruszającego się na wózku 17−let−
niego Kuby Ciecierskiego z Gdyni. Marze−
niem Kuby, które chce pomóc spełnić mu
jego klasa, jest stanąć na własnych nogach.
Postanowili, że zbiorą 25 tys. zł potrzebne
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, MF
Walkera. Żeby wypromować swój pomysł,
nakręcili w szkole 10−minutowy film „Będę
mógł chodzić” i umieścili go na YouTube.
Dotąd obejrzało go 2249 internautów.

– To ważne przedsięwzięcie. Cieszę
się, że aukcja na Politechnice choć trochę
pomoże Kubie – mówi dr inż. arch. Ma−
rek Wysocki z Wydziału Architektury, or−
ganizator warsztatów i wystawy.

Uroczystość zakończył koncert zespo−
łu „Szósty Zmysł”, w skład którego
wchodzą trzy dziewczęta: dwie niewido−
me i jedna słabo widząca. Tworzą inter−
pretacje muzyki klasycznej.

Patronat nad wystawą „Miasta bez ba−
rier 2008” objęli prezydenci Gdańska i
Tczewa oraz rektor Politechniki Gdańskiej.

Ewa Kuczkowska
Biuro Prasowe

Dziękujemy studentom z Samorządu
Studentów z Wydziału Architektury za
pomoc w zorganizowaniu wystawy i kier−
maszu na terenie Politechniki oraz wszyst−
kim, którzy wspierają tą cenną inicjatywę

Pani Marta Kowalska – nauczyciel wspoma−
gający w klasie Kuby Ciecierskiego przedsta−
wiła inicjatywę uczniów klasy IIb z XVI LO
w Gdyni, którzy zorganizowali akcję zbiórki
pieniędzy na zakup sprzętu, mającego pozwo−
lić Kubie samodzielnie poruszać się. Prace na
aukcję przekazali również sami niepełnospraw−
ni, wystawiający swoje prace na politechnicz−
nym kiermaszu          Fot. Krzysztof Krzempek

Urszula Nalazek – przewodnicząca Między−
wydziałowego Koła Naukowego „Technika
dla Człowieka” zaprezentowała dwa projekty
„Politechnika bez barier” i „Bank Prezentów”,
realizowane wspólnie ze studentami WETI PG

Fot. Krzysztof Krzempek

 Do licytowania prac na rzecz Kuby zachęcał
Bogusz Ostalski – Przewodniczący Samorzą−
du Studentów Wydziału Architektury PG

Fot. Krzysztof Krzempek
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3grudnia o godzinie 12:35 sprzed
Gmachu Głównego Politechniki

Gdańskiej odjechał autokar z czter−
dziestoma dwoma chórzystami i dyry−
gentem. Celem podróży była Litwa, kon−
kretnie Wilno, dokąd udaliśmy się na za−
proszenie Chóru Uniwersytetu Technicz−
nego im. Gedymina. Jest to efekt dawno
zapoczątkowanej i długo trwającej przy−
jaźni między tymi chórami, której upust
dał wspólny koncert w Auli Uniwersy−
tetu, łącznie z trzecim Akademickim
Chórem Uniwersytetu z Kowna.

Wyjazd ten był pod każdym wzglę−
dem udany. Bardzo serdecznie przyję−
to nas w samym Wilnie, zapewniono
wszelką niezbędną pomoc, abyśmy czu−
li się swobodnie. Również sam koncert
został zorganizowany bardzo profesjo−
nalnie. W auli zgromadziła się spora
grupa widzów, hojnie obdarzających
wszystkie chóry brawami. Każdy z wy−
stępujących chórów miał około 20 mi−
nut czasu na zaprezentowanie swojego
repertuaru, po czym wszystkie wspól−
nie stanęły na scenie, by zaśpiewać trzy
litewskie utwory: „Tris Dienas”, „Lie−
tuva Brangi”, „Del Tos Dainos” oraz na
sam koniec – „Gaudeamus Igitur”.
Oklaskom i gratulacjom nie było koń−
ca, dzięki czemu schodziliśmy ze sce−
ny bardzo usatysfakcjonowani. Po kon−
cercie zorganizowany został dla trzech
zaprzyjaźnionych chórów bankiet, na
którym można było usłyszeć muzykę
ludową oraz nowoczesną stronę litew−

skiego rocka. Pyszne jedzenie i żywe
melodie zachęcały do ciągłej zabawy.

Następnego dnia, w sobotę, mieliśmy
czas na zwiedzanie stolicy Litwy, która
urzekła nas swym pięknem, w szczegól−
ności Stare Miasto i Cmentarz na Rossie.

Cały plan dnia (zwiedzanie miasta,
posiłki itp.) był skrupulatnie zaplano−
wany przez naszych litewskich gospo−
darzy, którzy wykazywali się niezwykłą
życzliwością.

Niedziela upłynęła pod znakiem
przygotowań do powrotu do Polski, lecz

Chóralne śpiewanie w WilnieChóralne śpiewanie w WilnieChóralne śpiewanie w WilnieChóralne śpiewanie w WilnieChóralne śpiewanie w Wilnie to, co było tego dnia najważniejsze, to
odwiedziny Ostrej Bramy i oprawa mu−
zyczna mszy świętej (odprawianej w
języku polskim) w kościele św. Teresy.
Ostatnim utworem, który został wyko−
nany przez Chór Politechniki Gdańskiej
na tym wyjeździe, było „Gaude Mater
Polonia”, zaśpiewane pod obrazem Mat−
ki Boskiej Ostrobramskiej. Było to na−
sze ostatnie spojrzenie na przepiękne
Wilno, po czym nastąpił powrót do Pol−
ski.

Podróż powrotna była doskonałym
momentem do zadumy nad tym wszyst−
kim, co na Litwie przeżyliśmy: gościn−
ność organizatorów koncertu, występ,
który był wielkim przeżyciem dla
wszystkich nas i wreszcie liczne atrak−
cje, które dla nas przygotowano. Moż−
na powiedzieć, że w tamtej chwili po−
wrót nie był rzeczą, której wszyscy naj−
bardziej pragnęliśmy.

Jak już wspominałem, wyjazd był
pod wieloma względami bardzo udany,
lecz szczególnie warto nadmienić, iż
brało w nim udział wielu nowych, świe−
żo upieczonych chórzystów, z różnych
wydziałów i kierunków. Ja należę do tej
grupy i mogę śmiało powiedzieć, iż zde−
cydowanie się na przyjście pierwszy raz
na próbę chóru (w październiku ub. r.)
było naprawdę dobrym wyborem.

Wiem z własnego doświadczenia, że
ciężkie wydaje się studiowanie trudnych
i niekiedy bardzo absorbujących kierun−
ków, a jednocześnie angażowanie się w
chór, lecz zapewniam, że to mylne wra−

Wilno; chór przed Ostrą Bramą                                                                  Fot. Jarosław Suchocki

Wilno; chór w kościele św. Piotra i Pawła                                                 Fot. Jarosław Suchocki
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żenie. Starsi stażem chórzyści pomagają
na każdym kroku, życzliwie i bezinte−
resownie można od nich uzyskać pomoc
w niemalże każdym naukowym zakre−
sie (są tu studenci z wszystkich możli−
wych wydziałów i większości kierun−
ków).

Nie pozostaje mi nic innego, jak tyl−
ko zaprosić rzesze nowych studentów
do wstąpienia w szeregi chóru, podzię−
kować wszystkim organizatorom wy−
jazdu oraz życzyć, aby takich wyjazdów
było jak najwięcej.

Marcin Bocheński
Student Wydziału Inżynierii Lądowej

i ŚrodowiskaWilno; chór podczas próby                                                                                 Fot. Anna Banel

Kadencja nowych władz Samorządu
Studentów Politechniki Gdańskiej

rozpoczęła się 1 stycznia. Przez najbliż−
szy rok to oni reprezentować będą stu−
dentów przed władzami uczelni i wydzia−
łów.

Parlament wyborczy – podczas które−
go wybrano najważniejsze organy stu−
denckie oraz przedstawicielstwa w orga−
nach uczelni (m.in. przewodniczącego,
członków zarządu, prezydium, komisji
prawno−rewizyjnej, uczelnianej rady stu−
dentów, sądu koleżeńskiego, przedstawi−
cieli studentów w komisjach dyscyplinar−
nych, komisjach senackich, senatorów stu−
denckich) – odbył się 6 grudnia. Obrady,
w których wzięło udział 77 parlamenta−
rzystów, trwały od godz. 10 do 20.

– Bardzo szerokie możliwości realizo−
wania i rozwijania swoich zainteresowań,
umiejętności i pasji. A wszystko to bez−
stresowo i za darmo – Bartosz Julkowski,
nowy przewodniczący, zachwala poten−
cjał Samorządu Studentów Politechniki
Gdańskiej. – Służymy pomocą każdemu,
kto chciałby zrobić coś ciekawego, a nie
wie, jak się do tego zabrać. To właśnie z
nami można doskonalić projektowe podej−
ście do wszelkiego rodzaju spraw, na−
uczyć się, jak organizować i tworzyć,
współpracować w grupie, rozwiązywać
problemy, właściwie gospodarować cza−
sem. SSPG to niesamowita przygoda,
wspaniali ludzie i niezapomniane wspo−
mnienia.

Podstawowymi organami SSPG są
Wydziałowe Rady Studentów, zaś naj−
wyższym organem uchwałodawczym –
parlament. To właśnie on podejmuje naj−
bardziej kluczowe i strategiczne decyzje
dotyczące działalności studenckiej. Zada−
niem parlamentu jest również wybór prze−
wodniczącego oraz członków zarządu,
czyli osób, które nadzorują funkcjonowa−
nie samorządu. Członkowie zarządu kie−
rują pracami komisji realizujących powie−
rzone im zadania. Komisje są organami
otwartymi, a ich członkiem może zostać
każda osoba chętna do współpracy.

Wybory członków Wydziałowych Rad
Studentów oraz parlamentu odbywają się

zawsze na początku roku akademickiego,
a ich kadencja rozpoczyna się w tydzień
po zakończeniu wyborów. Przewodniczą−
cy oraz zarząd wybierani są przez parla−
ment na pierwszym posiedzeniu, które
odbywa się na początku grudnia. Kaden−
cja przewodniczącego oraz zarządu, wska−
zanego przez samego przewodniczącego,
rozpoczyna się 1 stycznia.

Oto przewodniczący SSPG i jego za−
stępcy, z których każdy zajmie się inną
formą aktywności Samorządu.
· Przewodniczący SSPGPrzewodniczący SSPGPrzewodniczący SSPGPrzewodniczący SSPGPrzewodniczący SSPG

Bartosz Julkowski, IV rok, Wydział Za−
rządzania i Ekonomii, kierunek: Zarzą−
dzanie, senator PG
– Chciałbym, aby Samorząd był silny.
Silny tak wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Bez sprawnego funkcjonowania we−
wnętrznego nie będziemy bowiem w

Studenci wybrali swoich reprezentantówStudenci wybrali swoich reprezentantówStudenci wybrali swoich reprezentantówStudenci wybrali swoich reprezentantówStudenci wybrali swoich reprezentantów
na rok 2009na rok 2009na rok 2009na rok 2009na rok 2009

Od lewej: Waldemar Dzienisz, Bartosz Nadwodny, Wojciech Olszewski, Piotr Sacharuk, Mag−
dalena Gaca, Bogusław Parol, Marcin Uske i Bartosz Julkowski        Fot. Krzysztof Krzempek
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stanie efektywnie działać na rzecz stu−
dentów – mówi Bartosz Julkowski. –
Moim głównym zadaniem jest praca we−
wnątrz organizacji. Działaniami ze−
wnętrznymi będą zajmować się moi za−
stępcy. Nasza działalność jest tak roz−
budowana i wielowątkowa, że trzeba
poważnie pomyśleć nad usprawnieniem
wewnętrznej komunikacji i wymiany
informacji. Posłuży temu wykorzysta−
nie współczesnych metod informatycz−
nych. Niedługo wdrożony zostanie elek−
troniczny system finansowy, pierwszy
etap jednego z naszych projektów. Jed−
nak największym moim marzeniem jest
stworzenie Fundacji Samorządu Studen−
tów Politechniki Gdańskiej, która wspie−
rałaby nasze działania.
Kontakt: b.julkowski@pg.gda.pl

· Zastępca przewodniczącego ds. dy−Zastępca przewodniczącego ds. dy−Zastępca przewodniczącego ds. dy−Zastępca przewodniczącego ds. dy−Zastępca przewodniczącego ds. dy−
daktycznychdaktycznychdaktycznychdaktycznychdaktycznych
Piotr Sacharuk, IV rok, Wydział Elek−

troniki, Telekomunikacji i Informaty−
ki, kierunek: Elektronika i Telekomu−
nikacja, senator PG
Kontakt: p.sacharuk@pg.gda.pl

· Zastępca przewodniczącego ds. fi−Zastępca przewodniczącego ds. fi−Zastępca przewodniczącego ds. fi−Zastępca przewodniczącego ds. fi−Zastępca przewodniczącego ds. fi−
nansowo−gospodarczychnansowo−gospodarczychnansowo−gospodarczychnansowo−gospodarczychnansowo−gospodarczych
Bartosz Nadwodny, II semestr studiów
II stopnia, Wydział Elektrotechniki i
Automatyki, kierunek: Elektrotechni−
ka, senator PG
Kontakt: b.nadwodny@pg.gda.pl

· Zastępca przewodniczącego ds. kon−Zastępca przewodniczącego ds. kon−Zastępca przewodniczącego ds. kon−Zastępca przewodniczącego ds. kon−Zastępca przewodniczącego ds. kon−
taktów ze środowiskiem gospodar−taktów ze środowiskiem gospodar−taktów ze środowiskiem gospodar−taktów ze środowiskiem gospodar−taktów ze środowiskiem gospodar−
czym i naukowymczym i naukowymczym i naukowymczym i naukowymczym i naukowym
Bogusław Parol, IV rok, Wydział Elek−
troniki, Telekomunikacji i Informaty−
ki, kierunek: Elektronika i Telekomu−
nikacja, senator PG
Kontakt: b.parol@pg.gda.pl

· Zastępca przewodniczącego ds. kul−Zastępca przewodniczącego ds. kul−Zastępca przewodniczącego ds. kul−Zastępca przewodniczącego ds. kul−Zastępca przewodniczącego ds. kul−
tury i sportutury i sportutury i sportutury i sportutury i sportu
Magdalena Gaca, II rok, Wydział Oce−

Czarnym, w tym roku udało nam się po−
płynąć Pogorią na trasie Livorno–Ge−
nua. Rejs odbył się w końcówce listo−
pada. Młodzi żeglarze pokonali trasę Li−
vorno–Portoferraio–Monte Carlo–Ville−
franche–Genua – w sumie 166 godzin i
307 mil morskich.

– W tym rejsie doświadczyliśmy
wszystkiego, czego można tylko sobie
życzyć – pływania pod pełnymi żagla−
mi w pięknej, słonecznej pogodzie, ale
także okrutnego sztormu przy tempera−
turze zero stopni – opowiada Paweł
Bonikowski, student IV roku Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informa−
tyki Politechniki Gdańskiej, dla które−
go to był pierwszy pełnomorski rejs. –
Chętnie bym jeszcze popłynął na jakąś
dłuższą wyprawę. Miałem szczęście, bo

Żeglarze pod banderą PolitechnikiŻeglarze pod banderą PolitechnikiŻeglarze pod banderą PolitechnikiŻeglarze pod banderą PolitechnikiŻeglarze pod banderą Politechniki

Tylko w ciągu jednego roku prze
szkolili na żeglarzy jachtowych i

motorowodniaków ponad 130 studen−
tów. Przywieźli złoty medal z Mi−
strzostw Polski Szkół Wyższych. Na
koniec roku w nagrodę popłynęli w peł−
nomorski zimowy rejs żaglowcem szko−
leniowym Pogoria na trasie Livorno–
Genua. Pogoda ich nie rozpieszczała,
ale młodzież wróciła zadowolona. Dzia−
łająca przy Politechnice Gdańskiej Sek−
cja Żeglarska Klubu Uczelnianego AZS
pod opieką Janusza Kozaka, prodzieka−
na Wydziału Oceanotechniki i Okrętow−
nictwa, oraz trenera Jakuba Pankow−
skiego – Studium WFiS – podsumowa−
ła sezon.

Przed kilkoma laty rektor Janusz Ra−
choń uznał, że czas uporządkować spra−
wy żeglarskie na Politechnice – bowiem
co jakiś czas pojawiali się u niego ko−
lejni miłośnicy żagli z prośbą o wspar−
cie finansowe na jakieś pojedyncze
działania. – Wydział Oceanotechniki i
Okrętownictwa stał się koordynatorem
tej akcji, a ja otrzymałem polecenie służ−
bowe od dziekana Marka Dzidy, aby to
realizować – opowiada Janusz Kozak.

Akcja żeglarska na Politechnice
Gdańskiej ruszyła pełną parą. – Aby
biedny student zechciał tracić czas i pie−
niądze na żeglowanie, trzeba go naj−
pierw poinformować o tym, jakie moż−

liwości daje sekcja żeglarska, potem
zarazić go tą pasją – wykłada swój pro−
gram prodziekan Kozak. – Do tego po−
trzebne są obozy żeglarskie, zajęcia z
wychowania żeglarskiego, jako alterna−
tywa dla WF, dofinansowanie udziału
w wyjazdach szkoleniowych, pomoc w
rozwoju, dzięki ofercie szkoleń na ko−
lejne stopnie. Trzeba też młodym umoż−
liwić uzyskiwanie uprawnień do szko−
lenia kolejnych ludzi i wreszcie dać
możliwość pływań, także pełnomor−
skich.

Praca żeglarzy skupionych wokół Po−
litechniki Gdańskiej, a działających na
co dzień w Akademickim Związku
Sportowym, na Wydziale Oceanotech−
niki i Okrętownictwa oraz na Wydziale
Chemicznym, trwa przez cały okrągły
rok. Poczynając od treningów w ramach
Studium Wychowania Fizycznego, po−
przez remonty i konserwacje łódek, po
kursy, szkolenia i udział w imprezach
sportowych kończąc. – Na koniec se−
zonu zaś ci, którzy przez cały rok cięż−
ko pracowali, na przykład brali udział
w Regatach Pucharu Polski, gdzie
mamy siedem różnych startów, czy w
mistrzostwach szkół wyższych, mają
prawo za symboliczne pieniądze popły−
nąć w rejs dużym jachtem pełnomor−
skim – opowiada Jakub Pankowski. –
W ubiegłym roku płynęliśmy Zawiszą

Porwana bandera jest najlepszym dowodem na
to, że zimowy rejs na trasie Livorno−Genua nie
należał do łatwych

anotechniki i Okrętownictwa
Kontakt: m.gaca@pg.gda.pl

· Zastępca przewodniczącego ds. me−Zastępca przewodniczącego ds. me−Zastępca przewodniczącego ds. me−Zastępca przewodniczącego ds. me−Zastępca przewodniczącego ds. me−
diów i promocjidiów i promocjidiów i promocjidiów i promocjidiów i promocji
Marcin Uske, V rok, Wydział Zarzą−
dzania i Ekonomii
Kontakt: m.uske@pg.gda.pl

· Zastępca przewodniczącego ds. so−Zastępca przewodniczącego ds. so−Zastępca przewodniczącego ds. so−Zastępca przewodniczącego ds. so−Zastępca przewodniczącego ds. so−
cjalnychcjalnychcjalnychcjalnychcjalnych
Wojciech Olszewski, I rok magister−
skich studiów uzupełniających, Wy−
dział Zarządzania i Ekonomii, senator
PG
Kontakt: w.olszewski@pg.gda.pl

· Zastępca przewodniczącego ds.Zastępca przewodniczącego ds.Zastępca przewodniczącego ds.Zastępca przewodniczącego ds.Zastępca przewodniczącego ds.
struktury i organizacjistruktury i organizacjistruktury i organizacjistruktury i organizacjistruktury i organizacji
Waldemar Dzienisz, IV rok, Wydział
Zarządzania i Ekonomii, senator PG
Kontakt: w.dzienisz@pg.gda.pl

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy
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ominęły mnie wszelkie dolegliwości
związane z chorobą morską.

Marta Furtal  z II roku budownictwa
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Śro−
dowiska mówi, że bardzo podoba jej się
rytuał związany z żeglowaniem. – Roz−
klarowywanie i podnoszenie żagli to
piękna sprawa – mówi Marta. – Albo
tak zwane wybijanie szklanek podczas
czterogodzinnej wachty, kiedy czas od−
mierza się biciem co pół godziny w
dzwon.

Marta żegluje od dzieciństwa. Rodzi−
ce zabierali ją jako małą dziewczynkę
w rejsy po Jezioraku. Powiada, że uwiel−
bia ekstremalne przeżycia. Ma już na
swoim koncie zjazdy na linach, prze−
prawy przez rzekę, teraz do kompletu
może doliczyć rejs w sztormie po Mo−
rzu Śródziemnym. – W takim rejsie
człowiek może się przekonać, ile jest w
stanie wytrzymać, kiedy wieje,  pada,
w głowie wiruje, a na statku trzeba wy−
konać określone zadania. To niezła
szkoła charakteru, udało mi się poko−
nać słabość, ale rzadko zaglądałam do
mesy, bo nie bardzo miałam ochotę na
jedzenie – śmieje się Marta.

– Rzeczywiście, młodzi dostali ostrą
szkołę, kiedy wiatr wiał z siłą 66 wę−
złów, co można porównać z takim prze−
życiem, jakby wystawić głowę z samo−
chodu przy prędkości 120 kilometrów
na godzinę – przyznaje prodziekan Ko−
zak. – Nasza bandera doszczętnie po−
rwała się na wietrze, co zresztą dobrze
widać na zdjęciach.

– Chyba ze trzy dni mieliśmy taką
kiepską pogodę – dodaje Aleksander Fe−
reniec, absolwent Wydziału OiO. Alek
pochodzi z Mrągowa, można więc rzec,
że wychował się pod żaglami. To on był
sternikiem omegi, która w tym roku
podczas Mistrzostw Polski Szkół Wy−
ższych w Żeglarstwie zdobyła II miej−
sce w klasyfikacji indywidualnej.

Cała w emocjach jeszcze jest Kinga
Klepacka z Politechniki Białostockiej,
która w rejs politechniczny popłynęła
jako jedna z czterech osób nagrodzo−

nych w żeglarskim konkursie literac−
kim. – To jest fantastyczna przygoda
nauczyć się sterować wielką, 47−me−
trową łodzią – opowiada z zapałem Kin−
ga. – Nie mówiąc już o tym, że patrząc
w błękit morza i nieba można się na−
uczyć siebie, a tak naprawdę sprawdza
się swoją wytrzymałość, odporność psy−
chiczną i fizyczną. I co najważniejsze –
na wodzie człowiek uczy się dobrej
współpracy z grupie.

Na koniec rozmowy poprosiła o za−
cytowanie jej ulubionego tekstu Stani−
sławy Fleszarowej−Muskat:

„Morze bez nich (ludzi) jest wielką,
pustą wodą – wielkim, pustym mil−
czeniem.  Nie jest ani walką, ani pra−
gnieniem, ani miłością.
Staje się tym wszystkim dopiero
przez namiętność  i wolę człowieka.
Dopiero człowiek nadaje mu rangę
sprzymierzeńca albo wroga, powie−
rza mu własne marzenia, obdarza  je
własną duszą.
Rozumieć morze, to znaczy rozumieć
siebie w zetknięciu z nim, poznać
swój upór, swoją zaciętość w dąże−
niu ku niemu, swoją słabość, kiedy
grozi rozstanie (...), ponieważ ci, któ−
rzy naprawdę kochają morze, nie
umierają na nim...
Przestają tylko istnieć osobno...”.

SukcesySukcesySukcesySukcesySukcesy

Członkowie sekcji żeglarskiej mogą
się pochwalić w tym roku dwoma du−

Poza studentami w rejsie uczestniczyli również licealiści z Gliwic

We wrześniu 2008 młodzi żeglarze z Politechniki Gdańskiej przywieźli złoty medal z Mistrzostw
Polski Szkół Wyższych
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nowaliśmy czasowo cały spływ, dosto−
sowując go do liczby płynących osób,
długości trasy – ok. 14–15 km oraz
pory dnia, dzięki czemu wszyscy
uczestnicy bezpiecznie ukończyli tra−
sę. Miało miejsce również wręczenie
„blachy klubowej” – odznaki związa−
nej z  wielkimi zasługami dla Klubu,

obecnemu prezesowi SKK „Morz−
kulc”, Pawłowi Polańskiemu. Była to
już 19. odznaka w historii Klubu, co
pokazuje, że Klub ciągle się rozwija i
nie brakuje wśród jego członków osób
angażujących się w pracę na jego rzecz,
z myślą o rozwoju i jak najlepszym
funkcjonowaniu.

Spotkanie z ustępującym rektorem i obecnymi władzami uczelni                 Fot. Lech Nadolny

żymi sukcesami w klasie Omega – 4.
miejscem indywidualnym w regatach
Pucharu Polski, w którym startowali
wytrawni żeglarze z całego kraju, nie
tylko studenci, 2. miejscem indywidu−
alnie  oraz 1. miejscem w klasyfikacji
ogólnej w Mistrzostwach Polski Szkół
Wyższych.

KursyKursyKursyKursyKursy

Kursy odbywają się w stale unowo−
cześnianym Ośrodku Badawczym Wy−
działu Oceanotechniki i Okrętownictwa
PG w Iławie, gdzie stacjonują cztery
jednostki pływające pod politechniczną
banderą oraz w ośrodku żeglarskim w
Górkach Zachodnich w Gdańsku.

Już snują plany na kolejny sezon na
wodzie – początek w maju, kiedy to roz−
poczną się regaty o Puchar Polski i rów−
nolegle o Puchar Rektora Politechniki
Gdańskiej oraz Dziekana Wydziału
Oceanotechniki i Okrętownictwa. Sym−
bolicznie żegnając ustępującego rekto−
ra – prof. Janusza Rachonia, sprawoz−
dali przed nim osiągnięcia ostatnich pię−
ciu lat, tym samym zaprezentowali
przed nowym rektorem – prof. Henry−
kiem Krawczykiem – zamierzenia na
kolejne. Zaproszenie na spotkanie przy−
jęli również prorektorzy – prof. Jan
Hupka, prorektor ds. badań naukowych
i wdrożeń, oraz prof. Waldemar Kam−
rat, prorektor ds. kształcenia, również
zapaleni żeglarze.

Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe

Fotografie Sekcji Żeglarskiej PG

Od dnia 19 grudnia do 21 grudnia
2008 roku w Żelistrzewie, w

Ośrodku kolonijno−sportowym u Eli i
Zenka odbyły się 33. urodziny SKK
„Morzkulc”. Impreza była okazją do
spotkania się członków Klubu – czyli
studentów PG, jej absolwentów zwią−
zanych z Klubem oraz kajakarzy z ca−
łej Polski; była również możliwością
odświeżenia kontaktów i nawiązania
nowych, ze studentami z innych miast.

W dniu 20 grudnia odbył się spływ
uczestników rzeką Redą; był to pierw−
szy taki spływ, tak dużą grupą, rzeką
płynącą przez miasto, a mimo to cie−
kawą dla kajakarzy. Na wybranej przez
nas trasie, w początkowej części, rze−
ka bardzo meandrowała i musieliśmy
omijać dużo pomniejszych drzew oraz
łóz. Później jej koryto się rozszerzyło,
a nurt momentami przyspieszał tak, że
tworzyły się małe bystrza – co przy−
prawiało nas o mały dreszczyk emo−
cji. Warunki atmosferyczne, pomimo
krótkich opadów deszczu podczas po−
konywania początkowego odcinka tra−
sy spływu, były pomyślne. Zaopatrzy−
liśmy się w odpowiedni sprzęt, rozpla−

Trzydzieste trzecie urodzinyTrzydzieste trzecie urodzinyTrzydzieste trzecie urodzinyTrzydzieste trzecie urodzinyTrzydzieste trzecie urodziny
Studenckiego Klubu Kajakowego „Morzkulc”Studenckiego Klubu Kajakowego „Morzkulc”Studenckiego Klubu Kajakowego „Morzkulc”Studenckiego Klubu Kajakowego „Morzkulc”Studenckiego Klubu Kajakowego „Morzkulc”

Przelotny deszcz nam nie przeszkodził, sprawnie rozpakowaliśmy sprzęt i ruszyliśmy w dół rzeki
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Z początku rzeka meandrowała i musieliśmy
ominąć kilka zwalonych drzew i gałęzi. Po−
tem jej nurt przyspieszył, a koryto się rozsze−
rzyło, w takiej postaci przepływała przez mia−
sto – Redę. Taki typ rzeki był bardzo odpo−
wiedni dla naszego spływu. Przed zmrokiem
ukończyliśmy trasę, ogrzaliśmy się przy ogni−
sku i ruszyliśmy autokarem w drogę powrotną
do ośrodka

Ważnym elementem obchodzenia
urodzin Klubu jest wspólne spędzanie

Studenci rozdali w imieniu św. MikołajaStudenci rozdali w imieniu św. MikołajaStudenci rozdali w imieniu św. MikołajaStudenci rozdali w imieniu św. MikołajaStudenci rozdali w imieniu św. Mikołaja
setki uśmiechówsetki uśmiechówsetki uśmiechówsetki uśmiechówsetki uśmiechów

Miś wielki jak człowiek, lalki, loko−
motywa, zestaw małego majster−

kowicza, czekolada, paczka kredek,
książeczka o „Czerwonym Kapturku”,
warcaby – przez trzy tygodnie trwania
przedświątecznej akcji studenci zebrali
ponad 700 pluszaków, 190 kg słodyczy,
300 gier planszowych i puzzli, niezli−
czoną ilość innego rodzaju zabawek, ar−
tykułów papierniczych i ubrań. „Roz−
dajemy uśmiech” to międzyuczelniana
akcja zbiórki zabawek i słodyczy, któ−
re w świątecznych paczkach powędro−
wały do dzieci ze świetlic środowisko−
wych na terenie całego Trójmiasta. Ini−
cjatorem przedsięwzięcia był Samorząd
Studentów PG we współpracy z inni
uczelniami Trójmiasta.

– Podarunki powędrowały do ponad
350 dzieci, odwiedzających świetlice
środowiskowe nie tylko na terenie Trój−
miasta. Paczki powędrowały także do
dwóch świetlic w Grudziądzu, a także
do jednej dużej placówki znajdującej się
przy kościele w Wejherowie, do której

uczęszcza ponad 80 dzieci – relacjonu−
je Mgdalena Gaca, która wraz z Bartło−

miejem Jaworowskim oraz Maciejem
Rydzem, członkiem Komisji Kultury i
Sportu Samorządu Studentów Politech−
niki Gdańskiej, koordynowała akcję. –
O sukcesie akcji niech świadczą uśmie−
chy, który widzieliśmy na twarzach

czasu przy ognisku, gitarach, śpiewach
i rozmowach do rana. W tym roku
atrakcją był akompaniament skrzypiec.
Jest to również wyjątkowa okazja, by
podsumować kajakarskie dokonania
mijającego sezonu, wymienić się wspo−
mnieniami z przebytych wspólnie spły−
wów, porównać rozwój innych klubów
kajakarskich, czy wreszcie poopowia−
dać sobie nowinki z innych miast. Co
roku spotykają się podczas tych kilku
dni zaprzyjaźnione już osoby, co roku
również pojawia się sporo nowych twa−
rzy. Zawsze panuje przyjazna, radosna
atmosfera w sportowym duchu ukoń−
czonego zimowego spływu.

Dzięki zainteresowaniu przedsię−
wzięciem studentów z innych miast i
lokalizacją spływu (rzeka Reda prze−
pływa przez Wejherowo i Redę, a Żeli−
strzewo mieści się niedaleko Pucka)
mogliśmy zaprezentować walory na−
szego regionu, szczególnie związane−
go z kulturą kaszubską. Jako cel spły−
wu wyznaczyliśmy sobie pokonanie
trasy bezpiecznej pomimo pory roku
oraz liczby spływowiczów i przekona−
nie uczestników, że jest to zarówno
możliwe, jak i przyjemne. Cel uważa−

my za osiągnięty, dzięki opiece wy−
szkolonych instruktorsko i doświad−
czonych klubowiczów oraz dokładne−
mu zaplanowaniu spływu.

Bardzo dziękujemy SSPG za pomoc
w organizacji naszej inicjatywy, najważ−
niejszej imprezy dla Klubu podczas ca−
łego roku. Jest to ogromna przyjemność
dla wszystkich osób biorących w niej
udział, wiążąca się z  podtrzymywaniem
powstałej już tradycji, a bez pomocy ze
strony Politechniki nasi studenci nie
mogliby wziąć w niej udziału.

Jak zawsze zapraszamy wszystkich
studentów i nie tylko, którzy chcieliby
spróbować swoich sił w kajakarstwie,
aby dołączyli do grona klubowiczów
SKK „Morzkulc”. Jest to wspaniały
sport, nie wymaga dużych nakładów fi−
nansowych, a zapewnia wiele emocji i
co najważniejsze – wspólne spędzanie
czasu, na naszych pięknych rzekach,
gwarantuje nawiązanie nowych, trwa−
łych przyjaźni. Będziecie zawsze mile
widziani ☺.

Aleksandra Lewandowska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Koordynatorzy akcji: Magdalena Gaca, studentka II roku Wydziału Oceanotechniki i Okrętow−
nictwa, i Bartłomiej Jaworski, student III roku tego samego Wydziału, oraz pluszaki, które
przyniosły dzieciom uśmiech                                                                    Fot. Krzysztof Krzempek
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dzieci dostających paczuszki, oraz peł−
ne szczerości podziękowania od wycho−
wawców i okrzyki dzieci, towarzyszą−
ce nam za każdym razem, gdy przy−
jeżdżaliśmy do świetlicy środowiskowej
zapakowanym po dach autem, by „roz−
dać uśmiech”.

Akcję pod hasłem „Rozdajemy
uśmiech” przygotował Samorząd Stu−
dentów Politechniki Gdańskiej z myślą
o podopiecznych świetlic środowisko−
wych, czyli placówek wspierających
lokalną społeczność w trudzie wycho−
wywania dzieci i młodzieży. W akcję
zaangażowały się także inne trójmiej−
skie uczelnie. Zbiórka ruszyła 24 listo−
pada. 15 grudnia pierwszą partię pre−
zentów Mikołaje – studenci płci obojga
– dostarczyli do świetlic.

– Dzięki ogromnej pomocy mediów,
pracowników Politechniki, a także sa−

morządów uczelnianych o akcji dowie−
działo się bardzo wiele chętnych do bez−
interesownej pomocy osób. Podarunki
dla dzieci przynosili nie tylko studenci.
W imieniu dzieci serdecznie dziękuje−
my wszystkim ofiarodawcom – podkre−
śla Magdalena Gaca.

Pierwszą świąteczną akcję charyta−
tywną – pod hasłem „Pomóż pomóc”
– zorganizowała Wydziałowa Rada
Studentów na Elektrotechnice i Auto−
matyce PG w 2004 roku. Studenci po−
stanowili wspierać rodzinne domy
dziecka, rozdając gdańszczanom ce−
giełki w postaci kart świątecznych i ka−
lendarzy z fotografiami dzieciaków,
autorstwa Beaty Tyszkiewicz. Wów−
czas nie udało się zarazić tym pomy−
słem całej Politechniki. Mimo to ini−
cjatorzy akcji – Marek Redmer, Roman
Didiuch i Tomasz Skalik – zgromadzi−

li pełen entuzjazmu zespół i przez trzy
kolejne dni kwestowali we wrzeszczań−
skim centrum handlowym, aby „pomóc
pomagać”.

Organizatorem akcji „Rozdajemy
uśmiech” był Samorząd Studentów Po−
litechniki Gdańskiej. Patronat nad
przedsięwzięciem objęła Politechnika
Gdańska. Partnerami projektu byli zaś:
Akademia Wychowania Fizycznego i
Sportu, Akademia Muzyczna, Akade−
mia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła
Administracji i Biznesu, Wyższa Szko−
ła Turystyki i Hotelarstwa, Akademic−
ki Klub Politechniki Gdańskiej Kwadra−
towa, Wydział Zarządzania UG oraz
organizacje studenckie. Patronat me−
dialny: trojmiasto.pl

Katarzyna Żelazek
Rzecznik Prasowy

Prezydent inwestuje w studentówPrezydent inwestuje w studentówPrezydent inwestuje w studentówPrezydent inwestuje w studentówPrezydent inwestuje w studentów

Nagrodzeni Natalia i Jakub Piwowarscy z mamą, która zawsze powtarzała swoim dzieciom,
aby nie porównywały się z koleżankami i kolegami, tylko pracowały na tyle, na ile je stać

Fot. Krzysztof Krzempek

Pani Piwowarska jest bardzo dumna
z osiągnięć i zaradności swoich

dzieci. Mówi, że one w zasadzie same
się utrzymują. Natalia była już dwa razy
stypendystką marszałka i dwa razy mi−
nistra, Jakub – o rok starszy – trzy razy
został wyróżniony stypendium marszał−
ka. Teraz politechniczne rodzeństwo Pi−
wowarskich znalazło się w gronie 10
najlepszych studentów Politechniki

Gdańskiej, nagrodzonych przez prezy−
denta Gdańska, Pawła Adamowicza,
specjalnymi rocznymi stypendiami.
Kuba już zresztą po raz drugi. Dostali
najwyższe stawki – po 600 zł miesięcz−
nie, bo i średnie ocen ze studiów mają z
najwyższego pułapu – powyżej 5.

Dzieli ich rok różnicy wieku, oboje
mają po 182 cm wzrostu, są zgranym
rodzeństwem, lubią razem spędzać czas.

Właśnie wrócili ze snowboardu w Sło−
wacji. Natalia ma jeszcze tak posinia−
czone kolana, że na uroczystość wrę−
czenia dyplomów najlepszym studen−
tom Gdańska w Dworze Artusa musia−
ła przyjść w spodniach. Uwielbiają
góry, latem i zimą. – A tak poza tym,
jeszcze kajaki – dodaje Jakub Piwowar−
ski, student IV roku automatyki i robo−
tyki na Wydziale Elektroniki, Teleko−
munikacji i Informatyki, „po godzi−
nach” prezes koła naukowego SKALP,
które, warto dodać, w grudniu na zawo−
dach robotów „Robotnic Arena” na Po−
litechnice Wrocławskiej zdobyło drugie
miejsce. – W ogóle można powiedzieć,
że bardzo lubimy wszelkie sporty –
mówi z uśmiechem.

Natalia studiuje biotechnologię na III
roku Wydziału Chemicznego, również
należy do koła naukowego. Już podczas
krótkiej rozmowy robi wrażenie wulka−
nu energii – rozmowna, precyzyjna,
dowcipna. Ma na swoim koncie publi−
kację książkową z zakresu krystalogra−
fii związków organicznych i nieorga−
nicznych, przygotowaną wraz z dr Ka−
tarzyną Baranowską. Myśli o karierze
naukowej, ale takiej „na poważnie”,
albo o wysokim stanowisku funkcyjnym
we władzach, powiedzmy wyższej
uczelni. Jakubowi zależy na tym, aby
jego praca była twórcza. – Chciałbym
pracować w jakiejś ambitnej korporacji
– tłumaczy Kuba. – Nie chcę być inży−
nierem przy taśmie produkcyjnej, wo−
lałbym coś projektować, na przykład w
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Stypendia dla zdolnej m³odzie¿y
z Sopotu

Wybitne rezultaty pilnego studiowania
doceni³ te¿ prezydent Sopotu, Jacek Karnow-
ski. Stypendia otrzyma³o siedmioro bardzo
zdolnych studentów Politechniki Gdañskiej.
W gronie wyró¿nionych s¹ trzy panie i czte-
rech panów. Ich bud¿et poszerzy siê o 350 z³
miesiêcznie. Poza Politechnik¹ prezydent wy-
ró¿ni³ studentów innych trójmiejskich uczel-
ni, licealistów oraz gimnazjalistów. £¹cznie
70 osób. Z bud¿etu na stypendia Prezydenta
Miasta Sopotu przeznaczono 138 600 z³.

Studenci Politechniki Gdañskiej, którzy
otrzymali stypendia Prezydenta Miasta So-
potu:
· Adam Blokus, informatyka i matematy-

ka,
· Pawe³ Blokus, informatyka,
· Maciej Jaskulski, automatyka i robotyka,
· Katarzyna Kurasiñska, technologie ochro-

ny œrodowiska,
· Maciej Starostka, matematyka,
· Karolina Œmiech, chemia,
· Magdalena Wójtowicz, technologie ochro-

ny œrodowiska.

Dziesiêciu studentów Politechniki Gdañ-
skiej otrzyma³o stypendia Prezydenta Mia-
sta Gdañska. Uroczyste wrêczenie dyplomów
odby³o siê 5 stycznia o godz. 14.00  w Dwo-
rze Artusa.  Oto wyró¿nieni:
· Zofia Drozd, Wydzia³ Fizyki Technicznej i

Matematyki Stosowanej, fizyka techniczna,
400 z³ miesiêcznie, nagrodzona pierwszy raz;

· Aleksandra Grzelak, Wydzia³ Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki Stosowanej, fizyka
techniczna, 600 z³ miesiêcznie, nagrodzo-
na pierwszy raz;

· Jaros³aw Marek Józefiak, Wydzia³ Elektroni-
ki, Telekomunikacji i Informatyki, elektroni-
ka, 600 z³ miesiêcznie, nagrodzony trzeci raz;

· Micha³ Krzemiñski, Wydzia³ Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej, fizyka tech-
niczna, spec. matematyka stosowana, 600
z³ miesiêcznie, nagrodzony trzeci raz;

· Grzegorz Kwiatkowski, Wydzia³ Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki Stosowanej, fizyka
techniczna, 400 z³ miesiêcznie, nagrodzo-
ny drugi raz

· Natalia Piwowarska, Wydzia³ Chemiczny,
biotechnologia, 600 z³ miesiêcznie, nagro-
dzona pierwszy raz;

· Jakub Piwowarski, Wydzia³ Elektroniki, Te-
lekomunikacji i Informatyki, elektronika,

przemyśle samochodowym. Ważne jest
dla mnie to, aby moja praca była dla
kogoś użyteczna, żeby komuś się przy−
dała.

Są nietypowymi „kujonami”. –
Uczyć się trzeba, to wiadomo – twier−
dzi Natalia. – Ja nawet więcej muszę
przysiąść niż Kuba, bo mam więcej ma−
teriału pamięciowego do opanowania,
ale czasem ludzie się dziwią, że mamy
tak dobre oceny, choć lubimy towarzy−
stwo, lubimy się bawić, jesteśmy wylu−

600 z³ miesiêcznie, nagrodzony drugi raz;
· Adam Polak, Wydzia³ Elektroniki, Teleko-

munikacji i Informatyki, telekomunikacja,
oraz Uniwersytet Karlsruhe – Niemcy, 600
z³ miesiêcznie, nagrodzony trzeci raz;

· Anna Przysiê¿na, Wydzia³ Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej, fizyka tech-
niczna, spec. matematyka stosowana, 400
z³ miesiêcznie, nagrodzona trzeci raz;

· Emil Somnicki, Wydzia³ Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej, fizyka techniczna,
oraz Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii, 600 z³
miesiêcznie, nagrodzony pierwszy raz.

Najlepsi studenci Gdañska nagrodzeni sty-
pendiami prezydenta miasta za rok akademic-
ki 2008/2009

· Uniwersytet Gdañski – 16 stypendiów
· Politechnika Gdañska – 10 stypendiów
· Akademia Muzyczna – 7 stypendiów
· Akademia Sztuk Piêknych – 2 stypendia
· Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej – 2

stypendia
· Akademia Medyczna – 1 stypendium
· Gdañskie Seminarium Duchowne – 1 sty-

pendium
· Uczelnie za granic¹ – 1 stypendium

zowani. Więc się za bardzo nie chwali−
my, bo po co? Oni zwyczajnie lubią
wiedzieć jak najwięcej.

Natalia jest niemalże pewna, że dy−
plom zrobi z biotechnologii żywności,
bo po tym kierunku praca w Polsce bę−
dzie zawsze.

Stypendia prezydenta Gdańska są
przyznawane od piętnastu lat. W tym
roku wyróżniono 40 studentów. – Wy−
myśliłem to jeszcze jako prorektor do
spraw studenckich Uniwersytetu Gdań−

Stypendyści prezydenta Gdańska                                                                                                                                     Fot. Krzysztof Krzempek

skiego w latach 1990–1993 – opowia−
da Paweł Adamowicz. – Namawiałem
ówczesnego prezydenta Franciszka
Jamroża, żeby w ten sposób wspierać
młodych, zdolnych. Udało się. Mam
nadzieję, że gdziekolwiek rzuci was los
lub kariera zawodowa, będziecie zawsze
promować swoje miasto i że zawsze
będziecie tu wracać.

Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe


