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Na uroczystość przybyli znamienici goście ze 
świata biznesu, m.in.: Marzenna Krefft – dyrek-
tor ds. rynku wschodniego w AKC LTD., Jarosław 
Flont – prezes zarządu Gdańskiej Stoczni „Re-
montowa” SA, Dariusz Rudziński – prezes zarzą-
du Polskiego Rejestru Statków, Jan Dobkowski 
– dyrektor, szef Pionu Badawczo-Rozwojowego 
Centrum Techniki Morskiej SA, Adam Julke – 
prezes firmy ELWOZ Sp. z o.o. (wykonawca ro-
bót budowlanych). Wydarzenie zaszczycił swą 
obecnością prof. Lech Kobyliński, jeden z twór-
ców polskiego okrętownictwa. W uroczystości 
wzięli udział także przedstawiciele Konwentu 
PG oraz kierownictwa uczelni. 

Gospodarz WOiO, dziekan prof. Janusz Ko-
zak, po powitaniu gości powiedział kilka słów na 
temat nowo powstałego basenu modelowego. 
Zdaniem dziekana inwestycja pozwoli na wyko-
nywanie badań modelowych z wykorzystaniem 
współczesnych metod budowy modeli, a także 
nowych sposobów pomiaru wielu składowych 
reakcji hydromechanicznych na modelu.

Rektor PG prof. Henryk Krawczyk podczas 
przemówienia mówił o wielkich naukowcach 
wywodzących się z WOiO, który jest najstar-
szym wydziałem okrętowym w Polsce. Wspo-
mniał o nieżyjących: Aleksandrze Rylkem, Ja-
nuszu Stalińskim, Robercie Szewalskim oraz 
Jerzym Doerfferze.

Prof. Henryk Krawczyk wraz z prof. Edmun-
dem Wittbrodtem – koordynatorem projektu 
„Inżynier Przyszłości”, prof. Markiem Dzidą – 
prorektorem ds. kształcenia, prof. Januszem 
Kozakiem – dziekanem WOiO oraz z Adamem 
Julkem – prezesem firmy ELWOZ Sp. z o.o. do-
konali uroczystego przecięcia wstęgi. Następ-
nie rektor ochrzcił basen modelowy symbolicz-
nym szampanem i uderzył w dzwon.

W dalszej części uroczystości zgromadzeni 
goście uczestniczyli w pokazie modelu w trakcie 
badań na basenie. Prezentowany model konte-
nerowca do przewozu ok. 8 tys. kontenerów od-
powiada statkowi o rzeczywistej długości 250 m 
i wyporności ponad 95 tys. ton. Model podczas 
próby poruszał się z przybliżoną prędkością 1,3 
m/s, co w rzeczywistości odpowiada 25 węzłom.

Prof. Edmund Wittbrodt podczas swoje-
go wystąpienia opowiedział o koncepcji CDIO 
(Conceive – Design – Implement – Operate), 
która polega na stosowaniu w procesie kształ-
cenia inżynierów zasady: od pomysłu, poprzez 
projektowanie, wdrożenie rozwiązania, do jego 
weryfikacji praktycznej. Dzięki projektowi „In-
żynier Przyszłości” zmienia się infrastruktura 
Politechniki, co wpłynie na podniesienie atrak-
cyjności i poziomu studiowania na PG. 

Prezes Adam Julke podziękował za to, że 
Politechnika Gdańska kształci tak dobrych in-

Politechnika Gdańska otworzyła budynek  
basenu modelowego

Katarzyna Rudzka
Projekt „Inżynier  
Przyszłości”

Mirosław Grygorowicz
Wydział Oceanotechniki  
i Okrętownictwa 

19 listopada 2015 roku o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie  
basenu modelowego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.  
Nowy budynek powstał w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnej  
infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów 
Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”.
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żynierów – przyszłych pracowników. Zdoby-
te przez studentów umiejętności procentują  
w przyszłości i stanowią o ich konkurencyjności 
na rynku pracy. 

Prorektor prof. Marek Dzida nakreślił, dla 
kogo przeznaczony jest basen modelowy – dla 
studentów i doktorantów, którzy będą mogli 
wykonywać prace badawcze lub realizować 
prace doktorskie. Dzięki nowemu basenowi 
koło naukowe KORAB będzie mogło realizować 
badania i testy nad konstruowanymi pojazdami 
solarnymi.

Nowo wybudowany basen modelowy o wymiarach 
40 m długości, 4 m szerokości i głębokości 3 m  
jest wyposażony w następujące elementy: 
• urządzenie holowniczo-pomiarowe – bezzało-

gowy, zdalnie sterowany pomost holowniczy 
o prędkości maksymalnej 2,5 m/s poruszający 
się po szynach zamontowanych na koronie 
basenu; 

• płytowy, segmentowy wytwarzacz zadanych 
fal regularnych oraz nieregularnych;

• hybrydowa płytowa plaża umożliwiająca tłu-
mienie wytworzonej fali, wraz z pomostem 
służącym do uzbrojenia modeli do prób;

• dok do przygotowania modeli do prób o wy-
miarach ok. 4 m × 1 m × 0,8 m, umieszczony na 
przedpolu basenu modelowego;

• suwnica o udźwigu 500 kg.

Gabaryty basenu mają wpływ na wielkość 
modeli, które mogą być poddawane próbom. Ich 
długość nie powinna przekraczać 3,0 m, a masa 
nominalna 200 kg (maksymalna 300 kg).

W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” 
przebudowano i dobudowano pomieszczenia 
o łącznej powierzchni użytkowej 1698 m2. Na 
parterze nowo dobudowanego gmachu powstał 
m.in. basen modelowy o powierzchni 335,58 m2, 
modelarnia o powierzchni 99,33 m2 i magazyn 
o powierzchni 23,76 m2. Na I piętrze znajduje 
się m.in.: 9 pomieszczeń biurowych o łącznej 
powierzchni 156,19 m2, 7 pomieszczeń laborato-
ryjnych o łącznej powierzchni 287,96 m2,  
2 pracownie i magazyn o łącznej powierzchni 
78,78 m2 oraz serwerownia o powierzchni 10,45 m2. 
Pomieszczenia laboratoryjne obejmują:
• Laboratorium Hydromechaniki – Basen Mode-

lowy i Modelarnia;
• Laboratorium Hydromechaniki i Hydroaku-

styki (komputerowe);
• Laboratorium Emisji Akustycznej;
• Laboratorium Automatyki i Robotyki (kompu-

terowe);
• Laboratorium – Pracownię Bezpieczeństwa, 

Niezawodności i Diagnostyki (komputerowe);
• Laboratorium Paliw i Smarów;
• Laboratorium – Pracownię Fizyki.

Laboratoria te umożliwią równoczesne prowa-
dzenie zajęć dla 154 studentów. Wszystkie labo-
ratoria wyposażono w multimedia oraz sprzęt 
komputerowy (laboratoria komputerowe).

Fot. 1. Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Henryk 
Krawczyk, Adam Julke, prof. Marek Dzida, prof. Janusz Kozak, Marek Tłok

Fot. 2. Chrzest basenu przeprowadził rektor prof. Henryk Krawczyk
Fot. Krzysztof Krzempek

1

2
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Wysoki Senacie!
Szanowni Goście!
Drodzy Pracownicy i Studenci!

Witam gorąco wszystkich zebranych na uro-
czystym posiedzeniu Senatu dotyczącym wrę-
czenia pracownikom Politechniki Gdańskiej od-
znaczeń państwowych oraz nagród rektorskich 
za osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015. 
Wszystkim wyróżnionym składam serdeczne 
gratulacje. To Państwa sukcesy decydują o po-
zycji i prestiżu naszej Alma Mater. To Państwa 
postawa jest doskonałym wzorem do naślado-
wania dla pozostałych pracowników i zachęca 
do wysiłku na rzecz rozwoju kształcenia, badań 
oraz pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań. 

Okres trwałości 

Rok 2015 jest rokiem szczególnym i to nie 
tylko z uwagi na 111. rok istnienia naszej uczel-
ni, ale przede wszystkim ze względu na osta-
teczne zakończenie poprzedniego okresu pro-
gramowania przedsięwzięć unijnych. Z dniem 
31 grudnia 2015 roku trzeba rozliczyć wszyst-
kie projekty dofinansowywane w minionym 
czasie. Stąd wiele uczelnianych uroczystości 
związanych z przekazaniem nowych obiektów 
(Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Prze-
strzennej, Centrum Nanotechnologii B, basen 
modelowy na Wydziale Oceanotechniki i Okrę-
townictwa) czy modernizacją już istniejących 
(audytoria PG, gmach Wydziału Mechaniczne-
go, Centrum Sportu Akademickiego, siedziba 
CI TASK). Zrealizowano też kilka tzw. projek-
tów miękkich, które często towarzyszyły tym 
inwestycjom (Inżynier Przyszłości, eUczelnia, 
Centrum Doskonałości NIWA, rozwój studiów 
doktoranckich – Inter&Advanced PhD, Za rękę 
z Einsteinem itp.). Cieszę się, że te zamierzenia 
zostały (bądź niedługo zostaną) zakończone  
i rozliczone. W realizację poszczególnych zadań, 
oprócz naszych pracowników, było zaangażo-

wanych wiele różnych firm. Im również chcę 
podziękować za dobrą, efektywną współpracę 
i zakończenie prac w terminie. Obecnie nastę-
puje nowy etap działań, tzw. okres trwałości,  
w którym to pracownicy Politechniki Gdańskiej 
w pełni mogą wykorzystać przekazane im loka-
le i nową aparaturę zgodnie z założeniami przy-
jętymi w umowach. Dopiero teraz okaże się, 
czy otrzymane fundusze europejskie sprawnie 
wykorzystamy na rzecz rozwoju naszej uczelni. 
Dlatego tak ważny jest nasz stosunek do tych 
nowych zobowiązań. Wielką rolę odegra sto-
pień naszego zaangażowania oraz wytrwałość 
w działaniu. Dotychczasowe doświadczenia 
– odpowiedzialne podejście naszych pracowni-
ków – napawają optymizmem i stwarzają realną 
szansę ich realizacji.

Tę nadzieję, graniczącą z przekonaniem, pod-
kreśla fragment refrenu naszego politechnicz-
nego hymnu – „Politechnika Gdańska – otwarte 
głowy i serca”. Stąd też tytuł mojego przemówie-
nia i dalsze rozważania z tym związane.

Różne osobowości 

W rozmowach z kompozytorem hymnu i au-
torem tekstu wskazywałem na kilka istotnych 
cech dotyczących naszej uczelni zawartych  
w przesłaniu dewizy: tradycja powiązana z no-
woczesnością, otwartość na wyzwania czy od-
waga w kreowaniu przyszłości przez naszych 
absolwentów. Te uwagi w znaczny sposób zo-
stały wykorzystane w tekście hymnu, podobnie 
jak akcenty melodyczne związane z pierwszą 
liczbą Nelsona. Sformułowanie „Politechni-
ka Gdańska – otwarte głowy i serca” pochodzi 
bezpośrednio od poety. Pobudza do refleksji 
i wymaga odniesienia do politechnicznej spo-
łeczności. Przyjmijmy więc, że w naszym środo-
wisku wyróżniamy tylko tych, co mają otwarte 
głowy, i tych, co mają otwarte serca. 

Pierwsi z nich działają racjonalnie. Starają się 
wnikliwie analizować rzeczywistość i kształto-

Z ŻYCIA UCZELNI

Politechnika Gdańska – otwarte głowy i serca

W naszym środowisku wyróżniamy tych, którzy działają racjonalnie,  
i tych, którzy nie boją się marzyć – ekspertów i wizjonerów. Wystąpienie  
JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka na uroczystym 
posiedzeniu Senatu PG, 16 grudnia 2015 roku.
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wać ją w taki sposób, by stworzyć jak najlepsze 
warunki do rozwoju własnej kariery, zaś osobi-
ste sukcesy przedkładają nad potrzeby i oczeki-
wania środowiska, w którym pracują. Stąd tak 
ważne jest dla nich budowanie wyrazistych oso-
bowości i przynależność do odpowiednich elit. 
Często nawet wpływają na konstrukcje prawne 
w celu utrwalenia ich pozycji oraz zapewnienia 
realizacji własnych interesów. Tego typu osoby 
charakteryzują się dużą wewnętrzną samokon-
trolą, utrwalonymi schematami myślenia i dzia-
łania, a także strachem przed podjęciem ryzy-
ka, co zwykle skutkuje brakiem kreatywności. 
Ważne jest dla nich to, co sprawdzalne, prze-
widywalne i potwierdzone naukowo. Dlatego 
bywa, że zamiast wymyślać nowe rozwiązania, 
szukają gotowych odpowiedzi.

W przypadku drugiej grupy osób, mają-
cych otwarte serca, motywacje do działa-
nia wynikają z założenia, że przede wszyst-
kim zawsze warto być człowiekiem, tzn. 
widzieć zarówno własne potrzeby, jak  
i potrzeby innych. Osoby te charakteryzu-
je otwartość na bezinteresowne dzielenie 
się dobrami, w tym wiedzą, co jest istotne  
w przypadku nauczycieli akademickich. Prze-
strzenią ich zainteresowania jest mniejsza 
lub większa społeczność i budowanie szerszej 
wspólnoty. W swoich działaniach kierują się 
nie tyle przepisami prawa, co szlachetnością 
serca. Cechuje ich odmienne widzenie rzeczy-
wistości, otwartość na nieznane możliwości 

(czasami nieprzewidywalne propozycje), kre-
atywność, nadawanie wartości rzeczom, umie-
jętność podejmowania ryzyka, pewność siebie 
i dar przekonywania innych.

W rzeczywistości tak skrajnie opisane dwie 
osobowości w pełni nie istnieją. Na ogół każdy 
z nas posiada coś z „otwartych głów i otwartych 
serc”, tylko w różnych proporcjach. Ich synergia 
daje nowe możliwości w kreowaniu całej gamy 
rozmaitych ludzkich postaw. Poznajemy je  
w konkretnym działaniu. 

Synergia głów i serc

Tego typu synergia dotyczy zarówno poje-
dynczych osób, jak i całych społeczności. Roz-
ważmy to na prostych przypadkach, w których 
decydujemy o takich sprawach jak wybór prio-
rytetów działań, budowanie relacji międzyludz-
kich, sposoby poznawania rzeczywistości czy 
określanie wizji przyszłości. 

Ludzie z otwartą głową w swoim życiu sta-
wiają przede wszystkim na rozwój umiejętności 
poprzez kształcenie, zdobywanie doświadcze-
nia czy kształtowanie takich cech charakteru 
jak spostrzegawczość, wnikliwość, wytrzyma-
łość. Ludzie z otwartym sercem największe 
znaczenie przypisują takim wartościom jak 
pokora, uczciwość, otwartość – cechom, które 
są pożądane w społeczeństwie, ale które nie za-
wsze wiążą się z namacalnymi korzyściami. Sy-
nergia tych dwóch postaw umożliwia odkrycie 
nowych modeli postrzegania świata. Wówczas 
tzw. złoty trójkąt wiedzy (uczelnia + biznes + 
administracja) przekształca się w złoty kwadrat, 
z nowym wierzchołkiem związanym z organiza-
cjami pozarządowymi. Tak więc szeroko rozu-
miana współpraca zakłada uwzględnienie wielu 
ludzkich problemów, w tym pomocy charyta-
tywnej. Nowe projekty miękkie będą promowa-
ły takie podejście. 

Budując relacje między ludźmi, osoby  
z otwartą głową kierują się przede wszystkim 
wyraźną oceną innych, ich statutem, relacjami 
z otoczeniem, postawą w najważniejszych, czę-
sto trudnych sprawach. Ci z otwartym sercem 
swoją relację opierają na zaufaniu i emocjach,  
z góry zakładając, że działania innych będą 
zgodne z ich oczekiwaniami. W konsekwencji 
budowanie sprawnego zespołu zadaniowego 
powinno uwzględniać te dwa odmienne podej-
ścia. Podczas realizacji wspólnych zadań ważne 
jest zbudowanie wysokiego poziomu wzajem-
nego zaufania. Jest to konieczny warunek likwi-
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dacji podziałów i wyzwolenia drzemiących w lu-
dziach pokładów energii. Wówczas rywalizację 
można zamienić na kooperację. Ma to również 
ogromne znaczenie przy realizacji ambitnych 
projektów na naszej uczelni.

Sposób poznawania rzeczywistości jest 
również odmienny dla tych dwóch kategorii 
osób. W pierwszej grupie dominuje intelekt, 
a rozwiązania są wypracowywane na drodze 
analitycznej bądź przez modelowanie lub eks-
perymentowanie. W drugiej grupie największą 
rolę odgrywa intuicja, co oznacza, że często de-
cyduje kreatywna podświadomość bądź bliżej 
nieokreślony przebłysk myślowy. Takich ludzi 
charakteryzuje umiejętność syntezy i brak lęku 
przed popełnieniem błędu czy wręcz naraże-
niem się na śmieszność w środowisku. Dlatego 
przy rozwiązywaniu napotkanych problemów, 
oprócz ekspertów, nie może zabraknąć wizjo-
nerów, którzy często jako pierwsi zwrócą uwagę 
na innowacyjne podejście. Tego typu synergia 
otwiera nowe możliwości w definiowaniu przy-
datnych i oryginalnych projektów. 

Spojrzenie w przyszłość w pierwszej grupie 
sprowadza się do precyzyjnego formułowania 
wyzwań, które następnie przekształcane są  
w konkretną strategię rozwoju. W drugiej gru-
pie dominują marzenia, co oznacza, że plany 
życiowe wynikają z wewnętrznych ludzkich 
potrzeb. Ich zrozumienie pozwala na budowa-
nie strategii rozwojowych zorientowanych na 
potrzeby ludzi. Wówczas ich własne aspiracje 

łatwiej powiązać z zadaniami uczelnianymi.  
W konsekwencji uzyskujemy znacznie większą 
motywację do działania oraz wyższą dynamikę 
realizacji przedsięwzięć.

Uwzględnienie zasygnalizowanej synergii 
„głów i serc” nie jest sprawą łatwą. Procesy 
tego typu wymagają gruntownych badań. Ma-
nifestują się one w różny sposób. Uzasadnione 
są np. pojawiające się narzekania na przeszkody  
w postaci administracyjnego przerostu w przy-
gotowaniu krajowych ram kwalifikacji czy trud-
ności związane z realizacją zamówień publicz-
nych. Stąd też ciągłe zabieganie o autonomię 
uczelni w wielu istotnych dla niej sprawach bądź 
ograniczanie się tylko do realizacji podstawo-
wych obowiązków. Proponowane od kilku lat 
podejście: „profesjonalnie, ale po ludzku”, czy 
przyjęcie dewizy Politechniki Gdańskiej „Histo-
ria mądrością – przyszłość wyzwaniem” otwiera-
ją nowe możliwości i inspirują do porozumienia  
i współpracy. 

Finalne zamierzenia

Zgodnie z dobrym obyczajem każdego grud-
nia prezentujemy zadania Politechniki Gdańskiej 
na następny rok kalendarzowy. Ze względu na 
kończącą się w sierpniu kadencję zadania te są 
zdefiniowane jako finalne. Określamy je kryp-
tonimem 3P, co oznacza, że sprowadzają się do 
trzech obszarów działań: rozwiązanie wybrane-
go problemu, przygotowanie cennego projektu, 
dokonanie podsumowania kadencji. W każdym 
obszarze strategicznym skupiamy się na wska-
zaniu i rozwiązaniu jednego, najistotniejszego 
problemu. Uważamy również za ważne zapla-
nowanie i przygotowanie co najmniej jednego 
projektu w każdym z tych obszarów, by w przy-
szłości można było podjąć starania o ich dofi-
nansowanie. Przygotujemy także podsumowa-
nie osiągnięć i niepowodzeń naszej kadencji, by  
w sposób uczciwy przekazać zarządzanie nowo 
wybranym władzom rektorskim i dziekańskim. 

W ramach inwestycji i remontów zosta-
ną zakończone projekty: Inżynier Przyszłości, 
Centrum Zaawansowanych Technologii oraz 
Audytoria Politechniki Gdańskiej, a także mo-
dernizacja strefy wejściowej i otoczenia Gma-
chu Głównego. Rozpocznie się remont Centrum 
Eureka z programu Jessica i zostaną opracowa-
ne dwa projekty wykonawcze dotyczące mo-
dernizacji Centrum Ekoinnowacji oraz Hydro-
mechaniki. Rozpocznie się też budowa Osiedla 
Przyszłości na Morenie i zrealizowana zostanie 

Z ŻYCIA UCZELNI

Trójkąty motywacji
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Kapsuła Czasu – dzieło artystyczne budujące 
więź absolwentów z uczelnią. 

Poza tym przygotowane zostaną wnioski 
projektowe dotyczące rozwoju kompetencji 
miękkich czy dalszego umiędzynarodowienia 
procesu kształcenia. Zakończone zostaną prace 
związane z przygotowaniem nowych ankiet oce-
ny pracowników, procedur i przewodników jako 
kompendium wiedzy dla naszych pracowników, 
a także wdrożenie efektywnej obsługi doktoran-
tów polskich i zagranicznych. Planuje się organi-
zację kilku debat w ramach Spotkań z Technolo-
gią, gdzie dyskutowane będą interdyscyplinarne 
problemy z zakresu: inteligentnych systemów 
transportowych, technik dla starzejącego się 
społeczeństwa czy przetwarzania ogromnych 
zbiorów danych – inżynierii wiedzy. Spotkania te 
mają na celu zainicjowanie współpracy różnych 
interdyscyplinarnych zespołów, aby przygoto-
wać obiecujące projekty badawcze w ramach 
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

Wyzwania jak marzenia

Każda wspaniała uczelnia powinna tętnić ży-
ciem, podejmować wielkie zadania, stanowić 
cenny ośrodek ekspercki, być szeroko otwarta 

na współpracę, kreować lepszą przyszłość. Są 
to wyzwania, które mimo że płyną z „wielkich 
głów”, trudno zrealizować bez ludzkich marzeń, 
które rodzą się w naszych sercach. Chciałbym 
podkreślić, a świadczy o tym wiele przykładów, 
że Politechnika Gdańska potrafi niektóre nasze 
marzenia zamienić na wyzwania, zaś niektóre  
z naszych osobistych wyzwań zogniskować wo-
kół marzeń. Z tym związane są moje życzenia 
skierowane do wszystkich 25 tysięcy politech-
nicznych studentów, prawie 3 tysięcy pracow-
ników oraz ponad 111 tysięcy absolwentów. 
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
dostarczą nam głębokich refleksji, niech oświe-
cą nasz umysł i dodadzą ducha. Jest to niezbęd-
ne, by kontynuować rozwój uczelni, a wraz  
z nim pozytywnie oddziaływać na naszą stu-
diującą lub pracującą społeczność. Niech Nowy 
Rok 2016 zbliży nasze marzenia do uczelnia-
nych wyzwań. Niech kreuje w nas dalszą chęć 
współpracy i wyostrza naszą wyobraźnię, zgod-
nie ze słowami hymnu: 
„Politechnika Gdańska – otwarte głowy i serca,
Motto życiem pisane: historia mądrością – przy-
szłość wyzwaniem”. 

Dziękuję za uwagę.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Wyróżnienie przyznano za umocnienie pozycji Politechniki Gdańskiej jako 
uczelni rozwijającej nowe technologie, a także za stworzenie nowoczesnej 
infrastruktury technicznej dla kształcenia „Inżynierów Przyszłości”. Kapituła 
konkursowa, której przewodniczył prof. Michał Kleiber, były prezes PAN, do-
ceniła także fakt, iż prof. Krawczyk wdrożył na PG efektywny model współ-
pracy z biznesem.

– Nagroda jest podsumowaniem całokształtu mojej działalności zarządczej 
na Politechnice Gdańskiej, w ramach której starałem się wdrażać rozwiązania 
wspomagające rozwój Politechniki jako Smart University – mówi prof. Henryk 
Krawczyk, laureat nagrody w kategorii zarządzanie uczelnią.

Nagrody LUMEN przyznano w 5 kategoriach: zarządzanie uczelnią (głów-
na nagroda – Lider Zarządzania Uczelnią 2015), innowacyjność, współpraca 
z otoczeniem, infrastruktura oraz umiędzynarodowienie. W konkursie przy-
znano także nagrodę specjalną dedykowaną zarządzaniu różnorodnością. 
Nagrody w kategorii głównej, obok prof. Henryka Krawczyka, otrzymało 
jeszcze 5 laureatów. Listę wszystkich nagrodzonych (łącznie 12 osób) można 
znaleźć na stronie www.lumen.edu.pl.

Lider Zarządzania Uczelnią 

Główną nagrodę w konkursie dla Liderów Zarządzania 
Uczelnią LUMEN 2015 otrzymał prof. Henryk Krawczyk, 
rektor PG.
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Fot.  Adam Korzeniewski

Fot. Krzysztof Krzempek

Nagroda Prix Galien przyznawana jest w 4 kategoriach: innowacyjny  
produkt leczniczy, innowacyjne odkrycie naukowe, innowacyjny wyrób me-
dyczny oraz innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny. Cybe-
rOko – metodę i technologię diagnozowania stanu świadomości oraz sty-
mulowania pacjentów w śpiączce lub w stanie wegetatywnym – nagrodzono  
w tej ostatniej kategorii.

Prix Galien to konkurs o charakterze międzynarodowym, odbywa się 
m.in. we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, 
Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii, Włoszech, Turcji, Izraelu, Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie. Od 2012 roku konkurs przeprowadzany jest również 
w Polsce. 

Nagroda Prix Galien ma długą historię, ufundował ją w 1970 roku farma-
ceuta Roland Mehl. Jego intencją było promowanie znaczących i przełomo-
wych postępów dokonanych w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. 

Prix Galien 2015 za CyberOko

W konkursie Prix Galien 2015 nagrodzono CyberOko  
opracowane przez zespół prof. Andrzeja Czyżewskiego  
z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

Ewa Lach
Dział Promocji
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W dniu 10 listopada 2015 roku w Auli Gmachu 
Głównego odbył się uroczysty jubileusz 90. uro-
dzin prof. Kazimierza Wysiatyckiego, postaci 
wyjątkowej w historii polskiego mostownictwa. 
Ceremonię poprowadził prof. Krzysztof Żółtow-
ski, który rozpoczął od przybliżenia uczestni-
kom życiorysu jubilata. Wielu gości, m.in. pro-
rektor PG ds. nauki prof. Józef E. Sienkiewicz, 
prezes Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa Franciszek Rogowicz, prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski, dziekan Wydziału In-
żynierii Lądowej i Środowiska PG prof. Irene-
usz Kreja, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej prof. Henryk Zobel, 
prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa Ryszard Trykosko, zasłużeni 
pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej i in-
nych uczelni wyższych oraz wielu innych, skła-
dało na ręce jubilata słowa uznania oraz życze-
nia urodzinowe. W programie znalazł się także 
koncert kwartetu fortepianowego oraz część in-
żynierska – prelekcje na temat dokonań wycho-
wanków Profesora. Znane postacie z pomor-
skiego środowiska mostowego zaprezentowały 
gościom swoje osiągnięcia projektowe i wyko-
nawcze. Całą galę zwieńczyła uroczysta kolacja 
i oczywiście tort na cześć prof. Wysiatyckiego.

Z okazji jubileuszu studenci Koła Naukowego 
Młodych Mostowców PG MOST WANTED prze-
prowadzili z prof. Wysiatyckim wywiad. 

Magdalena Muszyńska, Filip Mućko: Na 
początek: dlaczego budownictwo?

Kazimierz Wysiatycki: Dzieciństwo miałem 
szczęśliwe. Pochodzę z małego miasteczka spod 
Rzeszowa. Mój ojciec przed I wojną światową 
zdał maturę w Rzeszowie. Miał zostać austriac-
kim lekarzem wojskowym. Niestety zabrano go 
na wojnę, nie skończył studiów i dlatego syn miał 
przejąć po nim pałeczkę. Od małego mi wmawiał, 
że mam studiować medycynę we Lwowie lub  
w Krakowie, ale życiem rządzi przypadek i zako-

chałem się w dziewczynie. Miałem 18 czy 19 lat, 
ona chciała mieć męża inżyniera i to się do mnie 
przykleiło. Chciałem studiować na uczelni tech-
nicznej, właściwie miał to być wydział mecha-
niczny, dlatego że w moim małym miasteczku  
w ogóle nie było inżynierów budownictwa, więc 
po prostu nie wiedziałem, że takowi istnieją. 

A dlaczego Politechnika Gdańska?
Podczas wojny moi rodzice zginęli, matka 

podczas frontu, a ojciec w Rosji. Zostałem sam, 

Jubileusz 90. urodzin  
prof. Kazimierza Wysiatyckiego

Rozmawiają

Magdalena Muszyńska
Filip Mućko
Koło Naukowe Młodych 
Mostowców PG  
MOST WANTED

Rozmowa z podporucznikiem, który w wojsku nie służył, muzykiem,  
naukowcem, dydaktykiem i praktykiem budownictwa w jednej osobie.

Fot. 1. Prof. Kazimierz Wysiatycki podczas jubileuszu 90. 
urodzin
Fot. Anna Banaś
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więc byłem zupełnie swobodny. Pomyślałem so-
bie, że pojadę do Gdańska, bo to daleko. W życiu 
bardzo dużo dobrego doznałem od ludzi, dlatego 
w tej chwili regularnie gram w Totolotka i bardzo 
chciałbym wygrać kilka milionów, by rozdać to 
tym wszystkim, którzy mi pomogli.

W jakim towarzystwie przyszło Panu Profe-
sorowi studiować?

To był pierwszy rocznik powojenny w Gdań-
sku – 1946. Miałem wtedy 21 lat. Najstarszy nasz 
kolega miał 42 lata, najmłodszy – 17, bo zdawał 
maturę podziemną. Rozpiętość wieku była bardzo 
duża, a studenci przyjechali na studia z całej Pol-
ski.

Czy miał Pan Profesor problemy z jakimś 
przedmiotem na studiach?

Nie miałem problemów z żadnym przedmio-
tem, jestem uzdolniony we wszystkich kierun-
kach, ale nie wybitnie. Gdybym miał wybrać, to 
chciałbym być matematykiem, pracującym na-
ukowo oczywiście, gdyż lubię matematykę i za-
równo mój doktorat, jak i habilitacja dotyczyły 
teorii sprężystości i były silnie zmatematyzowane. 
Ponadto prywatnie zajmowałem się po skończe-
niu studiów przez jakieś 5 lat elektroniką – budo-
wałem radia i inne tego typu urządzenia.

Pana ulubione zagadnienie w mostownic-
twie?

Powiem głupio, że mosty zaczynają mnie nu-
dzić, uważam, że to są rzeczy proste w stosunku 
do innych nauk: biologii, matematyki, fizyki, che-
mii. Inna rzecz, że jak się mosty wybuduje, to za-
czynają swoje indywidualne życie. Coś tam pęka, 
oczywiście są też katastrofy, awarie. 

Czy jest taki most w Polsce lub na świecie, 
który bardzo chciał Pan Profesor zobaczyć?

Tak, owszem. Miałem dyplomantkę, ładna 
dziewczyna, nawiasem mówiąc. Jak zrobiła ten 
dyplom, przyszła do mnie i zapytała: „Panie pro-
fesorze, czy ma pan jakiś most, który chciałby zo-
baczyć?”. Mówię tak: to jest most w Szkocji, Forth 
Bridge nad zatoką Firth of Forth, moim zdaniem 
jest to dzieło sztuki inżynierskiej. Wybudowany 
w 1890 roku most kratownicowy, którego przęsło 
podporowe ma formę kratownicy rombowej i wy-
sokość ok. 50 m, a rozpiętość ok. 500 m. Było to 
„klepane” nitami, nie znano w tamtych czasach 
spawania elektrycznego. I ta dziewczyna, już po 
obronie, przyszła do katedry z fotografią wła-
śnie tego mostu. Zdjęcie wisi w moim pokoju do 

dziś. Oczywiście, czasy się zmieniają i techniki się 
zmieniają, ale te pomniki zostają.

Podobno jest Pan Profesor powiązany  
z wojskiem.

Jako ciekawostkę powiem, że jestem podpo-
rucznikiem Wojska Polskiego. Tak się złożyło, że 
w 1948 czy 1949 roku, kiedy ja kończyłem PG,  
w wojsku brakowało oficerów, szczególnie inży-
nierów. Wobec tego dostałem skierowanie, no  
i jak takiego faceta zakwalifikować? Nie szere-
gowy, więc kto? Wymyślono „oficera bez stop-
nia”. Mnie było wszystko jedno, ponieważ nigdy 
mnie do wojska nie ciągnęło. Przyszedł marsza-
łek Rokossowski, to był marszałek sowiecki, ale  
z pochodzenia był Polakiem, i jak zobaczył, że ma 
w armii oficerów bez stopnia, to zarządził, żeby 
zrobić ich wszystkich podporucznikami. I w ten 
sposób zostałem podporucznikiem, który nigdy 
w wojsku nie służył. Szedłem raz z dziewczyną 
za cmentarz we Wrzeszczu. Jak się okazało, była 
tam składnica amunicji i nagle pojawił się żołnierz 
z karabinem, krzycząc: „Stać!”. Przyszedł ofi-
cer i wytłumaczyłem, że jestem tu przypadkiem,  
a akurat miałem przy sobie książeczkę wojskową. 
Dziwił się: „Jak to, podporucznik i w wojsku nie 
służył?”. Do dziś mam w domu takie dziwactwo.

Czy naukowiec ma czas na lenistwo, czy ra-
czej cały czas zaprząta mu coś głowę?

Zależy jaki naukowiec. Ja pomimo tego, że 
moje prace były teoretyczne i wysoce zmatema-
tyzowane, niestety nie jestem wystarczająco 
zdolny, by być wybitnym matematykiem, nad 
czym bardzo ubolewam. Natomiast przypusz-
czam, że są naukowcy, którzy całkowicie odda-
ją się pracy i z punktu widzenia nauki pewnie są 
najlepsi, ale ja taki nie jestem. Wręcz odwrot-
nie, chciałem zostać muzykiem. Podczas wojny  
w wieku 18 lat grałem dobrze na skrzypcach. Jak 
już zostałem profesorem, to nagle strasznie zatę-
skniłem za muzyką. Wydawałoby się, że to prze-
cież nic trudnego i można sobie słuchać do woli, 
ale tu nie o to chodzi. Słuchanie a uprawianie mu-
zyki to dwie zupełnie różne rzeczy. Jak człowiek 
gra jakiś utwór, jego odczucia są 10 razy silniej-
sze, niż gdy go słucha. Zatęskniłem za graniem, 
ale skrzypce są instrumentem harmonicznie 
niesamodzielnym, a jednym z idealnych duetów 
są skrzypce z fortepianem. Dałem ogłoszenie do 
„Dziennika Bałtyckiego”, mniej więcej tej treści: 
„Skrzypek amator chętnie zagra sonaty Beetho-
vena z fortepianem”. Spodziewałem się, że trafi 
się jakaś piękna i młoda pianistka, ale zgłosił się 
starszy ode mnie, za to świetnie grający piani-
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sta. W ciągu 10 lat graliśmy dwa razy w tygodniu 
po kilka godzin. Przegraliśmy całą literaturę na 
skrzypce i fortepian, wszystkie sonaty Mozar-
ta, Beethovena, Griega i innych. Takie były moje 
związki z muzyką. Obecnie tylko towarzysko śpie-
wam przy gitarze, np. „Góralu, czy ci nie żal”.

Czy wykorzystywał Pan Profesor w swojej 
pracy naukowej techniki komputerowe?

Doktorat robiłem przy pomocy takiej maszy-
ny-kręciołka, ręcznie, bo oczywiście komputerów 
ani laptopów w latach 50. nie było. Natomiast 

ówczesny kierownik Katedry Mechaniki, prof. 
Nowacki, sprowadził z Niemiec elektryczną ma-
szynę liczącą, „cud techniki”. W pracy doktorskiej 
musiałem rozwiązać układ 12 równań liniowych, 
niesymetryczny względem głównej przekątnej. 
Rozwiązywałem go na tej maszynie przez tydzień 
– dniami i nocami. Pracę habilitacyjną robiłem 
już na elektronicznej maszynie polskiej produkcji, 
ZAM-2 β. Była spora, szafy, biurko, na nim kla-
wiatura. Zapis był na taśmach dziurkowanych,  
w szafach znajdowała się pamięć (taka szuflad-
ka, wielkości mniej więcej książki, tylko grubsza; 
mieściła ona 1 kB). To się często psuło, musiałem 
wymieniać te szufladki, a jako że miałem dużo 
liczenia, zostawałem w soboty na noc i do rana 
tam majstrowałem. Rano przychodziłem do 
domu, wypijałem butelkę wina i dopiero kładłem 
się spać, zupełnie zmęczony. Wszystko to można  
w tej chwili robić za jednym przyciśnięciem guzika, 
ale statykę i budowlę trzeba rozumieć i wiedzieć, 
co może jej grozić. Nawiasem mówiąc, moja żona 
zawsze pyta mnie, czemu jestem takim pesymi-
stą. Odpowiadam, że po prostu myślę jak inżynier 
budowlany – kiedy to się może popsuć, zawalić.

Jaki był Pana stosunek do studentów?
Lubiłem studentów i zawsze, obserwując ich 

czy rozmawiając z nimi, odczuwałem, że są to 
ludzie wybrani. W związku z tym zawsze na wy-
kładach rozmawiałem z nimi o konstrukcjach jak 
z inżynierami. Oczywiście żadnych wzorów od 
nich nie wymagałem – przecież to jest głupota. 
Wzory nie są po to, by je pamiętać, tylko po to, 
by je rozumieć. I co ciekawsze, o ile pamiętam, to 
nie oblałem nikogo ani razu, a najbardziej ceniłem 
tych, którzy potrafili powiedzieć, że czegoś nie 
rozumieją. Bo w życiu, a w szczególnie w pracy 
takiej jak budownictwo, nie jest ważne to, co się 
umie, a to, czego się nie umie, ponieważ w tym 
właśnie tkwi niebezpieczeństwo. Ludziom, którzy 
wiedzą, czego nie wiedzą, można zaufać. Zresztą 
nieraz egzamin przeradzał się w wykład. Czasa-
mi zdarzało się, że też czegoś nie umiałem i nie 
zauważyłem, żeby moje przyznanie się do niewie-
dzy robiło złe wrażenie na studentach. 

Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony  
z życia.

Dziękujemy za rozmowę.

Pełna wersja wywiadu oraz galeria zdjęć z uroczysto-
ści jubileuszu jest dostępna na stronie Koła Nauko-
wego MOST WANTED: http://wilis.pg.edu.pl/most-
-wanted/.

Fot. 3. Tort urodzinowy pro-
fesora – skrzypce i most nad 
Firth of Forth
Fot. Anna Banaś

Fot. 2. Koncert kwartetu 
fortepianowego na cześć 
prof. Wysiatyckiego
Fot. Anna Banaś
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Z ŻYCIA UCZELNI

Oficjalną uroczystość, która odbyła się 9 paź-
dziernika 2015 roku w pięknej Sali Senatu, roz-
począł wiersz autora niniejszego artykułu, pt. 
Spotkanie po latach. Potem nastąpiło nadanie 
honorowych dyplomów i medali Politechniki 
Gdańskiej. Otrzymali je z rąk rektora prof. Hen-
ryka Krawczyka i dziekana Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Środowiska prof. Ireneusza Krei przy-
byli na tę uroczystość absolwenci. 

Honorowe dyplomy po pięćdziesięciu latach

Marek Bruno  
Biedrzycki
Absolwent Wydziału 
Budownictwa Wodnego 
(1965)

Miłą uroczystość zorganizowali absolwenci dawnego Wydziału Budownictwa 
Wodnego PG (w latach 1982–1995 Wydział Hydrotechniki). Absolwenci  
kończący studia w 1965 roku postanowili uczcić tę rocznicę spotkaniem  
na PG i przygotowaniem honorowych dyplomów. Propozycja wydania  
dyplomów upamiętniających ukończenie studiów przed 50 laty spotkała się  
z przychylnością JM Rektora prof. Henryka Krawczyka.

W trakcie przygotowywania uroczystości 
komunikowaliśmy się z wieloma osobami roz-
sianymi po całej Polsce. Niestety pewna część 
abiturientów z roku 1965 ze względów zdrowot-
nych nie mogła przyjechać do Gdańska. Oso-
bom tym honorowe dyplomy przesłaliśmy dro-
gą pocztową. Tę pogodną oficjalną uroczystość 
spędziliśmy przy kawie i ciastkach, wymieniając 
między sobą wspomnienia sprzed lat. Przy tej 
okazji wysłuchaliśmy kilku ciepłych słów rekto-
ra, wyrażających uznanie za półwiecze twórczej 
działalności zawodowej na chwałę naszej Alma 
Mater. Dziekan wydziału przybliżył profil WILiŚ, 
który jest obecnie jednym z największych wy-
działów naszej uczelni.

Ciekawym momentem spotkania było za-
branie głosu przez najstarszego gościa naszej 
uroczystości – jednego z pierwszych studentów 
naszego wydziału (był to wówczas Wydział In-
żynierii Lądowej i Wodnej) – Stanisława L. Ko-
walskiego, który rozpoczął studia w roku 1946, 
a dyplom otrzymał w 1951 roku. Zaprezentował 
nam swój dyplom ukończenia studiów i inne 
dokumenty, które stanowią ciekawą historię 
początków nauki po wojnie na Politechnice 
Gdańskiej. 

Po oficjalnej uroczystości spotkanie rozpo-
częte w Sali Senatu kontynuowaliśmy do póź-
nego wieczora w jednej z nadmorskich restau-
racji. Wspomnieniom i opowieściom nie było 
końca.

Należy nadmienić, że to spotkanie z oprawą 
rektorską i dziekańską było pierwszą w historii 
Politechniki Gdańskiej oficjalną uroczystością 
z wręczeniem honorowych dyplomów i medali 
PG z okazji 50-lecia ukończenia studiów przez 
jej absolwentów.
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Spotkanie po latach

Któż nie wspomina sześćdziesiątych lat
Albo początku kolejnej dziesiątki,
Studencki władał wówczas nami świat,
I dojrzałości budował początki.

Choć w modzie były wtedy suwaki,
A dyplom czarnym kreśliło się tuszem,
Choć wkoło różne nękały nas braki,
Studenckie życie miało swoją duszę.

Być może wina to i rock and rolla,
Co tak wspaniale nasze dusze stroił,
Choć w parze chodziły dola i niedola,
Częściej radością student się poił.

A jest co wspominać po latach tak wielu,
Kolegów zalety, koleżanek wdzięki,
Czas przy wódeczce lub trunku na chmielu
Czy egzaminów chwile udręki.

A profesorów starych przywary,
A asystentów, adiunktów humory,
Czy te serdeczne – Jak ci poszło, stary?
Czy z dziekanicą o indeksy spory.

Powspominajmy w licznym dzisiaj gronie,
Odległe studenckie a urocze lata.
Młodość tak szybko w rzece życia tonie,
Że nie wspominać to ogromna strata.

Więc wznieśmy winem toast za zdrowie
By nam służyło lat wiele i wiele,
By takich spotkań odbyło się mrowie,
I zdrowy duch mieszkał w ciągle młodym ciele.

Marek Bruno Biedrzycki
Z okazji 50-lecia dyplomu

Stanisław L. Kowalski
absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej  
i Wodnej (1951)

Stanisław Kowalski urodził się w roku 1926. Studiował 
na Politechnice Gdańskiej w trudnym okresie powojen-
nym w latach 1946–1951. Po ukończeniu studiów i otrzy-
maniu dyplomu inżyniera budownictwa rozpoczął pracę  
w biurze projektów Marynarki Wojennej, gdzie przez sześć 
lat projektował i nadzorował prace budowlane w portach  
i na lotniskach na terenie Trójmiasta. Od 1957 do 1971 roku 
nadzorował również budowę osiedli mieszkaniowych, uzy-
skując w tym czasie uprawnienia budowlane. W roku 1971 
wyjechał na trzy lata do Ghany, gdzie pełnił funkcję inży-
niera regionalnego rozbudowy stolicy, Akry. Kolejne losy 
rzucają p. Kowalskiego do Kenii, Austrii, Kuwejtu. Znajo-
mość języka i zdobyte przez lata doświadczenie pozwoli-
ły mu wyjechać w 1983 roku do Australii do Sydney. Tam 
jedną z jego prac była budowa lotniska oraz tzw. satelitar-
nego miasta w stolicy, Canberze. Do połowy lat 90. nadal 
pracował za granicą w planowaniu, projektowaniu i reali-
zacji prestiżowych inwestycji, takich jak uniwersytety czy 
ośrodki edukacji i nauki Fundacji Narodów Zjednoczonych. 

Swoją różnorodną, rozległą i profesjonalną wiedzą – legi-
tymując się wszędzie dyplomem zdobytym na Politech-
nice Gdańskiej – reklamował naszą uczelnię w różnych 
miejscach globu. Wszędzie odnosił sukcesy, wielokrotnie 
podkreślane dyplomami. W ten sposób swoją wiedzą i pra-
cowitością zapisał piękną kartę historii naszej Alma Mater.

Opracował 
Marek B. Biedrzycki
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Wydział Zarządzania i Ekonomii został 
utworzony na mocy decyzji Senatu Politechni-
ki Gdańskiej dokładnie 1 lipca 1992 roku. Rok 
1993/1994 był zaś pierwszym rokiem akademic-
kim wydziału, którego dziekanem został prof. 
Piotr Dominiak. Od chwili powstania mury wy-
działu opuściło do dnia dzisiejszego kilkanaście 
tysięcy absolwentów.

Niedawny listopadowy wieczór był dla wielu 
z nich okazją, aby (często po wielu latach) spo-
tkać się z kolegami i koleżankami z roku, a także 
poznać absolwentów innych roczników i kierun-
ków czy porozmawiać z dawno niewidzianymi 

wykładowcami – słowem – powspominać „daw-
ne czasy”.

To jednak nie wszystko. Na absolwentów 
czekało spotkanie z ciekawymi gośćmi, któ-
rych zaprosiliśmy do inspirującej debaty. Maciej 
Grabski – współzałożyciel portalu wp.pl, twórca 
Olivia Business Centre oraz inwestor wspierają-
cy początkujących przedsiębiorców, Anna Le-
wandowska – doświadczony doradca zawodo-
wy, trener i coach oraz nasz absolwent Tomasz 
Malicki – prezes Gino Rossi i Simple rozmawiali 
o tym, jak różne mogą być ścieżki zawodowego 
rozwoju, jak stawiać sobie cele i jak wiele nauki 

Wielki powrót!

21 listopada zapisze się jako wyjątkowa data w kalendarzu Wydziału  
Zarządzania i Ekonomii. Tego dnia Dziedziniec im. Jana Heweliusza ukazał 
nam swoje niecodzienne oblicze, a w murach Politechniki pojawiły się  
dawno niewidziane twarze. Stało się tak za sprawą tegorocznego Zjazdu 
Absolwentów Wydziału. 

Agnieszka Anielska
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

Fot. Piotr Niklas
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Z ŻYCIA UCZELNI/50 LAT AKADEMICKIEGO CHÓRU PG

Kilka ważnych dat

1994 – wydział otrzymuje prawo doktoryzowania w dyscyplinie ekonomia
2002 – odbiór nowej siedziby wydziału przy ul. Traugutta 79
2008 – uruchomienie pierwszego programu MBA
2009 – wydział otrzymuje prawo doktoryzowania w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 
2011 – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznaje zarządzanie inżynierskie
              znajdujące się w ofercie wydziału za kierunek unikatowy 
2012 – wydział otrzymuje prawo habilitowania w dyscyplinie ekonomia
2014 – wydział otrzymuje prawo habilitowania w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

można wyciągnąć z porażek. Był czas również 
na muzyczną ucztę – dalszą część spotkania 
umiliło nam trio muzyków z gdańskiej Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Do póź-
nego wieczora, na tle znanych standardów jaz-
zowych, toczyły się rozmowy naszych dawnych 
studentów. Jednak na tym nie koniec – liczna 
grupa absolwentów kontynuowała wieczór  
w kultowej Kwadratowej – wszak okazja do ta-
kiego spotkania nie zdarza się co dzień.

Wszystkim uczestnikom Zjazdu Absolwen-
tów dziękujemy za wspaniałą atmosferę i już 
dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, za rok!

Fot. Piotr Niklas

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do lektury dwóch artykułów poświęconych Akademic-
kiemu Chórowi Politechniki Gdańskiej. Pierwszy z nich stanowi próbę podsumowania i streszcze-
nia wieloletniej działalności zespołu z wykazem najważnieszych wydarzeń i osiągnięć włącznie. 
Co ważne, wspomniana jest w nim także historia pierwszych prób założenia chóru na Politechnice 
Gdańskiej już w latach powojennych. Zawiera on też życiorysy wszystkich dyrygentów oraz wykaz 
prezesów, czyli studentów odpowiedzialnych za organizacyjną stronę działalności chóru. Drugi ar-
tykuł, Andrzej Lewandowski, dyrygent Chóru Politechniki Gdańskiej, kompozytor, jakiego nie znaliśmy, 
otwiera cykl tekstów związanych z chórem, które regularnie ukazywać się będą w kolejnych nume-
rach „Pisma PG” do końca roku akademickiego 2015/2016. Tekst ten opowiada szczegółowo o cie-
kawym dorobku kompozytorskim pierwszego dyrygenta chóru – Andrzeja Lewandowskiego. Miał 
on będzie szczególną wartość dla byłych chórzystów, którzy przez wiele lat śpiewali i wystawiali 
kompozycje swojego „szefa” (tak nazywali swojego dyrygenta pierwsi chórzyści). 

W związku z obchodami jubieluszu 50-lecia Akademickiego Chóru PG planowane jest także wyda-
nie dwóch publikacji. Jedną z nich jest album, w którym zaprezentowano wiele archiwalnych i aktu-
alnych zdjęć zespołu. Fotografie, które zawiera (szczególnie te mniej oficjalne), pozwalają jeszcze 
lepiej oddać atmosferę panującą w zespole na przestrzeni 50 lat. Drugą publikacją będzie książka 
prezentująca kompletną historię chóru. Będzie ona zawierała m.in. kalendarium wszystkich wyda-
rzeń, życiorysy dyrygentów i nauczycieli emisji głosu, spis repertuaru, recenzje koncertów i wiele 
innych ciekawych informacji z bogatej 50-letniej historii zespołu. Wydanie tej książki planowane 
jest na maj 2016 roku. Album dostępny jest natomiast już dzisiaj, w dniu obchodów jubileuszu. 

W imieniu całej społeczności Akademickiego Chóru PG pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w życie kulturalne Politechniki Gdańskiej. Bez nieustannej pomocy władz 
uczelni, kolejnych rektorów i wielu sympatyków zespołu oraz słuchaczy przychodzących na koncer-
ty nasza działalność nie miałaby miejsca. Akademicki Chór PG to grupa ludzi kochających muzykę  
i wspólny śpiew. Wspólna pasja stała się początkiem wielu przyjaźni i miłości na całe życie. Pozwoliła 
i nadal pozwala spełniać marzenia! 

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej  
świętuje swoje 50. urodziny!

Kamil Bocheński
Wydział Fizyki Technicznej  
i Matematyki Stosowanej

Prezes Akademickiego 
Chóru PG
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Prawdziwe narodziny nieprzerwanie do dziś 
działającego chóru nastąpiły w październiku 
1965 roku po połączeniu zespołu madrygalistów 
oraz studenckiej orkiestry kameralnej. Powstał 
kilkunastoosobowy chór kameralny – Collegium 
Academicum Musicae Antiquae (CAMA; Akade-
micki Zespół Muzyki Dawnej) działający równo-
cześnie ze świetną orkiestrą jazzową Politechniki 
Gdańskiej – Flamingo. Kierownictwo muzyczne 
chóru objął młody gdański kompozytor, absol-
went ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Gdańsku, Andrzej Lewandowski.

Wobec narastającego zainteresowania  
w środowisku uczelni muzyką chóralną działa-
jący bardzo aktywnie początkowo mały zespół 
kameralny rozrastał się i w styczniu 1968 roku, 
podczas koncertu rozpoczynającego trwający 
do dziś cykl Politechnicznych Wieczorów Mu-
zycznych, przyjął oficjalnie status Chóru Poli-
techniki Gdańskiej, liczącego już wówczas 50 
chórzystów. Liczebność ta stopniowo wzrasta-
ła, na początku lat 70. sięgnęła liczby ponad 100 
osób, a potem, w połowie lat 70. ustabilizowała 
się na kilkadziesiąt lat na poziomie ok. 50 osób. 

Podobnie jak w tamtych pierwszych latach 
istnienia chóru obecnie w jego składzie osobo-
wym dominują studenci, absolwenci i pracow-
nicy Politechniki Gdańskiej. Przez wszystkie lata 
działania chóru jego członkami byli też ludzie  
z różnych środowisk, w tym studenci z innych 
uczelni Trójmiasta. Chórzyści niejednokrotnie 
śpiewali równolegle w innych zespołach mu-
zycznych i chórach. Warto również wspomnieć, 
iż doświadczenia wyniesione ze śpiewu w Chó-

Zdzisław Kusto
Wydział Elektrotechniki  
i Automatyki 

Chórzysta od 1971 roku

Kamil Bocheński 
Wydział Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej 

Prezes Akademickiego 
Chóru PG

Akademicki Chór 
Politechniki Gdańskiej

Pierwsze próby założenia zespołu śpiewaczego na Politechnice Gdańskiej 
podjęli w latach 1948–1953 wybitny polski kompozytor Henryk Jabłoński 
oraz Zbigniew Chwedczuk – późniejszy kierownik artystyczny Opery  
Bałtyckiej. W gronie animatorów życia muzycznego w gdańskiej Alma Mater 
znaleźli się oprócz nich m.in.: Roman Snarski, Longin Organista, Leon  
i Ireneusz Łukaszewscy, Jerzy Partyka i Jacek Ujazdowski.

Program obchodów 

12 grudnia 

godz. 10.00 
Sala Senatu / Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
Konferencja Dyrygentów Chórów
Polskich Uczelni Wyższych

godz. 17.00 
Hol przed Biblioteką Główną / 
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
Otwarcie wystawy  poświęconej historii zespołu

godz. 18.00 
Hol przed Aulą / 
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
Gaude Mater Polonia

Wystąpienia zaproszonych gości 

Wręczenie Honorowych Odznak 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Hymn Politechniki Gdańskiej

Koncert jubileuszowy

Dziedziniec Fahrenheita /
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
Przyjęcie delegacji zespołów
oraz gości indywidualnych

13 grudnia

godz. 12.00 
Kościół Św. Jana  / ul. Świętojańska 50, Gdańsk 
Msza św. w intencji chórzystów
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50 LAT AKADEMICKIEGO CHÓRU PG

rze PG stały się impulsem do rozpoczęcia przez 
niektórych chórzystów studiów wokalnych lub 
dyrygenckich, m.in. na gdańskiej i bydgoskiej 
Akademii Muzycznej, skutkowały też angażami 
chórzystów w profesjonalnych zespołach, m.in. 
Chórze Filharmonii Bałtyckiej czy Teatrze Mu-
zycznym w Gdyni. Kilkorgu chórzystom udało 
się także dostać do składu Polskiego Narodo-
wego Chóru Młodzieżowego – swoistej repre-
zentacji Polski złożonej z najlepszych młodych 
przedstawicieli wszystkich polskich chórów.

Dyrygentami chóru byli kolejno: Andrzej 
Lewandowski (1965–1980), Jan Łukaszewski 
(1980–1992) i Mariusz Mróz (od 1992). Z oso-
bami dyrygentów kojarzą się trzy etapy dzia-
łalności zespołu. Który z tych okresów jest naj-
ważniejszy, nie sposób ocenić. W każdym z nich 
znalazły się potknięcia i porażki, ale w każdym 
było też bardzo dużo pracy oraz sukcesy, wiele 
sukcesów – na swój sposób wielkich. Pierwszy 
okres to rozruch działalności, niejednokrotnie 
bardzo żmudne przecieranie ścieżek zarówno 
na terenie własnej uczelni, jak i w środowisku 
Trójmiasta i w kraju. Dwa kolejne etapy przy-
niosły dalszy olbrzymi wkład pracy następnych 
dyrygentów i kolejnych pokoleń chórzystów.

Andrzej Lewandowski

Pierwszy etap przypadł na drugą połowę 
lat 60. i na lata 70., zespół działał bardzo sa-
modzielnie, rozwijając działalność artystyczną  
i organizacyjną. Wszystko działo się za przy-
czyną niezwykłego zaangażowania dyrygenta 
i chórzystów, a pozytywne tego skutki zarów-
no zauważano na bieżąco, jak i odczuwało się  
w dalszych latach działalności, aż po dzień dzi-
siejszy. Zespół koncertował w macierzystej 
uczelni i w salach koncertowych Trójmiasta. 
Dawał koncerty w innych miastach Polski i za 
granicą, uczestniczył w kilku konkursach krajo-
wych, zdobywając w nich nagrody i wyróżnie-
nia. Zrealizował także kilka nagrań radiowych  
i telewizyjnych – studyjnych oraz bezpośrednio  
z koncertów na żywo. Do najbardziej znaczą-

Akademicki Chór 
Politechniki Gdańskiej

Fot. 1. Chór Politechniki Gdańskiej na festiwalu w Cantonigrós (Hiszpania) – 1987 r.
Fot. z archiwum Akademickiego Chóru PG

Andrzej Lewandowski (1965–1980)

Urodził się w Łowiczu. Uczył się III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Wrzeszczu (Topolówka), a studia 
muzyczne ukończył w Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie na Wydziale Wychowania Muzycznego. 

W roku 1963 założył i prowadził do roku 1971 Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, a w roku 1965 
rozpoczął pracę z założonym przez siebie kameralnym zespołem muzyki dawnej pod nazwą Collegium Aca-
demicum Musicae Antiquae (CAMA) na Politechnice Gdańskiej (później – Chór Politechniki Gdańskiej) i był 
jego dyrygentem do 1980 roku. W roku 1968 zainicjował cykl koncertów pod nazwą Politechniczne Wieczory 
Muzyczne. Gdański kompozytor. Zainteresowanie komponowaniem, które stało się jego wielką, często 
ukrywaną pasją, zaczął przejawiać już w okresie studiów. Pierwszą próbą był cykl pieśni na głos 

z fortepianem do różnych tekstów poetyckich, następne kompozycje to szereg utworów fortepianowych  
i kameralnych. Opracował liczne pieśni chóralne, komponował też utwory z myślą o ewentualnym wykona-
niu przez prowadzony przez niego zespół. W środowisku muzycznym zaistniał przede wszystkim jako pro-
pagator i wykonawca muzyki współczesnej. Aktywnie działał w Związku Kompozytorów Polskich. Za swoje 
kompozycje uzyskiwał nagrody i wyróżnienia. Poza muzyką współczesną fascynował się muzyką dawną, co 
znalazło swój wyraz w założonym na Politechnice zespole kameralnym CAMA. Jego wielkim mistrzem był 
wybitny polski kompozytor – Witold Lutosławski.

1
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cych należy zaliczyć nagranie koncertu dla 
Radia Europa za pośrednictwem Radia Fran-
cuskiego – wykonane w auli uniwersytetu  
w Aix-en-Provence w 1972 roku. W 1976 roku 
chór nagrał swą pierwszą płytę analogową. 

W latach 70. zespół zasłynął w środowisku 
chóralnym z przepięknego, soczystego i bar-
dzo cichego piano i był w tym wówczas niepo-
konany. W czasie jednego z zagranicznych to-
urnée koncertowych do Leningradu (obecnie: 
Sankt Petersburg) chór podczas studyjnego 
nagrania radiowego nie mógł nagrać swojego 
piano, bo było ono cichsze od szumów radio-
stacji!

W tym okresie chór działał pod patronatem 
Związku Kompozytorów Polskich. Dyrygent 
chóru Andrzej Lewandowski pełnił odpowie-
dzialne funkcje organizacyjne w ZKP. Był także 
uznanym kompozytorem muzyki współczesnej. 
Wtedy też wybitny polski kompozytor – wspa-
niały nauczyciel, a jednocześnie niezwykła  
i piękna osobowość, ciesząca się dużym auto-
rytetem u chórzystów i dyrygenta, Witold Luto-
sławski – przyjął honorowe członkostwo Chóru 
Politechniki Gdańskiej.

W roku 1973 powstał Teatr Wokalny Chóru 
Politechniki Gdańskiej, który działał przez ok. 
dwa lata, współpracując z Filharmonią Bałtyc-
ką oraz Teatrem Wybrzeże, i wykonywał przede 
wszystkim utwory swojego „szefa” – bo tak na-
zywano dyrygenta Lewandowskiego. (Więcej  
o utworach z tego okresu w artykule Andrzej Le-
wandowski, dyrygent Chóru Politechniki Gdań-
skiej, kompozytor, jakiego nie znaliśmy, na s. 28).

Repertuar koncertowy był bardzo bogaty  
i zróżnicowany. Zawierał utwory z różnych 
epok, począwszy od muzyki dawnej (z chora-
łem gregoriańskim włącznie) poprzez barok  
i romantyzm po muzykę współczesną. Były to 
w zdecydowanej większości małe formy mu-
zyczne na chór a cappella. Położono olbrzymi 
nacisk na wykonywanie utworów współcze-
snych, w szczególności utworów kompozyto-
rów polskich. Przyświecała temu następująca 
zasada: „W czasach Bacha, Mozarta, Chopina 
grano muzykę Bacha, Mozarta, Chopina oraz 
muzykę starszych mistrzów, wobec tego dzi-
siaj, w czasach Pendereckiego, Lutosławskie-
go, Góreckiego należy wykonywać muzykę 
Pendereckiego, Lutosławskiego, Góreckie-

Fot. 2. Jedno z przedsta-
wień Nieszporów Ludźmier-
skich w Teatrze Muzycznym  
w Gdyni. Było to artystycz-
ne wydarzenie roku 1994
Fot. z archiwum Akademickiego 
Chóru PG

2
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go… nie zapominając jednakże o minionych 
epokach”. Zasadę tę bardzo pracowicie wy-
kształcił dyrygent chóru. Oficjalnie została ona 
ogłoszona podczas pierwszego wyjazdu do 
Leningradu w 1974 roku w czasie pamiętnej 
dyskusji w Domu Kompozytorów Radzieckich. 
Podczas tej niezwykle trudnej dyskusji chórzy-
ści bardzo aktywnie poparli argumenty swo-
jego dyrygenta, a punktem kulminacyjnym 
stało się znakomite wykonanie Kosmonomii 
– utworu, który Andrzej Lewandowski napisał  
i dedykował swojemu zespołowi – Chórowi PG. 
W utworze tym kompozytor po raz pierwszy 
zastosował zasady formowania myśli muzycz-
nej i zasady zapisu muzycznego wypracowane 
przez swojego wielkiego mistrza – Witolda Lu-
tosławskiego. Zasady te zaprezentował muzy-
kom rosyjskim, których po niełatwej dyskusji 
ostatecznie przekonał do swojego poglądu. 
Wydarzenie to należy uznać za wielki sukces  
muzyczny, gdyż trzeba pamiętać, że rosyjscy 
muzycy, a w szczególności muzycy ze środowi-
ska Leningradu – Sankt Petersburga, zaliczają 
się do najwybitniejszych na świecie.

Jan Łukaszewski

Drugi etap działalności chóru przypadł na 
lata 80., gdy kierownictwo artystyczne objął 
znakomity gdański chórmistrz Jan Łukaszewski. 
Zespół już bogaty w doświadczenia z minione-
go okresu rozwijał i wzbogacał zakres działalno-
ści artystycznej. Do małych form dołączyły duże 
formy muzyczne – msze, oratoria i kantaty. 
Wykonywano najwybitniejsze dzieła we współ-
pracy z orkiestrami filharmonicznymi Gdańska, 

Koszalina, Słupska. Działalność chóru nabrała 
dużego rozmachu.

W tym okresie Chór PG był członkiem Pol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr. Podjęto kolej-
ną próbę integracji akademickiego środowiska 
chóralnego na Wybrzeżu Gdańskim. Na bazie 
chóru politechnicznego rozpoczął kilkuletnią 
działalność Gdański Chór Akademicki. Nawią-
zano ścisłą współpracę ze znakomitym chórem 
Schola Cantorum Gedanensis, o międzynaro-
dowej sławie, założonym przez Ireneusza Łu-
kaszewskiego i prowadzonym następnie przez 
jego brata Jana Łukaszewskiego. Zainicjowana 
w tym okresie współpraca dyrygentów akade-
mickich ośrodków Trójmiasta wzbogaciła do-
świadczenie zespołu.

Jak wspomniano, w repertuarze oprócz ma-
łych form a cappella pojawiły się duże formy 
muzyczne, z którymi chór odbył dziesięć tour-
née po Europie oraz Azji z bardzo bogatym ter-
minarzem koncertowym oraz udziałem w pięciu 
festiwalach i konkursach międzynarodowych,  
w których zdobył nagrody i wyróżnienia. Naj-
bardziej znaczące są tu dwie drugie nagrody –  
w kategorii chórów mieszanych oraz w kate-
gorii chórów żeńskich, uzyskane w roku 1987  
w Cantonigrós w Hiszpanii na festiwalu Festival 
Internacional de Musica.

W roku 1987 Chór PG zdobył pierwsze miej-
sce w Konkursie Zespołów Akademickich Pol-
ski Północnej. Rok ten był dla zespołu rokiem 
szczególnym, gdyż akademiccy śpiewacy  
z Politechniki śmiało wkroczyli do ścisłego gro-
na najlepszych chórów w Polsce.

Pod kierunkiem Jana Łukaszewskiego w la-
tach 80. zespół uzyskał znakomite wyrównanie 

50 LAT AKADEMICKIEGO CHÓRU PG

Jan Łukaszewski (1980–1992)

Od wielu lat związany z gdańskim ruchem śpiewaczym. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. 
Studia wokalne odbył w klasie prof. Haliny Mickiewiczówny. Zdobył dalsze doświadczenia i odbył studia 
muzyczne pod kierunkiem ojca Leona i brata Ireneusza, ukończył też Podyplomowe Studium Dyrygenc-
kie. Pierwsze doświadczenia chóralne gromadził w Chórze Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 
1980–1992 był dyrygentem Chóru Politechniki Gdańskiej, którego repertuar został wzbogacony o wielkie 
formy oratoryjne: msze, oratoria i kantaty. W chórze Schola Cantorum Gedanensis, założonym przez 
Ireneusza Łukaszewskiego, pełnił początkowo funkcję asystenta dyrygenta, a w roku 1983 objął jego 
kierownictwo, które pełni do dziś. Obecna oficjalna nazwa zespołu brzmi: Polski Chór Kameralny Schola 
Cantorum Gedanensis. Jan Łukaszewski jest jego dyrygentem oraz dyrektorem naczelnym i artystycz-
nym. Jest także wykładowcą na Podyplomowym Studium Dyrygenckim oraz prowadzi dyrygenckie kursy 
mistrzowskie. Często zasiada w jury konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Jest jednym z nielicz-
nych w Polsce propagatorów i wykonawców muzyki Arnolda Schönberga, Oliviera Messiaena, Iannisa 
Xenakisa, Vinca Globokara, Tōru Takemitsu, Richarda Straussa, Ernsta Peppinga, Michaela Tippetta, 
Charlesa Ivesa i Samuela Barbera. 
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głosów, dobrą emisję oraz wielką elastyczność 
dynamiczną, co spowodowało, że w czasie 
koncertu, niezależnie od skali jego trudności, 
trudno było dopatrzyć się jakiejkolwiek nie-
dyspozycji chóru. Rzeczywiście, zespół nabył 
tę wspaniałą umiejętność, w której najwyższą 
koncentrację i zaangażowanie osiąga się w dniu 
koncertu.

Duże formy muzyczne zaczęły zajmować 
znaczące miejsce w repertuarze. W każdym 
roku działalności w latach 1980–1992 przygo-
towywano i wykonywano co najmniej jedno 
dzieło. Pierwszym z nich był Magnificat Jana 
Sebastiana Bacha, ostatnim – Requiem Gabriela 
Fauré. 

Podczas swoich zagranicznych tournée chó-
rzyści dwukrotnie uczestniczyli w audiencji  
u papieża Jana Pawła II: w 1982 roku w audien-
cji prywatnej w Castel Gandolfo i w 1985 roku –  
w audiencji ogólnej w Watykanie. W czerwcu 
1987 roku Chór PG współuczestniczył z połączo-
nymi chórami Trójmiasta w oprawie wizyty Ojca 
Świętego na Wybrzeżu Gdańskim.

Mariusz Mróz

W roku 1992 kierownictwo muzyczne 
chóru przejął młody, bardzo utalentowany 
chórmistrz, absolwent Akademii Muzycznej  
w Gdańsku – Mariusz Mróz – dając początek 

trzeciemu okresowi działalności zespołu. Już 
na samym początku tego okresu wyraźnie za-
rysowały się bardzo charakterystyczne cechy, 
m.in. olbrzymia aktywność artystyczna. Chór 
śpiewał utwory a cappella, w wykonaniu któ-
rych niejednokrotnie odzyskiwał swoje słynne 
sprzed prawie dwudziestu laty piano. Repertuar 
wypełniają też coraz śmielej duże formy mu-
zyczne. Należy przy tym wspomnieć o wzięciu 
przez chór udziału w wystawieniu Nieszporów 
Ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza  
w Teatrze Muzycznym w Gdyni – przedsta-
wienie to zostało uznane za „wydarzenie roku 
1994” według dziennika „Rzeczpospolita”. Była 
to też niezwykła szansa na powrót zespołu do 
tradycji teatru wokalnego z połowy lat 70. 

Zespół wraz ze swoim dyrygentem, z popar-
ciem władz regionu, władz uczelni oraz licznych 
instytucji, włączał się też aktywnie do akcji cha-
rytatywnych, wykonując m.in.:
• Stabat Mater Gioacchino Rossiniego w ra-

mach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(jesień 1993);

• Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego jako kon-
cert – zbiórka pieniędzy na pomoc ofiarom 
pożaru w hali Stoczni Gdańskiej (grudzień 
1994);

• Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta 
jako koncert – zbiórka pieniędzy na pomoc 
ofiarom powodzi (lipiec 1997).

50 LAT AKADEMICKIEGO CHÓRU PG

Mariusz Mróz (1992–obecnie)

Urodził się w 1968 roku. Naukę muzyki rozpoczął w PSM I i II stopnia w Olsztynie w klasie skrzypiec. Studia 
muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na wydziale dyrygentury chóralnej. Jest laureatem 
ogólnopolskiego konkursu młodych dyrygentów w Poznaniu. Uczestniczył w mistrzowskim kursie dyrygen-
tów w Brugii (Belgia). W latach 1991–2000 pracował z Sopockim Chórem Kameralnym CONTINUO,  
a w okresie 2004–2009 z chórem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Jest organizatorem życia muzycznego na Politechnice Gdańskiej (koncerty symfoniczne, oratoryjne, kame-
ralne, festiwale chóralne ogólnopolskie i międzynarodowe). W latach 2000–2012 był prezesem gdańskiego 
oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także członkiem Zarządu Głównego PZCHiO w Warszawie. 
Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZCHiO. Realizuje się również w roli pedagoga i dyrygenta symfo-
nicznego, prowadząc orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku (od 2007 do dziś) oraz 
zajęcia akademickie z dyrygentury chóralnej. Od października 2009 roku jest adiunktem na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej.

Z Chórem Politechniki Gdańskiej koncertował we Włoszech, w Austrii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Francji, 
Szwajcarii, Estonii, Czechach, Meksyku, na Litwie oraz na Węgrzech; z pozostałymi zespołami zaś – m.in. w 
Danii, Szwecji, Holandii i w Wielkiej Brytanii.

Pasją muzyczną Mariusza Mroza jest muzyka cerkiewna, której ukoronowaniem stała się seria tematycz-
nych koncertów z Chórem PG w Gdańsku, Toruniu, Gostyniu i Bydgoszczy (2007–2009), praca doktorska 
(2006) oraz płyta nagrana w maju 2008 roku w murach cerkwi św. Mikołaja w Gdańsku.
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Do najbardziej znaczących wykonań dużych 
form muzycznych z okresu 1999–2005 trzeba 
zaliczyć m.in.: 
• Requiem dla mojego przyjaciela Zbigniewa 

Preisnera w Kościele Mariackim w Słupsku  
w czerwcu 1999 i w Gdańsku w Katedrze 
Oliwskiej w maju 2000;

• Stabat Mater Karola Szymanowskiego w ra-
mach koncertu poświęconego pamięci Je-
rzego Waldorffa w Słupsku we wrześniu 2000 
oraz powtórzenie Stabat Mater w Trójmieście 
w listopadzie 2000 i w Gdańsku w maju 2004;

• Oratorium Wielkanocne Woła nas Pan Wło-
dzimierza Korcza w Katedrze Oliwskiej  
w kwietniu 2001;

• Missa pro pace Wojciecha Kilara w Słupsku  
i Gdańsku w maju 2002 (nominacja do wyda-
rzenia roku 2002 województwa pomorskie-
go);

• Carmina Burana Carla Orffa – w październiku 
2004 oraz we wrześniu i październiku 2006 
w Filharmonii Gdańskiej (jubileusz 100-lecia 
Politechniki w Gdańsku 2004, Zjazd Polskie-

go Towarzystwa Chemicznego 2006, koncer-
ty własne Filharmonii 2004, 2006).

Począwszy od drugiej połowy lat 90., chór 
uczestniczył oraz współorganizował krajowe  
i międzynarodowe konkursy i festiwale chóral-
ne. Nie stronił też od wielu okazjonalnych kon-
certów a cappella. Do najbardziej znaczących 
osiągnięć zespołu w latach 2001–2006 należą:
• I miejsce na XIII Międzynarodowym Festiwa-

lu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Or-
mińskiego w Rumi (2001);

• III miejsce w kategorii chórów amatorskich 
świeckich na XXIII Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2004”  
w Białymstoku (2004);

• II miejsce w kategorii chórów świeckich w II 
Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej  
w Bydgoszczy (2005);

• nota „Excellent” przyznana przez jury 41. 
Międzynarodowego Konkursu Chóralnego 
w Montreux w Szwajcarii (2005); Chór PG 
został sklasyfikowany na IV miejscu wśród 
wszystkich chórów biorących udział w kon-
kursie oraz na I miejscu wśród chórów mie-
szanych.

W styczniu 2006 roku odbyła się uroczystość 
40-lecia istnienia chóru, spajająca wszystkie 
pokolenia chórzystów i wprowadzająca zespół 
niejako w nową epokę jeszcze dynamiczniej-
szego rozwoju i jeszcze intensywniejszej pra-
cy. W roku 2006 oficjalnie uznano nową nazwę 
– Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej. 
Od tego momentu następował mocny zwrot 
repertuarowy w kierunku muzyki cerkiewnej. 
Wykonano cykl 10 koncertów tematycznych,  
w tym koncert będący zwieńczeniem przewodu 
doktorskiego Mariusza Mroza – w kościele św. 
Jana w Gdańsku (listopad 2006). W maju 2008 
roku chór nagrał płytę CD w całości wypełnioną 
muzyką cerkiewną.

Począwszy od 2008 roku, w działalności ze-
społu następowało powolne połączenie obydwu 
jego największych tradycji, czyli wykonawstwa 
muzyki współczesnej (w tym polskiej) a cap-
pella oraz wielkich form muzycznych różnych 
gatunkowo (od Bacha do Kilara). Nie oznacza 
to jednak rezygnacji np. z utworów a cappella 
muzyki dawnej bądź okresu romantyzmu – jest 
to raczej kwestia położenia większego akcentu 
na specjalizację w jednej dziedzinie. Zaznaczyć 
tutaj należy, iż od 2008 roku wyraźnie wzrastało 
zainteresowanie muzyką chóralną wśród stu-
dentów, w wyniku czego ustalił się nie mniejszy 

3

4

5

Fot. 3. Mariusz Mróz
Fot. 4. Jan Łukaszewski
Fot. 5. Andrzej Lewandowski
Fot. z archiwum Akademickiego Chóru PG
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niż 50-osobowy skład zespołu pozwalający na 
samodzielne wykonywanie nawet dzieł orato-
ryjnych. 

W latach 2008–2015 zostały zaprezentowa-
ne liczne duże formy muzyczne, m.in.: Stabat 
Mater Rossiniego, IV część 9 symfonii Beetho-
vena, Bogurodzica, Exodus, Magnificat, Victoria  
i Missa pro pace Kilara, Nieszpory Vesperae ex D 
i Nieszpory Vesperae ex C Zeidlera, Msza Korona-
cyjna Mozarta, Oratorium Christus cz. III Liszta, 
Magnificat Ruttera, Quo vadis Nowowiejskiego, 
Te Deum Haydna oraz Magnificat Bacha.

Na wspomnienie zasługuje koncert z okazji 
110-lecia Politechniki Gdańskiej, kiedy wspólnie 
z Akademickim Chórem Politechniki Poznań-
skiej i orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
wykonano niezmiernie trudne i rzadko słyszane 
oratorium Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego. 
Solistami byli Grzegorz Piotr Kołodziej, Adam 
Palka oraz Anna Fabrello, a całością dzieła dyry-
gował Mariusz Mróz. 

Należy podkreślić, że w latach 2008–2015 nie 
zaniechano idei dawania koncertów charyta-
tywnych. Przykładem mogą być m.in. koncerty,  
w ramach których odbyły się zbiórki funduszy 
na remont kompletnie spalonego dachu kościo-
ła św. Katarzyny (2008) i odbudowę spalonego  
w pożarze domu rodzinnego na gdańskiej Oso-
wie (2014). Równolegle kontynuowano ideę 
udziału chóru w coraz większej liczbie konkursów 
i festiwali zarówno krajowych, jak i międzynaro-
dowych. Podejście takie pozwoliło zwiększyć 
możliwości wokalne zespołu oraz jego zdolność 
do szybkiej i skutecznej nauki nowego, trudnego 
repertuaru. 

Do największych konkursowych sukcesów 
chóru w latach 2008–2015 zaliczają się:
• I miejsce w kategorii chórów akademickich 

na XI Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio 
Lodziensis” (2008); 

• nota „Très bien” w kategorii chórów miesza-
nych na Montreux Choral Festival (2011);

• I miejsce i Grand Prix festiwalu dla Zespołu 
Kameralnego AChPG na VII Międzynarodo-
wym Festiwalu Chóralnym „Gaude Cantem” 
pod patronatem Piotra Beczały w Bielsku-
-Białej (2011);

• I miejsce we wszystkich kategoriach i Grand 
Prix na III Internacional Festival i Concurs Coral 
„Cançó Mediterrània” w Lloret de Mar (2013);

• I miejsce w kategorii zespołów chóralnych  
z notą 95/100 pkt na XXV Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisła-
wa Ormińskiego w Rumi (2013);

• złoty dyplom z notą 93,25/100 pkt na XIII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 
(2014);

• złoty medal w kategorii muzyka współczesna 
(walka „jak równy z równym” z najlepszymi 
chórami z całego świata) w 53. Międzynaro-
dowym Konkursie Muzyki Chóralnej „Seghiz-
zi”, Gorizia, Włochy (2014);

• złoty dyplom z notą 95,8/100 pkt i nagroda 
dla najlepszego dyrygenta konkursu dla Ma-
riusza Mroza w VI Ogólnopolskim Konkursie 
Chóralnym „Ars Liturgica”, Gniezno (2014);

50 LAT AKADEMICKIEGO CHÓRU PG

Stroną organizacyjną zespołu zajmuje się pre-
zes wraz zarządem.  W porównaniu z dyrygen-
tami, „szefów” zespołu było bardzo wielu. Lista 
prezesów Akademickiego Chóru Politechniki 
Gdańskiej od początku jego istnienia obejmuje 
następujące nazwiska:

Kazimierz Sadowski (1965–1966)
Andrzej Kolasiński (1966–1968)
Józef Mucek (1968–1969)
Maria Koszało (1969–1973)
Waldemar Łastowski (1973–1974)
Ryszard Krystek (1974–1975)
Szczepan Gapiński (1975–1976)
Marek Rundsztuk (1975–1976)
Ryszard Jakubowski (1976–1978)
Tamara Melnyk (1976–1978)
Krzysztof Taratuta (1978–1982)
Eugeniusz Mosakowski (1982–1984)
Stanisław Nadolski (1984–1988)
Tadeusz Detlaff (1988–1990)
Adam Dunst (1991–1992)
Tomasz Jankowski (1992–1993)
Anna Rehmus (1993–1994)
Przemysław Cyprian Estemberg (1994–1995)
Agnieszka Gleb (1995–1997)
Barbara Rurowicz (1997–1998)
Marta Poborska (1998–2000)
Łukasz Drejer (2000–2001)
Olga Kolaj (2001–2003)
Oliwer Karpus (2003–2007)
Marcin Zadroga (2007–2009)
Natalia Wnuk (2009–2010)
Jarosław Suchocki (2010–2013)
Kamil Bocheński (od 2013)
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• I nagroda i nagroda specjalna Rektora Uni-
wersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie w II Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż”, 
Kielce (2015);

• I miejsce w kategorii zespołów chóralnych  
z notą 94/100 pkt na XXVII Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Sta-
nisława Ormińskiego w Rumi (2015).
Obecnie stała wysoka forma zespołu niezwy-

kle cieszy. Trzeba jednak pamiętać, że możliwa 
jest tylko i wyłącznie dzięki ciągłemu napły-
wowi nowych kandydatów spośród coraz to 
bardziej zainteresowanych muzyką chóralną 
studentów. Niezwykle ważny jest też rozwój 
umiejętności wokalnych samych chórzystów,  
a ten następuje m.in. dzięki organizowanym od 
dwóch lat warsztatom chóralnym. W ich trakcie 
cały skład doskonali technikę wokalną na zaję-
ciach z grupowej emisji głosu prowadzonych 
przez najwybitniejszych w Polsce specjalistów 
z tej dziedziny. Równolegle na takich warszta-
tach rozpracowywany jest całkowicie nowy re-
pertuar, a kończą się one koncertem a cappella 
z tymże repertuarem. Nie do przecenienia jest 
też możliwość ciągłego uczęszczania przez chó-
rzystów na zajęcia z indywidualnej emisji głosu. 
Funkcję korepetytora w tej dziedzinie pełni od 
2009 roku wokalistka operowa Magdalena Le-
wandowska. 

 Fot. 6. Przesłuchanie konkursowe podczas prestiżowego konkursu chóralnego w Gorizii 
(Włochy) – lipiec 2014 r.
Fot. z archiwum Akademickiego Chóru PG

We wspomnianym okresie do dyskografii ze-
społu dołączyły dwie pozycje: Musica Sacromon-
tana – utwory wokalno-instrumentalne Maksy-
miliana Koperskiego (2011) – oraz Musica Sacra 
– zbiór 13 utworów sakralnych różnych epok 
kompozytorów polskich i zagranicznych (2014). 

Współpraca

Przez wszystkie lata działalności Akade-
mickiego Chóru PG rozwijała się współpraca  
z wieloma orkiestrami: Orkiestrą Symfonicz-
ną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Frydery-
ka Chopina, Państwową Orkiestrą Kameralną  
w Słupsku (później:  Polską Filharmonią Sinfonia 
Baltica ze Słupska), Orkiestrą Teatru Muzyczne-
go w Gdyni, Orkiestrą Symfoniczną Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, Elbląską Orkiestrą Mło-
dzieżową Państwowej Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej II st. w Elblągu (później: Elbląską 
Orkiestrą Symfoniczną), Polską Filharmonią 
Kameralną i Gdyńską Orkiestrą Kameralną Sin-
fonia Nordica.

Współwykonawcami wielkich dzieł byli liczni 
artyści polscy i zagraniczni, wśród których znaj-
dują się nazwiska najwybitniejsze, m.in.: Kry-
styna Rorbach, Jadwiga Rappé, Maria Venuti, 
Jerzy Artysz, Ryszard Minkiewicz, Tomasz Krzy-
sica, Leszek Skrla, Paweł Skałuba, Bogusław 
Grabowski, Barbara Sanejko, Jagna Jędrzyńska, 
Wiesława Maliszewska, Aleksandra Kucharska-
-Szefler, Piotr Prońko, Hanna Banaszak, Beata 
Rybotycka, Grzegorz Turnau, Zbigniew Wodec-
ki, Jacek Wójcicki i inni.

Spośród zespołów muzycznych, które zapi-
sały się we współuczestnictwie koncertowym, 
należy w szczególności wymienić Gdańską Gru-
pę Perkusyjną Piotra Sutta „Jeunesses Musica-
les” oraz zespół Sierra Manta. Zespół koncerto-
wał pod batutą takich dyrygentów jak: Bohdan 
Jarmołowicz, Zygmunt Rychert, Janusz Przy-
bylski, Jacek Rafał Delekta, Joshard Daus i Jerzy 
Maksymiuk.

Nad rozwojem artystycznym i wykonaw-
czym zespołu czuwali i czuwają znani artyści 
Opery i Filharmonii Bałtyckiej, Teatru Wybrzeże 
oraz gdańscy pedagodzy muzyczni: Grzesław 
Wielikaniec, Krystyna Ingersleben-Borowska, 
Roman Heising, Zygmunt Kamiński, Marian Ko-
łodziej, Beata Koska-Kreft, Anna Fabrello i Mag-
dalena Lewandowska. 

Poza aktywnością koncertową rozwija się, 
przy bardzo wydatnej pomocy władz uczelni, 
inna, niezwykle ważna i ciekawa forma działal-

6
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ności muzycznej. W styczniu 1968 roku został 
zapoczątkowany – i trwa nieprzerwanie po 
dzień dzisiejszy – cykl Politechnicznych Wie-
czorów Muzycznych, który na przełomie tysiąc-
leci stał się jedną z form działalności w ramach 
Politechniki Otwartej. W tym cyklu odbywają 
się liczne koncerty, spotkania autorskie i semi-
naria. 

Na Politechnice Gdańskiej goszczą wybitni 
muzycy – kompozytorzy i wykonawcy: śpiewa-
cy, instrumentaliści, soliści, zespoły kameralne 
i orkiestry symfoniczne. Rozwija się współpra-
ca pomiędzy Politechniką a Państwową Operą  
i Filharmonią Bałtycką oraz Państwową Wyższą 
Szkołą Muzyczną – obecnie: Akademią Muzycz-
ną w Gdańsku. Wśród wybitnych wykonawców 
znaleźli się m.in. Capella Bydgostiensis, Kwar-
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tet Wilanowski, Schola Cantorum Gedanensis, 
Cappella Gedanensis, Kaja Danczowska, Kon-
stanty Andrzej Kulka, Stefania Toczyska, Hen-
ryk Jabłoński, Witold Lutosławski i inni.

Znamienne w trzecim okresie działalności 
zespołu jest ciekawe wzbogacenie cyklu Poli-
technicznych Wieczorów Muzycznych o cykl 
koncertów kameralnych pod hasłem „Akade-
mia Muzyczna na Politechnice”, realizowanych 
z inicjatywy obecnego dyrygenta chóru, Mariu-
sza Mroza, przy ścisłej współpracy władz obu 
uczelni.

Chórzyści

W minionym 50-leciu chór, jak każdy żywy 
organizm, przeżywał na przemian okresy trudne  
i łatwe. Nie są mu obce porażki, ale jednocze-
śnie od kilku lat odnosi coraz większe sukcesy. 
Najważniejsze jest jednak ciągłe, niezmienne  
i niezwykłe zaangażowanie samych chórzystów 
niejednokrotnie będących już drugim poko-
leniem, czyli dziećmi byłych chórzystów. Ten 
swoisty duch dawnych pokoleń czuwa nad chó-
rem i oby czuwał jak najdłużej. 

Według szacunków przeprowadzonych na 
podstawie wspomnień byłych i aktualnych 
członków chóru oraz na podstawie dostępnych, 
niestety mocno rozproszonych zapisów, Chór 
Politechniki Gdańskiej od początku istnienia do 
czasu obchodów jubileuszu 50-lecia działalności 
wykonał ponad 800 pełnometrażowych kon-
certów, nie wliczając w to wielu występów oko-
licznościowych. W tej liczbie znalazło się wiele 
koncertów z dziełami oratoryjno-kantatowymi, 
szczególnie w ostatnim 20-leciu działalności. 
Znaczny udział w tej liczbie ma Teatr Muzycz-
ny w Gdyni, w którym wystawiano, z udziałem 
Chóru Politechniki Gdańskiej, Nieszpory Ludź-
mierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza. Przed-
stawienie to zostało uznane w Polsce za wyda-
rzenie artystyczne 1994 roku. 

Suma tych występów dla zespołu amator-
skiego staje się liczbą nad wyraz pokaźną. 
Trzeba przy tym zauważyć, że wśród tej licz-
by występów znalazły się takie, które zostały 
zaliczone do grona wielkich wydarzeń mu-
zycznych. Bogactwo tej bezinteresownej dzia-
łalności zostało osiągnięte dzięki ofiarnemu 
i bardzo aktywnemu wysiłkowi kilku pokoleń 
chórzystów i dyrygentów, zapoczątkowanemu 
w pierwszych latach działalności chóru. Te bar-
dzo pracowite początki odnoszą prawdziwie 
pozytywny skutek po wielu latach, bo taka jest 

Fot. 7. Wykonanie Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego w Filharmonii Bałtyckiej na 110-lecie 
PG – październik 2014 r.
Fot. Krzysztof Krzempek

7
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tekst do 
podmiany 
od autora

natura każdego wielkiego wysiłku, który po-
zwala na wypracowanie tradycji i właściwego 
klimatu. W środowisku uczelni i w kulturalnym 
środowisku Trójmiasta wytworzyła się i stale się 
utrzymuje niezwykle przyjazna akceptacja dla 
Chóru PG, czego konsekwencją jest działalność 
śpiewacza nieprzerwana od połowy lat 60. Śpie-
wacy z Politechniki mają wielu sympatyków  
i przyjaciół. Niestety niektórzy z grona zespołu 
odeszli od nas i swoich bliskich na zawsze. Są 
to chórzyści: Ewa Adamska, Andrzej Bocheń-

ski, Bogdan Chachulski, Marek Cierliński, Ste-
fania Dmytrow, Maciej Witalis Dubowik, Ewa 
Guz, Joanna Ingersleben, Małgorzata Kołodziej, 
Czesław Pietraszewski, Zofia Siembida, Bożena 
Łastowska; korepetytorzy: Grzesław Wielika-
niec, Krystyna Ingersleben-Borowska, Zygmunt 
Kamiński; oraz przede wszystkim nieodżałowa-
ni dyrygenci: Henryk Hubertus Jabłoński, Zbi-
gniew Chwedczuk, Leon Łukaszewski, Andrzej 
Lewandowski. Cześć ich pamięci!

*

Muzyka chóralna na Politechnice Gdańskiej 
rozbrzmiewa nieprzerwanie od 50 lat! Dlatego 
ostatnie słowa są podziękowaniami do władz 
uczelni. Wszyscy chórzyści szczerze i z głębi ser-
ca dziękują kolejnym Senatom uczelni, rekto-
rom, władzom wydziałów i wielu bezimiennym 
przyjaciołom zespołu za wielką przychylność  
i okazywaną w całym okresie działalności sym-
patię. Dziękujemy organizacjom studenckim, 
pod auspicjami których zespół działał w pierw-
szych latach istnienia. Dziękujemy za wsparcie 
materialne wszystkim instytucjonalnym spon-
sorom, których pomoc zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach jest nieoceniona. Dziękujemy lokalnym 
mediom, bez których nasza działalność arty-
styczna nie byłaby zauważalna dla tak szero-
kiego grona odbiorców. Dziękujemy raz jeszcze 
wszystkim sympatykom Akademickiego Chóru 
Politechniki Gdańskiej. Wreszcie dziękujemy  
z całego serca Politechnice Otwartej, gdyż bez 
jej wsparcia jubileusz 50-lecia istnienia naszego 
zespołu nie miałby takiej oprawy, na jaką jak 
najbardziej zasługuje! 

10 lat temu – w 2005 roku – deklarowaliśmy, 
że „dołożymy starań, aby pieśnią chóralną od-
wzajemnić się za wszelkie dobro, jakie nas 
spotyka”. Myślę, że te słowa nigdy nie stracą 
na aktualności. Do zobaczenia w 2025 roku na 
jubileuszu 60-lecia Akademickiego Chóru Poli-
techniki Gdańskiej! 

8

9

Fot. 8. Próba w Auli PG podczas warsztatów chóralnych – 
marzec 2015 r.
Fot. 9. Koncert w kościele św. Zuzanny w Gironie, Hiszpa-
nia – wrzesień 2013 r.
Fot. z archiwum Akademickiego Chóru PG
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W ramach obchodów kolejnych jubileuszy 
Chóru PG powstało wiele tekstów dotyczących 
historii i osiągnięć chóru, ale mało jest informa-
cji o jego pierwszym dyrygencie i organizatorze 
Andrzeju Lewandowskim, a szczególnie o jego 
dokonaniach kompozytorskich – jakby to dzisiaj 
określano, innowatorskich. Z okazji jubileuszu 
50 lat Chóru PG i z perspektywy wieloletniego 
członka chóru pragnę się podzielić moimi ob-
serwacjami w tym zakresie i docenić oryginalne 
osiągnięcia kompozytorskie Andrzeja Lewan-
dowskiego wyprzedzające ówczesne trendy  
w muzyce chóralnej.

Andrzej Lewandowski urodził się 1938 roku 
w Łowiczu. Dojrzałą edukację szkolną odbył  
w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, 
tzw. Topolówce, i z grupą kolegów podjął studia 
na Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej  
w 1958 roku. Według opowiadań śp. dr. inż. An-
drzeja Konczakowskiego przejawiał podczas 
studiów zamiłowania muzyczne, które „nie 
pozwoliły” mu rozwinąć się w kierunku inży-
nierskim. Po dwuletniej edukacji na Wydziale 
Łączności przeniósł się do Państwowej Wyż-
szej Szkoły Muzycznej w Sopocie. W 1965 roku 
na Wydziale Wychowania Muzycznego obronił 
pracę magisterską Organizacja pracy w domach 
kultury w województwie gdańskim ze szczegól-
nym uwzględnieniem życia muzycznego pod kie-
runkiem prof. Romana Heisinga. 

Dokonania kompozytorskie Andrzeja 
Lewandowskiego

Pasja i wewnętrzna potrzeba tworzenia 
ujawniły się już na studiach w postaci pierw-
szych i kameralnych utworów fortepianowych, 
które powstały w latach 1960–1965, oraz cyklu 
pieśni na głos i fortepian (1962).

Dalsze i dojrzałe kompozycje powstały już 
po okresie studiów: Musiquette pour cinq instru-

mente (1966); Bagnet na broń, na chór (1970); 
Kosmonomia per 20 voci, na chór (1971); I Kwar-
tet smyczkowy (1971); Lites ac res gestae, kan-
tata na głosy solowe, chór i orkiestrę (1972); Ni-
colaus Copernicus in memoria, na chór a cappella 
(1973); Wesołe pogwarki, na dwa chóry (1973); 
II Kwartet smyczkowy (1974); Ad alta voce  
(I i II wersja), na sopran, baryton, głos recytują-
cy, chór i orkiestrę (1974–1975); Encomion, na 
cztery chóry pięciogłosowe (1975); Stabat Ma-
ter, na dwa chóry męskie (1976); Chanson du 
Valois, na dwa chóry męskie (1977); Pejzaż, na 
kwartet smyczkowy (1977).

Oryginalne kompozycje Andrzeja 
Lewandowskiego dla chóru i Teatru 
Wokalnego

Andrzej Lewandowski, pracując z chórem 
Politechniki Gdańskiej, zdobywał umiejętności 
i doświadczenie w prowadzeniu tak skompli-
kowanego i naturalnego instrumentu wielogło-
sowego oraz żywił nadzieję na realizację autor-
skich pomysłów wokalnych i nie tylko. Nie było 
to łatwym zadaniem dla zespołu amatorskiego, 
a wprowadzenie go w nowe warunki współcze-
snego świata wokalistyki chóralnej i wyobraźni 
muzycznej stawiało duże wymagania dyrygen-
towi i zmuszało do dużego nakładu pracy arty-
styczno-wychowawczej. 

Młody i ambitny kompozytor utworów 
awangardowych szybko zdobył uznanie i licz-
ne nagrody Związku Kompozytorów Polskich, 
a chór Politechniki Gdańskiej – wysoką pozycję 
we współczesnej muzyce chóralnej. Stało się 
to dzięki wykonywaniu współczesnych kom-
pozycji innych twórców oraz doświadczeniu 
dyrygenta, zdobywanemu przy dużych i am-
bitnych wymaganiach stawianych sobie i ze-
społowi amatorów o zróżnicowanych indywi-
dualnościach. 

50 LAT AKADEMICKIEGO CHÓRU PG

Andrzej Lewandowski, dyrygent Chóru Politechniki Gdańskiej

Kompozytor, jakiego nie znaliśmy

Adam Boryczko
Wydział Mechaniczny

Chórzysta od 1968 roku

Andrzej Lewandowski był pierwszym dyrygentem Akademickiego Chóru 
Politechniki Gdańskiej, ale również kompozytorem i organizatorem Teatru 
Wokalnego PG, a szczególnie entuzjastą i twórcą awangardowych  
kompozycji i rozwiązań w wokalistyce chóralnej.



29PISMO PG9 / 2 0 1 5

Oryginalne kompozycje Andrzeja Lewan-
dowskiego – Kosmonomia per 20 voci, która po-
wstała w 1971 roku, Encomion na cztery chóry 
pięciogłosowe z roku 1975 oraz inne utwory nie 
na chór – stanowią niebywałe osiągnięcia kom-
pozytorskie wyprzedzające współczesne trendy 
w muzyce chóralnej, a nawet w ogóle w muzy-
ce. Mnie, jako amatorowi, nie sposób dokonać 
profesjonalnej oceny. Doświadczenie chóralne  
i intuicja estetyczna nakazują podzielić się mo-
imi spostrzeżeniami i chociaż w części pokazać 
na zdjęciach te oryginalne rozwiązania kompo-
zytorskie w szczególnych zapisach już nie tylko 
nutowych, a graficzno-obrazowych.

Zapis partyturowy utworów muzycznych już 
dawno wyszedł poza konotacje standardowych 
ujęć nutowych, ale Kosmonomia per 20 voci jest 
wyjątkowa i współcześnie „wielosymbolowa”, 
jak przedstawiają przykłady na fotografiach. 
Należy zwrócić uwagę na legendę i opis zna-
ków oraz symboli w partyturach, gdzie można 
zauważyć bardzo innowacyjne i nowatorskie 
definiowanie opisów dźwiękowych ich sekwen-
cji czasowych i brzmienia. Trzeba podkreślić, 
że utwór ten został skomponowany na 30-lecie 
Politechniki Gdańskiej w podobnej konwencji 
i charakterze zapisów partyturowych, a także  
klimacie muzyki awangardowej. Również anali-
za tekstowa ujawnia nietypowe artykułowania 

sylabowe, literowe, liczbowe i wielojęzyczne 
określenia.

Chórzyści uczelni technicznej mają natu-
ralne predyspozycje do wnikliwego odczytu  
i realizacji nietypowych i schematycznych za-
pisów w partyturach tych utworów oraz zamy-
słów kompozytora przekazywanych obrazowo 
i sugestywnie. Dla nas, chórzystów o edukacji 
technicznej, łatwiejsze było wręcz odczytanie 
zapisu niż wykonanie oryginalnych i bardzo 
innowatorskich jak na tamten czas pomysłów 
kompozytora. Natomiast od strony emisji sy-
tuacja była bardzo trudna ze względu na nie-
typowe wzorce czy odniesienia porównawcze. 
Niezwykłe brzmienia utworu i ogólne wrażenia 
słuchowe przenoszą w „muzykę nie z tej ziemi”, 
a kompozytor w oryginale partytury zapisał 
„dedykowane kosmonautom” i być może tak 
też wyobrażał sobie ten „kosmiczny” przekaz 
muzyczny, który mógł być inaczej interpreto-
wany przez słuchaczy.

Różne wyobraźnie artystyczno-estetyczne 
twórcy kompozycji i chórzystów oraz publiczno-
ści mogły prowadzić do różnorodnych wrażeń  
i interpretacji efektu końcowego. Proszę zwró-
cić uwagę na techniczno-graficzny zapis po-
mysłów kompozytora dla lepszego skomuni-
kowania z wykonawcami, który dawał efekty 
zadowalające po wielokrotnym jego próbowa-
niu, przy dyscyplinie artystycznej i bezwzględ-
nemu podporządkowaniu gestom dyrygenta.

Andrzej Lewandowski w Chórze PG widział 
wdzięczny i elastyczny instrument wielogło-
sowy, trudny do opanowania, który niekiedy  

Oryginalne fragmenty kompozycji Kosmonomia per 20 voci

Fot. z archiwum Akademickiego Chóru PG
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i prawdopodobnie tylko częściowo spełniał 
oczekiwania kompozytora i wymagania sta-
wiane w jego kompozycjach. Dlatego też próby 
tych awangardowych utworów stanowiły duże 
wyzwanie i stwarzały wielorakie trudności dla 
dyrygenta, a szczególnie dla chórzystów trak-
tujących swoją rolę klasycznie.

Druga oryginalna kompozycja Andrzeja Le-
wandowskiego, Encomion, na 4 chóry pięciogło-
sowe, jest utworem o dwudziestopółtonowym 
klastrze dźwiękowym, o dźwiękach ustawio-
nych różnie w czasie i niesynchronizowanych 
stałym okresem taktu. Ten zamysł kompozyto-
ra dawał mu okazję do kontrastowego wykorzy-
stywania możliwości wyjątkowego instrumen-
tu, jakim jest aparat głosowy w zestawieniu 
wielu chórów. Glissandowe płynięcie dźwięków 
i zdeterminowane wejścia poszczególnych gło-
sów, ze specyficzną narracją tekstową, liczbo-
wą, wielojęzyczną czyniły przekaz dźwiękowy 
utworem niezwykłym, o wyjątkowym brzmie-
niu, pobudzającym wielokierunkowo wy-
obraźnie słuchaczy i wykonawców. W związku  
z trudnościami dotarcia do oryginału kompo-
zycji Encomion nie przedstawiono jej partytury. 
Należy podkreślić, że utwór ten został skom-
ponowany w podobnym charakterze zapisów 
i klimacie muzyki awangardowej. Warto przy-
pomnieć, że został wystawiony przez Teatr Wo-
kalny Chóru Politechniki Gdańskiej na scenie 
Teatru Wybrzeże w maju 1975 roku i uświetnił 

tym jubileusz 30-lecia Politechniki Gdańskiej. 
Choreografię do tego przedstawienia opraco-
wał Zygmunt Kamiński, a scenografię i kostiu-
my zaprojektował Marian Kołodziej.

Andrzej Lewandowski, oprócz tych śmia-
łych kompozycji o złożonym charakterze mul-
timuzycznym, miał coś wspólnego z techniką, 
chociażby nasze nieudolne błądzenie w sferze 
muzycznej jako umysłów technicznych niekiedy  
o ukierunkowanej estetyce ogólnej. Jego studia 
techniczne i doświadczenia praktyczne pozwo-
liły kierować tak złożonym zespołem umysłów 
ścisłych, a niekiedy ignorantów muzycznych. 
Natomiast duże ambicje i wymagania kompo-
zytora i dyrygenta przewyższały niekiedy moż-
liwości wykonawcze zespołu, co bywało bole-
sne dla obu stron.

Chyba mogę wyrazić odczucia wielu chórzy-
stów, mówiąc, że wymagające i mocne postawy 
dyrygenta przyczyniły się do osiągnięcia wielu 
sukcesów wspólnych oraz indywidualnych o ce-
chach artystycznych i estetycznych oraz wzbo-
gaciły nasze osobowości w tych kierunkach.

Innowacyjne zastosowania twórcze 
Andrzeja Lewandowskiego

Twórcze podejście w całej działalności arty-
stycznej Andrzeja Lewandowskiego uwidacznia 
się najbardziej w projekcie autorskim Teatru 
Wokalnego Chóru Politechniki Gdańskiej, któ-

50 LAT AKADEMICKIEGO CHÓRU PG

Opis interpretacyjny definio-
wanych brzmień w utworze 
Kosmonomia per 20 voci

„Ściągawka” autora dla 
jednego z głosów tenorowych 
kompozycji Kosmonomia per 
20 voci
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ry zasadniczo zmienia klasyczną funkcję chóru 
na estradzie w multiprezentację artystyczną 
na scenie. W kompozycji Encomion Andrzeja 
Lewandowskiego, z jego innowacyjnymi po-
mysłami i opracowanym dynamicznym oświe-
tleniem, zestawiono po raz pierwszy na scenie 
Teatru Wybrzeże w Gdańsku 24 maja 1975 roku 
scenografię z kostiumami Mariana Kołodzieja 
oraz gestem choreograficznym Zygmunta Ka-
mieńskiego. To wystawienie w wieloartystycz-
nym wyrazie scenicznym było wielkim przedsię-
wzięciem twórczym i logistycznym. Chórzyści 
ubrani w długie białe szaty, w zmiennym i wie-
lobarwnym oświetleniu, w gestach choreogra-
ficznych i oryginalnych brzmieniach, stworzyli 
nowy rodzaj i jakość prezentacji artystycznej.

Należy podkreślić wielką osobowość arty-
styczną kompozytora i dyrygenta Andrzeja 

Lewandowskiego, łączącą w sobie nieodpar-
te ambicje twórcze, ciekawość i poszukiwanie 
nowych rozwiązań oraz nieustępliwość w reali-
zacji zamierzonych celów. Dla nas, niektórych 
niedoświadczonych i młodych chórzystów, był 
to swoisty „poligon kształtowania osobowości  
i rozwoju” oraz postaw wobec innych i działania 
twórczego. 

Bibliografia
• P. Kusiewicz, Kompozytorzy Gdańscy, szkice pod 

red. J. Krassowskiego, Gdańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 1980.

• Z. Kusto, Chór Politechniki Gdańskiej, „Pismo PG” 
nr 1/2006.

• Chór i Teatr Wokalny Politechniki Gdańskiej, Płyta 
z nagraniami Studia Eksperymentalnego Wydzia-
łu Elektroniki PG, Gdańsk 1975.

• Zbiory autora.

Zdjęcia z wystawienia 
utworu Encomion 
Fot. Jerzy Hajdul
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Fot. Krzysztof Krzempek

Ewa Lach: Dlaczego zdecydował się Pan 
Profesor podążać drogą naukową?

Jan Stąsiek: Przede wszystkim z uwagi na 
ambicję, wrodzone dążenie do wyjaśniania nie-
znanych zjawisk fizycznych oraz z zamiłowania 
do szukania prawdy. Nauka to przestrzeń docie-
kań intelektualnych oraz docieranie do głębokich 
sekretów przyrody. I chociaż, jak mówił Einstein, 
„Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Ce-
chuje mnie tylko niepohamowana ciekawość”. 
Dlatego właśnie dziś jestem pracownikiem na-
ukowym.

Jakie czynniki wpłynęły na wybór dyscypli-
ny, którą zajmuje się Pan od lat?

Moje zainteresowania fizyką i matematyką, 
a w konsekwencji termomechaniką i konwer-

sją energii, są wynikiem fascynacji dokonania-
mi genialnego fizyka, jakim był Albert Einstein. 
Powiedział on kiedyś, że jedynie dwie rzeczy są 
ewentualnie nieskończone: wszechświat i ludz-
ka głupota. Przyznał przy tym, że co do wszech-
świata nie ma pewności. Zgadzam się z Brianem 
Greenem, który w tegorocznym wrześniowym 
wydaniu „Scientific American” napisał o Einste-
inie, że owoce jego umysłu ukształtowały naszą 
cywilizację bardziej niż to się wydaje możliwe. To 
zupełnie naturalne – i tak się zdarza – że w pracy 
naukowej robimy pomyłki, a niekiedy stawiane 
przez nas założenia teoretyczne okazują się błęd-
ne. Tak też robił Einstein. Pomyłki Einsteina były 
intelektualnie płodne, ponieważ wszystkie doty-
czyły idei fundamentalnych dla fizyki. Być może 
nowe pokolenia fizyków, jak i ja, liczą na odniesie-
nie sukcesu tam, gdzie Einstein poniósł porażkę.

Moje zainteresowania naukowe były i są tak-
że wynikiem rewolucji relatywistycznej, która 
wywarła wpływ na dwudziestowieczną filozofię, 
sztukę, politykę, popkulturę, a także na moje fa-
scynacje w obszarze nauki. Te fascynacje rozpo-
częły się już podczas zgłębiania wiedzy i zagad-
nień inżynierskich w Technikum Mechanicznym 
w Grudziądzu, do którego uczęszczałem w latach 
1961–1966. Podczas pięcioletniej nauki w techni-
kum dokształcałem się samodzielnie, wykonując 
ćwiczenia z fizyki i matematyki oraz realizując 
kursy bazujące na programach nauczania Poli-
techniki Gdańskiej. Czytywałem także dostępne 
podręczniki akademickie. Konsekwencją nauki  
w technikum był późniejszy wybór kierunku stu-
diów na Wydziale Budowy Maszyn, które rozpo-
cząłem w 1966, a ukończyłem w 1972 roku.

Te same zainteresowania skłoniły Pana 
Profesora do podjęcia pracy na dzisiejszym 
Wydziale Mechanicznym? Proszę o kilka słów 
na temat przebiegu pańskiej kariery akade-
mickiej. 

Moim mistrzem jest Einstein 

Rozmawia

Ewa Lach 
Dział Promocji

Historia est magistra vitae – ta słynna sentencja Cycerona należy do  
ulubionych maksym prof. Jana Stąsieka, dziekana Wydziału Mechanicznego. 
Zdaniem Profesora podkreśla ona m.in. wagę przeszłości i doświadczenia  
w codziennym życiu. O karierze akademickiej, współpracy międzynarodowej, 
trochę o Einsteinie, a nieco o rodzinie z prof. Janem Stąsiekiem  
rozmawia Ewa Lach.
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Fot. 1. DSc prof. Stąsiek z dr. R. Preaterem, Guildhall London
Fot. 2.  PhD prof. Stąsiek z prof. M.W. Collinsem, Guildhall London
Fot. z archiwum prywatnego

Dokładnie tak było. Jednak pociągała mnie 
także sama specyfika pracy naukowej. Owe za-
interesowania skłoniły mnie do podjęcia pracy  
w Katedrze Termodynamiki i Kotłów Parowych, 
co nastąpiło tuż po studiach. 24 marca 1972 roku 
skończyłem studia, a już 1 kwietnia rozpocząłem 
pracę we wspomnianej Katedrze. Trzy lata póź-
niej, czyli w roku 1975, obroniłem pracę doktorską 
pt. „Wyznaczanie współczynników emisji ciał sta-
łych włączonych w promieniujący układ otwar-

ty” przygotowaną pod kierunkiem prof. Czesła-
wa Buraczewskiego. Praca została wyróżniona,  
a opisany w niej pomysł nowej metody pomiaro-
wej – opatentowany.

Potem przyszedł czas na habilitację.
Po obronie doktoratu zacząłem intensywnie 

pracować nad zagadnieniami dotyczącymi ko-
lejno: radiacyjnej wymiany ciepła w ośrodkach 
optycznie czynnych, konwersji energii w obiegach 
siłowni parowych z generatorem MHD (magne-
tohydrodynamicznym) oraz modelowaniem nie-
konwencjonalnych technologii konwersji energii. 
Zająłem się również unikatowymi na skalę świa-
tową technikami wizualizacji przepływu, cyfro-
wo-analogowymi systemami analizy kolorowych 
obrazów, termografią ciekłokrystaliczną, prze-
pływem płynów dwójłomnych oraz neutralizacją 
wodnych roztworów kwasu i zasady, których od-
czyn pH określany jest zmianą barwy indykatora 
chemicznego, służącą w dalszej perspektywie do 
oceny procesu spalania. 

W roku 1985 na podstawie postulatów na-
ukowych prof. Czesława Buraczewskiego i moich 
dokonań w zakresie promieniowania uzyskałem 
stopień doktora habilitowanego nauk technicz-
nych. Przygotowałem rozprawę pt. „Zastosowa-
nie uogólnionych współczynników konfiguracji  
i zasady transformacji powierzchniowej do radia-
cyjnej wymiany ciepła w układach z ośrodkiem 
optycznie czynnym”.

Słowem podsumowania dodam, że moje osią-
gnięcia w zakresie termomechaniki, termografii 
ciekłokrystalicznej oraz konwersji energii skut-
kowały wieloma naukowymi stażami zagranicz-
nymi. Otóż w latach 1986–1998 odbyłem cztery 
długoterminowe staże naukowe jako visiting pro-
fessor. Najpierw, w 1986 roku, spędziłem sześć 
miesięcy na RWTH Aachen, potem w 1989 roku 
na miesiąc wyjechałem na stypendium DAAD do 
Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Ko-
lejny staż odbyłem w City University w Londynie  
w latach 1989–1995. Byłem też stypendystą KTH 
Royal Institute of Technology w Sztokholmie, 
gdzie w ramach stypendium Swedish Institute 
przebywałem trzy miesiące. 

Proszę opowiedzieć nieco więcej i szcze-
gółowiej o pańskich doświadczeniach zagra-
nicznych, a zwłaszcza o okresie londyńskim – 
wszak w City University spędził Pan Profesor 
aż siedem lat.

Pracując pod kierunkiem wybitnych naukow-
ców i specjalistów z Katedry Termodynamiki  

1

2
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i Kotłów Parowych, poszerzałem swoje umiejęt-
ności i wiedzę, którą chciałem poddać weryfika-
cji na spotkaniach międzynarodowych, czyli na 
konferencjach i sympozjach. Moje osiągnięcia  
i tematyka badań zostały zauważone przez zagra-
niczne ośrodki naukowe, które zaczęły zapraszać 
mnie na staże. Pierwszy wyjazd odbył się, jak już 
wspomniałem, w 1986 roku, kiedy to pojechałem 
do RWTH Aachen w Niemczech. Uczestniczyłem 
tam w badaniach na rzecz podniesienia spraw-
ności silników spalinowych z zapłonem iskrowym 
i samoczynnym typu diesel. Tam też spotkałem 
naukowców z Instytutu Maxa Plancka w Getyndze 
oraz zapoznałem się z ich pracami wykorzystują-
cymi ciekłe kryształy do pomiarów termomecha-
nicznych. Uzyskane doświadczenie z tej dziedziny 
zaprocentowało wyjazdem na kontrakt do Wielkiej 
Brytanii w roku 1989. W City University w Londynie 
przebywałem jako profesor wizytujący, początko-
wo jako tzw. senior research fellow, a następnie 
jako professorial research fellow.

Podczas niemal siedmioletniego pobytu na lon-
dyńskiej uczelni poddałem się ponownie próbom 
doktorskim i uzyskałem kolejno stopień Doctor 
of Philosophy (PhD) za pracę pt. „Liquid Crystal 
Termography and True Colour Image Processing 
in Heat and Flow Experiments”, a następnie Do-
ctor of Science (DSc) za pracę pt. „Analytical, Nu-
merical and Experimental Methods for Combined 
Radiation and Convection Heat Transfer, Thermal 
Technology and Some Related Problems”. Uzy-
skanie brytyjskiego stopnia naukowego DSc nale-
ży uznać za wybitne osiągnięcie, jako że 24 maja 
1996 roku w historycznej siedzibie mera Londynu 
– w Guildhall – wręczono tylko jeden dyplom DSc. 

Dziś mogę powiedzieć, że w trakcie pobytu  
w Londynie spełniłem swoje marzenia, udowodni-
łem sobie i zagranicznym ośrodkom naukowym, że 
nasz kraj – pomimo izolacji w tamtym okresie – ma 
olbrzymi potencjał naukowy i może konkurować  
z innymi światowymi ośrodkami naukowymi. 

Podczas pobytu w Londynie pracowałem tak-
że dla dwóch brytyjskich firm: Power Technology 
Centre (Power Gen UK) i Rolls-Royce plc. (Derby 
UK). Prowadziłem równolegle do prac badaw-
czych zajęcia dla studentów z termodynamiki  
i wymiany ciepła. Zorganizowałem także projekt 
dydaktyczny TEMPUS Phare JEP 3524 – pro-
gram Unii Europejskiej, w którym uczestniczyły 
cztery uniwersytety: Politechnika Gdańska, City 
University, Ruhr University Bochum i KTH Royal 
Institute of Technology. Dzięki temu trwającemu 
trzy lata programowi nastąpiła wymiana kadry 
naukowej i studentów na ogromną skalę. 

Z City University wiąże się jeszcze jedno wspa-
niałe wspomnienie, jako że wypromowałem tam 
mojego pierwszego doktora, którym był Giovanni 
Tanda z Genui z Włoch pełniący obecnie funkcję 
profesora na University of Genoa. 

To był z pewnością cenny okres w pańskim 
naukowym życiu.

Z mojego punktu widzenia okres pobytu  
w Wielkiej Brytanii był czasem niesamowitego 
rozwoju intelektualnego i naukowego, a także 
spełnieniem marzeń niemożliwych do spełnienia 
w Polsce. Nadal komfort pracy w wysoko rozwi-
niętych państwach i ośrodkach naukowych jest 
nie do przecenienia. A polska polityka dotycząca 
badań naukowych to wciąż osobliwość i czaso-
przestrzeń bez masy i energii.

Dlaczego nie został Pan na londyńskiej 
uczelni?

Mimo że pochodzę z rodziny o dużych trady-
cjach emigracyjnych sięgających początku XX 
wieku – moi rodzice pochodzą ze Lwowa – wy-
chowany zostałem w duchu patriotyzmu i sza-
cunku do rodziny. W Londynie uzyskałem nie do 
przecenienia doświadczenie zawodowe, intelek-
tualne i społeczne, którym po powrocie z zagra-
nicy dzielę się ze społecznością akademicką Poli-
techniki Gdańskiej. 

Jak już mówiłem, dzięki moim osobistym kon-
taktom z ośrodkami z Włoch, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii i Szwecji umożliwiłem i umożliwiam na-
dal wyjazdy na praktyki naukowe i zawodowe 
studentom naszej uczelni. Niestety większość 
z nich wraca do kraju niechętnie albo wcale. 
Szkoda. Ja miałem i mam do dziś zupełnie inne 
podejście. Wróciłem do Polski, przebywam z bli-
skimi i cieszę się, że moje marzenia się spełniły 
– obecnie jestem profesorem i dziekanem Wy-
działu Mechanicznego PG. Poza tym mam na-
dal bardzo dobre relacje z zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi i akademickimi. Uważam się 
za dobrego obywatela, jestem także jako Polak 
szanowanym partnerem w stowarzyszeniach 
naukowych świata.

W jakich stowarzyszeniach naukowych 
Pan Profesor się spełnia?

Jestem członkiem czterech rad naukowych 
czasopism z listy JRC, należę też do stowarzy-
szeń naukowych, jak np. American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, International Flow 
Visualization Society i Gdańskiego Towarzystwa 
Naukowego. Moje dokonania naukowe przełoży-
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ły się także na mój udział w pracach wielu komi-
tetów organizacyjnych konferencji i sympozjów 
tematycznych. Kilkakrotnie byłem przewodni-
czącym Sekcji T10B Komitetu Badań Naukowych  
w Warszawie.

Natomiast moja międzynarodowa działalność 
została zauważona przez Unię Europejską, gdzie 
wielokrotnie ubiegałem się o dotacje naukowe,  
a w roku 2000 zostałem ewaluatorem i reporte-
rem oceniającym granty w ramach 6. i 7. Progra-
mu Ramowego UE.

Jaki jest pański dorobek publikacyjny?
Jestem autorem lub współautorem ok. 300 

pozycji naukowych, w tym m.in.: 21 artykułów  
z listy JRC, 187 oryginalnych prac recenzowanych, 
a także podręczników i skryptów. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że jestem współautorem 11 
książek naukowych i monografii wydanych w Sta-
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w których 
przedstawiono nowe pojęcia i kierunki naukowe 
dotyczące termodynamiki, wymiany ciepła, ter-
mografii oraz odnawialnych źródeł energii. 

Większość prac prezentowana była na mię-
dzynarodowych konferencjach i sympozjach oraz 
publikowana w uznanych i recenzowanych czaso-
pismach. Oprócz tego wygłosiłem kilkadziesiąt wy-
kładów i uczestniczyłem w wielu seminariach na-
ukowych na uczelniach polskich i zagranicznych.

Kogo uważa Pan za swojego naukowego 
mistrza?

Niezaprzeczalnie Alberta Einsteina. To był wy-
bitny fizyk, który wniósł wkład także do rozwoju 
filozofii nauki. Niektórzy uważają, że mam po-
dobną do Einsteina aparycję, zwłaszcza gdy wiatr 
rozwieje mi włosy (śmiech).

Einstein powiedział kiedyś: „Gdy skończę pra-
cę, nie chcę mieć do czynienia z niczym, co zatru-
wałoby mój umysł”. Stosuję się do tej frazy, po 
pracy nie włączam nawet telewizora, dzięki temu 
mogę dobrze odpocząć. 

Jakie dziedziny naukowe obecnie Pana po-
ciągają? 

Dziedziny naukowe, które mnie pociągają, 
oczywiście wynikają z moich zainteresowań i pra-
cy jako nauczyciela akademickiego uczelni wyż-
szej. Są to m.in. termodynamika, mechanika pły-
nów, wymiana ciepła i masy, spalanie i konwersja 
energii, odnawialne źródła konwersji energii oraz 
wizualizacja przepływu, w tym m.in. termografia 
ciekłokrystaliczna.

Gdyby miał Pan wyliczyć swoje główne 
osiągnięcia naukowe i badawcze, to wskazał-
by Pan w szczególności na…

Zrobiłem kilka fajnych rzeczy. W dziedzinie 
termografii ciekłokrystalicznej i fizyko-optycznej 
wymieniłbym m.in. opracowanie oryginalnej, uni-
katowej na skalę światową metody pomiarów pól 
temperatury i lokalnych wartości liczb Nusselta  
w oparciu o fizyko-optyczne własności termo-
chromatycznych ciekłych kryształów oraz kom-
puterową analizę kolorowych obrazów. Udało 
mi się także udoskonalić i wprowadzić do termi-
nologii pomiarowej nową koncepcję jednocze-
snego pomiaru pól temperatury i prędkości  
w płynach oraz ich komputerowej, trójwymiarowej 
rekonstrukcji. Obrazy uzyskane na bazie światła 
białego oraz zawiesiny drobin ciekłego kryształu  
w płynach także należą do unikatowych. Tą me-
todą udało mi się przygotować m.in. kolorową 
wizualizację komórek Bénarda (wznoszących się 
i opadających prądów konwekcyjnych w cieczy).

Do osiągnięć w tym zakresie zaliczyłbym także 
stosowanie systemów komputerowo-wizyjnych 

 Wyjaśnienie dotyczące tytułów i stopni naukowych w Wielkiej Brytanii
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oraz płynów dwójłomnych do oceny pracy orga-
nów ludzkich i zwierzęcych. Ważne dla mnie jest 
również modelowanie fizyczne procesów konwer-
sji energii na podstawie analizy komputerowej 
neutralizacji wodnych roztworów kwasu i zasady 
oraz odpowiednich barwników chemicznych – in-
dykatorów.

Jeśli natomiast chodzi o dokonania w dzie-
dzinie termodynamiki i spalania, to mając na 
uwadze jedynie te najważniejsze, wymienię po 
pierwsze: opracowanie i wprowadzenie do teorii 
promieniowania uogólnionych współczynników 
konfiguracji, transformacji powierzchniowych 
oraz uogólnionego twierdzenia Pitagorasa. A po 
drugie: promocję wysokotemperaturowego spa-
lania i zgazowania paliw stałych, biomasy, odpa-
dów komunalnych (HiTAC/HiTAG) w celu produk-
cji gazu syntezowanego i wodoru, a tym samym 
obniżenie emisji NOx i zużycia paliw pierwotnych. 

Wszystkie zagadnienia, które Pan Profesor 
wyliczył, wydają się trudne z punktu widzenia 
laików. Może Pan Profesor spróbować wyja-
śnić je prostym językiem?

Oczywiście. Zainteresowanych zapraszam do 
Laboratorium Maszynowego Katedry Energetyki 
i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicz-
nego PG. 

Ma Pan Profesor na swoim koncie wiele na-
gród. Które najbardziej Pan ceni?

Za swoją działalność naukową, badawczą  
i dydaktyczną zostałem nagrodzony kilkudziesię-
cioma nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej. 
Czterokrotnie otrzymałem też nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zespołowe i in-
dywidualne, kolejno w latach: 1979, 1980, 1984 
oraz 1986. Najważniejszym wyróżnieniem jest  
w moim odczuciu Nagroda Prezesa Rady Mini-
strów za wybitny dorobek naukowy za rok 2007, 
którą z rąk premiera Donalda Tuska odebrałem 
5 lutego 2009 roku. Mimo że w roku 2007 byłem 
profesorem Politechniki Gdańskiej, inicjatorem 
tego wyróżnienia byli prof. Władysław Włosiński, 
przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych 
PAN, oraz prof. Jarosław Mikielewicz, były dy-
rektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN im. 
Roberta Szewalskiego w Gdańsku.

Wydział Mechaniczny, którego jest Pan 
Profesor dziekanem od roku 2008, zmienił się 
bardzo w ostatnim czasie.

To prawda, zmiany widać gołym okiem. W ra-
mach realizowanego na Politechnice Gdańskiej 
projektu „Inżynier Przyszłości” wykonana została 
nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego 
oraz przebudowa Laboratoriów Spawalnictwa 
oraz Obrabiarek i Procesów Technologicznych 
zlokalizowanych w halach przy budynku nasze-
go wydziału. Inwestycja obejmuje również zakup 
sprzętu i wyposażenia badawczo-dydaktycznego 
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem,  
z którego korzystać będą studenci. W tym projek-
cie chodzi jednak o coś więcej niż sama wysokiej 
klasy infrastruktura. Chodzi o kształcenie inży-
nierów przyszłości, a więc absolwentów potrafią-
cych sprostać wymaganiom rynku. Dlatego wła-
śnie wspomniane laboratoria zaprojektowano 
jako studenckie przestrzenie konstrukcyjne oraz 
pracownie tematyczne wspomagające praktycz-
ną realizację projektów z inżynierii mechanicznej, 
medycznej oraz mechatroniki.

Wydział Mechaniczny administruje także 
otwartym w bieżącym roku budynkiem Centrum 
Nanotechnologii B, w którym mieści się aż 11 spe-
cjalistycznych laboratoriów, w tym: Laborato-
rium Obróbki Laserowej, Laboratorium Metalurgii 
Proszków, Laboratorium Tomografii Komputero-
wej i Ultradźwięków, Laboratorium Degradacji 
Materiałów oraz Laboratorium Biomateriałów. To 
obiekt dydaktyczny.

Z większych inwestycji, które miały miejsce 
na naszym wydziale, można wymienić także od-3

Fot. 3. Obóz wojskowy 
w Chełmie, 1970 r., 
studium wojskowe 
przy PG
Fot. z archiwum prywatnego
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remontowane w roku 2013 w ramach projektu 
„Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej” 
audytorium dla 236 osób. Wyposażono je w wy-
sokiej klasy, nowoczesne multimedia i systemy 
przekazu informacji.

Dodam jeszcze, że w ostatnich latach poszcze-
gólne pracownie na naszym wydziale wzbogaciły 
się o wysokiej jakości sprzęt. Sam doprowadzi-
łem do tego, że w Laboratorium Maszynowym 
zainstalowano komputerowy system analizy ko-
lorowych obrazów – notabene zaprojektowany 
przeze mnie – oraz inny sprzęt wraz z oprogramo-
waniem. Warto wspomnieć także o unikatowym 
laboratorium z mechaniki płynów o wartości po-
nad 0,5 mln zł.

Odejdźmy nieco od pracy naukowej i admi-
nistracyjnej. Poproszę o kilka słów o rodzinie. 
Czym zajmuje się pańska żona? Czy syn Adam 
także został inżynierem?

Jestem od 45 lat w związku małżeńskim. Żona 
Jadwiga przebywa obecnie na emeryturze. Pra-
cowała jako nauczycielka chemii i fizyki w Szkole 
Podstawowej nr 15 w Gdańsku. W ramach swoich 
zainteresowań pozaszkolnych prowadziła przez 
20 lat zajęcia sportowe dla kobiet w domu kul-

tury na gdańskiej Morenie. Z uwagi na problemy 
zdrowotne obecnie uczestniczy w zajęciach jogi  
i pilatesu. Poza tym moja żona uwielbia gotować 
– często przygotowuje wyszukane potrawy świa-
ta. Jej hobby stała się także nauka angielskiego, 
dlatego uczęszcza na intensywny kurs językowy.

Mamy jednego syna – Adama. Jest absolwen-
tem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy dok-
tora nauk technicznych w dyscyplinie budowa 
i eksploatacja maszyn obronił w 2011 roku na 
Politechnice Koszalińskiej. Jego rozprawa doty-
czyła „Pasywnej intensyfikacji wymiany ciepła 
na ożebrowanych powierzchniach płaskich”. Syn 
z rozmysłem wybrał koszalińską uczelnię, obaj 
nie chcieliśmy podejrzeń o rodzicielską protek-
cję. Mam już dwóch wnuków – dziesięcioletniego 
Jasia i ośmioletniego Krzysia. Ich mama, a moja 
synowa Ania jest polonistką. 

Na zakończenie rozmowy wróćmy prze-
wrotnie do początków. Czym zajmowali się 
Pana rodzice? Czy dom rodzinny był dla Pana 
inspiracją w wyborze kierunku studiów, póź-
niej badań?

Absolutnie nie. Mama Józefa zajmowała się 
domem, a ojciec Jan był działaczem politycz-
nym i dyrektorem PSS „Społem” w Kwidzynie. 
Mam trzech braci i siostrę, wszyscy ukończyli-
śmy wyższe uczelnie. Rodzice wychowali nas  
w atmosferze kultu nauki, tzn. powtarzali, żeby-
śmy się uczyli, gdyż tylko solidne wykształcenie, 
a później dobra praca zapewnią nam godne życie. 
Uczyliśmy się więc chętnie, a każdy zajął się inną 
dziedziną. 

Najstarszy brat, Stanisław, ukończył chemię 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
ja jestem profesorem nauk technicznych. Ko-
lejny brat, Andrzej, ukończył Akademię Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie, spełniał się jako 
sportowiec, a obecnie mieszka i prowadzi biznes  
w Niemczech. Najmłodszy z braci, Aleksander, 
jest lekarzem anestezjologiem, absolwentem ów-
czesnej Gdańskiej Akademii Medycznej, pracuje 
w szpitalu w Bernie w Szwajcarii. Z kolei siostra, 
Ewa, ukończyła na Uniwersytecie Gdańskiem kie-
runek związany z zarządzaniem i informatyką. 

Dziękuję za rozmowę.

Fot. 4. Wyspa Sobieszewska, 2012 r. Od lewej: wnuczkowie Krzysiu, Jasiu i Jan Stąsiek
Fot. z archiwum prywatnego
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Idea organizacji Polskiego Kongresu Mecha-
niki, łączącego wiele środowisk naukowych, 
badaczy i inżynierów z różnych uczelni, wydzia-
łów, ośrodków i instytutów, powstała w 2005 
roku w gronie członków Polskiego Towarzystwa 
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Między-
narodowa Konferencja Metod Komputero-
wych Mechaniki jest organizowana co dwa lata 
od 1974 roku przez Polskie Towarzystwo Me-
tod Komputerowych Mechaniki. Oprócz tych 
dwóch Towarzystw w organizację Kongresu 
PCM-CMM-2015 zaangażowało się kilka innych 
instytucji: Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki PAN, Komitet Mechaniki PAN, Komi-
tet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet 
Budowy Maszyn PAN, Instytut Maszyn Przepły-
wowych PAN oraz Politechnika Gdańska. Kon-
gres został objęty patronatem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego, rektora Politechniki Gdań-
skiej oraz dyrektora Instytutu Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii Nauk.

Kongresowi przewodniczył prof. Michał Kle-
iber, przewodniczącym Komitetu Naukowego 
był prof. Tadeusz Burczyński, przewodniczą-
cymi Komitetu Stałego prof. Arkadiusz Mężyk 
oraz prof. Zbigniew Kowalewski, a przewod-
niczącym Komitetu Honorowego prof. Witold 
Gutkowski. W trakcie uroczystości otwarcia 
Kongresu Politechnikę Gdańską reprezentował 
prorektor ds. nauki prof. Józef E. Sienkiewicz.  

Komitet Organizacyjny Kongresu tworzyli 
głównie pracownicy Katedry Mechaniki Bu-
dowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej. Grupa ENERGA, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
SOFiSTiK, jako sponsorzy Kongresu, zapewnili 
jego wysoki poziom organizacyjny. Opiekę me-

dialną nad Kongresem sprawowało czasopismo 
„Acta Energetica”. 

Kongres PCM-CMM-2015 miał na celu za-
prezentowanie aktualnego stanu wiedzy  
w dziedzinie szeroko rozumianej mechaniki, 
przedstawienie zakresu prowadzonych badań, 
a także wywołanie dyskusji na temat kierunków 
rozwoju mechaniki i dyscyplin pokrewnych. 
Obszar tematyki Kongresu był niezwykle bo-
gaty i obejmował m.in. zagadnienia związane  
z mechaniką ciała stałego, płynów, a także prze-
mian fazowych oraz konstrukcji inżynierskich  
z zakresu budowy maszyn, okrętów i budow-
nictwa. W programie znalazły się zagadnienia 
teoretyczne, eksperymentalne, a także interdy-
scyplinarne, związane z mechaniką. Wiele uwa-
gi poświęcono zastosowaniu metod obliczenio-
wych w rozwiązywaniu problemów związanych 
z praktyką inżynierską. Przedstawiono przy-
kłady projektowania, użytkowania, ekspertyz  
i awarii konstrukcji inżynierskich. Ważne miej-
sce zajmowały podstawy teoretyczne oraz bu-
dowa i wykorzystanie oprogramowania kompu-
terowego. 

W trakcie Kongresu wygłoszono 11 referatów 
generalnych, obejmujących bardzo różnorodne 
dziedziny mechaniki i jej zastosowań. Wysoki 
poziom odczytów zagwarantowali zaproszeni 
referenci: Jorge Ambrósio (Portugalia), Marc 
Geers (Holandia), Reinhold Kienzler (Niemcy), 
Tomasz Kowalewski (Polska), Zbigniew Kowa-
lewski (Polska), Mieczysław Kuczma (Polska), 
Tadeusz Kurtyka (Szwajcaria), Waldemar Ra-
chowicz (Kraków), Ekkehard Ramm (Niemcy), 
Alfredo Soldati (Włochy) i Viggo Tvergaard (Da-
nia). 

Do Gdańska przyjechało 510 naukowców  
i inżynierów (429 z Polski i 81 z zagranicy, z 29 

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

Kongres Mechaniki PCM-CMM
Gdańsk 2015

Jarosław Górski
Karol Winkelmann
Łukasz Smakosz
Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska

W Gdańsku, w dniach 8–11 września 2015 roku, odbył się III Polski Kongres 
Mechaniki (PCM, Polish Congress of Mechanics) połączony z XXI  
Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki (CMM, 
Computer Methods in Mechanics). Szczegółowe informacje o Kongresie są 
dostępne na stronie internetowej: www.pcm-cmm-2015.pg.gda.pl.
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krajów).  Kongres tworzyło 25 minisympozjów, 
w ramach których zgłoszono i przedstawiono 
504 prezentacji. Rozszerzone wersje wybra-
nych prac ukażą się w wydawnictwie CRC Press/
Balkema (Taylor & Francis Group). Trzy sesje 
poświęcono jubileuszom 80-lecia urodzin wy-
bitnych profesorów: Janusza Orkisza i Zenona 
Waszczyszyna oraz 60-lecia pracy naukowej 
prof. Czesława Woźniaka. Jedna z sesji upamięt-
niała 10. rocznicę śmierci prof. Joachima Telegi.

W trakcie Kongresu przeprowadzono kon-
kurs im. prof. Jana Szmeltera, tradycyjnie or-
ganizowany przez Polskie Towarzystwo Metod 
Komputerowych Mechaniki. Komisja konkur-
sowa przyznała dwie nagrody za najlepszą pre-
zentację wygłoszoną przez młodego naukowca 
oraz jedną nagrodę za najlepszy zaprezento-
wany plakat. Nagrody otrzymali odpowiednio: 
Tomasz Gajewski (Politechnika Poznańska), Ri-
chard Ostwald (Technical University Dortmund, 
Niemcy) oraz Marek Paruch (Politechnika Ślą-
ska).

Ważnym wydarzeniem niezwiązanym bez-
pośrednio z programem naukowym Kongresu 
było wręczenie medali im. O.C. Zienkiewicza 
przyznawanych przez Polskie Towarzystwo 
Metod Komputerowych Mechaniki. W tym 
roku otrzymali je: prof. Tomasz Łodygowski, 
prof. Waldemar Rachowicz oraz prof. Ekkehard 
Ramm.

 W pierwszym dniu Kongresu  odbyła się uro-
czysta kolacja w foyer Filharmonii Bałtyckiej  
w Gdańsku poprzedzona koncertem w Dużej 
Sali budynku Filharmonii. Koncert Gdańskiej 
Orkiestry Kameralnej pod kierownictwem prof. 
Pawła Kuklińskiego wzbudził ogromne zain-
teresowanie wśród ponad 500 słuchaczy. Dy-
rektorem artystycznym wydarzenia była Anna 
Strojek. Wykonano utwory Chopina, Mozarta 
i Kilara. Publiczność szczególnie entuzjastycz-
nie przyjęła występ 17-letniego pianisty Piotra 
Pawlaka z Gdańska, który kilka tygodni później 
wziął udział w prestiżowym Konkursie Chopi-
nowskim w Warszawie.

Kolejna edycja Polskiego Kongresu Me-
chaniki zostanie zorganizowana za cztery lata  
w Krakowie, ponownie w połączeniu z Między-
narodową Konferencją CMM. Jednak już za dwa 
lata ośrodek lubelski podjął się organizacji XXII 
Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki.

Fot. 1. Otwarcie Kongresu PCM-CMM-2015. Od prawej siedzą: prof. Mieczysław Kucz-
ma (przewodniczący PTMKM), prof. Zbigniew Kowalewski (przewodniczący PTMTiS), 
prof. Viggo Tvergaard (przewodniczący IUTAM), prof. Ekkehard Ramm (przewodniczący 
ECCOMAS), prof. Tadeusz Burczyński (dyrektor IPPT), prof. Michał Kleiber (wiceprezes 
Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk), prof. Józef Sienkiewicz (prorektor ds. nauki PG), prof. 
Krzysztof Wilde (wiceprzewodniczący KNPCM-CMM-2015), Jarosław Górski (przewodni-
czący KO PCM-CMM-2015)
Fot. Anna Banaś

Fot. 2. Pamiątkowe zdjęcie uczestników Kongresu przed Gmachem Głównym PG
Fot. Krzysztof Krzempek

1

2
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Sympozjum 
„Czy Pomorskie 
wykorzystało szanse 
rozwojowe, szczególnie 
w zakresie gospodarki 
morskiej?”

Szczepan Gapiński
Stowarzyszenie  
Absolwentów  
Politechniki Gdańskiej

14 października 2015 roku na  
Dziedzińcu im. Fahrenheita Gmachu 
Głównego PG Stowarzyszenie  
Absolwentów Politechniki Gdańskiej 
wspólnie z organizacją Pracodawcy 
Pomorza zorganizowało sympozjum 
poświęcone sprawom 
gospodarki morskiej.
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Fot. Kacper Kowalski /  
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
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Gospodarka morska, zwłaszcza w regionie Po-
morza Gdańskiego, rozwija się nad wyraz dyna-
micznie, wykorzystując szanse rozwojowe, jakie 
stworzyła integracja Polski z Unią Europejską.

Sympozjum „Czy Pomorskie wykorzysta-
ło szanse rozwojowe, szczególnie w zakresie 
gospodarki morskiej?” zainicjowało cykl spo-
tkań środowiska naukowego i gospodarczego 
poświęcony wybranym gałęziom gospodarki 
regionu Pomorza Gdańskiego; stanowi też reali-
zację ramowego planu Stowarzyszenia w obsza-
rze wiedzy. 

Program sympozjum, nad którym patronat 
honorowy objął rektor PG prof. Henryk Kraw-
czyk, obejmował następujące wystąpienia 
wprowadzające: 
• „Gospodarka Pomorza w liczbach”, dr Adam 

Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwo-
ju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 

• „Współpraca nauki z biznesem – mity i rze-
czywistość”, prof. Piotr Dominiak z Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdań-
skiej, 

• „Czy porty morskie Gdańska i Gdyni na trwa-
łe wpisały się na ścieżkę rozwoju?”, prof. 
Henryk Ćwikliński z Wydziału Ekonomiczne-
go Uniwersytetu Gdańskiego, 

• „Aktualny stan przemysłu stoczniowego na 
Pomorzu”, Arkadiusz Aszyk, dyrektor w Re-
montowa Holding SA, 

• „Zmiany w zagospodarowaniu terenów po-
stoczniowych”, Teresa Kamińska, prezes 
Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej.
Następnie uczestnicy sympozjum mieli moż-

liwość wysłuchania dyskusji panelowej z udzia-
łem Doroty Raben, prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk SA, Janusza Jarosińskiego, pre-
zesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, dr. 
Jerzego Lewandowskiego, sekretarza general-
nego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, oraz 
Marcina Kamoli, menedżera ds. rozwoju biz-
nesu reprezentującego Terminal Kontenerowy 
DCT w Gdańsku.

Organizatorzy sympozjum serdecznie dzię-
kują Zarządom Portów w Gdańsku i Gdyni za 
przyjęcie roli partnera wydarzenia.

41PISMO PG9 / 2 0 1 5
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Czyniliby to też w przekonaniu, że takie 
postępowanie jest korzystne dla nich, dla tej 
wspólnoty i dla przyszłych pokoleń. Możliwe? 
Nie bardzo, a w każdym razie nie jest możliwe, 
aby wszyscy tak postępowali. Od zawsze pró-
bowano więc różnymi metodami – racjonalny-
mi, wykorzystującymi emocje, ideologiczny-
mi – przekonać ludzi do takich działań; religie 
też nakładały na ludzi obowiązek dzielenia się, 
wspierania bliźnich, działania dla dobra wspól-
noty, w której żyją. To ostatnie jest szczególnie 
trudne, ponieważ zmusza do refleksji nie tylko 
o roli, miejscu jednostki w społeczeństwie, ale 
i o wzajemnym wpływie środowiska i jednostki. 
O ile oczywisty jest wpływ środowiska na lu-
dzi, którzy w nim wzrastają, w nim funkcjonują  
i oczywiste są konsekwencje tego wpływu na ja-
kość życia, dokonywane wybory, preferowane 
rodzaje relacji międzyludzkich, o tyle już mniej 
oczywisty jest wpływ każdej jednostki na to śro-
dowisko – przyrodnicze i społeczne. 

Można próbować edukować, przekonywać 
ludzi – często z dobrym skutkiem – do świa-
domego, odpowiedzialnego funkcjonowania, 
pokazywać realny wpływ takich zachowań na 
jakość ich życia, życia ich dzieci i wnuków – czyli 
przekonywać do działań etycznych, proobywa-
telskich, do działań proekologicznych – jednak 
znacznie trudniej jest przekonać tych samych 
ludzi, aby w firmach i organizacjach, w których 
pracują, którymi zarządzają lub których są wła-
ścicielami – postępowali podobnie, czyli podej-
mowali świadome, odpowiedzialne działania 
i decyzje w przestrzeni społecznej i przyrodni-
czej. 

Mecenat, wspieranie finansowe szczytnych 
idei i ludzi, którzy te idee realizują – szczegól-
nie w dziedzinie kultury, sztuki, nauki – przez 
zamożnych właścicieli dóbr, arystokrację, po-
dejmowanie też działań filantropijnych, cha-
rytatywnych funkcjonowały od czasów sta-

rożytnych i istnieją współcześnie, ale to tylko 
margines działań odpowiedzialnych społecznie, 
ponieważ ideą CSR (corporate social respon-
sibility) nie jest odpowiedzialne dzielenie zy-
sku, lecz odpowiedzialne go generowanie.

Tym niemniej, działalność filantropijna jest 
częścią działań CSR, lecz realizowanych syste-
mowo. W czasach nowożytnych niewątpliwym 
prekursorem w tej materii był Andrew Carne-
gie, magnat stali, który w pracy The Gospel of 
Wealth przedstawił swój pogląd na problem 
administrowania bogactwem. „Bogactwo po-
winno być uważane za święty depozyt, zarzą-
dzany przez posiadacza, do którego rąk spływa, 
ku najwyższemu dobru ludu” [1]. Często nazy-
wa się Carnegie’ego największym filantropem 
wszech czasów, ponieważ przeznaczył 3 miliar-
dy dolarów na realizację idei poprawy kondycji 
społeczeństwa amerykańskiego, fundując sale 
koncertowe, biblioteki, uczelnie, finansując 
projekty naukowe – wychodził z założenia, że 
poprawę kondycji społeczeństwa można osią-
gnąć poprzez inwestowanie w edukację i kultu-
rę. Na marginesie: to Carnegie ufundował Marii 
Skłodowskiej-Curie laboratorium wyposażone 
w najnowocześniejszy sprzęt do badań nad ra-
dioaktywnym radem.

Idea zrównoważonego rozwoju

Czy można przekonać – a może nawet na-
kłonić – przedsiębiorstwa, organizacje, aby re-
alizowały swoje cele z poszanowaniem nie tylko 
interesów ludzi im współczesnych – pracowni-
ków, kontrahentów, klientów, mieszkańców, 
ale też tak, aby zabezpieczyć interesy przy-
szłych pokoleń?

Idea zrównoważonego rozwoju (sustainable 
development), czyli takie działania przedsię-
biorstw, które nie ograniczają przyszłym poko-
leniom możliwości realizacji własnych celów, 

Odpowiedzialność społeczna

Ewa Hope
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie – w poczuciu odpowiedzialności 
– dobrowolnie dzielili się wypracowanym zyskiem i wzajemnie wspierali,  
oddawali część swoich dóbr na rzecz wspólnoty, zawsze postępowali  
uczciwie, rzetelnie, wybierali taki rodzaj działań, który nie byłby dolegliwy 
czy wręcz destrukcyjny dla innych i dla swojej wspólnoty?
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po raz pierwszy została zaproponowana w 1983 
roku przez Światową Komisję Środowiska i Roz-
woju Organizacji Narodów Zjednoczonych [2].

W 1999 roku na Światowym Forum Ekono-
micznym sekretarz generalny ONZ Kofi Annan 
przedstawił dokument Global Compact, w któ-
rym zawarto zasady działań przedsiębiorstw na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, i jednocześnie 
zaapelował do liderów biznesu światowego  
o wspieranie tej idei poprzez działania zgodne  
z proponowanymi zasadami. 

Kolejnym ważnym krokiem było ogłoszenie 
w roku 2000 Strategii Lizbońskiej, dokumentu, 
który postuluje realizację zadań Unii Europej-
skiej w poszanowaniu idei zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności, a rok 
później Komisja Europejska wydała dokument 
zatytułowany Green Paper on Corporate Social 
Responsibility. Dokument ten określał spo-
łeczną odpowiedzialność firm jako działania 
dobrowolne, świadome i planowe, których 
celem jest nie tylko dążenie do coraz lepszych 
relacji z różnymi grupami interesariuszy zwią-
zanych bezpośrednio z firmą, ale też działania 
na rzecz społeczeństwa i środowiska natural-
nego. 

Po raz pierwszy tak dobitnie stwierdzono, że 
społeczna odpowiedzialność winna być elemen-
tem zarządzania, uwzględniającym otoczenie 
przedsiębiorstwa – poprawę kondycji społe-
czeństwa i czystości środowiska naturalnego 
[3]. Oznacza to, że firmy/instytucje zaczynają 
postrzegać same siebie jako integralne części 
społeczeństwa, na które mają wpływ, oddzia-
ływają na nie – pozytywnie, ale też negatywnie 
– starając się minimalizować, eliminować ten 
wpływ negatywny. 

Od tego momentu koncepcja odpowiedzial-
nego biznesu stała się jednym z kluczowych te-
matów w polityce gospodarczej UE, dokument 
ten zainicjował też globalną dyskusję o odpo-
wiedzialności firm i organizacji, o odpowiedzial-
nym funkcjonowaniu w społeczeństwie, a dys-
kusja o roli przedsiębiorstw w społeczeństwach 
nabrała nowego wymiaru. 

Co było powodem takiej zmiany w postrze-
ganiu roli organizacji w społeczeństwie? Jed-
ną z przyczyn była seria skandali w latach 80. 
ubiegłego wieku z udziałem wielkich korpora-
cji: zatrudnianie dzieci w fabrykach firmy Nike 
w Indonezji, fałszowanie wyników finansowych 
firmy Enron przy aktywnym udziale firmy au-
dytorskiej Arthur Anderson, katastrofa firmy 
chemicznej Union Carbide w Bhopalu i wiele in-

nych. Każda z tych firm zapłaciła wysoką cenę 
nie tylko za zaniedbania produkcyjne, ale głów-
nie za ignorowanie podstawowych zasad i war-
tości społecznych.

Kolejny etap w historii CSR

Najnowsza definicja społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw – CSR – została 
zawarta w dokumencie ISO 26000. Celem tej 
publikacji jest standaryzacja wiedzy na temat 
społecznej odpowiedzialności biznesu, a stan-
dardy dotyczą nie tylko firm, ale również insty-
tucji. Społeczna odpowiedzialność to „odpo-
wiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji 
i działań (produkty, serwis, procesy) na spo-
łeczeństwo i środowisko”, poprzez przejrzyste  
i etyczne zachowanie. 

Komisja Europejska podjęła też niezwykle 
ważną decyzję w 2014 roku. Otóż duże firmy 
(takie, które zatrudniają powyżej 500 osób) 
będą musiały informować też – w ramach swo-
jego sprawozdania z działalności – o swojej poli-
tyce w zakresie kwestii środowiskowych, spraw 
społecznych, pracowniczych, poszanowania 
praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji 
i łapownictwu. Oznacza to, że firma będzie zo-
bligowana do przedstawienia oprócz raportu 
finansowego raportu o swojej polityce CSR lub 
może przygotować tzw. raport zintegrowany. 
Problem w tym, że niewiele firm taki zintegro-
wany raport przedstawia, ponieważ wiedza  
o tym, jak go przygotować, nie jest powszechna 
(na Wydziale Zarządzania i Ekonomii powstały 
studia podyplomowe, które kształcą w tym za-
kresie). Polska była jedynym krajem europej-
skim, który sprzeciwił się regulacjom prawnym 
zmuszającym przedsiębiorstwa do raportowa-
nia o swoich działaniach społecznie odpowie-
dzialnych, stojąc na stanowisku, że firmy należy 
raczej zachęcać do takich działań, niż zmuszać. 
Polska i tak dostała aż dwa lata na wdrożenie 
nowych przepisów – do 6 grudnia 2016 roku,  
a ich stosowanie powinno się zacząć od 1 stycz-
nia 2017 roku.

Idea społecznej odpowiedzialności nie tylko 
zyskuje na popularności, ale też ma coraz więcej 
zwolenników, przestała już dawno być domeną 
korporacji. Coraz więcej małych i średnich firm, 
coraz więcej instytucji wdraża uczciwe praktyki: 
realizuje politykę kadrową z poszanowaniem 
praw człowieka, prowadzi dialog społeczny, 
dba o środowisko naturalne i dobre relacje z są-
siadami, wspiera lokalne społeczności i zachęca 
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pracowników do podjęcia wolontariatu, zakłada 
fundacje prowadzone przez pracowników czy 
prowadzi współpracę międzysektorową, wdra-
ża międzynarodowe standardy np. w łańcuchu 
dostaw, buduje swoje siedziby zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju. W 2002 roku 
raport przedstawiony przez Komisję Europejską 
mówił już o 50 proc. małych i średnich firm zaan-
gażowanych w działalność na rzecz społeczeń-
stwa [2]. 

W Polsce idea CSR ma się gorzej. W bada-
niach przeprowadzonych w 2011 roku przez 
Millward Brown SMG/ KRC PwC [4] tylko 31 
proc. przedstawicieli firm znało pojęcie CSR,  
a tylko 2/3 z nich realizowało projekty z zakresu 
CSR. Niemal wszyscy przedstawiciele firm (86 
proc. w grupie firm ogólnopolskich) dostrzegali 
też problemy związane z realizacją zasad CSR. 
Dla przedstawicieli firm ogólnopolskich są to 
przede wszystkim: konieczność poniesienia na-
kładów finansowych (38 proc.), brak czasu (33 
proc.), złożoność tematu (32 proc.) oraz brak 
wiedzy i umiejętności (30 proc.). 

Idea CSR była i jest deformowana, wypacza-
na na wiele sposobów. Najczęstsze jest trakto-
wanie CSR instrumentalnie, jako dość prostego, 
prostackiego narzędzia kreowania wizerunku 
czy ratowania nadszarpniętej reputacji – coś na 
kształt zasłony dymnej. Raport przedstawiony 
w Davos w grudniu 2004 roku ujawnił szereg 
takich praktyk. Raport poprzedziła publikacja  
w czerwcowym numerze „Independent”: ar-
tykuł zatytułowany How to restrain the jugger-
nauts of globalisation [5]. Autor, Andrew Pendle-
ton, przytacza w nim przykłady działań daleko 
odbiegających od standardów odpowiedzialno-

ści, rzetelności i uczciwości, które to zachowa-
nia były udziałem przedsiębiorstw szczycących 
się mianem firm społecznie odpowiedzialnych.

Podobne praktyki stosowane są i dzisiaj, cho-
ciaż nie tak powszechnie jak 10 lat temu. Dzisiaj 
organizacje nie tylko dysponują większą wiedzą 
na temat istoty i narzędzi CSR, ale też coraz 
częściej dostrzegają długofalowe korzyści, któ-
re może przynieść realizowanie zadań zgodnie  
z zasadami społecznej odpowiedzialności. Dzi-
siaj nikt już nie pyta, czy organizacja powinna 
być odpowiedzialna społecznie, raczej organi-
zacje pytają, jak to zrobić. 
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Z początkiem nowego roku – od stycznia 2016 – zaczynamy prace międzywydziałowego 

Koła Naukowego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu/Organizacji Politechniki Gdańskiej, 
pod opieką dr Ewy Hope, zainicjowane wraz z Aleksandrą Kalitą, doktorantką Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
PG prowadzącej badania z zakresu współpracy międzysektorowej w koncepcji CSR. 

Zadaniami koła są poszerzanie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz badanie możliwości  
i konceptualizacji projektu uczelni społecznie odpowiedzialnej. Wszystkich chętnych do współtworzenia  
i uczestnictwa w tym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy.

Kontakt: dr Ewa Hope: ewa.hope@zie.pg.gda.pl     /     Aleksandra Kalita: alekalit@student.pg.gda.pl
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Niestety, ankieta internetowa skierowana 
do pracowników trzech wydziałów przyniosła 
tylko 43 wypowiedzi, więc można to badanie 
potraktować wyłącznie pilotażowo. Studenci 
natomiast otrzymali ankietę w postaci papiero-
wej, przeprowadzono ją na trzech wydziałach –  
i w sumie wzięły w niej udział 142 osoby. 

Pytania sugerowały respondentom, że nie 
powinniśmy się zastanawiać, czy warto, lecz jak 
być uczelnią społecznie odpowiedzialną. 

Ankieta pokazała, że i pracownicy, i studenci 
trafnie wskazali na odpowiednią definicję CSR, 
studenci natomiast częściej utożsamiali działa-
nia odpowiedzialne firm/instytucji z etycznymi 
działaniami. W obu grupach ok. 20 proc. ba-
danych kojarzyło społeczną odpowiedzialność 
biznesu z działaniami charytatywnymi i public 
relations, co wskazuje, że w zakresie edukacji 
jest jeszcze wiele do zrobienia.

Uczelnia społecznie odpowiedzialna  
– wnioski z ankiety

Ewa Hope
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

Uczelnia społecznie odpowiedzialna – co to oznacza? Takie pytanie  
zadaliśmy studentom i pracownikom Politechniki Gdańskiej w październiku  
i listopadzie 2015 roku. W niniejszym artykule prezentujemy wyniki tego 
badania.

Warto przyjrzeć się sugestiom ankietowa-
nych dotyczących uczelni społecznie odpo-
wiedzialnej. Wśród wypowiedzi pracowników 
szczególnie często pojawiały się koncepcje roz-
szerzenia współpracy uczelni ze środowiskiem 
lokalnym, większe zaangażowanie w sprawy 
społeczne, patronat w akcjach społecznych, po-
łożenie większego nacisku na społeczne i pro-
obywatelskie edukowanie studentów, propago-
wanie wartości etycznych wśród studentów. Co 
ciekawe, podobne sugestie znalazły się wśród 
postulatów studentów: „działania na rzecz 
społeczności lokalnych”, „zgodna współpraca 
ze społecznością lokalną”, „dawanie przykładu 
etycznym zachowaniem”. Studenci wskazywa-
li także na potrzebę zwiększonego wspólnego 
zaangażowania kadry naukowej i studentów  
w rozwiązywanie problemów społeczności lo-
kalnych, prowadzenia konsultacji wewnątrz-

Z czym kojarzy się Panu/Pani społeczna odpowiedzialność biznesu?

Z działaniami charytatywnymi podejmowanymi 
przez biznes na rzecz społeczeństwa 

Z działaniami public relations

Z etyką w biznesie/organizacji

Z działaniami proekologicznymi i prospołeczny-
mi prowadzonymi przez biznes

Z firmą uwzględniającą w swoim funkcjonowa-
niu zarówno aspekty ekonomiczne, ekologiczne, 
jak i społeczne

72,09%

18,6%

18,6%

53,49%

44,19%
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uczelnianych pozwalających na tworzenie  
i realizacje projektów prostudenckich i prospo-
łecznych. 

Symptomatyczne, że studenci częściej niż 
pracownicy podkreślali, iż uczelnia odpowie-

dzialna społecznie powinna zwracać uwagę na 
swoje zachowania proekologiczne – oszczęd-
ność energii, papieru.

Które z poniższych działań uczelni społecznie odpowiedzialnej – w kwestii etyki – uważa Pan(i) 
za najważniejsze?

Rzetelność badań naukowych i pełna informacja 
o nich

Niepodejmowanie badań naukowych ze względu 
na potencjalne – groźne/destrukcyjne – ich wyniki 
dla społeczeństwa/ludzkości, np. badania  
w inżynierii genetycznej

Poszanowanie praw autorskich – w pracach 
naukowych, pracach studenckich

Napiętnowanie, brak przyzwolenia na ściąganie 
przez studentów

Żadne z powyższych

44,74%

2,63%

31,58%

18,42%

2,63%
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Autorkami ankiety są dr Ewa Hope i Aleksandra Kalita.
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Które z wymienionych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 
podejmowane są na Politechnice Gdańskiej?

Współpraca z biznesem

Współpraca z sektorem publicznym

Propagowanie postępowania zgodnego  
z wartościami etycznymi w badaniach naukowych 
i dydaktyce

Oszczędności w zakresie zużycia energii, papieru

Aranżowanie architektury budynków Politechniki 
Gdańskiej przyjaznej środowisku

Konsultacje studentów z kadrą naukową doty-
czące usprawnień organizacyjno-edukacyjnych 
na uczelni

Działania na rzecz społeczności lokalnej

69,23%

33,33%
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35,09%
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Organizatorami wydarzenia były ośrodki na-
ukowe KEDGE Business School (Francja) oraz 
University of Leeds (Wielka Brytania). W górach, 
w pięknej scenerii kampusu uniwersyteckiego 
KEDGE Business School – Luminy – przez trzy 
dni odbywały się naukowe dyskusje i konsultacje 
dotyczące społecznej odpowiedzialności małych 
i średnich przedsiębiorstw, międzynarodowego 
CSR, partnerstw międzysektorowych, organiza-
cji i ruchów społecznych, zarządzania łańcuchem 
dostaw, problemów pracowniczych, komunikacji 
w CSR, konstruowania budżetów i finansów w za-
kresie działań społecznej odpowiedzialności orga-
nizacji i zrównoważonego rozwoju. 

Jako doktorantka Politechniki Gdańskiej i repre-
zentantka Polski miałam przyjemność przedstawić 
podczas konferencji cząstkowe wyniki badania do-
tyczącego identyfikacji i klasyfikacji barier i korzy-
ści współpracy międzysektorowej w koncepcji CSR, 
wpływających na efektywność tej współpracy. 

Z badań przedstawianych przez innych prele-
gentów, które przykuły moją uwagę, warto wyróż-
nić badania dotyczące obszarów jak dotąd słabo 
poznanych, np. dynamiczne – procesowe – możli-
wości zrównoważonych strategii rozwoju w łańcu-
chu dostaw czy postawy pracowników organizacji 
pozarządowych względem profesjonalizacji usług 
sektora obywatelskiego na podstawie założeń biz-
nesowych. Te pierwsze identyfikują i porządkują 
dynamiczne elementy łańcucha dostaw, szukając 
odpowiedzi na pytanie „jak zmieniać rutynowe 

procesy produkcyjne, uwzględniając aspekty eko-
nomiczne i ekologiczne?”, wychodząc naprzeciw 
sceptykom koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Te drugie z kolei przedstawiają wyniki 
niechętnych postaw pracowników organizacji po-
zarządowych związanych ze zmianami w zakresie 
myślenia strategicznego, budowania wizji, planów 
strategicznych etc., podkreślając wagę misji orga-
nizacji społecznych. 

Ciekawym kierunkiem poszukiwań są także 
badania dotyczące ruchów społecznych, będą-
cych tak ważnym tematem w próbie rozumienia 
wyzwań i poszukiwania rozwiązań w dzisiejszej 
sytuacji międzynarodowej. Natalia Yakovleva  
i Diego Vazquez-Brust w swoim badaniu pokazali 
problemy ruchów społecznych, zwłaszcza w kra-
jach rozwijających się, ich cechy, które w różnych 
przypadkach przeważają nad sukcesem społecz-
nej i przemysłowej zmiany.

Tematyka społecznej odpowiedzialności biz-
nesu z roku na rok budzi coraz większe zaintere-
sowanie wśród badaczy – zarówno sceptyków, 
jak i entuzjastów tej koncepcji. Z perspektywy 
studenta i prowadzonych prac badawczych tego 
typu spotkania są ważne i wiele wnoszą w poszu-
kiwania i dalszy rozwój projektu. Pozwalają na 
wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, a także po-
szerzają wiedzę na temat prowadzonych badań 
na całym świecie – co również kształtuje dalszy 
tok indywidualnych projektów, a także inspiruje 
do wspólnego działania.

„Creative Destruction or Creating Destruction?”

Aleksandra Kalita
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

We wrześniu tego roku w Marsylii odbyła się X międzynarodowa konferencja 
dotycząca światowych badań z zakresu społecznej odpowiedzialności  
pt. „Creative Destruction or Creating Destruction?”. Na to pytanie  
– nawiązujące do koncepcji Josepha Schumpetera, austriackiego ekonomisty 
– próbowali odpowiedzieć naukowcy z przeszło 80 krajów z całego świata, 
prezentując swoje prace badawcze i dyskutując o ich wynikach. 

Fot. Aleksandra Kalita
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Ewa Hope: Pracuje Pani w Ministerstwie 
Gospodarki w Departamencie Innowacji  
i Przemysłu, ale „opiekuje się” i uczestniczy we 
wszystkich spotkaniach Zespołu ds. Społecz-
nej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Jak 
powstał ten zespół? Na jakiej zasadzie działa?

Jacqueline Kacprzak: Zespół ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został powo-
łany przez Ministra Gospodarki w lipcu 2014 roku 
i stanowi pewnego rodzaju kontynuację podobne-
go zespołu działającego w latach 2009–2013 przy 
Prezesie Rady Ministrów. Głównym celem oby-
dwu zespołów jest tworzenie przestrzeni do dialo-
gu i wymiany doświadczeń między administracją 
publiczną, przedstawicielami biznesu oraz stroną 
społeczną w zakresie społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw. Zgodnie ze wskazaniami stra-
tegii Komisji Europejskiej dotyczącej CSR (corpo-
rate social responsibility) administracja publiczna 
powinna odgrywać rolę pomocniczą, poprzez sto-
sowanie rozwiązań strategicznych, aby promo-
wać przejrzystość, tworzyć zachęty rynkowe dla 
odpowiedzialnej postawy przedsiębiorstw i za-
pewniać odpowiedzialność korporacyjną. Przed-
siębiorstwa zaś muszą mieć swobodę działania 
pobudzającą do innowacyjności oraz do wypraco-
wania podejścia do CSR, które jest odpowiednie 
do ich sytuacji. Dlatego też jednym z głównych 
zadań Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw, będącego organem doradczym 
Ministra Gospodarki, jest wypracowywanie re-
komendacji dotyczących wdrażania zasad CSR 
do polityki gospodarczej kraju. Innymi zadania-
mi zespołu są tworzenie przestrzeni do dialogu  
i wymiany doświadczeń, analizowanie trendów 
w obszarze CSR oraz edukacja i upowszechnianie 
dobrych praktyk wdrażanych przez przedsiębior-

stwa społecznie odpowiedzialne. W skład zespo-
łu wchodzi 46 przedstawicieli różnych instytucji  
i organizacji. Pełna lista członków zespołu jest 
dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki. 
Zespół spotyka się na swoich posiedzeniach czte-
ry razy w roku, by wyznaczyć kierunki działania,  
a pomiędzy jego posiedzeniami prace prowa-
dzone są w czterech grupach roboczych, które 
zajmują się: wdrażaniem zasad CSR do polityki 
gospodarczej, zrównoważoną konsumpcją i pro-
dukcją, monitorowaniem trendów CSR oraz edu-
kacją i upowszechnianiem CSR. Grupy robocze są 
otwarte dla szerokiego grona zainteresowanych, 
pracują w nich przedstawiciele administracji pu-
blicznej zarówno stopnia centralnego, jak i regio-
nalnego oraz przedstawiciele biznesu, organizacji 
branżowych, organizacji pracodawców, związ-
ków zawodowych oraz organizacji społecznych. 

Upowszechnianie idei społecznej  
odpowiedzialności przedsiębiorstw

Rozmawia

Ewa Hope
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

 Idea CSR jest realizowana coraz powszechniej i efektywniej. Absolwenci  
rozpoczynający pracę potrzebują zatem wiedzy, jakiego rodzaju wsparcia mogą 
oczekiwać ze strony ministerstwa oraz jakie wymogi na firmy nakłada w tej 
mierze UE. Rozmowę z Jacqueline Kacprzak  z Departamentu Innowacji  
i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, pełniącą także funkcję Sekretarza  
Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, przeprowadziła  
dr Ewa Hope*. 

Fot. ze zbiorów prywatnych
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Usytuowanie takiego zespołu przy Mini-
sterstwie Gospodarki ma sens, pokazuje bo-
wiem, jak ważne jest w gospodarce zaanga-
żowanie społeczne – ponieważ jakakolwiek 
działalność gospodarcza odbywa się w społe-
czeństwie, skutki tej działalności – pozytyw-
ne i negatywne – będą w tym społeczeństwie 
widoczne. Jakie w takim razie ma uprawnie-
nia ten zespół doradczy, innymi słowy – jaką 
ma moc sprawczą?

Główną rolą zespołu jest wypracowywanie re-
komendacji dla ministra odnośnie do wdrażania 
CSR do polityki gospodarczej, a także wypraco-
wywanie propozycji konkretnych rozwiązań lub 
projektów, które mogłyby służyć wdrażaniu CSR. 
Jako przykład możemy wskazać przekazane nie-
dawno przez ministra gospodarki rekomendacje 
dla ministra finansów dotyczące wdrażania do 
polskiego prawa dyrektywy europejskiej 2014/95/
UE odnośnie do ujawniania danych niefinanso-
wych i informacji dotyczących różnorodności przez 
niektóre duże spółki albo grupy. Rekomendacje te 
zostały wypracowane w drodze dialogu społeczne-
go z udziałem grup interesariuszy kluczowych dla 
tematyki dyrektywy, w tym przedstawicieli admi-
nistracji rządowej, podmiotów objętych regulacją 
wprowadzaną przez dyrektywę, przedstawicieli 
organizacji społecznych, organizacji pracodawców 
oraz instytucji naukowych. Opracowaniem tych 
rekomendacji przez kilka miesięcy zajmowała się 
grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR 
działająca w ramach zespołu. Inne grupy robocze 
również wypracowują propozycje konkretnych 
projektów, wspólnych działań, badań, szkoleń itp. 
Mamy nadzieję, że efekty tej wspólnej pracy przed-
stawicieli biznesu, strony społecznej i administracji 
publicznej pozwolą na przygotowanie propozycji 
konkretnych rozwiązań, które służyć będą dalsze-
mu rozwojowi CSR w Polsce. 

Czy takie zespoły funkcjonują w innych 
krajach i czy na podobnej zasadzie?

W krajach Unii Europejskiej polityki publiczne 
odnoszące się do CSR wdrażane są na różne spo-
soby. W niektórych krajach działają – na podob-
nej zasadzie jak nasz zespół – zespoły, rady lub 
fora (np. Niemcy powołali Narodowe Forum CSR,  
w skład którego wchodzą przedstawiciele strony 
rządowej, przedsiębiorcy i strona społeczna), ale 
praktyka ta nie dotyczy wielu krajów UE, stąd moż-
na stwierdzić, że Polska jest w tym względzie dość 
wyjątkowa. Należy też podkreślić, że nie wszystkie 
kraje UE przyjmują definicję CSR ze strategii Komi-
sji Europejskiej, która mówi, że CSR to „odpowie-

dzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społe-
czeństwo”. Niektóre kraje UE definiują działania 
społecznie odpowiedzialne według swoich tradycji. 
Dla przykładu niemieccy eksperci przy tworzeniu 
strategii CSR przyjęli trzy zasadnicze założenia:  
1. CSR musi być zintegrowane z zasadniczą dzia-
łalnością przedsiębiorstwa; 2. CSR jest działalno-
ścią dobrowolną, a nie dowolną; 3. CSR powinno 
być elementem strategii zarządzania przedsiębior-
stwem. Nieco inaczej podeszli do wdrażania CSR 
Czesi, którzy w swoim planie działania na rzecz 
CSR podkreślają, że ich administracja rządowa 
postrzega CSR jako dobrowolne działania firm 
podejmowane na bazie samoregulacji. Szwecja  
i Francja zaś mają ambasadorów CSR ulokowanych 
w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
których misją jest promocja biznesu tych krajów 
jako społecznie odpowiedzialnego. Nieco inaczej 
wygląda wdrażanie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw poza Unią Europejską, gdzie czę-
ściej używa się definicji Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD) i mówi się raczej o od-
powiedzialnym prowadzeniu biznesu (responsible 
business conduct), lub w skali globalnej, gdzie pro-
muje się biznes włączający się (inclusive business).

Jakimi instrumentami dysponuje minister-
stwo, aby skutecznie przekonywać przedsię-
biorstwa do działań społecznie odpowiedzial-
nych?

Główną rolą administracji publicznej w tym za-
kresie, zarówno na poziomie centralnym, jak i lo-
kalnym, jest przede wszystkim upowszechnianie 
idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
i przekazywanie przedsiębiorcom informacji  
o najnowszych trendach, analizach i wydarze-
niach. Wiele dzieje się w tym zakresie na poziomie 
Unii Europejskiej, ale także w działaniach OECD 
i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szybkie 
przekazywanie tych informacji przedsiębiorcom  
i organizacjom w kraju jest bardzo potrzebne, 
dostęp do informacji jest dziś kluczowy. Niezwy-
kle ważna jest również postawa otwartości ad-
ministracji publicznej, aktywny udział w dialogu  
i wymianie doświadczeń w tym zakresie. Dzia-
łania Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw oraz jego grup roboczych speł-
niają rolę takich właśnie instrumentów, wspo-
magających przedsiębiorców i stanowiących 
potwierdzenie tezy, że bycie społecznie odpo-
wiedzialnym dziś po prostu się opłaca i przynosi 
przedsiębiorcom bardzo wymierne korzyści. 

* Wywiad przeprowadzony 25 października 2015 roku.
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Niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof 
wpisał się w historię Pomorza Gdańskiego jako 
jedno z głównych miejsc martyrologii narodu 
polskiego w czasie II wojny światowej. Splotły 
się w nim losy ok. 110 tys. więźniów z całej Eu-
ropy, z których, wg szacunków, 65 tys. poniosło 
śmierć. Wśród więźniów KL Stutthof znalazł się 
także Felicjan Łada, osadzony w obozie w 1943 
roku za działalność konspiracyjną. Urodzony  
w 1917 roku w Zagłębiu Dąbrowskim, życie 
związał z Gdynią. Tu dorastał, tu odkrył swoją 
fascynację okrętownictwem, tu zamarzył o stu-
diach na Politechnice Gdańskiej. Młodzieńcze 
plany przerwała wojna. Studia na Wydziale Me-
chanicznym ukończył w 1955 roku. Przez kilka-
dziesiąt lat pracował w przemyśle stoczniowym. 
Do dnia dzisiejszego mieszka w Gdyni – w tym 

samym domu, który ojciec Stanisław, zmarły  
w Stutthofie w 1943 roku, wybudował dla rodzi-
ny po przeprowadzce na Wybrzeże. 

Wspomnienia Felicjana Łady z pobytu  
w obozie stały się kanwą ścieżki wideo, będącej 
częścią realizowanego od 2014 roku przez Mu-
zeum Stutthof i Politechnikę Gdańską projektu 
„Stutthof. Nowy wymiAR” (ang. augmented re-
ality – rozszerzona rzeczywistość). Celem pro-
jektu jest „poszerzenie” kulturowego krajobra-
zu byłego KL Stutthof dla lepszego zrozumienia 
jego dziejów oraz zbliżenia się do ludzi, których 
losy wypełniły przestrzeń obozu, tworząc nie-
widzialną warstwę współczesnego miejsca pa-
mięci. Zaprojektowany na potrzeby projektu 
przewodnik, pierwszy tego typu w Polsce, bio-
rąc pod uwagę założenia, zaimplementowane 

Nowy wymiar poznawania historii

Piotr Chruścielski
Muzeum Stutthof  
w Sztutowie

Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki przygotowały aplikację, która pozwala w niekonwencjonalny 
sposób poznać dzieje obozu koncentracyjnego Stutthof. W rolę przewodnika 
po przeszłości wciela się były więzień Felicjan Łada, jeden z pierwszych 
powojennych absolwentów PG.

Fot. Piotr Chruścielski
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rozwiązania oraz środowisko, w którym działa 
(muzeum martyrologiczne), odkrywa histo-
rie z przeszłości, ukazując prawdziwą esencję 
poobozowej przestrzeni, na którą składają się 
indywidualne losy, emocje i doświadczenia. 
Aplikacja „Stutthof. Nowy wymiAR” nie tyl-
ko zestawia je z obozowymi reliktami, ale  
i w szczególny sposób uwypukla – poprzez 
miejsce, do którego one przynależą, ale i przez 
fakt, że przewodnikiem po przeszłości jest były 
więzień, świadek miejsca i czasu. Sprawia to, że 
doświadczenie autentyzmu przestrzeni byłego 
obozu jest pełniejsze i bardziej wiarygodne.

Trasa śladami Felicjana Łady obejmuje 23 
stanowiska, rozlokowane na terenie Muzeum 
Stutthof w oparciu o system GPS. Każde stano-
wisko – punkt wyświetlany na wirtualnej mapie 
– to fragment łącznie nieco ponaddwugodzin-
nej opowieści, skompilowanej z kilku relacji 
byłego więźnia. Nagrania, odtwarzane na ta-
blecie w miejscach związanych z opowiadanymi 

przez świadka historiami, opisują i syntetyzują 
świat za drutami Stutthofu przez pryzmat jego 
wspomnień. Każdy fragment filmu uzupełniają 
ponadto materiały dodatkowe, które kontek-
stualizują i poszerzają narrację świadka. Są to 
m.in. zdjęcia oryginalnych dokumentów, archi-
walne fotografie oraz prezentacje 360 stopni. 
Przewodnik, oparty na środowisku programi-
stycznym Unity, działa pod kontrolą systemu 
operacyjnego Android. Projekt wykorzystuje 
ponadto system rozszerzonej rzeczywistości, 
obsługiwany przez bibliotekę Vuforia. 

Autorem merytorycznym projektu „Stut-
thof. Nowy wymiAR” jest Piotr Chruścielski, 
adiunkt w Dziale Naukowym Muzeum Stutthof, 
doktorant Wydziału Historycznego Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Aplikację zaprojektował student 
informatyki PG, inż. Przemysław Kubicki, pod 
kierunkiem dr. inż. Mariusza Szwocha z Wydzia-
łu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Matematyka w terenie.  
Wielościany – ciekawostki

Dorota Żarek
Izabela Treder
Magdalena Schulfer
Centrum Nauczania 
Matematyki i Kształce-
nia na Odległość

W kolejnym wydaniu „Pisma PG” zabieramy czytelników już w ostatnią  
podróż do „Świata wielościanów”. Tym razem przedstawimy związane  
z nimi ciekawostki.

Mój dom – powiada pszczoła – jest zbudowany 
według praw rygorystycznej architektury i stu-
diowanie moich komórek mogłyby wiele nauczyć 
samego Euklidesa             Baśnie z tysiąca i jednej nocy

Ludzka myśl potrzebowała wielu stuleci, aby 
wynaleźć subtelne narzędzia matematyczne, 
za pomocą których próbujemy zrozumieć ota-
czający nas świat. Tymczasem przyroda bez 
najmniejszego trudu tworzy zależności i pro-
porcje przekraczające najbardziej wyszukane 
konstrukcje ludzkiego intelektu.

Wybrany przez pszczoły kształt plastrów 
miodu, zbudowany z sześciokątnych komórek, 
stanowi najbardziej ekonomiczne zużycie ma-
teriału i najlepsze wykorzystanie ula.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Gdy wymrą 
pszczoły, ludzkość 
nie przetrwa więcej 
niż trzy lata

Albert Einstein

Plastry w naturze
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Wirusy atakujące nasze organizmy mają budowę 
wielościanu. Uwielbiają symetrię, ponieważ umoż-
liwia im ona stosunkowo łatwą replikację. Można je 
zobaczyć dzięki rentgenografii strukturalnej – me-
todzie umożliwiającej dokładne ustalenie struktury, 
wymiaru i geometrii badanej komórki elementarnej.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Wirus Gorączki 
Zachodniego Nilu

Wirus Gorączki  
Zachodniego Nilu

Wirus brodawczaka 
ludzkiego

Wirus HIV

Szerokie upodobanie do wielościanów występuje  
w jubilerstwie. Jest kilka sposobów szlifowania 
diamentów. Jednym z nich jest brylancja – zjawisko 
świetlne, w którym pojawia się wiele iskrzących odbić.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Szlif schodkowy Szlif kaboszonowy Szlif brylantowy, 
okrągły (cyrkonia)

Krystalografia bada wzrost, formę i geometrię 
kryształów na podstawie właściwości chemicznych 
oraz doświadczeń fizycznych, które to ujawniają ich 
budowę atomową. Krystalografowie są więc wielki-
mi miłośnikami wielościanów.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Wiele odniesień do wielościanów można zauważyć 
w przyrodzie. To ona zaspokaja nasze doznania este-
tyczne i pozwala zachwycić się pięknem na co dzień. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Góra Roraima, Ameryka Południowa

Torres del Paine, Chile

Kolejne obrazy przedstawiają inne wytwory natury. 
Są to najbardziej wyszukane konstrukcje, które czę-
sto wykraczają poza ludzką wyobraźnię.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Trójkąt Sierpińskiego oraz dywan Sierpińskie-
go to jedne z prostszych fraktali. Algorytmy ich 
tworzenia zostały przedstawione przez polskiego 
matematyka – Wacława Sierpińskiego, stąd też 
nazwy tych fraktali.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Dzięki takim fraktalom jak trójkąt Sierpińskiego  
i dywan Sierpińskiego powstały bryły fraktalne –  
piramida Sierpińskiego i kostka Mengera.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Park Narodowy Bryce Canyon, USA
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Na tym kończy się wyprawa w świat wielościanów. 
Mamy nadzieję, że była ciekawa. Zachęcamy czytel-
ników do dalszego odkrywania wielościanów każde-
go dnia. 

Ernő Rubik – węgierski  
rzeźbiarz i architekt.  
W 1974 roku wynalazł 
bardzo popularną zabawkę 
logiczną zwaną kostką Ru-
bika lub magiczną kostką. 
Wynalazca układał ją pierw-
szy raz około miesiąca.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Kości do gry – wielościany z umieszczonymi na 
ściankach liczbami, oczkami, znaczkami lub obrazka-
mi. Zostały wynalezione już w starożytności. Służyły 
do uprawiania hazardu, a także do wróżbiarstwa. 
Wykorzystuje się je w grach planszowych, bitewnych 
itp. Najczęściej spotykane są kości sześcienne.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Klocki Lego – zabawki modułowe. Dzięki tym duń-
skim klockom rozwija się u dzieci wyobraźnia prze-
strzenna. Można z nich tworzyć budowle, pojazdy, 
ludzi i scenki z życia mieszkańców Lego-miasta.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Wielościany mają szerokie 
zastosowanie w budownic-
twie. Najważniejsze zadanie 
dla budowlańców podczas 
budowy portu to wyko-
nanie barier ochronnych 
przed falami. Szczególnym 
projektem jest moduł zwany 
gwiazdoblokiem, utwo-
rzony z czterech stożków 
ściętych, rozmieszczonych 
zgodnie z wewnętrznymi 
osiami czworościanu.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Klasyczna piłka futbolo-
wa składa się z 32 ścian, 
wśród których możemy 
zauważyć 12 pięcioką-
tów i 20 sześciokątów. 
Powstaje z nich siatka 
dwudziestościanu ścięte-
go archimedesowego. Po 
wypełnieniu powietrzem 
ma bardziej sferyczny 
kształt (95 proc. sfery).
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Atomium – model 
kryształu żelaza. Zbudo-
wany z okazji Wystawy 
Światowej w Brukseli  
w 1958 roku. Składa się  
z 9 sfer, po 18 m śred-
nicy, połączonych ze 
sobą rurami, wewnątrz 
których znajdują się ru-
chome schody. Powięk-
szony 165 miliardów 
razy model ma 103 m 
wysokości i waży 2400 t.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

The Longaberger Basket 
Company, Ohio (USA) – 
budynek biurowy  
w kształcie kosza na 
zakupy amerykańskiego 
producenta i dystrybutora 
produktów domowego 
użytku.
Źródło: https://pl.wikipedia.org

Konstrukcje wielościen-
ne na placach zabaw 
– ciekawe i funkcjonalne 
miejsce zabaw dostoso-
wane do potrzeb dzieci  
i młodzieży.
Źródło: https://pl.wikipedia.org
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Jednak dzięki mojej nauczycielce japońskie-
go Yuki-sensei wszystko się zmieniło, podjęłam 
szaloną decyzję: „Jadę!”. I było lepiej, niż mo-
głam sobie wyobrazić, a to znowu dzięki mojej 
cudownej sensei. Wybrałam się w tę wyjątkową 
podróż z grupą znajomych, absolwentów Poli-
techniki Gdańskiej, z których większość uczyła 
się języka japońskiego w Centrum Języków Ob-
cych PG na kursach prowadzonych przez panią 
Yuki Sueoka.

Płetwy płaszczki z majonezem

Pewnymi punktami naszej wyprawy miały 
być wizyty zaaranżowane przez naszą nauczy-
cielkę, reszta planów rodziła się w trakcie po-
dróży. Po wylądowaniu w Tokio wsiedliśmy do 
nocnego autobusu, który zawiózł nas do Kana-
zawy. Autobusami nocnymi, a także takimi sa-
mymi, ale dziennymi, poruszaliśmy się jeszcze 
kilkukrotnie podczas naszej podróży. Choć nie 
do końca przystosowane do przewożenia Eu-
ropejczyków, ja z moimi 160 cm wzrostu, prze-
paską na oczy i poduszką mogłam się spokojnie  
w nich wyspać i wypocząć.

Kanazawa to miasteczko mieszczące się na 
małym cyplu w środkowej części zachodniego 
wybrzeża wyspy Honsiu. Jest ono niezwykle 
piękne i przyjazne. W tych rejonach trudno zna-
leźć tubylca mówiącego po angielsku, a tury-
stów też nie ma wielu. Można tu zwiedzić wiele 
tradycyjnych świątyń, a także pałac i przepięk-
ne ogrody. Często porównywane jest do Kioto, 
jednak nie aż tak popularne.

Kolejnym etapem podróży było uczestnic-
two w festiwalu Abare, zorganizowane przez 
naszą nauczycielkę oraz mieszkańca wioski 
Suzu, Imai-san. Festiwal Abare jest lokalnym 
festiwalem prefektury Ishikawa, obchodzo-
nym kolejno we wszystkich wioskach. Należy 
donieść Kiriko, które można by porównać do 
dużego ołtarza, do świątyni w centrum wioski 
w intencji uzyskania obfitych plonów. Miesz-
kańcy wioski uhonorowali mnie szczególnym 
wyróżnieniem – możliwością grania na bęb-
nach Kiriko. Po wizycie u Imai-san mogliśmy 
zwiedzić okolice wioski Suzu i prefektury Ishi-
kawa, podziwiać piękne widoki, a także od-
wiedzić prawdziwy onsen, czyli gorące źródła,  
w których zorganizowano łaźnię.

Japonia od środka

Adriana Rychlińska
Absolwentka Wydziału 
Elektroniki, Telekomu-
nikacji i Informatyki 
(2014)

Dawno temu miałam marzenie, by polecieć pewnego dnia do Japonii. 
Ale jak to z marzeniami – odeszły na dalszy plan, bo to za drogo, to nie ma 
czasu, to nie ma z kim. 

1
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Na jeden dzień odwiedziliśmy Nagoję, bo jako 
fanka japońskiego rocka musiałam wybrać się 
na choć jeden koncert w kraju kwitnącej wiśni. 
Odwiedziliśmy zatem mały klub w Nagoi. Byli-
śmy jedynymi gaijinami, czyli obcokrajowcami, 
w związku z czym nawet ja, z moim wspomnia-
nym już wzrostem, byłam wyższa od większości 
zgromadzonych. Po koncercie nietypowa kolacja 
– smażone płetwy płaszczki z majonezem.

Wytwórnia sake

Zatrzymaliśmy się na dłużej w Kioto, dawnej 
stolicy Japonii. To miasto ma szczególny urok 

– wąskie uliczki w centrum, świątynie wśród 
małych domków, tuż obok nowoczesne centra 
handlowe. Dla mnie jednak była to okolica zbyt 
turystyczna. Mieszkańcy byli mili, ale nie było 
tak jak w Kanazawie, nie mogłam się więc do-
czekać kolejnego punktu naszej podróży. Z Kio-
to wybraliśmy się do Osaki, gdzie dzień minął 
nam na zwiedzaniu muzeum nauki, w którym 
można było się bawić eksponatami, a wieczór 
spędziliśmy na otwartym tarasie Floating Gar-
den na najwyższym piętrze Umeda Sky Buil-
ding, podziwiając cudowny widok na to niekoń-
czące się miasto.

Poranna pobudka, zbieranie ciężkich ple-
caków i idziemy na Shinkansen, czyli japoński 
bullet train. Mieliśmy szczęście, mogąc jechać 
najszybszą wersją tego pociągu, nazywaną No-
zomi (        ). Podróż Osaka–Hiroszima trwała 
ok. godziny przy odległości 327 km! Jadąc środ-
kiem transportu i wyglądając przez okno, za-
zwyczaj widzimy bliższe plany jako rozmazane, 
natomiast dalsze możemy chwilę obserwować. 
Patrząc przez okno tak szybkiego pociągu, nie 
zawiesicie na niczym oka na dłużej, wszystko 
pędzi. Najodleglejsze nawet góry znikają w cią-
gu paru sekund z pola widzenia.

Z Hiroszimy docieramy do Saijo. Z przy-
stanku przy kampusie studenckim odbiera nas 
Yuuki, która jest koordynatorką tego dnia. Na-
stępnie dołącza Shunya z obiadem dla wszyst-
kich. Rozsiadamy się w pokoju spotkań i dowia-
dujemy się o planie dzisiejszego dnia. Ja i Alicja, 
jako kobiety, będziemy mogły włożyć yukaty, 
czyli japońskie letnie kimona, w których wybie-
rzemy się do muzeum wytwórni sake. Można 
tam obejrzeć tradycyjne przyrządy używane do 
wytwarzania sake, a także spróbować wody, na 
bazie której powstaje ten alkohol, oraz różnych 
rodzajów tego trunku. Saijo i okolica słyną z wy-
twarzania sake, właśnie dzięki wysokiej jakości 
wodzie. 

Wieczorem, na spotkaniu zapoznawczym, 
zostaliśmy poczęstowani dwiema przepyszny-
mi potrawami japońskimi, których nazw nie-
stety nie pamiętam. Może dlatego, że byłam 
zaaferowana robieniem pierogów ruskich, a nie 
tak łatwo w Japonii znaleźć wszystkie składniki 
do nich potrzebne – szczególnie trudno o twa-
róg. Na szczęście wszystko smakowało, a wyci-
nanie ciasta i lepienie pierogów było przednią 
zabawą! Po imprezie zostaliśmy rozwiezieni do 
mieszkań studenckich, gdzie spędziliśmy noc. 
Japońskie mieszkania studenckie są fascynu-
jące! Jednopokojowe, często z kuchnią w ko-

Fot. 1. Makaronowa 
uczta prosto z bambuso-
wej rynny
Fot. Koso Hayashi

Fot. 2. W yukatach pod 
płaskorzeźbą w Saijo 
Fot. Robert Gerus

Fot. 3. Różne rodzaje 
sake w wytwórni 
Fot. 4. Taishi z kendamą
Fot. Adriana Rychlińska
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rytarzu albo minianeksem, toaletą i łazienką. 
Czasem w pokoju jest łóżko, czasem śpi się na 
tradycyjnych futonach. Bardzo ciekawe rozwią-
zanie, zastanawiam się, jak sprawdzałoby się  
u nas. 

Zabawka Yattamana

Kolejny dzień uważam za jedną z perełek 
tego wyjazdu. Przy zwyczajnej turystycznej wi-
zycie nie ma szansy na takie przeżycia. Spędzi-
liśmy cały dzień i noc w tradycyjnym japońskim 
domu (jedyne co nie było tradycyjne, to toaleta, 
już elektroniczna)! Dzień rozpoczęliśmy od wy-
prawy po bambus, z którego później łowiliśmy 
somen, czyli japoński makaron. Sami wyrąba-
liśmy łodygi bambusa i odpowiednio przycię-
liśmy, tak by powstały odpowiedniej długości 
korytka. Z pozostałości przygotowaliśmy kubki,  
z których później jedliśmy wyłowiony somen  
z sosem (wszystko za zgodą strażnika lasu). Za-
bawa w jedzenie z bambusa polega na wyławia-
niu pałeczkami płynącego bambusową rurką 
makaronu. Somen wkładamy do kubeczka z so-
sem i dodatkami i zjadamy. Jeżeli nikt nie złapie 
makaronu, spada on do koszyczka na końcu rur-
ki, skąd można go zabrać i ponownie wrzucić, by 
spłynął w dół. To znakomita zabawa! Następnie 
jedna z Japonek, Yuka, urządziła pokaz zabawki, 
którą pamiętam z bajki Yattaman. Jej oryginal-
na nazwa brzmi kendama. Posługiwała się nią 
niezwykle zręcznie! Trudność polega na tym, by 
kulkę umieszczoną na sznurku jednym ruchem 
przemieścić tak, by wylądowała na którymś 
z boków zabawki. Okazało się, że tylko Yuka  
i Taishi są w tym dobrzy. Reszta studentów, po-
dobnie jak my, miała problemy z koordynacją 
ruchów. Po jedzeniu i chwili odpoczynku przy-
szła pora na spacer połączony ze zbieraniem ja-
dalnych kasztanów, wyjątkowo kłujących, więc 
lepiej nie dotykać ich ręką. Były to bardzo owoc-
ne zbiory, które zapewniły nam stos kasztanów, 
gotowanych po spacerze, a także pieczonych 
wieczorem. Zajadając się gotowanymi kasz-
tanami, składaliśmy żurawie z origami. Może 
ktoś powie, że to łatwe, ale wersji żurawi jest 
naprawdę dużo, my sami zrobiliśmy je na cztery 
sposoby.

Ciekawa była wycieczka do lokalu, którego 
specjalnością było okonomiyaki, czyli coś w stylu 
japońskiej pizzy. Mieliśmy okazję jeść to danie 
już wcześniej, ale, ponieważ każdy region ma 
swoją odmianę tego specjału, tutaj trafiliśmy na 
okonomiyaki „Hiroshima style”, czyli… z maka-

Cieszymy się, że jako studenci wolontariu-
sze z Uniwersytetu w Hiroszimie mogli-
śmy spędzić cztery dni z naszymi kolega-
mi z Gdańska. Dzięki nim dowiedzieliśmy 
się wielu rzeczy o Polsce, ale również 
poznaliśmy lepiej tradycje japońskie. Nie 
znaliśmy Goshuin-cho, zwyczaju zbierania 
w świątyniach, w specjalnych zeszytach, 
odręcznych kaligrafii i pieczęci. To piękna 
tradycja. Teraz również ja kolekcjonuję 
Goshuin!

Nao Masuda
Hiroshima University

Students’ Volunteer Organization  
OPERATION TSUNAGARI

EDUKACJA

ronem. Pyszne! A sos, który nam podano, jest 
podobno jednym z najlepszych w kraju i pro-
duktem eksportowym tego regionu.

Nadgryziona mapa

Na kolejny dzień zaplanowana była wyciecz-
ka do Miyajimy, wyspy z tzw. pływającą świą-
tynią i Otorii, wielką bramą stojącą w wodzie. 
Tutaj bez naszych przewodników, czyli Nao  
i Taishiego, zupełnie nie dalibyśmy sobie rady.  
Z powodu Silver Week, okresu, kiedy to wszy-
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scy Japończycy wyruszają na urlopy, dysponu-
jąc kilkoma dniami wolnymi pod rząd, w tym 
popularnym miejscu były gigantyczne tłumy. 
Nie wiem, czy sami mielibyśmy siłę i motywację 
do zwiedzania, a także wiedzę, co warto zoba-
czyć, zjeść, czego spróbować. Oprócz budowli, 
jedną z większych atrakcji Miyajimy są sarny, 
które spacerują między ludźmi. Moją pamiątką 
z tego miejsca jest nadgryziona mapa. Kiedy 
tylko na chwilę położyłam ją, by coś wyjąć z ple-
caka, sarna podeszła i zaczęła ją zjadać. Oprócz 
nadgryzionej mapy z Japonii przywiozłam także 
przepiękne kaligrafie, nazwane Goshuin-cho, 
zbierane w przeznaczonym do tego zeszycie. 
W większości świątyń można zdobyć taki wpis, 
odręcznie kaligrafowany, z datą i pieczątkami. 
Czasem zazdrościliśmy sobie nawzajem kali-
grafii z tej samej świątyni, gdy robiły je różne 
osoby.

Wracając z Miyajimy, odwiedziliśmy również 
samą Hiroszimę. W roku 2015 mija 70 lat od wy-

buchu bomby atomowej w Hiroszimie. Roczni-
cy tej towarzyszyły obchody, podczas których 
ochotnicy uczyli nas składać żurawie, będące  
w Japonii symbolem pokoju. Następnie wybrali-
śmy się do Hiroshima Peace Memorial Museum. 
Przeżycie trudne i jakże uświadamiające. 

Na tym zakończyliśmy naszą podróż. Noc 
spędziliśmy ponownie w mieszkaniach studenc-
kich, rozmawiając o różnicach kulturowych, 
podróżach, językach, o tym, jak spędziliśmy 
dzień, o naszych planach. Rano wyruszyliśmy 
do Tokio.

Do samolotu wsiedliśmy zmęczeni, ale 
uśmiechnięci. Mam nadzieję, że kiedyś trafi mi 
się jeszcze okazja, by wrócić do tego wspaniałe-
go kraju. A tymczasem pora przygotować atrak-
cje dla naszych japońskich przyjaciół, którzy za 
naszą namową odwiedzą Polskę w marcu!

Po dekadzie współpracy z kolejnymi rocz-
nikami studentów trudno powstrzymać się od 
refleksji. Jest ich wiele, gdyż przeżyłem ze stu-
dentami te dobre, radosne chwile, chociażby 
największych triumfów na regatach łodzi solar-
nych w Holandii, ale były również te gorsze mo-
menty, które wspominam niechętnie (z bójką 
włącznie).

Studenci w ciągu dekady zbudowali dzie-
sięć odmiennych łodzi regatowych. Myślę, że 
to dobry wynik, zważywszy, że bazowano raz 
na większych, raz na mniejszych dotacjach od 
sponsorów. Najciekawsze jest jednak to, gdzie 
powstały łodzie, które zwyciężają z zagranicz-
nymi konkurentami. Oglądając strony WWW 
zagranicznych rywali, pokazujące czyste, pięk-

To jak? Uczcimy jakoś naszą rocznicę?
Czyli Koło Naukowe KORAB 10 lat 
po „reaktywacji”

Wojciech Litwin
Wydział Oceanotechniki  
i Okrętownictwa

we współpracy z Hanną 
Pruszko i Wojciechem 
Wojciechowiczem z Koła 
Naukowego KORAB

W maju 2005 roku studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa  
po kilkuletniej przerwie wzięli udział w międzynarodowych regatach łodzi  
napędzanych siłą mięśni – International Waterbike Regatta Bremen. I tak 
mija właśnie 10 lat nieprzerwanej działalności najstarszego na naszej 
uczelni koła naukowego powołanego do życia w 1924 roku, a więc ponad  
90 lat temu. 
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ne hale, pełne nowoczesnego wyposażenia, 
nabawiliśmy się kompleksu „znajdy”. Zespół 
przez lata tułał się po różnych laboratoriach  
i warsztatach wydziału (dziękujemy tym, którzy 
przyjęli nas pod swój dach). Studenci kolejno 
podpadali gospodarzom, pozostawiając roz-
gardiasz i „ulatniając się” w ostatniej chwili na 
regaty, często pod osłoną nocy, w zapachu che-
mikaliów, głównie trudnego do zniesienia sty-
renu. W ubiegłym roku w związku z remontami 
trwającymi na WOiO trudno już było o jakikol-
wiek wolny kąt. Z pomocą przyszedł deweloper 
Hossa, który udostępnił niewyremontowane 
jeszcze, zabytkowe pomieszczenia Gdańskiego 
Garnizonu Czarnych Huzarów Marszałka Mac-
kensena. W chłodzie i wilgoci nieogrzewanych 
pomieszczeń studenci szykowali łodzie do se-
zonu 2015. Z socrealistycznych, łuszczących 
się fresków zerkały na nich zaciekawione oczy 
półnagich postaci. Wcześniej widziały zapewne 
wiele… łącznie ze świętami „Niebieskich Be-

retów”, czyli 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej 
rozformowanej w 1986 roku. Atmosfera „bojo-
wa” udzieliła się studentom i zadanie wykonali! 
Łodzie do sezonu 2015 przygotowali doskonale!

Blisko współpracując od 10 lat ze szczególną 
grupą studentów, trudno mi się zgodzić z po-
glądem, że „studentów mamy coraz gorszych”. 
Ja osobiście nie widzę dużej zmiany w ciągu 
ostatniej dekady. To, czy koło jest aktywne, jak 
zawsze zależy od liderów. To oni zarażają in-
nych swoim entuzjazmem do wspólnej pracy. 
My, opiekunowie, nazywamy ich „sierżantami” 
– podobnie jak w wojsku muszą umieć powie-
dzieć kilka „żołnierskich” słów swoim kolegom 
czy koleżankom, jeśli robota nie idzie zgodnie  
z planem…

Plany na 2015 rok były ambitne. Jak zawsze 
studentów wsparł wydział oraz sponsorzy – 
dziękujemy!

STUDENCI

1
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Relacje z zawodów

Rozgrywane po raz 36. regaty Internatio-
nal Waterbike Regatta odbyły się w Berlinie  
w dniach 13–17 maja i zgromadziły 280 uczestni-
ków – członków 16 ekip. International Waterbi-
ke Regatta to wyścigi konstrukcji napędzanych 
siłą ludzkich mięśni, stworzonych przez stu-
dentów wydziałów okrętowych z całej Europy. 
Pojawili się studenci z Niemiec, Holandii, Rosji, 
Chorwacji, Turcji, Słowacji i oczywiście Polski. 
W zmaganiach wzięły udział 33 jednostki, z cze-
go 4 z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownic-
twa: najnowsza CBG, faworyt Rektor, Dżordż  
i dziesięcioletni weteran RW4. W ramach re-
gat tradycyjnie rozegrano 7 konkurencji: sprint 
na dystansie 100 m, sprint na dystansie 250 m, 
slalom, sprint przód – stop – tył (polegający na 
przepłynięciu 50 m, zatrzymaniu się w wyzna-
czonym miejscu i przepłynięciu tyłem do linii 
mety), uciąg – pomiar siły naporu wytwarzanej 

przez pędnik jednostki, przyspieszenie na dy-
stansie 10 m oraz bieg długodystansowy (5 km).

W pierwszym dniu regat prowadzone były 
eliminacje do konkurencji szybkościowych. Był 
to bardzo pracowity dzień, ponieważ poza Rek-
torem wszystkie jednostki ulegały mniejszym 
bądź większym awariom i konieczna była ich 
natychmiastowa naprawa. Jedynie nasz fawo-
ryt – Rektor – od początku sprawował się bez 
żadnych zarzutów i pewnie przeszedł elimina-
cje.

Drugiego dnia rozegrano ważny wyścig na 
długim dystansie. Konkurencja ta wywołała 
dyskusje i kontrowersje ze względu na zmiany 
zasad tuż przed startem oraz kolizje jednostek 
podczas wyścigu i liczne protesty załóg. 

Trzeciego dnia rozegrano wyścigi finałowe. 
Rektor cały czas zajmował miejsca w pierwszej 
piątce. Niezwykle ważną pracę wykonały pozo-
stałe łodzie, rozdzielając Rektora z jego głów-
nym konkurentem – Reynoldsem skonstruowa-
nym przez studentów z Hamburga. Dzięki temu 
w końcowej klasyfikacji z przewagą 5 punktów 
po 5 latach ponownie zatriumfował Rektor. Czy 
opiekun Koła może czuć się więc zadowolony? 
Przyznam, że to było moje marzenie od 10 lat 
– zatriumfować na „niemieckiej ziemi” – bo to 
Niemcy są największą siłą w tych regatach i wy-
stawiają ponad połowę ekip.

Jest to ogromny sukces studentów, biorąc 
pod uwagę fakt, że ekipa składała się w ogrom-
nej większości ze studentów, dla których był to 
pierwszy rok działalności w Kole. Zapał do bu-
dowy nowych i ulepszania dotychczasowych 
jednostek jest wśród studentów ogromny. 
Ostudzić go może jedynie brak środków i miej-
sca do pracy… Przyszłoroczne regaty zostaną 
rozegrane w Wiedniu i głównym celem zespołu 
może być jedynie ponowne zwycięstwo.

Z kolei w lipcu 2015 roku ekipa z Koła Ko-
rab wzięła udział w rozgrywanych po raz drugi  
w Monte Carlo regatach łodzi zasilanych energią 
słoneczną Solar 1 Monte Carlo Cup. Był to debiut 
naszej ekipy na tej imprezie i zarazem pierwszy 
start w regatach rozgrywanych na morzu.

Studenci przybyli na miejsce po 27 godzinach 
podróży i od razu zaczęli przygotowywać jed-
nostkę do kontroli technicznej i startu w rega-
tach. Jednostka przeszła pomyślnie wszystkie 
testy i kontrole sędziów. Do rywalizacji przystą-
piły ekipy z Holandii, Belgii, Polski i Rosji.

Pierwszą rozegraną konkurencją był wyścig 
długodystansowy na otwartym morzu. Biorąc 
pod uwagę konstrukcję zdecydowanej większo-

STUDENCI

Fot. 1.  Najnowsza łódź 
napędzana siłą mięśni 
zwodowana w 2015 r.
Fot. 2. Zbigniew Mysia-
kowski w łodzi solarnej 
GUTsolar w Monte Carlo 
w 2015 r.
Fot. 3. Zbigniew Mysia-
kowski i Hania Pruszko  
w sali bankietowej Gar-
nizonu
Fot. z archiwum KN KORAB
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ści łodzi zaprojektowanych pod kątem zmagań 
na holenderskich kanałach, warunki morskie 
były po prostu… ekstremalne. Wysoka i stroma 
fala stanowiła dużą przeszkodę. Nasza łódź do 
momentu awarii systemu sterowania spisywała 
się bez zarzutu, lecz i dla niej zafalowanie było 
bardzo dużym utrudnieniem. Problem tech-
niczny usunięto w kilka minut i łódź wróciła na 

STUDENCI

trasę. Po godzinie komisja regat podjęła decy-
zję o przerwaniu wyścigu ze względu na zbyt 
ciężkie warunki żeglugi. Z 19 jednostek startu-
jących tylko 8 było w stanie samodzielnie wrócić 
do portu. 

Po południu już na terenie portu został ro-
zegrany slalom, w którym ekipa zajęła czwarte 
miejsce. Drugiego dnia regat były rozgrywane 
sprinty. Pomimo dużo bardziej sprzyjających 
warunków naszego dzielnego sternika trzeba 
było siłą wsadzić do łódki po uprzednim półgo-
dzinnym pościgu po porcie. „Nigdy więcej tam 
nie wrócę” – zarzekał się Zbyszek Mysiakowski. 
Musiał jednak płynąć, bo Hania Pruszko okazała 
się za lekka, a studenci nie przygotowali wyma-
ganego w takiej sytuacji dodatkowego balastu. 
W sprintach udało się nam dotrzeć do półfinału, 
ale musieliśmy w końcu uznać wyższość druży-
ny holenderskiej. Wyścig o trzecie miejsce rów-
nież nie poszedł po naszej myśli i ostatecznie 
zajęliśmy czwartą lokatę. Finalnie regaty ukoń-
czyliśmy, zajmując czwarte miejsce w klasyfi-
kacji generalnej, co uważamy za bardzo dobry 
wynik. Formuła regat łodzi solarnych rozgrywa-
nych w Europie z wyścigu długodystansowego 
ewoluuje w kierunku „widowiska” rozgrywane-
go na małej przestrzeni – na oczach widzów. 
Wzięcie udziału w regatach było dla studentów 
doskonałą lekcją na przyszłość. Ponadto cieszy-
my się, że łodzie solarne są w naszym kraju co-
raz bardziej popularne, czego potwierdzeniem 
jest debiut trzeciej polskiej drużyny z Politech-
niki Warszawskiej. 

*
Co nas czeka w 2016 roku? Na pewno ciężkie 

jak co roku poszukiwanie sponsorów… Kiepsko 
jest z miejscem do pracy. Czyli nic nowego. Ale 
jednak są nowe pomysły i cele. Nie możemy się 
już doczekać regat Frisian Solar Challenge, któ-
re rozpoczną się w Amsterdamie! Trudno chyba 
o lepszą promocję naszej uczelni. Postaramy 
się, aby w regatach wzięły udział dwie nasze 
łodzie, startując w dwóch różnych kategoriach. 
Na dodatek mamy nadzieję, że jedna z nich 
obsadzona będzie przez polsko-amerykańską 
ekipę. Studenci z USA wspólnie ze studentami 
z WOiO zrealizują projekt grupowy, którego ce-
lem jest modernizacja łodzi solarnej. 

Dziękujemy naszym sponsorom – Wydzia-
łowi Oceanotechniki i Okrętownictwa, Samo-
rządowi Studentów PG oraz firmom: DNV GL, 
Remontowa Holding, Laminopol, Cree Yacht, 
TAK-REM. Gdyby nie wasza pomoc, ekipa mo-
głaby jedynie snuć plany i marzyć…

Fot. 4. Przygotowania 
do startu grupowego – 
Berlin 2015
Fot. 5. Faworyt i zwycięz-
ca International Waterbi-
ke Regatta Berlin 2015
Fot. z archiwum KN KORAB

4

5



61PISMO PG9 / 2 0 1 5

Po założeniu konta na stronie https://e.sspg.pl/ 
można zgłosić wszelkie aktywne grupy, prze-
syłając aktualny statut oraz potwierdzenie ich 
istnienia odpowiednim zaświadczeniem. Po 
uzyskaniu dokumentu potwierdzającego dane 
przewodniczący jednostki może zaakceptować 
członków danej grupy, którzy odtąd będą w peł-
ni reprezentować organizację, składając wnio-
ski, dokonując rezerwacji sali konferencyjnej  
w Bratniaku bądź używając Elektronicznego 
Systemu Finansowania w celu uzyskania dofi-
nansowania z budżetu SSPG.

Mamy nadzieję, że eSSPG znacznie usprawni 
działania pomiędzy samorządem studenckim  
a pozostałymi organizacjami, co przyczyni się do 
wzrostu aktywności wśród politechnicznej braci. 

Poznaj eSSPG – platformę ułatwiającą kontakt 
z Samorządem Studentów

Marta Ossowska
Wydział Chemiczny 

W listopadzie do użytku została 
oddana nowa platforma  
komunikacyjna eSSPG, która ma 
ułatwiać działalność organizacjom  
i kołom studenckim działającym  
na Politechnice Gdańskiej.

Dotychczasowe projekty balonów stratosfe-
rycznych cechowały się nieustannie obracającą 
się gondolą, co utrudnia zdobycie dobrej jako-
ści danych przy użyciu różnych czujników bądź  
w postaci nagranego filmu.

– My chcemy zapobiec temu efektowi, montu-
jąc w gondoli koło reakcyjne, czyli krążek zainsta-

lowany na silniku. Gdy sama gondola zacznie się 
obracać w jedną stronę, silnik będzie kręcił kołem 
w drugą stronę: siła bezwładności spowoduje, 
że gondola powinna pozostawać niewzruszona 
– powiedział Karol Pelzner, student Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, któ-
ry koordynuje prace nad projektem. Ponadto 

Marta Ossowska
Wydział Chemiczny

Misja Stardust – sięgamy gwiazd! 

Organizacja studencka Politechniki Gdańskiej SimLE zbudowała balon 
stratosferyczny, który zostanie wypuszczony na wysokość 30 km i przemierzy 
ponad 100 km! Podczas lotu zostanie przetestowany autorski system  
stabilizacji oraz system komunikacji skonstruowany na naszej uczelni. 
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aparatura znajdująca się w gondoli będzie do-
konywać pomiarów m.in. ciśnienia, temperatu-
ry i wysokości.

Przebieg lotu zostanie zarejestrowany,  
a każdy z nas będzie mógł śledzić relację na 
żywo. Start odbędzie się 5 grudnia z terenu 
kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu w kierunku Gdańska. W realizacji 
projektu studentom pomogła trójmiejska firma 
Blue Dot Solutions, która sfinansowała zakup 
balonu oraz helu do jego napełnienia. Przedsię-
biorstwo to wypuściło do stratosfery również 
swój balon w ramach misji wykonywanej na 
zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ich 

celem było zrobienie zdjęcia maskotce sondy 
Rosetta, która pomagała Agencji w badaniu 
pewnej komety. 

Organizacja SimLE na co dzień zajmuje się 
nowoczesnymi projektami inżynierskimi, któ-
re stara się w pełni samodzielnie wykonać. Jak 
mówi Pelzner: – Sami skonstruowaliśmy gon-
dolę: wykonaliśmy ją ze styropianu pokrytego 
laminatem i wyposażyliśmy w sprzęt i aparaturę. 
Balon i spadochron, który umożliwił lądowanie, 
kupiliśmy gotowe. 

Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszych 
studentów i życzymy wielu udanych projektów. 

Wizualizacja balonu stratosferycznego
Rys. Andrzej Szełemej

Prace nad  budową balonu stratosferycznego
Fot. Łukasz Rusajczyk
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Jesień na naszej uczelni jest zawsze okresem 
wyborczym. Wtedy studenci startują do Wy-
działowych Rad Studentów oraz do Parlamentu 
Studentów, będącego najwyższym organem 
uchwałodawczym naszego Samorządu, który 
m.in. wybiera Zarząd SSPG na kolejny rok. Jak 
co roku, frekwencja wynosiła od kilkunastu do 
kilkudziesięciu procent, tym razem notując 
tendencję lekko zwyżkową. Warto wspomnieć, 
że studenci PG są dość mocno zaangażowani  
w demokrację, biorąc pod uwagę skalę krajową 
– są uczelnie w Polsce, w których niestety fre-
kwencja sięga kilku procent. 

Nie tylko frekwencja, ale także wzrastają-
ca liczba chętnych do działania wyróżnia nas  
w skali kraju. Studenci naszej Alma Mater są 
aktywnie zaangażowani w życie społeczne. Jed-
nocześnie z wyborami przebiegały rekrutacje 
do Komisji Programowych Samorządu, więc 
podsumowując liczbę osób, które dołączyły 
do Komisji, oraz nowo wybranych działaczy  
w strukturach WRS i Parlamentu, osiągnęliby-
śmy zawrotną liczbę setki nowych działaczy. 
Wzbudza to niezmierny optymizm, zwłaszcza 
że stale potrzeba więcej osób do działania, gdy 
bardziej doświadczeni kończą już studia, jedno-
cześnie opuszczając nasze struktury.

Początek nowej kadencji to nowe wyzwania, 
szczególnie dla najmłodszych stażem osób. 
Tegoroczny Zarząd Samorządu, by zwiększyć 
efektywność naszych działań, przygotował se-
rię szkoleń dla nowych członków Rad Studen-
tów. Szkolenia zostały zaplanowane od razu po 
zakończeniu wyborów, tak by wyposażyć no-
wicjuszy w jak najszerszą wiedzę na starcie no-
wej kadencji. Tematy, które poruszano podczas 
tych zajęć, to:
• dydaktyka i jakość kształcenia – jako element 

nam najbliższy i najpotrzebniejszy w świecie 
akademickim;

• pozyskiwanie funduszy – byśmy mogli na jak 
najbardziej profesjonalnym szczeblu współ-
pracować z firmami;

• projektowanie grafiki – Samorząd organizu-
je setki wydarzeń, a by dotrzeć z ich treścią 
do studentów, niezbędna jest odpowiednia 
oprawa komunikatów;

• zarządzanie projektami i sobą w czasie – czyli 
podstawa efektywnej pracy w grupie;

• negocjacje – żebyśmy mogli efektywnie  
i konstruktywnie wyrażać nasze zdanie. 
Podsumowując – wyposażeni w wiedzę, ra-

mię w ramię zjednoczeni, ruszamy do działania 
w kolejnym roku! Jednak najważniejszym, naj-
bardziej konkretnym przedstawieniem tego-
rocznych wyborów, jest prezentacja listy osób, 
którym studenci dali mandat do działania (wg 
liczby uzyskanych głosów):

Studenci wybrali swoich reprezentantów!

Łukasz Rusajczyk
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki

Co roku, w wyborach powszechnych, studenci wybierają swoich  
reprezentantów na szczeblu wydziałowym i uczelnianym.  
Właśnie jesteśmy po wyborach na kadencję 2015/2016!

Wydział Architektury  
– Wydziałowa Rada Studentów

Artur Braun-Nowak, Dawid Guze,
Katarzyna Krupa, Iga Nowacka,
Karolina Nowak, Dawid Robaczewski,
Adam Wierzbicki 

Wydział Architektury 
– Parlament Studentów PG

Artur Braun-Nowak, Jowita Charyton,
Katarzyna Krupa, Iga Nowacka,
Karolina Nowak, Dawid Robaczewski, 
Adam Wierzbicki 

Wydział Chemiczny 
– Wydziałowa Rada Studentów

Fabian Purwin, Weronika Wichowska, 
Katarzyna Miłoszewska, Ewelina Grynia, 
Łukasz Baranowski, Daniel Lesner,
Jakub Brzoska, Joanna Niesiobędzka 

Wydział Chemiczny 
– Parlament Studentów PG

Fabian Purwin, Marcin Joachim Grzegorczyk, 
Weronika Wichowska, Maria Wichowska, 
Łukasz Baranowski, Daniel Lesner, 
Paweł Jankowski 
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Wydział Elektrotechniki i Automatyki  
– Wydziałowa Rada Studentów

Łukasz Józefowicz, Anna Semrau, 
Bartłomiej Cybula, Maximilian Zięba, 
Szymon Witkowski, Szymon Potrykus,
Ewa Gałecka, Marta Binkowska, 
Krzysztof Kosiarek, Adrianna Łada,
Marcin Palanis, Aleksandr Płotnikow, 
Miłosz Kowalski, Tomasz Buklewski, 
Krzysztof Rawicz 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
– Parlament Studentów PG

Łukasz Józefowicz, Bartłomiej Cybula,
Szymon Witkowski, Tomasz Buklewski,
Szymon Potrykus, Krzysztof Kosiarek,
Jarosław Lewandowski

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki – Wydziałowa Rada  
Studentów

Weronika Ważna, Wiktor Turowski, 
Marcin Chodkowski, Adrian Krystkiewicz, 
Artur Suchocki, Marlena Filipkiewicz, 
Gabriela Jarek, Maciej Grzyb, 
Krystian Bojeczko, Marta Lasota, 
Magda Szymaniak, Andrzej Pomirski 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki – Parlament Studentów PG

Weronika Ważna, Łukasz Rusajczyk, 
Paulina Bukowska, Mikołaj Grochowski, 
Wiktor Turowski, Dawid Ratajczak, 
Dorota Kożuchowicz, Maciej Grzyb, 
Gabriela Jarek, Magda Szymaniak 

Wydział Mechaniczny 
– Wydziałowa Rada Studentów

Piotr Adamczyk, Monika Korwin, 
Przemysław Rudziński, Krzysztof Izydorek, 
Michał Przymorski, Piotr Andrzejewski, 
Jakub Olczak, Tomasz Madyda, 
Karolina Pękała, Aleksandra Janicka, 
Rafał Kondziela, Agnieszka Boguszewska 

Wydział Mechaniczny 
– Parlament Studentów PG

Piotr Adamczyk, Monika Korwin, 
Przemysław Rudziński, Krzysztof Izydorek, 
Dawid Zmarzły, Michał Przymorski, 
Piotr Andrzejewski, Jakub Olczak, 
Kamil Zatorski 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej – Wydziałowa Rada Studentów

Magda Śmigielska, Alicja Starzyńska, 
Justyna Madej, Michał Piekarz, 
Mateusz Serocki, Paulina Serocka, 
Mateusz Stępień, Oliwia Brożyna, 
Filip Kaźmierczak, Lucyna Litke 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej – Parlament Studentów PG

Agnieszka Sabiniarz, Magda Śmigielska, 
Alicja Starzyńska, Justyna Madej, 
Michał Piekarz, Marcin Jędrzejczyk 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
– Wydziałowa Rada Studentów

Maciej Krupiński, Olga Własów, 
Marlena Fegon, Magdalena Kalinowska, 
Ewelina Bukowska, Anna Kowal, 
Ewelina Misiewicz, Justyna Kwiatkowska, 
Dominik Makurat, Karolina Kobrzyńska, 
Natalia Zdrojewska, Marcin Janusewicz, 
Dominika Mularczyk

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
– Parlament Studentów PG

Maciej Krupiński, Patrycja Bukowska, 
Dominik Makurat, Ewelina Misiewicz, 
Marcin Janusewicz, Maciej Zajączkowski, 
Dorota Kuczyńska, Kamil Buławski, 
Adrianna Konkel 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
– Wydziałowa Rada Studentów

Tomasz Oleś, Agnieszka Czaja,
Mateusz Żukowski, Klaudia Krzyszczak, 
Dorota Garal, Marcin Potrubacz, 
Aleksandra Kondrat 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
– Parlament Studentów PG

Tomasz Oleś, Agnieszka Czaja, 
Mateusz Żukowski, Michał Poręba, 
Dorota Garal 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 
– Wydziałowa Rada Studentów

Marta Wardzińska, Mateusz Czarnecki,
Daria Ulaszewska, Piotr Jurek,
Dominik Żuk, Mateusz Zwierzyński, 
Daniel Szymanowski, Jakub OIczak,
Natalia Kosińska

Wydział Zarządzania i Ekonomii 
– Parlament Studentów PG

Marta Wardzińska, Jarosław Sobolewski,
Przemysław Borawski, Daria Ulaszewska,
Adam Świeczkowski, Natalia Kosińska,
Piotr Zaborowski 

STUDENCI

Szkolenie dla członków Samorządu Studenckiego
Fot. Łukasz Rusajczyk
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Andrzej Urbańczyk
Absolwent Wydziału  
Chemicznego PG (1960)

VARIA

Arcymistrzyni
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W latach 1961–1966 (pół centurii temu!) 
miałem zaszczyt być asystentem i starszym 
asystentem w Zakładzie Fizyki prof. Ignacego 
Adamczewskiego – co uważam za zaszczyt. 
Oprócz zasadniczej pracy (radioaktywność 
wody morskiej) oczywiście miałem dydaktykę 
w wymiarze iluś tam godzin tygodniowo… 

Dydaktyka zawsze mnie pasjonowała – aku-
rat wydałem Człowieka i morze – podręczny zarys 
oceanografii (pochwalę się – nagroda Ministra 
Żeglugi) i kończyłem Chemię na piątkę dla szkol-
niaków. Za mniej przyjemną stronę dydaktycznej 
pasji uważałem egzekwowanie owej zdobytej 
wiedzy. Nie lubię kontroli, nadzorów – nie nale-
żałem więc do egzaminacyjnych „Sokolich oczu” 
czy „Radarów”. Wiedząc, że zawodowi „opera-
torzy ściągawek” i podobnych „pomocy nauko-
wych” lokują się z reguły w ostatnich rzędach 
sali – nigdy nie zapędzałem się w interior, stając 
przed pierwszymi pulpitami. Tak było i tego razu: 
Audytorium Maximum – egzamin końcowy z fi-
zyki, tak pół centurii temu… 

To, co zobaczyłem – dosłownie metr przed 
sobą – było poza realnością rzeczywistości. Nie 
była to bowiem prymitywna sztubacka ścią-
gawka, harmonijka czy zębatka. Rzecz była 
profesjonalna, napisana na maszynie, zszyta  
i oprawiona elegancko – nieco przypomina-
jąc książeczkę do nabożeństwa naszych ka-
szubskich białek. Z tej racji nie wolno mi użyć 
pejoratywnego określenia „bryk” czy „rolka”.  
Z określeń „przedmiot” czy „element” wybie-
ram ostatni. 

Najbardziej nieprawdopodobne było jed-
nak to, że „element” trzymany był w smukłej 
dłoni niebanalnej urody studentki – absolutnie 
oficjalnie. Nie pod pulpitem, nie pod pisanym 
tekstem, ale absolutnie oficjalnie. Otwarcie  
i zgodnie z zasadami optyki fizjologicznej,  
30 cm przed parą błękitnych oczu. Tuż przede 
mną, w pierwszym rzędzie! 

Podszedłem i spokojnie, ale i stanowczo po-
wiedziałem:

– Proszę pokazać to arcydzieło. 
Dama – bowiem była to najprawdziwsza 

Dama – wstała, z przynależną do Dam grzecz-
nością, wyciągając ku mnie lewą dłoń – zaci-
śniętą z sił całych. Zrozumiałem, że była to pro-
wokacja do użycia siły – czego oczywiście nigdy 
bym nie uczynił. 

Powtórzyłem więc nieco surowiej, ale nadal 
cichym i spokojnym głosem:

– Proszę otworzyć lewą dłoń. 
Dama obdarzyła mnie mocno drwiącym 

spojrzeniem owych błękitnych i następnie te-
atralnie powolnym gestem, wyciągając na całą 
długość rękę, otworzyła dłoń. Dłoń była absolut-
nie pusta! Pusta jak próżnia Torricellego w kla-
sycznym barometrze. W najbliższych rzędach 
zarechotało. Nachyliłem się, spoglądając pod 
pulpit – kolejna pomyłka – podłoga była pusta 
na podobieństwo optycznie pustego kryształu. 
Już niemal we wszystkich rzędach zarechotało. 
Nieco głośniej! Pojąłem, że mam do czynienia  
z klasyczną dematerializacją, zgodnie ze zna-
nym równaniem Feynmana…
– Pani jest arcymistrzynią w tej konkurencji! – 

powiedziałem z absolutnym przekonaniem. 
Czarne firanki rzęs przesłoniły na chwilę błę-

kity, a kształtne usta wyszeptały słodko: 
– Taka jest powszechna opinia.
Zrozumiałem, że mam do czynienia z osobą 

nietutejszych czy wręcz subrealnych możliwo-
ści. Prestidigitatorem – który potrafi zdemate-
rializować i mnie, zamieniając następnie w wyj-
mowanego z kapelusza królika czy pinczerka, 
prowadzanego po uczelni na złotej smyczy… 
Oddaliłem się więc z wątpliwą godnością, ru-
chem jednostajnie przyspieszonym. Żegnany 
przez moją pogromczynię uśmiechem, od któ-
rego najsrożsi asystenci topnieją jak masło an-
tymonowe (SbCl3)…

Wyjaśnienie tricku

Zajęło to trochę czasu – ale byłem wszak 
ograny do zera i musiałem spreparować sobie 
jakiś, choćby najprywatniejszy rewanż… 

Kolejno: Należące do programu i na pozór 
eleganckie wstanie studentki było integralną 
częścią gry. W momencie unoszenia się obie dło-
nie osuwają się zawsze poniżej pulpitu. Zasko-
czonemu dworskimi manierami naiwniakowi 
nawet nie przechodzi przez myśl, że znajdujące 
się pod pulpitem dłonie błyskawicznie wymie-
niają „element”. Nic dziwnego, że wysunięta 
w teatralnym geście do przodu zaciśnięta lewa 
dłoń jest pusta. W pomyłce utwierdza widza jej 
nerwowe zaciśnięcie. Utrzymanie zaciśnięcia le-
wej dłoni, pomimo żądań inwestygatora („pro-
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Fragment znajdującej się w druku autobiografii – Andrzej 
Urbańczyk, Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem...

We wrześniu zgłosiłem się do Zakładu Ga-
zodynamiki. Jego kierownik, dr Jerzy Krzyża-
nowski, przedstawił mi bezpośredniego szefa, 
Romualda Puzyrewskiego. Ku mojemu zasko-
czeniu, rozpoznałem w nim tego energicznego 
faceta, którego wcześniej obcesowo zbyłem. 
Romek był człowiekiem wielkich ambicji, nie 
tylko uzdolniony, ale też bardzo pracowity  
i – chociaż niewiele ode mnie starszy – kończył 
doktorat. Był pupilkiem Szewalskiego, właśnie 
wrócił ze stażu w Leningradzie. W Instytucie 
powierzono mu zorganizowanie pracowni prze-
pływów dwufazowych. Z pewnym wahaniem 
przyjmował mnie do swojej grupy, bo mnie nie 
znał; następni, którzy dołączyli: Roman Jasiń-
ski, Stefan Krzeczkowski, Tadek Król, Staszek 
Marcinkowski, Wojtek Studziński i Jurek Wełnic, 
mieli już jego rekomendację. W Instytucie na-
wet laborantów przyjmowano wtedy do pracy 
drogą konkursu.

Szef natychmiast zagonił nas do wytężonej 
pracy i codziennie sprawdzał postępy. Nie było 
szans na obijanie się. W rewanżu przezwaliśmy 
go Puzyrem, chociaż na początku miał być Bą-
blem, co wynikało bezpośrednio z rosyjskiego 
tłumaczenia jego nazwiska. Zrezygnowaliśmy  
z tego złośliwego pseudonimu, bo badaliśmy, 

jak zachowują się w przepływie pary wodnej 
kropelki, a nie bąbelki.

Od początku wielką uwagę zwracaliśmy na 
prace eksperymentalne, które pozwalały wery-
fikować turbinowe obliczenia. Dzięki temu po-
wstały unikalne stoiska do badania: kondensacji 
w dyszy de Lavala, dezintegracji i separacji faz 
w przepływie pary mokrej. W pracowni powsta-
ła kamera szybkiej kinematografii, która wyko-
nywała milion zdjęć w ciągu sekundy.

Wkrótce Puzyrewski pojechał na stypendium 
do Caltechu, słynnego instytutu w Kalifornii. 
Gdy wrócił po roku, z zadowoleniem stwierdził, 
że bez kontroli nie zwolniliśmy tempa. On sam 
za to się zmienił. W Ameryce przekonał się, że 
człowiek żyje nie tylko pracą, ale że warto też 
zachowywać harmonię między duszą i cia-
łem. Wzorem swych amerykańskich przyjaciół 
zaczął systematycznie „kręcić” na rowerze, 
zjeżdżać na nartach, maszerować piechotą co-
dziennie do pracy. Inaczej zaczął też patrzeć na 
moje sportowe „wygibasy”. Zaprzyjaźniliśmy 
się. Zaczął nawet chodzić z nami na śniadania 
do politechnicznego klubu, który przed wyjaz-
dem zawsze omijał.

Ku naszemu zaskoczeniu, przyjął też do 
grupy pierwszą dziewczynę. Po przyjeździe  

Puzyrowa Grupa

Andrzej Gardzilewicz
Instytut Maszyn Przepły-
wowych PAN

Do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN zostałem przyjęty w czerwcu 
1962 roku. Uzgodniłem z prof. Robertem Szewalskim, że do pracy zgłoszę 
się po wakacjach. Już po tej rozmowie przybiegł do mnie wysoki, energiczny 
mężczyzna z zapytaniem, czy nie mógłbym angażu zacząć wcześniej, na 
zasadzie drobnych prac zleconych. Moja odmowa wyraźnie go rozczarowała, 
ale ja grałem wtedy w reprezentacyjnej kadrze Polski w szczypiorniaka 
i pojechałem na obóz sportowy.

szę otworzyć lewą dłoń”), daje aż nadto czasu 
na umieszczenie trzymanego teraz prawą dłonią 
„elementu” pod sukienką albo i dalej. W momen-
cie otwierania lewej dłoni (inwestygator uważa, 
że jest już triumfatorem – patrząc się na dłoń jak 
przysłowiowa sroka w kość), prawa dłoń spokoj-
nie wraca na pulpit, nie będąc nawet zauważoną 

przez „pogromcę” zajętego jej lewą symetrią. 
To wszystko. Bowiem „Rzeczy ważne są zawsze 
proste” – jak powiedział Albert Einstein. 

VARIA
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z Ameryki wiedział, że idą czasy obliczeń kom-
puterowych i w zespole niezbędna jest dobra 
programistka. Młodziutka, sympatyczna Maja 
Bagińska przyjechała do Gdańska z Warszawy, 
gdzie z wyróżnieniem skończyła na Uniwersyte-
cie matematykę. Patrzyliśmy na Maję, kobietę 
pełną wdzięku, z zaciekawieniem i zazdrością, 
ale ona wodziła swoje rozmarzone spojrzenie 
tylko… za nieczułym szefem.

Wkrótce Maja weszła w krąg mojej rodziny. 
Zamieszkała u cioci Musi. Okazała się nie tylko 
zdolną numeryczką, ale i znakomitą nauczy-
cielką, prowadzącą korepetycje naszych dzieci. 
Plotkowała wtedy często z moją żoną, która, 
znając moich kolegów, pewnego razu spytała ją 
bez ogródek:
– Maju, jak ty z nimi wytrzymujesz w Instytucie?

Maja odpowiedziała:
– Nie są najgorsi, zapraszają mnie nawet co-

dziennie na herbatkę, a przy stole Puzyr słodzi 
pierwszy, Gardziel drugi, a następny jest Ste-
fan.
Byłem świadkiem tej rozmowy i przekazałem 

ją Romkowi. Gdy kolejny raz zaprosiliśmy Maję 
na herbatkę, Puzyr usłużnie podał jej cukiernicę. 
Natychmiast usłyszał rezolutną odpowiedź:
– Dziękuję, nie słodzę.

Tego dnia nikt z nas już nie sięgnął po cukier.
Minęło kilka lat. Do grupy dołączyły kolejne 

dziewczyny: Krysia Juha i Lidka Bogdali, a także 
Leon Bitel i Piotr Doerffer. W hierarchii instytu-
towej stale zachowywaliśmy wysoką pozycję, 
której nie zachwiał partyjny atak na Romka, gdy 

jako jedyny z wielkich sprzeciwił się „pomarco-
wej” nagonce i zwolnieniu prof. Szewalskiego. 
„Dramatyczne” wystąpienie jednego z twardo-
głowych na egzekutywie, że grupę Puzyra za 
wrogą postawę polityczną należy wysłać do ka-
mieniołomów w Bieszczadach, traktowaliśmy 
jako swoiste wyróżnienie.

Puzyrewski, ograniczany w Instytucie w swej 
samodzielności, znalazł nową pasję, którą były 
wykłady dla studentów. Zaczynał w Szczecinie, 
potem był Elbląg i na końcu Politechnika Gdań-
ska. Zajęcia prowadził perfekcyjnie, poświęca-
jąc studentom coraz więcej czasu.

Traciła na tym nasza paczka. Pierwsza  
z grupy odeszła Maja, po niej Tadek i Staszek. 
Jeszcze przed czasem „Solidarności” Puzyr po-
jechał jako visiting professor do koncernu ABB  
w Szwajcarii. Za granicę udali się po nim kolejno 
Stefan, Wojtek, Jurek i Piotr. Zachorował Leon. 
Czas Puzyrowej Grupy praktycznie dobiegł koń-
ca. Nasz szef wkrótce został profesorem na Po-
litechnice Gdańskiej i objął kierownictwo Kate-
dry Mechaniki Płynów.

Teraz spotykamy się z Profesorem okazyjnie, 
nie tylko przy herbatce. Wymieniamy poglądy, 
wspominamy czasy świetności grupy. Dzięki 
niemu większość zrobiła niebagatelne kariery  
w kraju i za granicą. „Robię” na tych spotka-
niach zawsze za pierwszego ucznia, bo chociaż 
wśród wychowanków Profesora nie byłem „the 
best”, to przecież mnie pierwszego przyjął on 
do swojej Puzyrowej Grupy.

Nie, to nie będzie felieton o samochodach, 
które są i szybkie, i tanie. Każdy miłośnik mo-
toryzacji wie, że takich nie ma, a ja staram się 
w moich felietonach pisać wyłącznie o rzeczach 
i sprawach realnie istniejących. Będzie to felie-
ton o słowach, które się lubią i które się nie lu-
bią. Bo słowa są jak ludzie – niektóre do siebie 
pasują i żyją w zgodzie, a inne ze sobą się kłócą.

Zawsze fascynował mnie język reklam. Nie 
żebym specjalnie gustował w tym dość specy-
ficznym języku, ale fascynowało mnie, co po-
woduje autorami reklam, że używają tak dzi-
wacznych, nielogicznych i w oczywisty sposób 

Szybkie i tanie

Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki
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FELIETON

No dobrze, ale co to jest to szybkie i tanie  
z tytułu niniejszego felietonu? Otóż codziennie 
w drodze do pracy przejeżdżam obok ogromne-
go afisza reklamującego pewien duży sklep. Ten 
afisz wielkimi literami krzyczy do mnie: „Naj-
tańsze ceny!”. Trochę już mi to spowszedniało, 
ale tylko trochę. Autor tej reklamy jakoś nie do-
strzegł, że słowa „tani” i „cena” bardzo się nie 
lubią. Słowo „cena” lubi takie słowa, jak „niska”, 
„przystępna”, „okazyjna” i podobne. Tani jest 
towar, a nie cena – to powinien rozumieć każdy, 
niekoniecznie inżynier. A szybkie? Na pewno nie 
tylko ja w relacjach sportowych słyszę, że jakiś 
zawodnik uzyskał „najszybszy czas”. Zawodnik 
mógł uzyskać najlepszy czas, świetny czas itp., 
ale nie szybki. To zawodnik mógł być najszyb-
szy w jakimś biegu. Słowo „czas” nie lubi słowa 
„szybki”. Czas nie jest ani szybki, ani wolny. Bie-
gnie swoim rytmem, czy nam się to podoba, czy 
nie. I tak też jest z językiem!

błędnych wyrażeń językowych. Owszem, zda-
rzają się w reklamach małe perełki językowe. 
Zawsze lubiłem zabawy językowe i bawią mnie 
też dowcipne neologizmy reklamowe. Jeden 
z banków reklamuje „wypożyczkę” – zabawny 
neologizm łączący „pożyczkę” z „wypożycze-
niem”. Inny bank proponuje swoim klientom 
„kredyt prostoliczony” – wbrew językowej zasa-
dzie, że przysłówki z imiesłowami przymiotni-
kowymi piszemy – z wyjątkiem paru słowniko-
wych wyjątków! – rozdzielnie. 

Ale, niestety, język reklam jest zdominowany 
przez językowe brzydactwa. Banki oferują loka-
ty z oprocentowaniem „trzy przecinek dwa pro-
centa” lub „trzy i dwa procenta”, (zamiast trzy  
i dwie dziesiąte procent), sklepy z elektroniką 
oferują tablety z ekranem „piętnaście i sześć 
cala” (zamiast piętnaście i sześć dziesiątych 
cala), a sklepy z artykułami gospodarstwa do-
mowego kuszą promocją, że do każdej zaku-
pionej lodówki dodają „sto butelek coca-cola” 
(zamiast sto butelek coca-coli). 

Zapraszamy do sklepiku PG

Nowe gadżety dostępne są w sklepiku Działu Pro-
mocji PG. Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych do siedziby działu (budynek przy bramie głów-
nej) od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.30.

Produkty opatrzone są logotypem PG lub zawierają 
elementy nawiązujące do flagi uczelni. To świetne 
upominki promujące uczelnię wśród gości, a także 
doskonałe prezenty dla wszystkich, którzy z senty-
mentem myślą o swojej Alma Mater.

W ofercie sklepiku znajdują się m.in.: notesy, teczki 
ofertowe, długopisy, ołówki, parasole, kubki zwykłe 
i termiczne, lampki i latarki ledowe, linijki, wizytow-
niki, opaski odblaskowe, spinki do mankietów, wie-
szaki na torebkę, piłki antystresowe etc. Do nabycia 
są także tekstylia, np.: torby bawełniane, koszule 
męskie, jedwabne krawaty, apaszki. 

Pełną ofertę sklepiku można prześledzić na stronie 
Działu Promocji. 

                         Ceny są przystępne. Zapraszamy!
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NOWOŚCI WYDAWNICTWA PG

Raimo Pullat
Wrota do przyszłości. Rola Politechniki w Gdańsku w kształtowaniu estońskiej 
inteligencji technicznej w latach 1904–1939 

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej ukaże się wkrótce monografia prof. Raimo Pullata 
z Uniwersytetu w Tallinnie pt. Wrota do przyszłości. Rola Politechniki w Gdańsku w kształtowaniu es-
tońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939. W dniu 12 stycznia 2016 roku prof. Pullat będzie 
gościem Politechniki Otwartej i wygłosi wykład poświęcony wybranym zagadnieniom współpracy 
naukowej Estonii i Polski. Po wykładzie odbędzie się prezentacja monografii. Na 14 stycznia 2016 
roku Ambasada Estonii zaplanowała promocję książki w Warszawie. 

Książka jest rezultatem badań źródłowych, które autor w ubiegłym roku prowadził m.in. w ar-
chiwum Politechniki Gdańskiej oraz w Archiwum Państwowym w Gdańsku (wizytę prof. Pullata  
w Gdańsku relacjonowaliśmy w „Piśmie PG” nr 6/7/2014, s. 38). Jej tematyka dotyczy kształtowania 
się estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939 oraz roli, jaką w tym procesie odegrała 
przedwojenna Politechnika. 
W obszarze zainteresowań badawczych prof. Pullata – obok historii kultury materialnej, urbanistyki 
i demografii oraz historii relacji estońsko-polsko-fińskich – znajduje się problematyka kształtowania 
się kadry inżynierskiej w Estonii. Autor przed dziesięcioma laty opublikował obszerną monografię 
na temat formowania się estońskiej inteligencji przed wydarzeniami rewolucji 1917 roku w Peters-
burgu, natomiast nowa książka stanowi jej kontynuację. Historia studiów Estończyków, którzy na 
naszej uczelni przed 1939 rokiem stanowili piątą pod względem liczebności studiujących narodo-
wość, nie była dotąd omawiana. 
Przed uzyskaniem niepodległości w 1918 roku nie istniała w Estonii żadna wyższa uczelnia tech-
niczna, dlatego możliwości zdobycia wyższego wykształcenia technicznego szukano za granicą,  
w położonych niedaleko Petersburgu i Rydze. Możliwość kształcenia się w tym kierunku stwarzała 
również Technische Hochschule powołana w 1904 roku przez cesarza Niemiec Wilhelma II w pobli-
skim Gdańsku. Pierwsi Estończycy podjęli tutaj studia już w roku 1906. 
Autor ma nadzieję, że monografia Wrota do przyszłości (…) pozwoli poznać genezę i wpływy kultu-
rowe oddziałujące na nauki techniczne oraz stworzyć możliwie pełny obraz estońskiej inteligencji 
technicznej. 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk
tel. +48  58 347 22 99 
faks +48 58 347 23 90

zamówienia na książki prosimy kierować  
na adres: wydaw@pg.gda.pl 
aktualna oferta  Wydawnictwa PG jest dostępna 
na stronie: www.pg.edu.pl/wydawnictwo/katalog

Okładka estońskiego 
wydania

Okładka polskiego 
wydania
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Z ŻYCIA UCZELNI

W listopadzie w mediach (RTV, prasa i internet) 
ukazało się ok. tysiąca informacji na temat Poli-
techniki Gdańskiej. Dane pochodzą z monitorin-
gu mediów opracowanego przez Press Service. 

Sporym zainteresowaniem – zarówno lokal-
nych, jak i ogólnopolskich mediów – cieszyło się 
otwarcie nowego basenu modelowego na PG. 
Z obiektu korzystać będą studenci. 

W prasie i na portalach internetowych pojawiło 
się wiele informacji dotyczących nagrody Prix 
Galien 2015, którą nagrodzono CyberOko opra-
cowane przez zespół prof. Andrzeja Czyżew-
skiego z WETI. 

Dziennikarze szeroko informowali o balonie 
stratosferycznym skonstruowanym przez 
studentów z organizacji SimLE. Balon ma słu-
żyć testowaniu elektroniki oraz wykonywaniu 
badań w warunkach stratosferycznych. Pod-
czas pierwszego lotu studenci zamierzają prze-
testować m.in. autorski system stabilizacji oraz 
system komunikacji. Na początku grudnia (jeśli 
pogoda pozwoli) w Toruniu, na terenie kampusu 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika będzie moż-
na obejrzeć start balonu. Ma on się wznieść na 
wysokość 30 km i przemierzyć ponad 100 km.

Media, zwłaszcza internetowe, informowały, iż 
Politechnika Gdańska otrzymała Polską Nagro-
dę Innowacyjności za projekt Centrum Dosko-
nałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania 
Aplikacji.

TVP3 poinformowała, że na obrzeżach Gdyni,  
w Marszewie, powstaje las wybitnych Pomo-
rzan. Posadzono w nim już pierwsze drzewa. 
Dęby zasadziło 7 osób, których działalność  

w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju 
regionu, do wzrostu jego znaczenia i popra-
wy jakości życia jego mieszkańców. W tym 
zaszczytnym gronie znalazł się prof. Jacek Na-
mieśnik, kierownik Katedry Chemii Analitycznej  
z Wydziału Chemicznego PG.

Z końcem listopada dziennikarze informowali  
o nagrodzie za zarządzanie uczelnią – w konkur-
sie dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 
2015, którą otrzymał JM Rektor PG, prof. Hen-
ryk Krawczyk. 

W prasie pojawiły się wiadomości o sukcesie 
absolwentki Wydziału Architektury Domini-
ki Janickiej, która wraz z Michałem Gdakiem  
z Instytutu Designu Kielce wygrała konkurs 
zorganizowany przez Narodową Galerię Sztu-
ki Zachęta. Laureaci zaprojektują wystawę  
w polskim pawilonie na 15. Biennale Architektury  
w Wenecji w 2016 roku! Janicka (ur. 1986) stu-
diowała na PG oraz w Institut Supérieur d’Ar-
chitecture La Cambre w Brukseli. Pracowała  
w biurach projektowych w Polsce, Belgii, Niem-
czech i Chinach. Z kolei Gdak (ur. 1980) ukończył 
architekturę w TU Delft w Holandii, Vitus Bering  
w Danii i na Politechnice Wrocławskiej. Stu-
diował rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu i w Walencji. Razem pracują od roku.

Trójmiejscy redaktorzy zainteresowali się także 
działalnością Laboratorium Zanurzonej Wizu-
alizacji Przestrzennej, w którym powstały już 
pierwsze aplikacje, m.in. wizualizacja nowych 
koncepcji zabudowy Targu Węglowego w Gdań-
sku. Aplikacja pozwala na przemieszczenie się 
po placu i oglądanie go zarówno w oświetleniu 
dziennym, jak i nocnym.
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Nawiązując do wieloletniej tradycji 
zapraszamy na 

Bal Rodziny Politechnicznej
w magicznych klimatach Gmachu Głównego 
Politechniki Gdańskiej 

23 stycznia (sobota) 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczące balu, 
menu i rezerwowania zaproszeń znajdują się na 
stronie www.pg.edu.pl/sapg 

Pracownicy Politechniki Gdańskiej, członkowie Stowarzysze-
nia Absolwentów PG oraz uczestnicy ostatnich Balów PG i Balów 
Absolwentów PG i Ich Przyjaciół, których adresy e-mailowe znamy, 
otrzymają na nie szczegółowe informacje. 

Informacji udzieli też Marian Muczyński, tel. 58 682 74 39 i 502 034 630   
w godz. 20.00–23.00, e-mail: marian.muczynski@wp.pl lub marian.muczynski@pg.gda.pl 

Opłatę za zaproszenia i miejsca przy stolikach – po mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu
rezerwacji przez kolegę Mariana Muczyńskiego  – należy uiścić na wskazane przez niego konto 
bankowe Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. 

W programie:

1. Bal w Gmachu Głównym PG 
     od godziny 20.00 do 3.00 rano
2. Do tańca gra  Sergiej Kriuczkow  
     i Riverboat Ramblers Swing Orchestra 
3. Występy profesjonalnych par tanecznych

Poczęstunek i bufet: restauracja FILHARMONIA – więcej na 
www.restauracjafilharmonia.pl 

Dekoracje balu w stylu „Tajemniczy ogród”

Organizatorzy:

Politechnika Gdańska i Stowarzyszenie  
Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Patronat nad Balem objął JM Rektor Politechniki 
Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
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