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Technologie informacyjne istotnym elementem 
rozwoju Politechniki Gdańskiej

Mili Goście,
Szanowni Nauczyciele Akademiccy,
Drodzy Profesorowie Emeritus!

Witam wszystkich zebranych w Auli Politech-
niki Gdańskiej. Gratuluję uzyskanych stopni i ty-
tułów naukowych. Życzę dalszych sukcesów, bo 
od nich zależy prestiż i pozycja naszej Alma Ma-
ter. Szczególnie pozdrawiam profesorów eme-
ritus, którzy dzisiaj uzyskają tytuł Honorowego 
Profesora PG.

Rola technologii informacyjnych

Uruchomienie klastra komputerowego Try-
ton oraz Centrum Doskonałości NIWA zwiększa 
szansę na wypracowanie nowych innowacyj-
nych rozwiązań związanych z technologiami 
informacyjnymi. Tempo rozwoju tych techno-
logii jest ogromne i dotyczy wielu obszarów, 
w tym Internetu (np. Internet of Things), chmur 
obliczeniowych (cloud computing) komunikacji 
mobilnej (LTE, VoIP), inteligentnych urządzeń 
(smart devices), cyfrowych dokumentów, a tak-
że wszechobecnych aplikacji (pervasive appli-
cations) czy elektronicznej galanterii (wearable 

computing). Przewiduje się, że po roku 2020 in-
formatyzowanie przedsięwzięć gospodarczych, 
biznesowych, administracyjnych i społecznych 
rozwinie się na skalę globalną i osiągniemy sze-
roką efektywną współpracę wspomaganą pro-
cesami koordynacji i orkiestracji (coordination 
and orchestration processes), z uwzględnieniem 
bieżącego kontekstu.

Tworzenie systemów i aplikacji sprowadzać 
się będzie do opracowania odpowiednich sce-
nariuszy, które po analizie i optymalizacji będą 
oprogramowane i wdrażane z wykorzystaniem 
dostępnych, wcześniej opracowanych usług in-
ternetowych. Dzięki wprowadzeniu pewnych 
standardów informatycznych (SOA, BPMN) tego 
typu usługi mogą być opracowywane i oferowane 
przez różnych producentów i dostawców. Takim 
trendom towarzyszy rozwój nauki o usługach (se-
rvice science), w której oprócz tradycyjnych teorii 
pojawiają się nowe, ściśle związane z kreowa-
niem i wykorzystaniem usług informatycznych. 
Powyższe zagadnienia stanowią problematykę 
jedynego w kraju, znajdującego się na Politechni-
ce Gdańskiej, Centrum Doskonałości NIWA (Na-
ukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji).

Już z tych ogólnych rozważań wynika, że 
rola technologii informacyjnych w gospodarce 
i innych obszarach działalności człowieka jest 
bardzo istotna. Potwierdza się fakt, że inwesto-
wanie w te technologie prowadzi do wzrostu 
produktywności i innowacyjności gospodarki. 
Dlatego też w krajach wysoko rozwiniętych 
nakłady na ten sektor stanowią ponad 30% fi-
nansów przeznaczonych na rozwój. W naszym 
kraju wynoszą one dziesięciokrotnie mniej, co 
w przyszłości może skutkować cyfrowym wy-
kluczeniem. Przeciwdziałać tym niekorzyst-
nym tendencjom będzie uruchomiony ostatnio 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, który  
w dużym stopniu zorientowany jest na rozwój 
powszechnego i szybkiego Internetu, budowa-
nie e-administracji i otwartego rządu oraz cy-
frową aktywizację społeczeństwa. Z pewnych 

Wystąpienie JM Rektora prof. Henryka Krawczyka podczas uroczystego po-
siedzenia Senatu PG z okazji promocji akademickich, 25 marca 2015 r. 
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ograniczonych środków mogą korzystać także 
polskie uczelnie.

Strategia rozwoju Politechniki Gdańskiej od 
kilku lat zakłada w pierwszym etapie budowę 
politechniki cyfrowej (inaczej e-politechniki), 
a w drugim smart university. Jest więc zgod-
na z najnowszymi trendami rozwoju instytucji  
i organizacji krajowych, zakładających szerokie 
wykorzystanie technologii informacyjnych.

Wspomaganie procesu kształcenia

Technologie informacyjne zapewnią szybki 
dostęp do wiedzy zarówno dla studentów, jak  
i dla pracowników. Podstawowa wiedza jest 
zgromadzona w bibliotekach, które przekształ-
cają się w specjalistyczne centra wiedzy (nauk 
technicznych, społecznych itp.) bądź biblioteki 
wirtualne, które łączą ze sobą rozproszone re-
pozytoria różnego typu publikacji czy dokumen-
tów cyfrowych. Przykładem takiego rozwią-
zania może być Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
zrealizowana w ramach Programu Regional-
nego – Narodowa Strategia Spójności, wspo-
magająca współpracę uczelni Pomorza i PAN. 
Istnieje również możliwość korzystania (na licen-
cyjnych zasadach) z sieci bibliotek krajowych oraz  
z wielu renomowanych wydawnictw dostępnych  
w ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowa-
nia Matematycznego i Komputerowego). 

Innym, ale mniej wiarygodnym źródłem in-
formacji jest Internet, który dzięki istniejącym 
wyszukiwarkom (np. Google) oraz skategory-
zowaniu światowych zasobów informacji zyskał 
ogromną popularność. Dostarcza on wielu poży-
tecznych usług (pocztowe, fora pomocy, zesta-
wy aplikacji, moocki, interaktywne mapy, wiki-
pedie itp.). Dzięki tym rozwiązaniom dostęp do 
wiedzy jest otwarty, a uwzględniając ofertę wie-
lu uniwersytetów związaną ze zdalnymi lekcja-
mi oraz dostępem do laboratoriów wirtualnych, 

wymusza zmianę modeli kształcenia. Odchodzi 
się od tradycyjnych wykładów, mających prze-
kazywać wymagane treści, m.in. na rzecz pro-
jektów zespołowych, w których studenci mogą 
wykorzystać i ugruntować odpowiednią wiedzę, 
przygotować projekt, zbudować urządzenie 
oraz ocenić jego praktyczne możliwości. Popu-
larne stają się, także na Politechnice Gdańskiej, 
modele związane z nowym podejściem, takie 
jak Design Thinking oraz CDIO. Poza tym nasza 
uczelnia przygotowała koncepcję Centrum Zdal-
nej Edukacji, które ma być wykorzystywane do 
szerokiego kształcenia na odległość, w tym wy-
korzystania kursów typu MOOCs. Interesującą 
propozycją jest przygotowanie lekcji multime-
dialnych z wybranych przedmiotów dotyczą-
cych jednego tygodnia zajęć. Z czasem ten eks-
peryment może być rozszerzony na wszystkie 
zajęcia w trybie e-kształcenia, tak by spośród 15 
tygodni zajęć w semestrze jeden był realizowa-
ny w trybie zdalnego nauczania.

Technologie informacyjne umożliwiają rów-
nież efektywniejszą obsługę administracyjną 
studentów oraz wspomagają organizację proce-
su kształcenia. Ponad 6 lat temu na Politechnice 
Gdańskiej indeks papierowy został zastąpiony  
e-indeksem. Dzięki takim usługom jak e-dzieka-
nat i e-zajęcia student może zdalnie zapisywać się 
na zajęcia, przeglądać programy studiów, zapo-
znawać się z bieżącym stanem zaliczenia kursów. 
Może sprawdzić w Internecie dorobek naukowy 
i zawodowy nauczycieli akademickich, a także 
dzięki dostępnym portalom nawiązać kontakty 
ze społecznością akademicką całego świata.

Pomoc w działalności naukowej

Jak już wspomniałem, technologie informa-
cyjne pozwalają na szeroki, często otwarty (dar-
mowy) dostęp do wiedzy, przyjazne dotarcie 
do niezbędnej literatury czy ekspertów. Obec-
nie istnieje wiele bardzo przydatnych pakietów  
i usług informacyjnych, które umożliwiają 
współpracę badaczy poprzez wymianę publika-
cji, wyników badań czy ekspertyz (ResearchGa-
te), a także zakładanie własnego profilu i utrzy-
mywanie kontaktów zawodowo-biznesowych 
(LinkedIn) czy ukazywanie innych pozycji, któ-
re zawierają więcej szczegółów na dany temat 
(usługi cross-reference). Zdolność badań i ana-
lizy publikacji naukowych przechowywanych  
w bazach danych dotyczących różnych dyscyplin 
(np. Web of Science) wykorzystuje się do oceny 
aktywności naukowców. Z kolei do zapoznania 

CLOUD COMPUTING
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się z różnego typu trendami, np. dotyczącymi 
najpopularniejszych przeszukiwań w Interne-
cie, określenia częstotliwości wykorzystywania 
interfejsów (API), redukcji zmian tendencji go-
spodarczych czy powstawania nowych zagro-
żeń, wykorzystuje się różne odmiany narzędzia 
Google Trends. Wspomniane wcześniej Centrum 
ICM posiada również Otwarte Centrum Danych  
i Analiz (OCEAN). To, jak i inne centra kompute-
rowe, takie jak: PCSS (Poznańskie Centrum Su-
perkomputerowo-Sieciowe), ACK (Akademickie 
Centrum Komputerowe) Cyfronet AGH w Krako-
wie, WCSS (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Su-
perkomputerowe) na Politechnice Wrocławskiej 
oraz CI TASK (Centrum Informatyczne Trój-
miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej) 
na Politechnice Gdańskiej (w którym jest także 
ulokowane CD NIWA), rozwijają i świadczą wie-
le usług badawczych dotyczących komputerów 
dużej mocy obliczeniowej oraz utrzymują sieć 
akademicką PIONIER współpracującą z europej-
ską siecią GÉANT. Te superkomputerowe centra 
w ramach wielu różnych wspólnych platform, 
takich jak: PL-Grid, PLATON czy PRACE, oferu-
ją wspólny dostęp do klastrów obliczeniowych 
(niedługo już w postaci chmury obliczeniowej), 
a także możliwość wykorzystania wielu specja-
listycznych aplikacji komputerowych realizują-
cych modelowanie i symulację znacznie szybciej 
niż na komputerze osobistym. Poza tym ofe-
rowane są takie usługi jak: wideokonferencja, 
eduroam, archiwizacja danych czy interaktywna 
telewizja naukowa. Ułatwia to w znaczący spo-
sób realizację współpracy naukowej i pozwala 
zaoszczędzić na kosztach podróży.

Warto również zwrócić uwagę na istnienie 
wielu programów komputerowych wspierają-
cych realizację projektów w ramach konsorcjów 
lub zespołów badawczych. Dotyczy to zwłaszcza 
procesu wersjonowania sporządzanej dokumen-
tacji oraz kodu oprogramowania, a także śledze-
nia postępu prac projektowych. Opracowany na 
Politechnice Gdańskiej pakiet e-nauka dotyczy 
również ewidencji prac naszych pracowników, 
laboratoriów oraz zespołów badawczych.

Zgodnie z przyjętą unijną dyrektywą projek-
ty finansowane z UE oraz z budżetów państw 
unijnych muszą zapewniać swobodny dostęp do 
informacji związanej z ich realizacją, a także do 
uzyskanych wyników. Dotyczy to również po-
wstałych w ramach tych prac publikacji, a także 
uzyskanych szeroko rozumianych danych. Idee 
te ujęte są przez światowy ruch społeczny zwią-
zany z otwartym dostępem, a w konsekwencji  

z tzw. otwartą nauką. Istnieje też specjalny por-
tal dla blogerów i naukowców amatorów (Scien-
ce 2.0). Warto podkreślić, że CD NIWA umożliwia 
dokumentowanie wyników prac zespołowych, 
np. kodów programów, książek i innych opra-
cowań, prowadzenie dokumentacji projekto-
wej czy monitorowanie postępu realizacji prac; 
wszystko to w trybie otwartego dostępu. W ten 
sposób wyniki wypracowane przez jeden zespół 
mogą być zweryfikowane przez innych, co pro-
wadzi do nowej metody weryfikowania osią-
gnięć naukowych. Warto również zauważyć, że 
cała infrastruktura Science 2.0 zbudowana jest 
na bazie otwartych rozwiązań, a opracowane 
rozszerzenia systemów zostają upublicznione  
i przekazane społeczności.

Usprawnienia procesów zarządzania

Obserwujemy lawinowy rozwój dokumentów 
cyfrowych (big data), które wypierają dotych-
czasowe dokumenty papierowe. Wykorzystanie 
opisu XML oraz ontologii dziedzinowych umoż-
liwia nie tylko automatyczne wykonanie pew-
nych operacji na tego typu dokumentach, ale, 
co jest zadziwiające, ich zrozumienie przez kom-
putery. Dzięki temu staje się możliwe kreowanie 
i wykorzystywanie różnego typu procesów biz-
nesowych, które wspomagają realizację bardzo 
złożonych i zawiłych przedsięwzięć, w tym pro-
cesów zarządzania. Co więcej, w celu eliminacji 
niedoskonałości takich procesów możliwe jest 
ich modelowanie i analiza z wykorzystaniem ję-
zyka BPEL czy notacji BPMN. Tego typu możli-
wości są też dostępne w CD NIWA.

Rozwój usług internetowych z kolei spowodo-
wał zmianę modeli wytwarzania aplikacji. Dzięki 
dostępności w Internecie całej gamy usług (web 
services), zgodnie z zasadami otwartej nauki, 
można je wykorzystywać jako komponenty bu-
dowanej aplikacji, tworząc w inny sposób odpo-
wiednie scenariusze ich wykonania. Tą proble-
matyką zajmuje się inżynieria oprogramowania 
zorientowana na usługi (SOSE, service-oriented 
software engineering). A zatem aplikację opisu-
je się zestawem takich scenariuszy, w których 
usługi mogą być dobierane według właściwych 
kryteriów jakościowych przed wykonaniem tej 
aplikacji bądź w trakcie jej wykonywania. Co wię-
cej, scenariusze takie mogą być z góry określone 
bądź zmieniać się w zależności od aktualnego 
kontekstu, tzn. sytuacji wytworzonej w środowi-
sku ich wykonania. W związku z tym dużą rolę 
odgrywają pewne usługi doradcze dotyczące 
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optymalizacji scenariusza czy rekomendacji 
usług wykorzystywanych w aplikacjach. Z uwagi 
na złożoność procesów i pomimo istnienia wielu 
narzędzi informatycznych, np. oprogramowania 
BPM (IBM Business Process Manager) zakupio-
nego do CD NIWA, dobór właściwych scenariu-
szy nie jest sprawą łatwą i często wynika z zasto-
sowania metody prób i błędów lub intuicji.

Każdy scenariusz i odpowiadające mu usługi 
muszą być wykonywane w odpowiednim śro-
dowisku złożonym z różnego sprzętu i oprogra-
mowania. Współpraca takich środowisk jest już 
poważnym problemem. Staje się on bardziej 
złożony przy uwzględnieniu dodatkowych wy-
magań, takich jak minimalne zużycie energii 
(green computing) czy minimalizacja kosztów 
wykorzystywanych zasobów. Obecnie sprowa-
dza się to do wirtualizacji zasobów i wykorzy-
stania tzw. chmury obliczeniowej. Użytkownicy 
opracowanych aplikacji uzgadniają z właścicie-
lami chmur potrzebne im zasoby obliczeniowe  
i konieczną szybkość obliczeń oraz sposób rozli-
czania kosztów. Samo utrzymanie zasobów oraz 
zapewnienie użytkownikom ich dostępności na-
leży już do właściciela chmury.

Ciekawą dla użytkownika formą pracy może 
być telepraca, która oznacza regularne wykony-
wanie zadań poza zatrudniającą pracowników 
organizacją z wykorzystaniem środków teleko-
munikacyjnych oraz przekazywanie wyników 
pracy tą samą drogą. Niektóre z prac admini-
stracyjnych, a także różne obowiązki monitoro-
wania czy przygotowania dokumentacji mogą 
być realizowane w tym trybie.

Na Politechnice Gdańskiej opracowano po-
nad 100 różnego rodzaju usług badawczych  

i trochę więcej usług studenckich, które są wy-
korzystywane bądź jako pojedyncze i niezależ-
ne operacje, bądź jako aplikacje złożone z tych 
usług. Niektóre czynności nadzoru i utrzymania 
pakietów oprogramowania odbywają się w try-
bie telepracy.

Doskonalenie umiejętności cyfrowych

Rozwój technologii informacyjnych prowadzi 
do zwiększenia wykorzystania rozwiązań infor-
matycznych w różnych dziedzinach życia. Obec-
nie istotne są zintegrowane obszary działalności 
naukowej, takie jak: technologie informacyjne + 
gospodarka wodna, technologie informacyjne 
+ ciepłownictwo, technologie informacyjne + 
energetyka itp. Wymaga to także od całej spo-
łeczności akademickiej nowych umiejętności 
związanych ze zrozumieniem funkcjonowania 
różnego typu narzędzi informacyjnych oraz ich 
efektywnego wykorzystania w praktyce. Dzisiaj 
już nie wystarcza znajomość pracy komputera, 
wykorzystania prostej aplikacji czy zrozumienia 
zasad telekomunikacji. Istotne jest poznanie 
metod funkcjonowania Internetu, zasad dostęp-
ności dużych zbiorów danych, wyboru różnego 
rodzaju usług czy tworzenia aplikacji na własne 
potrzeby. Brak tego typu umiejętności mógłby 
utrudniać bądź uniemożliwiać właściwe wy-
korzystanie dostępnych rozwiązań z zakresu 
technologii informatycznych i w konsekwencji 
hamować dalszy ich rozwój. Prowadziłoby to do 
cyfrowego wykluczenia znacznej części społe-
czeństwa. Dlatego też powstała inicjatywa pre-
zydenta RP dotycząca szerokiego porozumienia 
na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Pol-
sce. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich zadeklarowała przystąpienie do tego 
porozumienia i przyjęła za cel udoskonalenie 
tych umiejętności wśród studentów i pracow-
ników. Zakłada się więc wzbogacenie Krajo-
wych Ram Kwalifikacji o umiejętności cyfrowe, 
konieczność organizowania kursów i szkoleń 
w celu zrozumienia i skutecznego wykorzysta-
nia rozwiązań informatycznych. Proponuje się 
uczelniom powołanie kierunków związanych 
z e-umiejętnościami, w tym poznaniem syste-
mów internetowych, kreowaniem aplikacji oraz 
usług informacyjnych i doradczych, wykorzy-
staniem otwartego oprogramowania czy budo-
waniem społeczności internetowej. Głównym 
celem tego porozumienia jest szerokie działanie  
w celu dokonania „trwałej zmiany społeczeń-
stwa polskiego jako powszechnie i aktywnie 
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Do prezentacji założeń projektu CD NIWA 
(Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruk-
tury Wytwarzania Aplikacji) i możliwości su-
perkomputera wykorzystano przygotowany 
specjalnie z tej okazji efektowny pięciominu-
towy pokaz z zastosowaniem techniki video 
mappingu. Inauguracja odbyła się 2 marca  
2015 r. w siedzibie Centrum Informatycznego 
TASK PG na Wydziale Elektroniki, Telekomuni-
kacji i Informatyki.

Udział w uroczystości wzięli m.in. senator 
RP prof. Edmund Wittbrodt, posłowie RP Ka-
tarzyna Hall i Piotr Bauć, zastępca prezyden-
ta Gdańska ds. polityki gospodarczej Andrzej 
Bojanowski oraz przedstawiciele Konwentu 
PG (z przewodniczącym Janem Kozłowskim  
i sekretarzem Henrykiem Majewskim na czele), 
władz Politechniki Gdańskiej oraz pomorskiego 
biznesu.

Superkomputer wykonujący biliard operacji 
matematycznych na sekundę wart jest 30 mln 
zł i znacznie przewyższa zasoby informatyczne 
większości organizacji i firm w Polsce. To potęż-
ne narzędzie jest sercem projektu CD NIWA, 

Inauguracja 
projektu CD NIWA 
i superkomputera 
Tryton

Politechnika Gdańska uruchomiła 
najszybszy klaster obliczeniowy  
w Polsce. Supermaszyna o nazwie 
Tryton jest sercem projektu CD 
NIWA, pierwszego w kraju centrum 
wytwarzania aplikacji, którego 
realizacja symbolicznie rozpoczęła 
się wraz z pracą klastra. 

Z ŻYCIA UCZELNI

wykorzystującego nowoczesne technologie 
informacyjne dla spełnienia indywidualnych 
aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności  
i rozwoju kraju”.

Dobrą formą realizacji tych działań jest wyko-
rzystanie idei uczenia się przez całe życie, pro-
mocja przykładów dobrych rozwiązań w ramach 
otwartej nauki oraz właściwe wykorzystanie 
centrów transferu technologii zapewniających 
dostęp do nowych technologii cyfrowych. Na 
Politechnice Gdańskiej implementujemy te dzia-
łania, zarówno w CD NIWA, jak też przy współpra-
cy różnych firm, w tym klastra Interizon. Bardzo 
skuteczną formą rozwoju umiejętności cyfro-
wych jest realizacja informatycznych projektów 
zespołowych w formie konkursów czy większych 
przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu, 
np. projekty dotyczące smart city.

Niezastąpiona rola człowieka

Praktyka wdrażania i wykorzystania roz-
proszonych systemów informacyjnych, doty-
czących podstawowych obszarów działalności 
uczelni, zwraca uwagę na konieczność zwięk-
szania umiejętności cyfrowych wśród studen-
tów, a przede wszystkim wśród pracowników. 
Dopiero wtedy te rozwiązania będą w pełni wy-
korzystane. Innymi słowy, z jednej strony należy 
zadbać o właściwe proporcje nakładów na wdra-
żanie poprawnych rozwiązań informatycznych 
wspomagających funkcjonowanie uczelni, z dru-
giej zaś o rozwój umiejętności cyfrowych tych 
wszystkich, którzy z tych rozwiązań korzystają. 
Nadal ogromną rolę odgrywa umiejętne współ-
działanie pracowników i dbałość o rzetelność 
danych. Jest to istotnym warunkiem postępu  
w kluczowych obszarach działania uczelni: 
kształcenia, badań czy innowacji. Tego typu po-
dejście należy uwzględnić jako istotne zadanie 
przy realizacji przyjętej przez Senat PG strategii 
rozwoju uczelni – smart university. Mimo ogrom-
nego tempa pojawiania się różnych innowacji 
technologicznych rola człowieka jest ciągle 
najważniejsza. Od jego pasji i możliwości zale-
ży rozwój świata, w tym także cyfrowego, i to 
stwierdzenie jest prawdziwe w każdym miejscu 
i w dowolnym czasie. Mądry człowiek był, jest  
i będzie najważniejszym ogniwem postępu!

Dzisiejsza uroczystość i Państwa osiągnięcia 
naukowe, choć nie zawsze związane z wykorzy-
staniem technologii informacyjnych, potwier-
dzają tę oczywistą prawdę.

 Dziękuję za uwagę!
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otwierającym możliwości współpracy zespołu 
projektu z przedstawicielami świata biznesu. 
Celem działań Centrum jest m.in. poszukiwanie 
nowych rozwiązań informatycznych wymaga-
jących dużych mocy obliczeniowych. 

– W Centrum powstaną zespoły projektowe, 
które zajmą się wytwarzaniem aplikacji i usług 
informatycznych niezbędnych dla gospodarki, 
administracji czy nauki. Najlepsze rozwiązania 
będą mogły zostać skomercjalizowane w for-
mie spółek spin-off – tłumaczył zebranym prof. 
Henryk Krawczyk, rektor PG, kierownik projek-
tu CD NIWA. – Dzięki temu Centrum stanie się 
ośrodkiem, w którym będzie można zwiększyć 
umiejętności cyfrowe naukowców i zadbać o za-
trudnienie młodych ludzi. Stanie się również ko-
łem napędowym rozwoju e-gospodarki Pomorza. 

Ideą CD NIWA jest przenikanie się w jednym 
miejscu środowisk: naukowców, ekspertów, 
biznesu i indywidualnych użytkowników – pa-
sjonatów, w tym również studentów. Pracę  
w mieszanych, często rozproszonych geogra-
ficznie zespołach ułatwi wspólna specjalistycz-
na infrastruktura IT, którą dostarczy Tryton. 

Inauguracja 
projektu CD NIWA 
i superkomputera 
Tryton

Izabela Biała
Dział Promocji

Ofertę CD NIWA dopełnia katalog specja-
listycznych usług doradczych świadczonych 
przez ekspertów skupionych wokół Centrum. 
Zapewnią oni pomoc merytoryczną partnerom 
projektu, np. w zakresie konfiguracji wykorzy-
stywanych platform i narzędzi oraz organizacji 
pracy zespołowej.

Filozofią Centrum jest budowanie społecz-
ności wirtualnej ukierunkowanej na konkretne 
projekty badawcze, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dyscyplin uznanych w Polsce za prio-
rytetowe, takich jak energetyka, ochrona śro-
dowiska czy medycyna. Dzięki wykorzystaniu 
superkomputera będzie można realizować 
symulowane eksperymenty w przestrzeni wir-
tualnej. Takie symulacje nie wymagają dużych 
nakładów finansowych i czasu – niezbędnych 
przy badaniach wykonywanych w czasie rze-
czywistym.

Wartość projektu CD NIWA wynosi 40 mln zł. 
Projekt współfinansowany jest w ramach Dzia-
łania 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infra-
struktury informatycznej nauki – Program Ope-
racyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

 Fot. clockwork.pl 
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Zgromadzonych na sali powitał rektor PG, 
prof. Henryk Krawczyk: – Rok temu odbyło się 
podobne spotkanie z profesorami tytularnymi. 
Zwrócono mi wówczas uwagę, że oprócz pro-
fesorów tytularnych mamy jeszcze inną bardzo 
ważną grupę w społeczności Politechniki Gdań-
skiej, która decyduje o rozwoju uczelni: grupę 
pracowników samodzielnych, którzy także są 
bardzo aktywni, czyli właśnie państwa, dokto-
rów habilitowanych – powiedział rektor.

Wstępem do dyskusji była prezentacja prof. 
Józefa E. Sienkiewicza, prorektora ds. nauki 
PG, który odpowiada za sprawy kadrowe na-

uczycieli akademickich. Przedstawił dane sta-
tystyczne 214 doktorów habilitowanych naszej 
uczelni w ujęciu zarówno wiekowym, jak i licz-
by lat, które upłynęły od habilitacji (tab. 1).

– Trend wynikający z analizy czasu, który 
upłynął od habilitacji, jest dosyć dobry. Najwię-
cej mamy przedstawicieli grupy doktorów habi-
litowanych, którzy są rok czy dwa po habilitacji 
– referował prorektor Sienkiewicz. – Idealnie 
byłoby, gdyby rozkład wiekowy pokrywał się z tą 
liczbą, ale tak nie jest. Najwięcej doktorów habi-
litowanych jest w przedziale wiekowym od 50 do 
60 lat. Przy czym część osób w dość zaawanso-
wanym wieku niedawno zrobiła habilitację. Jest 
to ich duży sukces – świadczy mianowicie o tym, 
że dążą do rozwoju i wykorzystują stojące przed 
nimi możliwości. 

Kolejne dane, które przedstawił prorektor 
Sienkiewicz, dotyczyły stanowisk zajmowa-
nych przez doktorów habilitowanych (tab. 2). 
Spośród wszystkich doktorów habilitowanych 
73 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego. Najwięcej jest adiunktów – 139.

Prorektor zestawił także liczbę promotorów 
w odniesieniu do liczby doktorów habilitowa-
nych w porównaniu z aktywnością na tym sa-
mym polu w grupie profesorów tytularnych 
(tab. 3). W identycznych grupach zestawił rów-
nież liczby kierowników projektów naukowych 
(tab. 4). 

Na zakończenie prezentacji prelegent omó-
wił kryteria awansowe Senackiej Komisji ds. 
Rozwoju Kadry Naukowej PG dotyczące stano-
wiska profesora nadzwyczajnego, jak również 
wymogi ustawowe potrzebne do otrzymania 
tytułu profesora.

Później odbyła się dyskusja. Doktorzy ha-
bilitowani wskazywali na problemy dotyczące 
pogodzenia dydaktyki z działalnością nauko-
wą i postulowali obniżenie pensum do 210 go-
dzin. Kilka osób pokreśliło, że uczelnia powin-
na ułatwiać i stymulować interdyscyplinarną,  

Rektor spotkał się z doktorami habilitowanymi

Izabela Biała
Dział Promocji

4 marca w Auli Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie władz uczelni  
i wydziałów z doktorami habilitowanymi PG. Przedstawiono analizę działal-
ności naukowej tej grupy samodzielnych pracowników naukowych w ujęciu 
statystycznym. Później odbyła się dyskusja.

Z ŻYCIA UCZELNI

Wydział  0–5 6–9 10–15 16–20 >20
WA  12 8 4 1 1
WCh  25 5 4  1
WETI  10 8 3 1 6
WEiA  8 6 3 5 1
WFTiMS  11 6 2 1 
WILiŚ  16 10 4 3 
WM  8 4 3  2
WOiO  6 2 4  1
WZiE  8 3 5  3
Łącznie  104 52 32 11 15

Wydział prof. nadzw. docent adiunkt specjalista
WA 10  16
WCh 3  32  
WETI 10 1 16 1
WEiA 10  13  
WFTiMS 6  14
WILiŚ 9  24
WM 8  9
WOiO 6  7
WZiE 11  8
Łącznie 73 1 139 1

Tab. 2. Stanowiska zajmowane przez doktorów habilitowanych

Tab. 1. Lata po obronie habilitacji



11PISMO PG3 / 2 0 1 5

w tym również międzywydziałową, działalność 
naukową, dzięki której Politechnika miałaby 
większe szanse w konkurencji o międzynaro-
dowe granty, np. z programu Horyzont 2020. 
Dla wydziałów współpracujących między sobą 
oznaczałoby to dodatkowe punkty w ocenie 
parametrycznej. Dużą przeszkodą w rozwoju 
interdyscyplinarnej współpracy międzywydzia-

łowej jest, zdaniem uczestników spotkania, 
anachroniczna struktura uczelni, „skostniałe” 
struktury katedralne.

Proponowano większe, centralne wsparcie 
pracowników naukowych w przygotowywaniu 
wniosków grantowych do europejskich progra-
mów badawczych oraz dofinansowanie roz-
woju systemu e-nauczania na poszczególnych 
wydziałach.

Prelegenci podnieśli również kwestię zjawi-
ska nieuchronnego starzenia się kadry nauko-
wej na polskich uczelniach i w związku z tym 
– potrzeby systemowego wsparcia młodych 
nauczycieli akademickich oraz obniżenia wa-
runków prowadzących do uzyskania pierwsze-
go awansu na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego.

– Trend jest w tej chwili taki, że wymagania  
w stosunku do habilitacji są coraz niższe. Do cze-
go nas to doprowadzi? Może będzie tak, że za 
kilka lat habilitacja przestanie istnieć i przestanie 
być też nadawany tytuł profesora – komentował 
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz z WETI. – 
Będzie jednak w Polsce jakaś ścieżka rozwoju, 
wypracowana na podstawie wzorów z Europy 
czy świata. Warto się temu przyjrzeć i spróbować 
ekstrapolować, w którym kierunku powinniśmy 
pójść, żeby za tych kilka lat nie zostać w tyle.

Zdaniem uczestników dyskusji uczelnia 
powinna przeznaczać rocznie pewną pulę 
pieniędzy na wsparcie publikacji prac kwalifi-
kacyjnych – w szczególności książek (dobrze 
widzianych przez recenzentów w przewodzie 
profesorskim, a także przy ocenie parame-
trycznej danego wydziału) – oraz na działalność 
organizacyjną samodzielnych pracowników 
naukowych, w tym m.in. na wyjazdy służbowe 
na spotkania komitetów naukowych PAN i in-
nych instytucji.

Prof. Sienkiewicz odniósł się do zagadnień 
poruszonych przez doktorów habilitowanych. 
W szczególności podkreślił możliwość ubie-
gania się o zmniejszenie liczby godzin zajęć 
dydaktycznych w związku z prowadzeniem 
projektów i innych prac naukowych. Zaznaczył 
również, że władze poczyniły pewne kroki ma-
jące na celu wsparcie współpracy interdyscypli-
narnej między wydziałami. Jako przykład podał 
projekt regulaminu odnoszącego się do zasad 
korzystania z infrastruktury badawczej uczelni.

Rektor prof. Henryk Krawczyk podziękował 
uczestnikom za udział w dyskusji i zamknął 
spotkanie.

Wydział  Liczba promotorów/                Liczba promotorów/
                liczba dr. hab.                            liczba prof. tyt.
WA  10/26      (38%)  1/4     (25%)
WCh  27/35      (77%)  28/36 (78%)
WETI  20/28      (71%)  19/20 (95%)
WEiA  14/23      (61%)  5/8 (63%)
WFTiMS  5/20      (25%)  5/13 (38%)
WILiŚ  23/33      (70%)  15/16 (94%)
WM  7/17      (41%)  8/12 (67%)
WOiO  5/13      (38%)  5/9 (56%)
WZiE  12/19      (63%)  5/7 (71%)
Łącznie  123/214    (57%)  91/125 (73%)

Tab. 4. Aktywność naukowa/liczba kierowników projektu
Wydział                            Liczba kierowników                  Liczba kierowników
                                        projektu/liczba dr. hab.         projektu/liczba prof. tyt.
WA  2/26        (8%)   1/4       (25%)
WCh   7/35     (20%)   12/36       (33%)
WETI  8/28        (9%)   15/20       (75%)
WEiA  4/23      (17%)   2/8       (25%)
WFTiMS  1/20        (5%)   2/13       (15%)
WILiŚ  3/33        (9%)   3/16       (19%)
WM  1/17        (6%)   3/12      (25%)
WOiO  3/13        (3%)   1/9        (11%)
WZiE  3/19       16%)   1/7       (14%)
Łącznie  32/214     (15%)   40/125      (32%)

Tab. 3. Aktywność naukowa/liczba promotorów

Liczba doktorów habilitowanych w funkcji lat po habilitacji 
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W spotkaniu Konwentu uczestniczyli sena-
torowie i posłowie województwa pomorskiego. 
Konwent był okazją do prezentacji strategicz-
nych projektów realizowanych na PG, czyli: 
Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruk-
tury Wytwarzania Aplikacji (prelegent: prof. 
Henryk Krawczyk, rektor PG), Laboratorium 
Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycz-
nych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii 
(prelegent: prof. Kazimierz Jakubiuk, prorek-
tor ds. rozwoju i jakości), Centrum Zastosowań 
Innowacyjnych Technologii w Inteligentnych 
Aglomeracjach Miejskich wraz z budową Cen-
trum Ekoinnowacji PG (prelegent: prof. Jacek 
Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji) 
oraz Laboratorium Ropy i Gazu (prelegent: 
prof. Jan Hupka, WCh, dyrektor Centrum Ropy  
i Gazu PG). Prezentacje poprzedziło wystąpie-
nie pt. „Pomorskie środowiska nauki i biznesu 
na rzecz Polskiej Agencji Kosmicznej” (prele-
gent: prof. Andrzej Stepnowski, WETI).

Nauka i biznes na rzecz Polskiej Agencji 
Kosmicznej

– Gdańsk powinien się stać ośrodkiem zarzą-
dzającym polskim narodowym programem ko-
smicznym. Postaramy się sprostać temu wyzwa-
niu – powiedział, rozpoczynając prezentację, 
prof. Andrzej Stepnowski.

Zdaniem prof. Stepnowskiego słabością 
sektora kosmicznego jest niewystarczające 

Strategiczne projekty 
Politechniki Gdańskiej  
– spotkanie Konwentu

finansowanie programu kosmicznego (30–40 
mln euro) oraz fakt, że interesariusze tej branży 
mają bardzo różne cele, a użytkownicy produk-
tów i serwisów sektora kosmicznego w Polsce 
– administracja państwowa i regionalna – są 
nieliczni i niedoinformowani.

W trakcie prezentacji prelegent podkreślił, 
iż w ostatnim roku uruchomiono dwa flago-
we projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA), czyli COPERNICUS i GALILEO. – Fakt 
ten otwiera zupełnie nowe możliwości pozyski-
wania wysoko rozdzielczych zobrazowań z ra-
darów SAR i innych sensorów, a ponadto daje 
możliwość komercyjnego wykorzystania nowych 
serwisów satelitarnych i ich produktów nie tylko 
w skali międzynarodowej czy państwowej, ale 
również w skali regionalnej – zaakcentował prof. 
Stepnowski. 

Prof. Andrzej Stepnowski przedstawił wy-
kaz jednostek uczelni i instytutów naukowych 
Trójmiasta zorientowanych na obszar kosmicz-
ny. Są to: Politechnika Gdańska, Uniwersytet 
Gdański, Akademia Morska w Gdyni, Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytut Maszyn 
Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Instytut 
Łączności w Gdańsku. Wymienił także niemal 
20 firm z regionu pomorskiego zainteresowa-
nych sektorem kosmicznym.

Mówiąc o Politechnice Gdańskiej, przybliżył 
m.in. działania prowadzone przez poszczegól-
ne katedry. Jako pierwsza tematyką kosmiczną 
zainteresowała się Katedra Systemów Geoin-

Z ŻYCIA UCZELNI

Ewa Kuczkowska
Dział Promocji

Otwarte spotkanie Konwentu PG 
odbyło się 2 marca na Politechni-
ce Gdańskiej. Obrady poprzedziła 
inauguracja projektu CD NIWA oraz 
uruchomienie Trytona – nowego 
superkomputera wykonującego 
biliard operacji matematycznych na 
sekundę!

Wnętrze Trytona
Fot. Tomasz Ziółkowski
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formatycznych WETI, która od roku 2007 posia-
da naziemną odbiorczą stację satelitarną. 

Katedra zrealizowała trzy projekty badaw-
czo-rozwojowe z tego obszaru: projekt Komisji 
Europejskiej EPCIP (European Programme for 
Critical Infrastructure Protection) pt. GIS for 
Critical Infrastructure Evaluation and Mapping; 
projekt PECS ESA: Internetowy system infor-
macji geograficznej do oceny i wizualizacji in-
frastruktury krytycznej oraz jej zagrożeń przez 
służby cywilne – Safe City GIS – oraz projekt 
ESA Smart HMA: Rozwój aplikacji mobilnej do-
stępu do serwisów satelitarnych ESA. Obecnie 
Katedra, wspólnie z firmą GMV Innovating So-
lutions, realizuje projekt Europejskiej Agencji 
Kosmicznej pt. Data Processing Centre – Task 
Manager (DPCTM) product.

Projekty dotyczące technologii kosmicznych 
realizowała także Katedra Inżynierii Mikrofalo-
wej i Antenowej WETI, której pracownicy wy-
konali podsystem telemetrii do monitorowania 
lotu rakiety testowej i komunikacji radiowej ze 
stacjami naziemnymi i pokładową siecią senso-
rów (projekt pod nazwą Dependable Embedded 
Wireless Infrastructure). 

Pracownicy Katedry Architektury Systemów 
Komputerowych WETI mają doświadczenie 
w dziedzinie algorytmów i systemów kompu-
terowych przeznaczonych do równoległego 
przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych, 
m.in. danych gromadzonych w ramach badań 
kosmicznych przy pomocy radioteleskopów 

i sensorów satelitarnych SAR, radiometrów, 
skanerów i in. 

Dokonaniami w omawianej dziedzinie może 
się pochwalić także Katedra Geodezji na WILiŚ. 
Katedra dysponuje m.in. stacją referencyjną 
GNSS Politechnika Gdańska (GNSS GDPG), 
która wykorzystuje najnowocześniejsze na 
świecie rozwiązania funkcjonalne i techniczne, 
bazując na platformie Leica Geosystems. 

– Pozwala to na analizy związane z badaniem 
jonosfery Ziemi oraz bezwzględnym pozycjono-
waniem satelitarnym – poinformował podczas 
wystąpienia prof. Andrzej Stepnowski. 

Natomiast sterowaniem i optymalizacją ru-
chu robotów i manipulatorów oraz platform 
mobilnych zajmują się naukowcy z Katedry 
Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mecha-
nicznym. 

Kończąc wystąpienie, prof. Andrzej Step-
nowski zaprosił zebranych na 1st International 
Conference on Maritime Applications of Space 
Technology planowaną na 23–24 kwietnia br. 
Organizatorami przedsięwzięcia, które odbę-
dzie się na naszej uczelni, są Polska Agencja 
Kosmiczna oraz Politechnika Gdańska. Prof. 
Stepnowski jest współprzewodniczącym tej 
konferencji.

CD NIWA

Centrum Doskonałości Naukowej Infra-
struktury Wytwarzania Aplikacji ma stanowić 
otwartą przestrzeń dla innowacji. Mówiąc  
o CD NIWA, kierownik tego projektu, prof. Hen-
ryk Krawczyk, podkreślił, iż przedsięwzięcie 
to ukazuje nowe podejście do informatyzacji 
procesów biznesowych. Poszerzy ono także 
wachlarz zastosowań wytwarzania aplikacji  
i usług.

– Centrum Doskonałości NIWA powstało, by 
działać na rzecz wszystkich uczelni Trójmiasta, 
ale filarami jego rozwoju są Wydział Elektroni-
ki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Centrum 
Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej – mówił prof. Henryk Krawczyk, 
rektor PG.

Sercem tego projektu jest Tryton, nowy kla-
ster komputerowy. 

– Oddanie do użytku komputera wartego 30 
mln zł rodzi pytanie: jak ICT może wpływać na 
rozwój regionu, kraju, świata? – stwierdził rek-
tor. 

Jak podkreślił prof. Henryk Krawczyk, na CD 
NIWA mają się składać trzy filary: nauka, spo-



14 3 / 2 0 1 5PISMO PG

łeczność i biznes. Dla każdego z tych wymiarów 
otwierają się nowe możliwości. Dla nauki bę-
dzie to np. wzrost infrastruktury obliczeniowej 
czy też tworzenie społeczności otwartej nauki  
z wykorzystaniem m.in. repozytoriów publika-
cji czy kodów otwartego oprogramowania.

Wśród nowych możliwości dla społeczności 
regionalnej i krajowej rektor wymienił wzrost 
umiejętności cyfrowych (w tym: zaawansowa-
ne wykorzystanie Internetu i usług w chmurze, 
planowanie przedsięwzięć cyfrowych) oraz 
rozwój zespołów wirtualnych dla realizacji róż-
nego typu przedsięwzięć. Rozwiną się również 
systemy doradcze wspomagające działanie  
i kreatywność zespołów.

– Kreując zespoły wirtualne, kojarząc ze sobą 
specjalistów z różnych dziedzin, możemy osiągać 
bardzo ciekawe efekty. W CD NIWA pracują nie 
tylko informatycy, ale także specjaliści z dziedzi-
ny zarządzania, psychologii, socjologii – wyliczał 
rektor. 

Nowe możliwości dla biznesu to przede 
wszystkim usługi doradcze oferowane przez 
ekspertów CD NIWA oraz modelowanie i ana-
liza procesów biznesowych.

– Pierwszą aplikacją, która powstała w CD 
NIWA, jest system antyplagiatowy. Jest to szybki 
i sprawny system sprawdzający online daną pra-
cę np. magisterską. Jeśli mają państwo w swoich 
firmach propozycje, które moglibyśmy wspólnie 
rozwijać, lub problemy, które moglibyśmy w CD 
NIWA rozwiązać – zapraszam do współpracy – 
zakończył wystąpienie rektor. 

LINTE^2

Otwarcie Laboratorium Innowacyjnych 
Technologii Elektroenergetycznych i Integracji 
Odnawialnych Źródeł Energii planowane jest 
na wrzesień 2015 r.

– Kilka lat temu zrodziła się idea, by zbudo-
wać LINTE^2. Obecnie, kiedy sprawy energii 
odmieniane są przez wszystkie przypadki, nasze 
laboratorium wychodzi naprzeciw nauce i gospo-
darce – powiedział prof. Kazimierz Jakubiuk, 
prorektor ds. rozwoju i jakości.

Prorektor przybliżył podstawowe informa-
cje na temat projektu LINTE^2, podkreślając, iż  
w laboratorium zainstalowano unikalny zestaw 
urządzeń służących do efektywnego wytwarza-
nia, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. 

– Nasze laboratorium jest jednym z dwóch  
w Europie (drugie działa w Niemczech) posiada-
jących tego typu aparaturę. Właśnie ta unikalna 

aparatura, a także wykwalifikowana kadra oraz 
kompetencje i możliwości to największe atuty 
LINTE^2. Zgodnie z ideą laboratorium będzie 
służyło nauce, gospodarce i biznesowi – mówił 
prof. Jakubiuk. 

Mówiąc o korzyściach dla nauki, prof. Ja-
kubiuk wspomniał o realizacji projektów UE  
i krajowych, współpracy ośrodków naukowych, 
nowych rozwiązaniach i technologiach, a także 
rozwoju kadry (prace kwalifikacyjne, publika-
cje). Gospodarka może spodziewać się profi-
tów w postaci nowych rozwiązań i technologii, 
testowania układów i urządzeń, usług badaw-
czych, certyfikatów. Natomiast ekspertyzy, 
doradztwo, szkolenia i kursy to propozycje dla 
przedstawicieli środowiska biznesowego. 

– Zadaniem uczelni technicznej jest kształce-
nie kadr, ale również wspomaganie gospodarki. 
To laboratorium spełnia oba powyższe wymogi – 
podsumował prof. Jakubiuk. 

Centrum Ekoinnowacji PG

Ideę projektu pod nazwą Centrum Zastoso-
wań Innowacyjnych Technologii w Inteligent-
nych Aglomeracjach Miejskich wraz z budową 
Centrum Ekoinnowacji PG przedstawił prof. 
Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i inno-
wacji.

– W dziedzinie ekoinnowacji Polska zajmuje 
przedostanie miejsce pośród krajów Unii Europej-

Z ŻYCIA UCZELNI

Główna hala laboratoryjna LINTE^2 (stan z 18 lutego 2015 r.)
Fot. Piotr Niklas
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skiej. To wystarczający powód, by zainteresować 
się projektem Centrum Ekoinnowacji – stwierdził 
prof. Jacek Mąkinia. 

Koncepcja Centrum nawiązuje do idei miast 
ekologicznych. – Chcemy, by w budynku Cen-
trum zastosowano energooszczędne rozwiąza-
nia, które w maksymalny sposób wykorzystują 
energię odnawialną, a także nowoczesne syste-
my wodociągowo-kanalizacyjne. Planujemy też 
wykorzystanie inteligentnych systemów stero-
wania wewnątrz budynków – mówił prof. Mąki-
nia. 

Budynek Centrum ma pełnić 3 funkcje: de-
monstracyjną, „żywego” laboratorium, a także 
zaplecza badawczego przede wszystkim dla in-
teligentnych specjalizacji regionu. Ważne będą 
tu także innowacyjne metody kształcenia przy-
szłych inżynierów.

– Centrum Ekoinnowacji planujemy zbudować 
przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
na którym kształci się ponad 4 tys. studentów. 
Wydział zajmuje I miejsce i otrzymał najwyższą 
kategorię w ocenie parametrycznej jednostek na-
ukowych w rankingu MNiSW. Jego pracownicy 
biorą udział w realizacji najważniejszych inwe-
stycji w Pomorskiem, a z tytułu badań zleconych 
na rzecz przemysłu Wydział zarabia 5 mln zł rocz-
nie – opowiadał prof. Mąkinia. 

Działalność Centrum Ekoinnowacji ma sku-
piać się w 6 obszarach: energooszczędnym 
budownictwie kubaturowym i transportowym, 

ekologicznych formach transportu (wodnego 
i szynowego), rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów miejskich i poindustrialnych, gospo-
darce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, 
a także technologiach oczyszczania ścieków 
oraz nowoczesnych systemach wodociągowo-
-kanalizacyjnych. Centrum wpisuje się zatem  
w strategiczne zadania Unii Europejskiej. 

Jak podkreślił prorektor, prace nad realizacją 
Centrum się rozpoczęły. 

Centrum Ekoinnowacji miałoby funkcjono-
wać w ramach szerszego Centrum Info Ekoin-
nowacji, na które składać się mają m.in. reali-
zowane już projekty, takie jak Centrum Badań 
Zaawansowanych IBM, CD NIWA, LINTE^2, jak 
i planowane przedsięwzięcia, takie jak Centrum 
Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych.

Kończąc prelekcję, prof. Jacek Mąkinia za-
znaczył, iż Centrum Ekoinnowacji mogłoby być 
częścią planowanej Doliny Innowacji, która we-
dług koncepcji ma powstać w rejonie ulic Sie-
dlickiej, Sobieskiego i Traugutta.

Laboratorium Ropy i Gazu 

Wystąpienie dedykowane planowanemu 
Laboratorium Ropy i Gazu rozpoczęło się od 
prezentacji danych statystycznych związa-
nych z poszukiwaniem węglowodorów w Pol-
sce. Według stanu na 1 stycznia 2015 r. w kraju 
obowiązują 53 koncesje na poszukiwanie i/lub 
rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględ-
niających gaz z łupków, udzielono koncesje na 
rzecz 17 polskich i zagranicznych podmiotów 
oraz wykonano 68 otworów rozpoznawczych. 
Za najbardziej perspektywiczne uznano otwory 
Lewino-1G2 i Lublewo LEP-1ST1H. 

W latach 2010–2014 łączna wartość wy-
datków inwestycyjnych na poszukiwania ropy  
i gazu z łupków wyniosła 2,5 mld zł. 

Decyzją MNiSW z dnia 5 sierpnia 2014 r. La-
boratorium Ropy i Gazu (LabRiG) umieszczono 
na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Ba-
dawczej.

– Laboratorium Ropy i Gazu ma być tereno-
wym, unikalnym laboratorium badawczo-tech-
nologicznym z odwiertem badawczym. Ma ono 
współpracować ze specjalistycznymi laborato-
riami poszczególnych partnerów w celu rozwoju 
efektywnych i przyjaznych środowisku technolo-
gii wydobycia węglowodorów i minerałów w Pol-
sce. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem 
zasobów z formacji łupkowych – przedstawił 
ideę LabRiG prof. Jan Hupka. 

Elektrownia słoneczna w laboratorium LINTE^2
Fot. Piotr Niklas



16 3 / 2 0 1 5PISMO PG

– Rozpatrywano szereg lokalizacji odwier-
tu badawczego, m.in. kampus PG lub też teren 
przyszłego parku przemysłowego, w bezpośred-
nim sąsiedztwie rafinerii i przyszłej petrochemii 
Grupy Lotos i Grupy Azoty – dodał prof. Hupka. 

Z laboratorium centralnym LabRiG współ-
pracować będzie 5 laboratoriów specjalistycz-
nych odpowiadających kompetencjom partne-
rów: Laboratorium Fizykochemii Powierzchni, 
Laboratorium Stymulacji Złoża, Laboratorium 
Technologii Środowiska, Laboratorium Wiert-
niczo-Geologiczne oraz Laboratorium Wytrzy-
małości Materiałów. 

Wokół Laboratorium Ropy i Gazu tworzy 
się konsorcjum pod nazwą „Polskie Minerały, 
Ropa i Gaz”, w skład którego wchodzą obecnie: 
Politechnika Gdańska, Politechnika Warszaw-
ska, Politechnika Wrocławska, Instytut Nafty  
i Gazu, Grupa Lotos SA, KGHM Polska Miedź 
SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA, Det Norske Veritas Poland Ltd., InnoBaltica 
sp. z o.o. 

Podsumowując wystąpienie, prof. Jan Hupka 
podkreślił, iż LabRiG stawia na rozwój nowych 
technologii oraz na tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań odpowiadających specyfice geoche-
micznej, petrofizycznej i geologicznej polskich 
formacji łupkowych. W obu aspektach cenna 
będzie współpraca z przedsiębiorcami z branży. 

Dyskusja

Po wystąpieniach odbyła się otwarta dysku-
sja. Zebrani w Sali Senatu dyskutanci byli pod 
wrażeniem inicjatyw naukowo-badawczych 
podejmowanych na uczelni. 

– To, co miałem okazję usłyszeć i zobaczyć dziś 
na Politechnice Gdańskiej, było bardzo interesu-
jące – powiedział Bogdan Borusewicz, marsza-
łek Senatu RP.

Marszałek odniósł się do wystąpienia  
o nowo powstałej siedzibie Polskiej Agencji Ko-
smicznej w Gdańsku. Podkreślił, że lokalizacja 
pozawarszawska znacznie obniży koszty funk-
cjonowania POLSA. Mówiąc o umiejscowieniu 
POLSA w Gdańsku, podkreślił zaangażowanie 
Politechniki Gdańskiej w to przedsięwzięcie.

Prof. Edmund Wittbrodt zauważył, iż po 
ogłoszeniu informacji, że to właśnie w Gdańsku 
znajduje się siedziba Polskiej Agencji Kosmicz-
nej, ujawniło się wiele podmiotów zajmujących 
się technologiami kosmicznymi. Podkreślił tak-
że, że na rynku polskim najważniejsze będzie 
wykorzystanie technik i technologii kosmicz-
nych w gospodarce.

– Jestem przekonany, że lokalizacja POLSA 
na Pomorzu ułatwi nam pozyskiwanie środków  
z funduszy europejskich – dodał.

Dr Krzysztof Kanawka z Black Pearls zazna-
czył, iż sektor kosmiczny to nie są tylko badania 
stricte kosmiczne czy też łaziki na Marsie. Aż 1/3 
tego sektora stanowi telekomunikacja. W tej 
chwili liczy się także nawigacja satelitarna, od 
której zależy 3% europejskiego PKB. Wydaje się, 
że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie 100 tys. 
miejsc pracy w tym sektorze w całej Europie.

Odnosząc się do tematyki kosmicznej, Tere-
sa Kamińska, prezes zarządu Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej (tam mieści się 
siedziba POLSA), podkreśliła, że warto także 
promować zupełnie inny, ale także newralgicz-
ny projekt, w który zaangażowana jest nasza 
uczelnia – budowę radioteleskopu w Borach 
Tucholskich.

Jarosław Pawłowski, prezes zarządu Inno-
Baltica, zauważył, że POLSA to dobry przykład 
skutecznej współpracy polityki i nauki. Podob-
nym przedsięwzięciem pod względem mery-
torycznym i politycznym – jak zauważył – jest 
Laboratorium Ropy i Gazu.

– Realizacja tego projektu jest szansą dla ca-
łego Pomorza na to, by uzyskać nową specjaliza-
cję badawczą i gospodarczą, która mogłaby się 
przyczynić do powstania miejsc pracy – powie-
dział Jarosław Pawłowski. – Cieszę się, że projekt 
stawia na budowanie zaplecza badawczego!

Poseł dr Piotr Bauć podkreślił, iż z uwagi na 
ilość gazu łupkowego na Pomorzu widoczna 
jest tendencja, by to właśnie w naszym regionie 
umiejscowić Laboratorium Ropy i Gazu. Ma to 
być – jak zaznaczył prof. Jan Hupka – laborato-
rium centralne z odwiertem badawczym.

Podczas dyskusji Jerzy Gajewski, prezes NDI, 
powiedział, iż konieczna jest modyfikacja pra-

Z ŻYCIA UCZELNI

Konwent PG tworzy ponad trzydziestu specjalistów reprezentujących różne 
branże i instytucje. Zadaniem Konwentu jest przede wszystkim doradzanie, jak 
najlepiej kształtować ścieżkę rozwoju naszej uczelni w zmieniającym się otocze-
niu gospodarczym. Grono eksperckie skupione w Konwencie wymienia również 
doświadczenia w zakresie bieżących i perspektywicznych potrzeb rynku pracy 
czy też współpracy uczelni z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi 
podmiotami. Konwent został powołany w listopadzie 2012 r. Funkcję przewod-
niczącego sprawuje Jan Kozłowski, były marszałek województwa pomorskiego, 
poseł do Parlamentu Europejskiego ubiegłej kadencji, zaś wiceprzewodniczącą 
jest Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Lata 2008–2014 przyniosły w Centrum 
Sportu Akademickiego PG wiele zmian. Obec-
ne władze uczelni postawiły na remont nie 
tylko w Gmachu Głównym oraz na poszcze-
gólnych wydziałach, ale również w obiektach 
usytuowanych przy Al. Zwycięstwa 12. Kapi-
talny remont basenu, hali sportowej, boiska 
piłkarskiego, a także innych obiektów sprawił, 
że zajęcia wychowania fizycznego dla studen-
tów Politechniki Gdańskiej są samą przyjem-
nością. Można zaryzykować stwierdzenie, 
iż tak atrakcyjne obiekty sportowe będące 

częścią uczelni technicznej są ewenementem  
 w skali całego kraju. 

W ofercie skierowanej do studentów są nie 
tylko zajęcia wychowania fizycznego, ale rów-
nież sekcje sportowe. Należą do nich aerobik 
sportowy, badminton, futsal, judo, kolarstwo, 
koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, snow-
board, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, 
pływanie, tenis ziemny oraz stołowy, trójbój, 
wioślarstwo, wspinaczka oraz żeglarstwo. 
Wszystkie skierowane są zarówno do kobiet, 
jak i do mężczyzn. 

Politechnika Gdańska nauką i sportem stoi

Modernizacja obiektów Centrum Sportu Akademickiego stworzyła idealne 
warunki do rozwoju sportowego studentów Politechniki Gdańskiej zarów-
no przez udział w zajęciach wychowania fizycznego, sekcji sportowych, jak 
również w sporcie profesjonalnym.

Agnieszka Głowacka
Centrum Sportu  
Akademickiego

wa finansowego w Polsce, żeby można było 
inaczej traktować koszty. Drugi, jego zdaniem, 
ważny element wiąże się z kształtowaniem 
stosunków w obrocie gospodarczym i doty-
czy ulepszenia relacji między stroną publiczną  
a prywatną. – Jeżeli tego nie zmienimy, zabijemy 
całą zdolność do współpracy – zaznaczył.

Jerzy Gajewski nawiązał też do wystąpienia 
prof. Jacka Mąkini, czyli do budowy Centrum 
Ekoinnowacji. Zaakcentował, iż realizacja tego 
projektu to dla nas niezwykle ważne zadanie 
cywilizacyjne.

Doc. Andrzej Januszajtis był pod wrażeniem 
możliwości obliczeniowych superkomputera, 
pytał o parametry techniczne Trytona, zwłasz-
cza o kwestie zasilania. Odpowiadając, prof. 
Henryk Krawczyk zauważył, iż nowy superkom-
puter jest 10-krotnie większy niż poprzedni Ga-
lera, a potrzebuje jedynie 1,5 raza więcej mocy. 

Na zakończenie rektor PG prof. Henryk 
Krawczyk podziękował wszystkim za głos  
w dyskusji.

1
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Połączenie nauki na PG z uprawianiem 
sportu na poziomie akademickim bądź wy-
czynowym jest zadaniem niełatwym, lecz nie 
niemożliwym. Wie o tym prof. Kazimierz Gwiz-
dała, wykładający obecnie na WILiŚ, w prze-
szłości wielokrotny medalista Mistrzostw Pol-
ski i Akademickich Mistrzostw Świata w Judo: 
– Uczelnia techniczna, wbrew pozorom, pozwala 
na łączenie nauki z wyczynem i akademickim 
uprawianiem sportu. Należy wiele wymagać od 
siebie, czasami rezygnować z niektórych „stu-
denckich przyjemności”, trafić na przyjaciół  

i ludzi dobrej woli oraz… mieć trochę szczęścia  
w życiu. W moim przypadku udało się połączyć 
w jedną całość również te elementy. Spotkałem 
w Politechnice Gdańskiej (w dawnym Instytucie 
Hydrotechniki) wielu ludzi dobrej woli, zrozumie-
nie wśród nauczycieli akademickich oraz koleża-
nek i kolegów z mojego roku – mówi prof. Gwiz-
dała.

Celem każdej sekcji jest udział w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski. W tym zakresie 
mamy się czym pochwalić. W ubiegłym roku 
nasza uczelnia w klasyfikacji generalnej zajęła 
trzecie miejsce, zaś wśród uczelni technicznych 
była druga. Na tak znakomity rezultat złożyły 
się trzy złote, trzy srebrne oraz sześć brązo-
wych medali. Najcenniejszy krążek wywalczyli 
piłkarze oraz zawodnicy i zawodniczki rywalizu-
jący na ergometrach. Złoto przypadło w udziale 
również żeglarzom, a srebro tenisistom stoło-
wym. Tak udane występy na arenie ogólnopol-
skiej sprawiły, że przedstawiciele naszej uczelni 
w wymienionych dyscyplinach będą walczyć  
w Akademickich Mistrzostwach Europy. 

W tym roku reprezentacja mężczyzn w fut-
salu może się pochwalić brązowym medalem 
w klasyfikacji generalnej oraz złotym wśród 
uczelni technicznych. Najcenniejszy krążek 
przypadł również w udziale snowboardzistkom 
Politechniki Gdańskiej, które okazały się najlep-
sze w klasyfikacji UTE. Warto dodać, że tuż za 
nimi uplasowały się krakowskie AGH oraz Poli-
technika.

Co jest kluczem do odniesienia sukcesów na 
miarę prof. Gwizdały? 

– Studia na Politechnice Gdańskiej i wyczy-
nowe uprawianie sportu (judo na poziomie ka-
dry narodowej) nie są sprawą łatwą. Przede 
wszystkim wymagało to dużej samodyscypliny  
i chęci zrealizowania postawionych celów. Nale-
ży również pamiętać, jak różne były w tym czasie 
warunki społeczne i sytuacja Polski w Europie. 
Uprawianie sportu na poziomie kadry narodo-
wej dawało pewien poziom niezależności ekono-

2 3

4

5 6



19PISMO PG3 / 2 0 1 5

micznej (bardzo ważne dla studenta) i możliwość 
zwiedzania krajów Europy i świata (były to lata 
1966–1972). Judo to oczywiście pewna „filozofia 
wschodu”, wręcz fascynacja takim krajem jak Ja-
ponia, oraz osobiste przeżycia w pewnej grupie 
ludzi pod kierownictwem takiego trenera jak Ry-
szard Zieniawa – mówi. 

Jednak sport na PG to nie tylko zajęcia wy-
chowania fizycznego oraz sekcje sportowe. 
Władze uczelni postawiły również na rozwój 
sportu profesjonalnego. Jako pierwsze powstały 
drużyna piłki nożnej halowej, występująca pod 
szyldem Politechniki Gdańskiej, oraz zespoły 
koszykarskie – pierwszej ligi kobiet oraz drugiej 
ligi męskiej występujące również pod egidą PG. 
W skład wszystkich trzech naszych seniorskich 
zespołów wchodzą studenci gdańskiej uczelni. 

Zespół futsalu występuje obecnie w pierw-
szej lidze, będącej zapleczem dla ekstraklasy. 
Prowadzeni przez Michała Janiaka piłkarze z bi-
lansem 7 zwycięstw, 3 remisów oraz 3 porażek 
zajmują trzecie miejsce w tabeli. Nie zamie-
rzają się jednak poddać i wciąż realnie myślą  
o awansie do najwyższej klasy rozgrywek. 

Pierwszoligowe koszykarki Politechniki 
Gdańskiej w pierwszej fazie rozgrywek radziły 
sobie znakomicie. Z bilansem 13 zwycięstw oraz 
zaledwie 5 porażek z drugiego miejsca awanso-
wały do grona 10 najlepszych drużyn w naszym 
kraju. Obecnie prowadzone przez trener Mag-
dalenę Szymkiewicz koszykarki lokują się na 7. 
miejscu i wciąż walczą o awans do play-off. 

Drugoligowi koszykarze Politechniki Gdań-
skiej, podobnie jak ich koleżanki, w pierwszej 
fazie rozgrywek spisywali się znakomicie: 12 
zwycięstw w 18 meczach pozwoliło podopiecz-
nym Marka Iglińskiego na zajęcie 4. miejsca  
i pewny awans do grona zespołów walczących 
o pierwszą ligę. Na 6 kolejek do zakończenia 
drugiej fazy rozgrywek zespół Politechniki zaj-
muje 8. lokatę i jeszcze nie powiedział ostatnie-
go słowa. Dodajmy, że w rozgrywkach drugiej 
ligi męskiej w obecnym sezonie udział wzię-
ły 42 ekipy z całego kraju, więc obecny wynik 
można uznać za duży sukces. 

Aby myśleć o właściwym funkcjonowaniu 
takich drużyn, naturalne jest budowanie ze-
społów młodzieżowych. Koszykarskie ekipy 
juniorek starszych oraz juniorów starszych, 
występujące również pod szyldem Politechni-
ki, w składzie mają naszych studentów. Młodzi 
koszykarze oraz koszykarki są kluczowymi po-
staciami w swoich drużynach, które już teraz 
mogą się pochwalić nie lada sukcesami. 

W dniach od 25 lutego do 1 marca br. w byd-
goskiej hali Artego Arena rozegrany został finał 
Mistrzostw Polski Juniorek Starszych. Osiem 
najlepszych żeńskich zespołów w kategorii 
U-22 (KS Basket 25 Bydgoszcz, MUKS Widzew 
Łódź, UKS Huragan Wołomin, KS AZS PWSZ 
Gorzów Wielkopolski, MUKS Poznań, MOS Ślę-
za Wrocław, UKS Basket Aleksandrów Łódzki 
oraz zespół Politechniki Gdańskiej występujący 
w tych rozgrywkach pod nazwą Sportowej Po-
litechniki Gdynia) przez 5 dni walczyło o miano 
najlepszej ekipy w kraju. Warto podkreślić, że 
zespół Politechniki bronił zdobytego przed ro-
kiem tytułu Mistrza Polski!

Prowadzone przez Magdalenę Szymkiewicz 
koszykarki Politechniki bez porażki przebrnę-
ły przez rywalizację w grupie A w Bydgoszczy. 
Równie skutecznie zespół Politechniki zapre-
zentował się w półfinale i bez porażki na koncie 
awansował do finału. W najważniejszym meczu 
turnieju naprzeciwko koszykarek Politechniki 
stanęły akademiczki z Gorzowa. Choć mecz za-
powiadał się na bardzo wyrównaną rywalizację, 
to podopieczne trenerki Szymkiewicz nie po-
zostawiły swoim przeciwniczkom żadnych złu-
dzeń! Wyniku 60:38 w finale z pewnością nikt 
się nie spodziewał.

Najlepszą zawodniczką całego turnieju wy-
brano Angelikę Stankiewicz, która w całym 
turnieju notowała średnio 12,1 pkt. Ponadto  
w najlepszej piątce turnieju znalazła się rozgry-
wająca Politechniki, Monika Naczk.

Za sukces można uznać również awans Ju-
niorów Starszych Poundout Politechniki Gdań-
skiej do finałów. Podopieczni Marka Iglińskie-
go rzutem na taśmę awansowali do turnieju 
barażowego, którego stawką był awans do 
fazy centralnej rozgrywek. Od tego momentu 
nasi młodzi koszykarze spisują się znakomi-
cie. Gdańszczanie bez porażki przebrnęli przez 
wspomniane baraże, ćwierćfinały oraz półfina-
ły Mistrzostw Polski. W finale Mistrzostw Pol-
ski rozegranym w dniach 11–15 marca w Gdy-
ni drużyna zagrała znakomicie i po zaciętych 
meczach zajęła 4. miejsce. Tak wysoka lokata  
w rozgrywkach MP w kategorii juniorów star-
szych jest historycznym osiągnięciem, którym 
nie może poszczycić się żaden inny gdański klub.

Na dobrej drodze do odniesienia sukcesu są 
również koszykarki występujące pod szyldem 
PG w kategorii juniorek. Zawodniczki Bryzy 
Politechniki Gdańskiej zdobyły tytuł Mistrza 
Pomorza i z pierwszego miejsca awansowa-
ły do półfinału Mistrzostw Polski. Podopiecz-

Z ŻYCIA UCZELNI

Fot. 1. Boisko piłkarskie ze 
sztuczną nawierzchnią wyre-
montowane w 2012 r.
Fot. 2. Duży basen pływacki 
po modernizacji, wyremon-
towany w 2010 r.
Fot. 3. CSA PG6 – hala teniso-
wa ze sztuczną nawierzchnią 
powstała w 2011 r.
Fot. 4. Hala sportowa po 
gruntownym remoncie ze 
ścianką wspinaczkową wyre-
montowaną w 2013 r.
Fot. 5. Adam Brenk – zawod-
nik zespołu drugoligowego 
oraz juniorów starszych Po-
litechniki Gdańskiej, student 
Politechniki Gdańskiej
Fot. 6. Angelika Stankie-
wicz – zawodniczka zespołu 
pierwszej ligi oraz juniorek 
starszych Politechniki 
Gdańskiej
Fot. z archiwum CSA
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Wideokonferencję ze strony Politechniki 
Gdańskiej poprowadził prof. Jacek Mąkinia – 
prorektor ds. współpracy i innowacji. Obecni 
byli także przedstawiciele wszystkich wydzia-
łów uczelni oraz prof. Jan Hupka – dyrektor 
Centrum Ropy i Gazu PG. Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego reprezentowała 
Ewa Jagodzińska – kierownik Referatu Między-
narodowej Współpracy Gospodarczej. W rozmo-
wach udział wzięli także przedstawiciele Grupy 
LOTOS SA oraz Jan Kozłowski, przewodniczący 
Konwentu PG. Z ramienia Texas A&M University 
(TAMU) spotkanie poprowadził dr Jim Mazurkie-
wicz, dyrektor uczelnianego programu AgriLife.

TAMU jest największym państwowym uni-
wersytetem w Teksasie, szóstym co do wiel-
kości w Stanach Zjednoczonych; uczy się tu  
ponad 50 tys. studentów na 12 wydziałach. 
Uczelnia posiada 18 instytutów badawczych.

Celem spotkania było omówienie poten-
cjalnych obszarów współpracy i przygotowa-
nie wydziałów obu uczelni do nadchodzących 

wizyt; w kwietniu przedstawiciele Politechniki 
odwiedzą Teksas, w czerwcu zaś Amerykanie 
przyjadą do Gdańska.

Przedstawiciele TAMU przygotowali trzy 
prezentacje. Pierwsza dotyczyła Texas A&M 
AgriLife Research Agency. Agencja zajmuje 
pierwszą pozycję w rankingu instytucji badaw-
czych USA pod względem rocznej wysokości 
wydatków poniesionych na projekty naukowe 
związane z rolnictwem. Dyrektor Agencji dr 
Craig L. Nessler zaprezentował m.in. system 
do produkcji syntetycznego gazu z odpadów 
zwierzęcych, z którego można wygenerować 
energię elektryczną, urządzenie do oczyszcza-
nia ścieków przemysłowych z metali ciężkich 
oraz metodę produkcji biopaliwa z alg. Dr Eric 
Riggs z College of Geosciences TAMU przybli-
żył zebranym zakres prac badawczych prowa-
dzonych w college’u. Tematyka badań obej-
muje m.in.: odwierty dalekomorskie, badania 
klimatyczne, technologie geoprzestrzenne, 
problematykę utrzymania zasobów wodnych. 

Halo, Teksas, jak mnie słyszysz?

Izabela Biała
Dział Promocji

Texas A&M University i Politechnika Gdańska prowadzą zaawansowane 
rozmowy dotyczące współpracy. Przedstawiciele obu instytucji odbyli 
wideokonferencję, podczas której Amerykanie zaproponowali potencjalne 
obszary wspólnych działań.

Z ŻYCIA UCZELNI

ne Magdaleny Szymkiewicz w tegorocznych 
rozgrywkach niemal nie miały sobie równych.  
W dziesięciu meczach nasze koszykarki z bo-
iska przegrane schodziły zaledwie jeden raz, 
kiedy to uległy drużynie GTK Gdynia 62:66. 
Mimo to w Gdańsku nasz zespół wygrał aż 75:61 
i tym samym zajął pewne pierwsze miejsce po 
pierwszej fazie rozgrywek. Kolejne mecze Bry-
za Politechnika Gdańska rozegra w ramach 
półfinałów Mistrzostw Polski, które odbędą się  
w dniach 24–26 kwietnia br. 

Rozbudowa obiektów CSA stworzyła wa-
runki do rozwoju sportowego studentów PG 
zarówno przez udział w zajęciach wychowania 
fizycznego, jak i poprzez grę w rozgrywkach 
koszykarskich oraz futsalu.

– Warunki treningu w Centrum Sportu Akade-
mickiego Politechniki Gdańskiej uległy znaczącej 
poprawie i to jest bardzo dobra wiadomość dla 
wszystkich studentów. Czy korzystać z tego, od-
powiedź jest oczywista – TAK. Należy też pamię-
tać, że czasami trudne warunki treningu mobilizu-
ją zespół – wzmacniają przynależność do grupy. 
Czy dzisiaj młodzież wyobraża sobie treningi przy 
mrozie na sali –3°C (formalnie obiekt zamknięty  
z powodu braku ogrzewania). To było m.in. judo  
z moich czasów – dodaje prof. Gwizdała.

Mamy nadzieję, że kolejne sukcesy spor-
towców naszej uczelni są tylko kwestią czasu,  
a ośrodek sportowy Politechniki Gdańskiej 
wciąż będzie się rozwijał. 
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David Burnett z Department of Petroleum En-
gineering TAMU mówił o olbrzymim postępie 
w zakresie wydobycia ropy naftowej, który do-
konał się w ostatnich 30 latach, również dzięki 
technologiom opracowanym na jego wydziale.

– Potrafimy dziś sięgnąć wiertłami o 50% głę-
biej pod powierzchnię ziemi niż przed laty i robi-
my to z poszanowaniem środowiska naturalnego 
– podkreślił David Burnett.

Kontakty między TAMU a PG zapoczątkowa-
ne zostały w 2012 r., kiedy Marszałek Mieczy-
sław Struk zaprosił Amerykanów do Gdańska. 

– Poznałem wówczas prof. Jana Hupkę, któ-
ry później przyjechał do Teksasu, żeby zobaczyć 
kopalnię gazu łupkowego i naszą uczelnię – mó-
wił dr Jim Mazurkiewicz. – Doszliśmy wówczas 
do wniosku, że warto byłoby stworzyć wspólny 
Instytut Energii z siedzibą na Politechnice Gdań-
skiej, który zapewniałby dostęp do najnowszych 
badań i technologii w zakresie wydobycia gazu 

Fot. 1. Wideokonferencja
Fot. Piotr Niklas

Fot. 2. Siedziba Department of 
Petroleum Engineering TAMU. Na 
pierwszym planie naturalnej wielkości 
rzeźba z brązu przedstawiająca robot-
nika na polu naftowym, który  
z użyciem łańcucha kontroluje wysoki 
na 20 stóp przewód wiertniczy i pracę 
wiertła
Fot. 3. Siedziba College of Geosciences 
TAMU
Źródło: TAMU Campus Photo Repository

łupkowego, z myślą nie tylko o województwie po-
morskim i Polsce, ale także całej Europie Środko-
wej. Jesteśmy zainteresowani także wspólnymi 
badaniami, wymianą studentów, doktorantów  
i visiting professors. 

– Zakres tematyki badawczej zaprezento-
wanej przez naszych amerykańskich partne-
rów dobrze wpisuje się w strategiczne projek-
ty Politechniki Gdańskiej – dodał prorektor 
Jacek Mąkinia. – Mam tu na myśli zwłasz-
cza Laboratorium Innowacyjnych Technolo-
gii Elektroenergetycznych i Integracji Odna-
wialnych Źródeł Energii (LINTE^2), Centrum  
Ekoinnowacji oraz Laboratorium Ropy i Gazu.  
Z pewnością będziemy występować wraz  
z TAMU o wspólne projekty w nowej perspekty-
wie finansowej UE.

Telekonferencja odbyła się 5 marca w Sali 
Senatu.

1
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Gdyńskie Molo Południowe i Skwer Ko-
ściuszki to miejsca o charakterze reprezenta-
cyjnym, od zawsze kojarzące się z morzem. 
Podstawowym założeniem młodego architekta 
było przywrócenie widoku na zatokę z końca 
pirsu. 

Nowe oceanarium, zdaniem Mikołaja Ada-
musa, powinno powstać na zakończeniu mola, 
czyli w miejscu obecnego oceanarium. 

– Aby istniejące oceanarium stało się placów-
ką na światowym poziomie, konieczne jest po-
stawienie nowego budynku, najlepiej w podobnej 
lokalizacji – twierdzi laureat.

Mikołaj Adamus zaprojektował budynek 
trzykondygnacyjny. Kondygnacja nadziemna 
to przestrzeń ogólnodostępna, pełniąca funk-
cję miejsca spotkań i wystaw. Pozostałe dwie 
kondygnacje, zlokalizowane pod ziemią, to już 
wnętrza „właściwego” oceanarium.

Głównym punktem oceanarium będzie 
ogromny, liczący ponad 30 m szerokości, ba-
sen. Dookoła umiejscowiono akwaria dla 
mniejszych ryb. W oceanarium przewidziane 

jest także miejsce dla pingwinów, wydr, żółwi 
etc.

– Największą atrakcją będzie centralny basen, 
w którym będą mogły pływać bardzo duże ryby, 
rekiny, płaszczki etc. W obecnym oceanarium jest 
to niemożliwe. Dodatkowo, przechadzając się po 
oceanarium, będziemy mogli zobaczyć, jak zwie-
rzęta (np. pingwiny) zachowują się na powierzch-
ni, a także jak wygląda ich życie w wodzie. To jakby 
połączenie jednego świata z drugim, które umożli-
wia układ budynku – mówi autor koncepcji.

Praca powstała pod kierunkiem mgr. inż. 
arch. Jacka Droszcza z Katedry Architektury 
Służby Zdrowia. Zdaniem promotora najwięk-
szym atutem nagrodzonego projektu jest in-
nowacyjność, cenna jest także proponowana 
forma architektoniczna budynku oceanarium. 
Koncepcja jest jednak przede wszystkim zna-
komitym materiałem, na bazie którego moż-
na rozpocząć dyskusję o rozwoju Skweru Ko-
ściuszki.

– Praca odpowiada na pytanie, co powinno się 
wydarzyć na Skwerze Kościuszki po zbudowaniu 

Ewa Kuczkowska
Dział Promocji

Projekt koncepcyjny nowego oceanarium na Molo Południowym w Gdyni 
przygotowany przez mgr. inż. arch. Mikołaja Adamusa nagrodzono statu-
etką Dyplom Roku 2014. Nagrodę specjalną za najlepszą pracę dyplomową 
obronioną w minionym roku na Wydziale Architektury PG wręczył 27 lutego 
br. prof. Antoni Taraszkiewicz, dziekan tego wydziału. 

Dyplom Roku 2014. Nowe oceanarium w Gdyni

1
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wysokiego falochronu, który tak naprawdę za-
słania widok na morze. Przecież ludzie z całej 
Polski przyjeżdżają do Gdyni, jadą na koniec 
Mola Południowego i ku swojemu zdziwieniu 
przestają widzieć morze. Koncepcja Mikołaja 
Adamusa jest odpowiedzią na pytanie, co zrobić, 
aby „przybliżyć” morze spacerującym i turystom 
– mówi Jacek Droszcz.

Pracę Adamusa nagrodziły także Stowarzy-
szenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże 
oraz Pomorska Okręgowa Izba Architektów.

***
W ubiegłym roku na Wydziale Architektury 

obroniono 152 prace dyplomowe. Ponad 40 
prezentowano na dorocznej ekspozycji pt. Dy-
plom Roku. Koncepcje młodych architektów 
dotyczyły najczęściej nowo projektowanych 
obiektów, takich jak: biblioteki, mediateki, mu-
zea i inne obiekty kultury. Wśród opracowań 
można wymienić też hotele i dworce, pojawił 
się nawet projekt lotniska. Prace dyplomowe 
poruszały także tematykę związaną z rewitali-
zacją wybranych terenów albo dotyczyły zało-
żeń urbanistycznych.

3

4

5

Rys. 1. Widok na południowy brzeg od strony Zatoki
Rys. 2. Widok na akwarium z pingwinami
Rys. 3. Świat zewnętrzny pingwinów nad akwarium
Fot. 4. Mikołaj Adamus – laureat nagrody Dyplom Roku
Rys. 5. Widok na główny basen oceanarium 
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W rywalizacji uczestniczyły 42 uczelnie wyż-
sze, które zgłosiły 119 prac w sześciu katego-
riach. Politechnikę nagrodzono w kategorii: in-
strument promocji międzynarodowej uczelni.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas Gali 
Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego 
Perspektywy 2015, który odbył się 27 lutego  
w Warszawie.

Oprócz pamiątkowego dyplomu Politechni-
ka Gdańska otrzymała e-mailing, który zosta-
nie rozesłany do niemal 36 tys. tegorocznych 
maturzystów, oraz tzw. baner block reklamu-
jący naszą uczelnię na portalu perspektywy.pl 
(przez okres 1 miesiąca).

Ewa Kuczkowska
Dział Promocji

Genius Universitatis 2015

Politechnika Gdańska zajęła drugie miejsce w konkursie na najbardziej kre-
atywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej – Genius Universitatis 2015. 
Doceniono przygotowany przez Dział Promocji folder „Facts and figures”.

Argumentując przyznanie nagrody, jury 
podkreśliło, że „Facts and figures” to przejrzy-
sty, dobrze zaprojektowany katalog, zawie-
rający dużo cennych informacji. Kapituła kon-
kursowa brała pod uwagę przede wszystkim: 
nowatorstwo pomysłu, spójność stosowanego 
narzędzia marketingowego z deklarowaną mi-
sją i wartościami uczelni, czytelność i przyjazny 
charakter narzędzia przekazu informacji rekru-
tacyjnej, a także estetykę i wartość artystyczną 
wykonania.

Nagrodzony folder funkcjonuje w dwóch 
wersjach językowych. Obie – w formie pliku 
PDF – można pobrać ze strony Działu Promocji 
(pg.edu.pl/dzial-promocji/). Papierowe wyda-
nie dostępne jest w siedzibie Działu Promocji – 
budynek przy bramie głównej.

Genius Universitatis 2015 to konkurs, któ-
rego celem jest promocja dobrych praktyk 
marketingowych uczelni. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest popularne wydawnictwo 
Perspektywy we współpracy z portalem Marke-
ting przy Kawie.

Skład kapituły konkursu

• Katarzyna Dragović – jurorka polskich i zagra-
nicznych konkursów reklam

• prof. Jan Garlicki – prezes Centrum Badań 
Marketingowych Indicator

• Natalia Hatalska – ekspertka w dziedzinie 
alternatywnych form komunikacji marketin-
gowej

• Przemysław Siwiński – dyrektor IT Perspekty-
wy Press

• Jan Szlak – redaktor naczelny portalu Marke-
ting przy Kawie

• Paweł Tkaczyk – ekspert nowoczesnego bran-
dingu

2
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Politechnika Gdańska została doceniona 
w kategorii organizacje publiczne i otrzymała 
Srebrny Laur Jakości.

Organizatorem przyznawanej od 1996 r. 
Pomorskiej Nagrody Jakości jest Pomorska 
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych Naczelnej Organizacji Technicznej we 
współpracy z Polskim Rejestrem Statków – Biu-
ro Certyfikacji w Gdańsku.

Nagrodę otrzymują pomorskie instytucje 
działające w duchu doskonalenia jakości i zrów-
noważonego rozwoju, wykorzystujące model 
doskonałości oparty na koncepcji komplekso-
wego zarządzania jakością (TQM, Total Quali-
ty Management). Organizacje oceniane są pod 
kątem dziewięciu zasadniczych kryteriów, skła-

Pomorska Nagroda Jakości dla PG

Izabela Biała
Dział Promocji

W XVIII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Politechnika Gdańska 
otrzymała nagrodę w kategorii organizacje publiczne.

dających się na model doskonałości Pomorskiej 
Nagrody Jakości (przywództwo, pracownicy – 
potencjał, strategia i planowanie, partnerstwo 
i zasoby, procesy, pracownicy – kluczowe wy-
niki, klienci/obywatele, odpowiedzialność spo-
łeczna, wyniki/działania).

W skład kapituły konkursu wchodzą wybitni 
specjaliści z dziedziny jakości, przedsiębiorczo-
ści oraz innowacyjności, a także przedstawicie-
le Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

Gala finałowa konkursu odbyła się 27 lutego 
w sali teatralno-widowiskowej Domu Technika 
NOT w Gdańsku i była imprezą towarzyszącą 
konferencji „Jakość i innowacje w rozwoju Po-
morza”.

Fot. Piotr Niklas

Fot. Kasper Wieliczko
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Ewa Kuczkowska: Jakie to uczucie uścisnąć 
dłoń pani premier? Niedawno odebrał Pan 
Profesor Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za 
działalność naukową.

Andrzej Czyżewski: Pani premier jest osobą 
bardzo ciepłą i zainteresowaną. Pytała o Cyber- 
Oko. W tej krótkiej chwili zdążyliśmy porozmawiać 
o komunikowaniu się z ludźmi w pozornej śpiącz-
ce. Temat nie był obcy pani premier, może gdzieś 
zetknęła się z tym problemem, być może wśród 
znajomych. Jest zresztą lekarzem z wykształce-
nia. Samo spotkanie było naprawdę miłe. Cały 
zespół odebrał gratulacje od pani Ewy Kopacz. Ale 
nie dla nagród to robimy, robimy to z pasji i dla lu-
dzi potrzebujących tego typu rozwiązań. 

Kogo nazwałby Pan Profesor swoim na-
ukowym mistrzem? Jakie osoby i jakie wy-

darzenia wpłynęły na rozwój Pana kariery 
zawodowej? 

Doświadczenie zdobywałem pod okiem pary 
naukowców: doc. Gustawa Budzyńskiego, który 
był moim poprzednikiem w katedrze, oraz legen-
dy Politechniki Gdańskiej doc. Marianny Sankie-
wicz – osoby pełnej pasji, która wychowała kilka  
pokoleń studentów. Prof. Budzyński to godna 
szacunku postać, ale jest mniej na uczelni zna-
ny od małżonki. Jest zasłużonym kombatantem 
Powstania Warszawskiego, który ostatnio wydał 
swoje wspomnienia [można je kupić w księgarni 
w Gmachu Głównym PG]. Dziedziczenie katedry 
po takich osobach po prostu musiało napełnić 
człowieka inspiracją. Miałem więc w życiu szczę-
ście spotkać dwie wspaniałe postaci i to jeszcze 
działające wspólnie, w jednej katedrze. Wów-
czas był to właściwie Zakład Elektrofonii, które-

Najlepsze rzeczy stworzyliśmy razem

Rozmawia

Ewa Kuczkowska
Dział Promocji

Rodzice powtarzali mu, że powinien 
zostać inżynierem. Został inżynie-
rem z tytułem profesora. Kieruje 
27-osobowym zespołem, który ma 
na swoim koncie wiele sukcesów, 
także międzynarodowych. Z prof. 
Andrzejem Czyżewskim, kierowni-
kiem Katedry Systemów Multime-
dialnych na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki PG, 
rozmawia Ewa Kuczkowska.

OSOBOWOŚCI POLITECHNIKI

Czym byłaby Politechnika bez wybitnych osobowości? To one kreują wizerunek naszej 
uczelni w kraju i za granicą. Powinny być też  wzorem dla innych, szczególnie młodych 
adeptów nauki, którzy w przyszłości będą decydować o naszej pozycji akademickiej. 

W tym numerze inicjujemy cykl prezentacji takich właśnie politechnicznych osobowo-
ści. Rozpoczynamy od naukowca ze wszech miar nietuzinkowego, wynalazcy i wycho-
wawcy młodych kadr z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Zespół Redakcyjny „Pisma PG”

Fot. Piotr Niklas
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go byli twórcami. Na przestrzeni lat ów zakład 
ewoluował poprzez Zakład Inżynierii Dźwięku, 
potem nazywany był Katedrą Inżynierii Dźwię-
ku i Obrazu, aż po dzisiejszą Katedrę Systemów 
Multimedialnych. Technologia się rozwinęła, to  
i spektrum naszej działalności się zwiększyło, co 
znalazło odzwierciedlenie w nazewnictwie. 

Spotkanie z tym niezwykłym, pełnym pasji 
naukowej małżeństwem zaważyło na całym 
moim życiu zawodowym. Ja wtedy, na studiach, 
też byłem człowiekiem pełnym zapału. Zbudo-
wałem własne studio nagrań w piwnicy. Na tyle 
zdołałem je wyposażyć, że przygotowywałem 
audycje, które nadawane były na antenie Pol-
skiego Radia w programie „Lato z Radiem”. Całą 
aparaturę, którą wykorzystywałem w moim stu-
diu – co mogę poczytać sobie jako osiągnięcie 
na tamtym etapie – zrobiłem samodzielnie. Od 
tamtego czasu z jednej strony interesują mnie 
media, a z drugiej – technika, która za nimi stoi. 
Tych zagadnień, w ujęciu technicznym, uczymy 
studentów na specjalności inżynieria dźwięku  
i obrazu. Nasi studenci realizują także nagrania  
i filmy, wszak mają do dyspozycji dobrze wypo-
sażone profesjonalne studio. 

Po drodze zacząłem działać nieco szerzej, za-
jąłem się także technologią multimedialną, nasz 
zespół realizuje sporo projektów z tego zakresu. 
Istotnym etapem rzutującym na mój dorobek 
zawodowy był także udział w Polskiej Platformie 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wówczas roz-
wijaliśmy technologie mające znaczenie dla po-
licji, wojska. Do niedawna prowadziliśmy projek-
ty na rzecz poprawy bezpieczeństwa (INDECT,  
SECURITY).

Istotnym momentem w moim życiu było spo-
tkanie prof. Henryka Skarżyńskiego – wybitnego 
lekarza, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patolo-
gii Słuchu w Warszawie, bardziej znanego jako 
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach. Pro-
fesora poznałem ok. roku 1990. Rozpoczęliśmy 
współpracę, razem zdziałaliśmy wiele. Wspólnie 
pracowaliśmy nad wdrożeniami z dziedziny tele-
medycyny, opracowywaliśmy urządzenia dla ją-
kających się i osób z implantem słuchu, systemy 
do badań słuchu, wzroku i mowy etc. Wszystkie 
te rozwiązania zostały wdrożone. Prof. Skarżyń-
ski działa na skalę galaktyczną, jest niesłychanie 
energiczny i kreatywny. Przy nim poszerzyłem 
zainteresowania badawcze. Spotkanie z nim 
bardzo mocno ukształtowało przyszłe działania 
naszej katedry. 

Po drodze spotkaliśmy przedstawicieli wielu 
różnych firm: Young Digital Planet, Intel, Sam-

sung, Microsystem i in., z którymi realizowaliśmy 
i realizujemy ciekawe projekty. Po wejściu Polski 
do UE pojawiła się możliwość realizacji projektów 
finansowanych z funduszy europejskich. Przez 
szereg lat nasz zespół był na Politechnice liderem 
w tym zakresie – łącznie zrobiliśmy siedem pro-
jektów międzynarodowych w 5., 6. i 7. Programie 
Ramowym. Obecnie dostęp do takich projektów 
jest łatwiejszy, toteż bardzo wiele zespołów 
badawczych może pochwalić się współpracą 
zagraniczną. Ale kilka lat temu czułem się tro-
chę wyróżniony, bo współpracowaliśmy łącznie  
z ok. stoma partnerami zagranicznymi, w tych 
wszystkich projektach.

To imponujące. Jak można ogarnąć tak 
wiele zadań w jednym czasie?

Jestem wyznawcą zasady mówiącej, że na 
sukces w 98% składa się praca, w 1% talent  
i w 1% – szczęście. Pracujemy dużo, często też  
w weekendy, żeby wszystkie zadania i etapy spiąć  
w całość. Niestety, za realizacją tych pasjonują-
cych merytorycznie badań i projektów idzie duża 
biurokracja, wiele spraw organizacyjnych. Taką 
cenę płaci się za przywilej wykonywania rzeczy, 
które nas – jako zespół – interesują. 

W naszym zespole pracuje ponad 20 młodych 
ludzi, którzy lubią to, co robią. Myślę, że to nas 

Prof. Andrzej Czyżewski w towarzystwie swoich mentorów, 
Marianny Sankiewicz i Gustawa Budzyńskiego
Fot. z archiwum prywatnego
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wyróżnia, bo utrzymanie młodych informatyków 
na uczelni jest prawdziwym wyzwaniem. Rynek 
rozpieszcza specjalistów informatyków, mogą oni 
znaleźć pracę wszędzie i to za dobre pieniądze.

Więc ma Pan Profesor jakiś magnes.
Liczy się przede wszystkim pasja, ale ważne 

są także pieniądze. Nasze projekty finansowa-
ne są ze środków zewnętrznych, więc młody 
zespół ma możliwości zarobkowania. Poza tym  
z pewnością wykonujemy ciekawsze zadania niż 
te podejmowane w wielu prywatnych firmach  
i korporacjach. Samych tematów też jest o wiele 
więcej. Firma, jak się czegoś złapie, to musi ów 
temat ciągnąć tak długo, aż na nim zarobi. Takie 
podejście po prostu ogranicza. Na uczelni mło-
dzi mają znacznie więcej swobody. Dzięki temu 
mogą się rozwijać.

Nad jakimi przedsięwzięciami obecnie 
Państwo pracują?

Od stycznia br. we współpracy z PKO PB reali-
zujemy projekt, w ramach programu badań sto-
sowanych NCBiR, który dotyczy biometrii ban-
kowej. Jesteśmy na etapie uzgodnień z bankiem 
i firmą, która wdroży opracowane przez nasz 
zespół rozwiązania. Pracujemy nad identyfika-
cją klienta za pomocą podpisu, ale nie takiego 
składanego na papierze, tylko budowanego dy-
namicznie w trakcie podpisywania na powierzch-
ni tabletu. Analizuje się, jak klient banku składa 
podpis – ważna jest w tym wypadku analiza 
ruchów dłoni, ruchów palców, nacisków na dłu-
gopis itd. Bardzo ciekawą propozycją jest rów-
nież tzw. podpis powietrzny – wystarczy ruchem 
ręki nakreślić parafkę w powietrzu. Tego typu 
zaawansowane technologie cały czas mamy na 
warsztacie. Na przykład z firmą Samsung pracu-
jemy nad sterowaniem telefonami komórkowymi 
i tabletami w powietrzu – dotykiem z odległości, 
który wyczuwalny jest na opuszkach palców. 
Proszę sobie wyobrazić, że patrzy pani na kla-
wiaturę telefonu, operuje nią pani z odległości,  
a w dodatku czuje, że naciska. Technologia, która 
za tym stoi, obfituje w wynalazki i wzory użytko-
we – w 2014 r. zgłosiliśmy ich siedem w tej dzie-
dzinie. 

W tej chwili współpracujemy też z Intel Tech-
nology Poland, poprawiamy dźwięk w słabych 
akustycznie urządzeniach komputerowych, np. 
w małych notebookach. Metodą przetwarzania 
sygnałów okropne „skrzeczenie” zamieniamy  
w porządny dźwięk. Mamy nadzieję, że ten pro-
jekt ma szansę na wdrożenie globalne.

Realizujemy również europejski grant doty-
czący inteligentnych kamer, które wykrywa-
ją sytuacje zagrożenia, m.in. na stadionach,  
w szkołach i miejscach zagrożonych terrorem, 
korzystając wyłącznie z wewnętrznego wbudo-
wanego procesora wielordzeniowego. 

Szczegółowo o projektach można przeczytać 
na stronach naszej katedry (www.multimed.
org, www.multimed.biz).

Odnoszę wrażenie, że wiele realizowa-
nych w Katedrze Systemów Multimedialnych 
projektów rozwija technologie użyteczne dla 
ludzi, zwłaszcza tych potrzebujących. Czy 
systemy i interfejsy medyczne to wciąż ni-
sza? 

To jest bardzo ważna dziedzina. Mogliśmy 
pójść np. w kierunku technologii zabawowych 
(jak gry i Microsoft Kinect), a myśmy skierowali 
się w stronę edukacji i zdrowia. To nas w końcu 
doprowadziło do trudnego problemu śpiączki.  
Z myślą o osobach w stanie wegetatywnym 
opracowaliśmy system porozumiewania się ta-
kich pacjentów z komputerem za pomocą wzro-
ku. Dziś CyberOko to nasz sztandarowy wyna-
lazek. Jednak nasz zespół opracował więcej tego 
typu rozwiązań, choćby drukarkę zapachów, 
inteligentny długopis czy też tablicę wirtualną, 
opartą na sterowaniu za pomocą gestów. Są to 
przykłady interfejsów multimodalnych, czyli no-

OSOBOWOŚCI POLITECHNIKI

Z nagrodą „Polski 
Wynalazek Roku” wiąże 
się anegdota. Tuż po 
wręczeniu statuetki prof. 
Andrzej Czyżewski wracał 
z Warszawy do Gdańska 
samolotem. Obsługa lot-
niska, sprawdzając bagaż 
podręczny, długo  
i z zastanowieniem przyglą-
dała się figurce. Pracownicy 
portu przekazywali sobie 
– dość ciężką – statuetkę 
z rąk do rąk, aż w końcu 
zapadła decyzja: „skoro to 
jest jakiś wynalazek roku, 
to niech leci”.

Fot. Krzysztof Krzempek
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wych sposobów porozumiewania się człowieka  
z komputerem. 

Technika komputerowa powinna być przyjazna 
nie tylko informatykom i wytrawnym hobbystom, 
ale też ludziom starszym, niesprawnym, chorym 
np. na parkinsonizm, którzy odczuwają drżenie 
kończyn i inne niemiłe objawy. Takie rozwiązania 
też tworzymy, mam na myśli system do zdalnego 
monitorowania pacjentów cierpiących na choroby 
neurodegeneratywne. Poza tym, w ramach euro-
pejskiego projektu PERFORM wdrożyliśmy system 
diagnozowania nasilenia dolegliwości związa-
nych z chorobą Parkinsona w kilku krajach Europy, 
m.in. w Grecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

Jestem przekonany, że nadal będziemy dzia-
łać w tej dziedzinie. Trudno nazwać ją niszą, bo 
spora jest liczba potrzebujących dzieci, ludzi 
niepełnosprawnych i starzejących się. To jest 
ogromny rynek, ale słabo zaadresowany. W Eu-
ropie wiele zespołów naukowych zajmuje się tą 
tematyką, ale wciąż jest za mało wdrożeń. Widzę 
na przykładzie swoich bliskich ze starszego po-
kolenia, że kiedy chcę zainstalować jakieś przy-
datne dla nich rozwiązanie, przeważnie okazuje 
się ono zbyt skomplikowane. W tej dziedzinie jest 
jeszcze dużo do zrobienia. Zaawansowana tech-
nologia może i powinna być zrozumiała. 

Pan Profesor już dużo w tej dziedzinie 
zdziałał. Wdrożonych jest kilkanaście rozwią-

zań opracowanych pod Pańskim kierunkiem. 
A na początku lutego powstała spółka spin-
-off, która zajmie się wdrożeniem metody 
CyberOka. 

Żal by było CyberOko odłożyć na półkę, 
zwłaszcza że wielu ludzi o nie pyta. Nadszedł 
taki etap, że trzeba się ukochanego wynalazku 
pozbyć spod skrzydeł. Życzę tym młodym lu-
dziom zajmującym się wdrażaniem CyberOka, 
którzy zresztą pracowali u mnie, powodzenia. 
Aczkolwiek system został oddany na zasadzie li-
cencji niewyłącznej. Oznacza to, że na PG mogą 
zgłaszać się inni producenci, a nawet my sami 
możemy go – jako katedra – skomercjalizować. 
Jednak m.in. z uwagi na obowiązki dydaktyczne 
po prostu nie mamy kiedy jeździć po ośrodkach 
terapeutycznych ani zająć się formalnościami.

W zespole tworzącym CyberOko pracowa-
ła także Pańska żona, prof. Bożena Kostek.

Żona jest profesorem w sąsiednim zespole, 
kieruje Laboratorium Akustyki Fonicznej, które 
jest samodzielną jednostką WETI. Współpraca 
jest oczywistością, jeśli zajmujemy się tak podob-
nymi obszarami. Najlepsze rzeczy stworzyliśmy 
razem. Pamiętam, że jako młody wiekiem dr inż. 
prowadziłem dwanaście projektów jednocześnie. 
Moja narzeczona, Bożena Kostek, również świe-
żo po doktoracie, żartowała wówczas, że jest 
moim trzynastym projektem. Już jako asystent, 
a następnie adiunkt w ówczesnym Zakładzie 
Inżynierii Dźwięku, podjąłem się bowiem reali-
zacji projektów we współpracy z przemysłem. 
Robiliśmy bardzo różne rzeczy, począwszy od 
instrumentów muzycznych dla ich producentów, 
poprzez centrale telefoniczne, aż po systemy 
łączności bezprzewodowej. Dzisiaj to trochę po-
dobnie wygląda, ale teraz prof. Bożena Kostek, 
członek korespondent PAN, również prowa-
dzi samodzielnie wiele projektów badawczych  
i aplikacyjnych, jest niezwykle zaangażowanym 
dydaktykiem. Ja też staram się wyniki projektów 
i nabytą z ich budżetu aparaturę wdrażać do dy-
daktyki. Pomagają w tym młodzi adiunkci.

Czuć, że praca naukowa wiele dla Pana 
znaczy. Czy ma Pan Profesor czas na jakieś 
pozazawodowe pasje?

Realizuję się w projektach interdyscyplinar-
nych. Trudno mieć jeszcze pasje pozazawodowe, 
kiedy człowiek zajmuje się tyloma tematami jed-
nocześnie. Pływam co tydzień, a jak robi się cie-
plej, to dużo jeżdżę na rowerze. Może nie jestem 
więc kandydatem nr 1 na zawałowca? Ponadto 

Wręczenie Nagrody 
Prezesa Rady Ministrów 
odbyło się 9 lutego 
2015 r.
Fot. z archiwum prywatnego
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w ostatnich latach zainteresowałem się bliżej hi-
storią Polski i filmami przyrodniczymi – zwłasz-
cza serie BBC o ziemi są niezwykle interesujące 
i uświadamiają, jak niewiele w istocie wiemy  
o otaczającej nas naturze. 

Wróćmy do początków. Czym zajmowali 
się Pana rodzice? Czy dom rodzinny był dla 
Pana inspiracją? 

Ojciec przez całe swoje życie zawodowe służył 
w wojsku, mama zajmowała się domem. Oboje 
stale powtarzali mi, że powinienem zostać in-
żynierem, bo to najlepszy zawód. Urodziłem się 
w Gdańsku, mieszkałem w Gdyni. Cieszę się, że 
mój życiorys nie jest specjalnie skomplikowany, 
że już od trzynastego roku życia rozwijam swoje 
pasje, że wciąż je pielęgnuję. Współczuję moim 
protoplastom i podziwiam ich jednocześnie: pani 
Sankiewicz, która miała dramatyczne losy wo-
jenne, przebywała w obozie koncentracyjnym,  
jej mężowi panu Budzyńskiemu, który był wielo-
krotnie raniony, więziony we Wronkach siedem 
lat za działalność w AK i WiN, w tym pół roku  
w celi śmierci. Cenię sobie swój prosty życiorys.

Naprawdę już jako nastolatek wiedział 
Pan, czego pragnie?

Tak. Najpierw jako młodzieniec krótko intere-
sowałem się chemią, fotografią i wywoływaniem 
zdjęć. Ale kiedy zacząłem czytać czasopisma dla 

radioamatorów, to ta tematyka wciągnęła mnie 
bez reszty. Około piętnastego roku życia budo-
wałem jakieś układy elektroniczne, wzmacniacze 
etc. Poszedłem do Technikum Łączności – to jest 
dobra szkoła, która obchodziła niedawno sześć-
dziesięciolecie. Obecnie jako katedra współpra-
cujemy z tym technikum, nawet jesteśmy pa-
tronami specjalności multimedialnych, które są 
tam realizowane. Uważam, że to wykształcenie 
techniczne za młodu ma znaczenie.

Był Pan prymusem w szkole? 
Technikum skończyłem z drugą lokatą. Na 

studiach, na pierwszych latach, też nie miałem 
specjalnych kłopotów, ale to były nie najłatwiej-
sze czasy. Studia były wówczas niemal całkowi-
cie teoretyczne, a ja interesowałem się przede 
wszystkim techniką. Natomiast później, kiedy 
już trafiłem na specjalność, radziłem sobie do-
skonale. Pracę dyplomową skończyłem z wyni-
kiem celującym. Byłem w swoim żywiole!

Kiedy poczuł Pan, że chce zostać naukow-
cem?

Tuż po dyplomie chciałem zostać asystentem, 
ale nie było dla mnie miejsca. Dwa lata czekałem 
na etat. W tym czasie pracowałem w Gmachu 
Głównym, w zespole technicznej obsługi dydak-
tyki. Oczywiście nie była to za ciekawa praca, 
więc tak szybko, jak to było możliwe, wróciłem 
do macierzystego zakładu. 

Moi opiekunowie dosyć szybko poszli na eme-
ryturę, wszak reprezentowali starsze pokolenie. 
Ten fakt otworzył mi drogę do awansu – mając 
35 lat, zostałem szefem zespołu, zrobiłem habi-
litację. Przez pewien czas byłem najmłodszym 
profesorem zwyczajnym w historii Politechniki 
Gdańskiej. Uważam, że trzeba promować mło-
dych ludzi, bo mają zupełnie inny potencjał. 
Najlepszy, najbardziej kreatywny wiek przypada 
na lata między trzydziestką a czterdziestką. Je-
śli młodemu człowiekowi podaruje się wówczas 
warsztat pracy, to można oczekiwać wiele. Naj-
ważniejsza jest młoda energia.

Czyli stawia Pan na młody zespół?
Kiedy człowiek wchodzi w wiek dojrzały, to 

powinien otaczać się młodymi ludźmi. Młodość 
się udziela. W katedrze kilka razy w tygodniu 
organizujemy seminaria projektowe. Podczas 
naszych dyskusji, dzięki mojemu zespołowi, za-
pominam, że jestem już ze starszego pokolenia. 
Bardzo sobie to cenię. 

OSOBOWOŚCI POLITECHNIKI

Współpracownicy.  
W środku prof. Andrzej 
Czyżewski
Fot. z archiwum prywatnego
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Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (rocznik 1956), specjalista z zakresu inży-
nierii dźwięku i obrazu oraz systemów multimedialnych. Pracę magisterską 
obronił w 1982 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, pięć 
lat później – także na WETI – uzyskał tytuł doktora. Habilitację zrobił  
w 1992 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym samym roku 
został kierownikiem Zakładu Inżynierii Dźwięku na WETI, który w 1996 r. prze-
kształcono w Katedrę Systemów Multimedialnych. Łącznie od 23 lat kieruje 
zespołem naukowo-badawczym.

Tytuł profesora nadzwyczajnego PG uzyskał 1996 r. W 1999 r. został profeso-
rem tytularnym, a cztery lata później nadano mu tytuł profesora zwyczajnego 
PG. Przez cztery lata (1996–2000) pracę na PG łączył z pracą naukową w Insty-
tucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Prof. Czyżewski może poszczycić się ogromnym dorobkiem publikacyjnym 
liczącym ponad 500 pozycji. Jest autorem 12 patentów krajowych i 5 zagranicz-
nych. 

Proszę zdradzić swoje największe marze-
nia, nie tylko naukowe.

Chciałbym, by córka została doktorem. Jest 
ekonomistką. Najpierw zrobiła MBA, a potem 
DBA. Ma więc już tytuł Doctor of Business Admi-
nistration, ale to jest tytuł zawodowy. Nie chodzi 
o moje ambicje, tylko o jej dobro. Wydaje mi się, 
że potrzebuje doktoratu, by rozwinąć skrzydła. 

Poza tym chciałbym jeszcze dopracować się 
więcej wdrożeń na dużą skalę. Nasze wdrożenia 
stanowią zazwyczaj serie produkcyjne sięgające 
kilkuset sztuk. Chociaż jedno z naszych wdrożeń 
można uznać za masowe – wspomniany już prof. 
Skarżyński doprowadził do tego, że naszymi me-
todami przebadano ok. 2 mln uczniów. Chodzi  
o aplikacje komputerowe służące do badania 
zdolności słyszenia i widzenia. Następne wdro-
żenia prawdziwie masowe dałyby mi satysfakcję.

Jest Pan Profesor zbyt skromny.
Myślę, że nie. Dziś, kiedy rządzą korporacje, 

trudno przebić się z pomysłami. Niełatwo z ka-
tedry w Gdańsku zaproponować coś, co całą Eu-
ropę rzuci na kolana. Potrzebujemy dużego prze-
łożenia kapitałowego, pomocy w rozwiązaniu 
trudnych problemów marketingowych. Dlatego 
nie osiągamy skali, na jaką zasługiwałoby wiele 
pomysłów, które rozwijaliśmy. 

Mimo to nasze propozycje wydają nam się 
sensowe, przydatne ludziom, a przy tym bar-
dzo ciekawe. Na przykład krajowy projekt PL-

-Grid pozwolił nam na opracowanie i wdrożenie 
usługi obliczania map hałasu w miastach, przy 
czym obliczenia te odbywają się na sprzężonych 
ze sobą największych polskich superkompute-
rach zlokalizowanych w pięciu centrach super-
komputerowych. Natomiast w ramach jednego  
z projektów europejskich wdrożyliśmy system in-
teligentnego monitoringu wizyjnego na lotnisku 
w Mediolanie, a wyniki innego przełożyły się dość 
nieoczekiwanie na order Policji Republiki Malty! 
Owocną przygodą badawczo-wdrożeniową była 
też współpraca z największym francuskim archi-
wum audiowizualnym INA, brytyjską telewizją 
BBC i włoską RAI przy tworzeniu europejskiego 
systemu archiwizacji i rekonstruowania dawnych 
nagrań dźwiękowych i filmowych.

Świat docenia starania Pana zespołu.
To prawda. Mamy na swoim koncie wiele na-

gród przywiezionych z międzynarodowych tar-
gów wynalazczości. Na przykład przez lata na 
Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i No-
wych Technologii BRUSSELS INNOVA i innych 
podobnych zdobyliśmy ok. 35 medali za nasze 
wynalazki. Aż w końcu dorobiliśmy się Krzyża Ka-
walerskiego i Oficerskiego Europejskiego Orderu 
Wynalazczości za całokształt aktywności. Zespół 
wyróżniono też dwiema Pierwszymi Nagrodami 
Prezesa Rady Ministrów, dwiema nagrodami Mi-
nistra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a wcze-
śniej uhonorowano nagrodą Komitetu Badań 
Naukowych, tzw. Oskarem Nauki, przyznaną na 
zakończenie działalności tego Komitetu. Proszę 
pamiętać, że są to w większości zespołowe wy-
różnienia. Nie ja sam na tych wystawach stałem, 
nie sam robiłem wszystkie konieczne opracowa-
nia. Cieszę się, że jestem twarzą tak dobrego ze-
społu. 

Do ważniejszych dla mnie nagród należy Na-
groda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana He-
weliusza, nadawana za indywidualny wysiłek 
badawczy, podobnie jak statuetka Lider Polskiej 
Teleinformatyki. Bardzo cieszy też Złota Gwiaz-
da Policji za system zdalnej obserwacji akustycz-
no-wizyjnej czy też statuetka „Polski Wynalazek 
Roku”, którą uhonorowano CyberOko. Najbar-
dziej czuję się doceniony, gdy młodzi, utalento-
wani ludzie odpowiadają na moje propozycje 
tematów badań, wybierając i twórczo realizując 
prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie pod 
moją opieką. 

Dziękuję za rozmowę.
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Wodór cząsteczkowy to potencjalna przy-
szłość energetyki odnawialnej. Będzie moż-
na go używać jako paliwa albo przekształcić  
w bogate energetycznie organiczne cząstecz-
ki. Zanim jednak dojdzie do etapu korzystania  
z drzemiącej w wodorze energii, potrzeba jesz-
cze wielu badań, m.in. nad mechanizmem dzia-
łania supramolekularnych fotokatalizatorów.

Zrozumieć proces, żeby zmodyfikować 
cząsteczkę

Żeby uzyskać wodór cząsteczkowy, niezbęd-
ne są woda, światło słoneczne oraz właśnie su-
pramolekularne fotokatalizatory (SFK), które 
są potrzebne do rozszczepienia cząsteczki H2O 
na cząsteczki wodoru i tlenu.

Fotokatalizator to molekuła złożona ze stu 
lub więcej atomów różnych pierwiastków, 
głównie: wodoru, węgla, azotu, tlenu i z jedne-
go lub więcej metali. Opisując w dużym uprosz-
czeniu, składa się on z trzech części:
• fotoaktywnego centrum (fotocentrum),  

w którym atomy metalu absorbują światło 
słoneczne;

• mostu/łącznika (ang. electron relay), gdzie 
po absorpcji światła następuje transfer elek-
tronów z fotocentrum;

• fotokatalitycznego centrum: tutaj, dzięki 
energii elektronów przechodzących z mo-
stu, następuje reakcja rozszczepienia czą-
steczki wody na wodór i tlen. 

– Naszym zadaniem jest zrozumienie, jakie 
czynniki determinują transfer elektronów, ja-
kie reakcje zachodzą w trakcie całego procesu 
– tłumaczy dr hab. Julien Guthmuller. – Jeśli 
do tego dojdziemy, będzie można zapropono-
wać np. modyfikację struktury molekularnej 
cząsteczki poprzez zamianę grupy atomów, tak 
by na etapie absorpcji fotocentrum pochłonęło 
całe spektrum widzialnego światła słonecz-
nego. Pracujemy również nad podniesieniem 
wydajności centrum katalitycznego i łącznika 
molekularnego, aby zoptymalizować transport 
energii i elektronów. 

Symulacje i eksperymenty

Żeby zrozumieć mechanizm działania SFK, 
potrzebna jest współpraca teoretyków i ekspe-
rymentatorów. Dr hab. Guthmuller odpowiada 
za teoretyczną część projektu. Programy jego 
autorstwa będą wykorzystane do symulacji 
widm absorpcji UV/Vis i rezonansowych widm 
RR. Eksperymenty, m.in. z użyciem takich 
technik jak spektroskopia absorpcyjna promie-
niowania UV/Vis i rezonansowa spektroskopia 
Ramana, przeprowadzi zespół prof. Benjamina 
Dietzeka z Instytutu Chemii Fizycznej Uniwer-
sytetu Friedricha Schillera w Jenie. 

Warto podkreślić, że realizacja celów projek-
tu wymaga szerokiej wiedzy z dziedzin fizyki  
i chemii, co pokazuje interdyscyplinarne zna-
czenie współpracy.

Energia odnawialna drzemie w molekule

Izabela Biała
Dział Promocji

Naukowiec z Wydziału Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki Stosowanej PG  
dr hab. Julien Guthmuller uzyskał 
grant z programu HARMONIA Naro-
dowego Centrum Nauki. Międzyna-
rodowy zespół pod jego kierunkiem 
zajmie się projektowaniem nowych 
supramolekularnych fotokataliza-
torów służących do wytwarzania 
wodoru cząsteczkowego jako odna-
wialnego źródła energii. Fot. Krzysztof Krzempek

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE
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– Obliczenia i symulacje właściwości molekuł 
prowadzone na superkomputerach posłużą do 
interpretacji danych uzyskanych podczas do-
świadczeń i dostarczą informacji, których nie da 
się uzyskać podczas eksperymentu – wyjaśnia dr 
hab. Guthmuller. – Z drugiej strony porównanie 
wyników obliczeń teoretycznych ze zmierzonymi 
danymi spektroskopowymi upewni nas, że przy-
jęte przez nas przybliżenia okazały się prawidło-
we.

Partnerzy projektu zintensyfikują 
współpracę

Projekt naukowców z PG i Uniwersytetu  
w Jenie potrwa trzy lata. Jego uczestnicy są 
przekonani, że pójdą mocno naprzód w zrozu-
mieniu procesów zachodzących w supramole-
kularnych fotokatalizatorach. Na całym świecie 
zespoły badawcze szukają nowych metod eks-
perymentalnych i teoretycznych przybliżają-
cych do zrozumienia tych procesów. W ramach 
grantu z programu HARMONIA partnerzy na-
ukowi z Gdańska i Jeny zintensyfikują trwającą 
od kilku lat współpracę. Od 2012 r. obie gru-
py  naukowców działają w ramach akcji COST 
PERSPECT-H2O pod tytułem Supramolecular 

Photocatalytic Water Splitting, w której udział 
bierze stu naukowców z całej Europy. 

Projekt pod kierunkiem dr. hab. Juliena Gu-
thmullera otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 290 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na 
badania i opłacenie stypendium dla doktoran-
ta, który w ramach części teoretycznej grantu 
będzie realizować pracę doktorską. 

W konkursie HARMONIA NCN polscy na-
ukowcy wnioskują o finansowanie badań re-
alizowanych bezpośrednio we współpracy  
z partnerem z zagranicznej jednostki nauko-
wej, w ramach programów lub inicjatyw obej-
mujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem 
wielkich międzynarodowych urządzeń ba-
dawczych. W 6. edycji konkursu finansowanie 
otrzymało 19 spośród 157 złożonych projektów. 
Wskaźnik sukcesu wyniósł 12%.

Dr hab. Julien Guthmuller 

ma 35 lat, ukończył Wydział Fizyki 
na Uniwersytecie Ludwika Pasteura 
w Strasburgu, doktorat uzyskał na 
Uniwersytecie Claude’a Bernarda  
w Lyonie w 2006 r. Odbył dwa staże 
podoktorskie: w Belgii (na Uniwer-
sytecie w Namur) i w Niemczech 
(Uniwersytet Friedricha Schillera  
w Jenie). Stypendysta Fundacji Carla 
Zeissa (2009–2011) oraz Marie Curie 
Career Integration Grant (2012–2016) 
w ramach 7. PR UE. Od 2011 r. adiunkt 
w Katedrze Fizyki Teoretycznej  
i Informatyki Kwantowej WFTiMS. 
W listopadzie 2014 r. uzyskał stopień 
doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk fizycznych.

Rys. 1. Typowy fotokatalizator
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Wręczenie nagród połączone z prezentacją 
najciekawszych projektów przed publicznością 
odbyło się 25 lutego podczas inauguracji stu-
diów II stopnia. Wydziałowa aula wypełniła się 
po brzegi. Dziekan WETI prof. Krzysztof Goczy-
ła, w towarzystwie prodziekana ds. współpracy 
i promocji prof. Marka Moszyńskiego, pogra-
tulował pięciu zespołom – oprócz pierwszej 
nagrody przyznano trzy równorzędne drugie 
nagrody oraz wyróżnienie.

Podobna uroczystość odbywa się na WETI 
rokrocznie niemal od 10 lat. Od 2007 r. studenci 
muszą zdobyć zaliczenie z przedmiotu projekt 
grupowy. Zajęcia trwają dwa semestry, odby-
wają się na pierwszym roku studiów II stopnia. 
Tym razem studenci WETI zrealizowali łącznie 
104 projekty.

Dr inż. Krzysztof Nowicki, koordynator wy-
działowy projektów grupowych, zaznacza, iż 
ich wartością jest m.in. lepsze przygotowanie 
studentów do pracy w warunkach przemysło-
wych. Natomiast prof. Krzysztof Goczyła moc-
no podkreśla siłę współpracy i zbiorowej odpo-
wiedzialności.

W skład zwycięskiej ekipy projektowej we-
szli studenci automatyki i robotyki: Michał 
Krogulecki, Maksymilian Kunt, Marcin Pioch 
oraz Adrian Szwaba. Projekt nadzorował dr inż. 
Michał Meller, adiunkt w Katedrze Systemów 
Automatyki.

– Opracowaliśmy system do stabilizacji toru 
lotu rakiety badawczej za pomocą sterów aero-
dynamicznych. Rakieta powinna lecieć pionowo 
do góry. Jest to istotne ze względów bezpieczeń-
stwa, ponieważ rakieta powinna wylądować jak 
najbliżej miejsca startu, aby nie uszkodzić siebie 
samej, a co gorsza nie spowodować zagrożenia 
dla innych osób – wyjaśnia inż. Marcin Pioch, 
lider zespołu.

System do stabilizacji toru lotu rakiety  
badawczej

Ewa Kuczkowska
Dział Promocji

Studenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki opracowali 
system do stabilizacji toru lotu rakiety badawczej za pomocą sterów aero-
dynamicznych. To najlepszy wynalazek zrealizowany przez młodych inży-
nierów w ramach zajęć pod nazwą „projekt grupowy”. Temat przedsięwzię-
cia zaproponowała gdyńska firma Space Forest.

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

LAUREACI

Pierwsza nagroda

System do stabilizacji toru lotu rakiety badaw-
czej za pomocą sterów aerodynamicznych, ze-
spół w składzie: Michał Krogulecki, Maksymilian 
Kunt, Marcin Pioch, Adrian Szwaba, opiekun dr 
inż. Michał Meller

Druga nagroda

E-book dla niewidomych, zespół w składzie: 
Arnold Antkowiak, Daria Furlepa, Jakub Jasonek, 
Anna Czaja, opiekun: mgr inż. Sylwia Babicz-
-Kiewlicz

Projekt i implementacja aplikacji edukacyjnej 
dla dzieci z autyzmem, zespół w składzie: 
Krzysztof Balcerowski, Mateusz Truszczyński, 
Damian Tykałowski, Michał Smiatacz, opiekun 
dr inż. Agnieszka Landowska

Cyfrowy syntezator dźwięku, wzorowany na in-
strumencie theremin, sterowany gestami dłoni 
z wykorzystaniem kamery time of flight oraz 
oprogramowania Max/MSP, zespół w składzie: 
Adam Górski, Andrzej Bachanowicz, Łukasz 
Suski, Rafał Siemiątkowski, opiekun: mgr inż. 
Piotr Bratoszewski

Wyróżnienie

Lampa do iluminacji budynków sterowana przez 
Internet, zespół w składzie: Mateusz Feldzen- 
sztajn, Paulina Kraśnicka, Krzysztof Krefta, 
opiekun: dr inż. Adam Mazikowski
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System został przetestowany w tunelu ae-
rodynamicznym na Politechnice Warszawskiej. 
W najbliższym czasie zostanie sprawdzony  
w prawdziwym locie rakiety.

Młodzi inżynierowie wcześniej nie intereso-
wali się tematyką rakiet badawczych. – Przed 
rozpoczęciem projektu grupowego wysłaliśmy 
kilka e-maili do kilku pomorskich firm z propozy-
cją nawiązania współpracy. Zainteresowała się 
nami firma Space Forest – opowiadają.

Jej właściciel Robert Magiera (absolwent 
WETI) zaznacza, że studenci ujęli go pomysło-
wością. Przyznaje, że firma nie szukała part-
nerów wśród studentów. Zdecydował się na 
współpracę, gdy przejrzał portfolio nadesłane 
przez studentów.

– Chłopaki przysłali linki do prezentacji wcze-
śniej zrealizowanych projektów. Jednym z nich 
była tzw. sztuczna ręka kelnera. Nigdy tego nie 
zapomnę! – mówi z uznaniem Robert Magiera. 
– Proszę sobie wyobrazić płaską płytę umiesz-
czoną na siłownikach i wrzuconą na nią kulecz-
kę. Płyta reagowała tak, by kulka nie spadła. 
Ponadto płyta „potrafiła” zatoczyć idealne koło 
wspomnianą kulką oraz była w stanie spowodo-
wać, by kulka zatoczyła na niej równy kwadrat. 
Kolejny projekt wykorzystywał odwrócone wa-
hadło. Gdy zobaczyliśmy, że studenci wykonali 
tego typu realizacje, nie mieliśmy wątpliwości, że 
dadzą radę zrobić dla nas sterowanie do rakiety.

Space Forest od kilku lat współpracuje  
z Katedrą Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, 
m.in. fundując stypendia dla najzdolniejszych  
i proponując tematy prac dyplomowych.

– Dwaj studenci, jako temat pracy magister-
skiej, zrealizowali dla nas układ elektroniczny do 
komunikacji z rakietą w locie. Dziś są naszymi 
pracownikami. Zresztą większość z nas to wy-
chowankowie PG – zdradza Robert Magiera.

Laureaci pierwszej nagrody
Fot. Piotr Niklas



36 3 / 2 0 1 5PISMO PG

Skutterudyty to minerały na bazie arsenu. 
To również nazwa ogromnej rodziny związ-
ków chemicznych o wzorze BX3 lub AB4X12,  
w którym A to metal alkaliczny lub ziem alka-
licznych, B – żelazowiec (żelazo, ruten, osm),  
a X to antymon, arsen lub fosfor. W zależno-
ści od tego, które metale z grup A i B łączą się  
z antymonem, mają one różne właściwości fi-
zyczne: mogą być np. nadprzewodnikami lub 
termoelektrykami – czyli generować napięcie 
elektryczne w wyniku istnienia różnicy tempe-
ratur na przeciwnych końcach urządzenia.

Podczas jednego z pobytów dr. Tomasza 
Klimczuka w Princeton University, w laborato-
rium uznanego odkrywcy nadprzewodników 
prof. Roberta J. Cavy (jubileuszowego doktora 

honoris causa PG), narodził się pomysł, by że-
lazowiec zamienić pierwiastkiem z sąsiedniej 
kolumny – kobaltem.

– Propozycja padła ze strony bardzo dobre-
go, młodego teoretyka i miała sens, ponieważ 
przypuszczał on, że w ten sposób zmieniłyby się 
właściwości fizyczne. Oczywiście na początku 
nie udało się tego zrobić, struktura nie była sta-
bilna – mówi dr Klimczuk. – Jeśli zamiast żela-
za wstawimy kobalt, dodamy jeden elektron do 
związku: kobalt ma o jeden elektron więcej niż 
żelazo. Ponieważ w skutterudytach występu-
ją cztery atomy żelaza, podstawienie kobaltu 
oznacza o cztery elektrony więcej. Nie można 
ich dodać „bezkarnie”. Wobec tego, co zrobić, by 
utrzymać taką samą liczbę elektronów, jaka była 

Nasz człowiek w „Nature Communications”

Izabela Biała
Dział Promocji

W marcu w czasopiśmie „Nature Communications” ukazał się artykuł, które-
go współautorem jest dr hab. Tomasz Klimczuk z Wydziału Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej PG. Publikacja dotyczy nowej rodziny związ-
ków chemicznych wywodzących się ze skutterudytów.

Dr hab. Tomasz Klimczuk ze swoimi  
studentami na Politechnice Gdańskiej

Od 2013 r. wypromował sześcioro magi-
strantów (w tym czworo z wyróżnieniem), 
dwoje zostało na studiach doktoranckich. 
Zespół naukowy dr. Klimczuka to trójka 
doktorantów, piątka magistrantów i po-
nad dziesięciu studentów, którzy przycho-
dzą na spotkania w ramach Journal Club, 
aby dyskutować o nowościach literatu-
rowych. „Najstarsza” doktorantka dzięki 
Stypendium Wyszehradzkiemu spędziła 
pół roku na Uniwersytecie Karola w Pra-
dze. Kolejny doktorant w lipcu wyjeżdża 
na prestiżowy Johns Hopkins University 
do laboratorium prof. Tyrela McQueena, 
który pracę doktorską przygotowywał  
u prof. Roberta J. Cavy. Dwie przyszłe 
magistrantki dr. Klimczuka w ramach wy-
miany studenckiej wyjadą na Uniwersytet 
w Suwon (Korea Południowa), a jedna do 
Paul Scherrer Institute w Szwajcarii.

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

Fot. Piotr Niklas
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na początku, w znanej strukturze z udziałem że-
laza? 

Naukowcy postanowili zabrać „nadwyżkę” 
elektronów z antymonu i zamiast 12 atomów 
tego pierwiastka dać tylko 8, a pozostałe 4 ato-
my zamienić atomami cyny, która ma o jeden 
elektron mniej niż antymon. W ten sposób uda-
ło się znieść nadliczbowe elektrony i ustabilizo-
wać strukturę. 

– Dotąd nikt nie podejmował takich prób,  
a prof. Cava lubi powierzać mi ryzykowne testy, 
ponieważ się nie załamuję, mimo 99% niepowo-
dzeń takich eksperymentów. Spróbowałem. I wy-
szło – opowiada fizyk z Politechniki Gdańskiej. 
– Zrobiłem pierwszy, drugi, trzeci związek, przy 
dziesiątym musiałem wrócić do Polski.

Zespół Cava Lab kontynuował badania.  
W publikacji w „Nature Communications”  
pt. A large family of filled skutterudites stabili-
zed by electron count opisane zostały 43 nowe 
związki chemiczne. Liczba materiałów, które 
można na tej samej zasadzie stworzyć, sięga 
kilkuset. Jak to możliwe? Biorąc lit, antymon 
zmieszany z cyną i kobalt, otrzymamy taką 
samą liczbę elektronów, gdy zamiast kobaltu 
użyjemy rodu lub irydu. Zamiast litu może-
my wykorzystać sód, potas, wapń, stront, bar  
i jeszcze 14 pierwiastków lantanowców. I wresz-
cie – zamiast antymonu – możemy do syntezy 
użyć arsenu lub fosforu, ale wówczas w miejsce 
cyny należy zastosować german. Stąd liczba 
wszystkich kombinacji daje kilkaset możliwych 
nowych skutterudytów.

To właśnie olbrzymi potencjał opisanej przez 
badaczy grupy związków zadecydował o przy-
jęciu artykułu do publikacji przez tak znakomi-
ty tytuł. Naukowcy przebadali część związków 

pod względem właściwości fizycznych, szuka-
jąc nadprzewodnictwa.

– Nie znaleźliśmy go, ale kropka nie jest jesz-
cze postawiona. Poszukiwania będą kontynu-
owane – podkreśla dr Klimczuk. – Otwierając 
drzwi do tak dużego „pokoju”, można znaleźć 
wszystko. Na pewno warto wytwarzać i badać 
kolejne związki. Pomysł jest, nie brakuje mi stu-
dentów chętnych do pracy laboratoryjnej, mam 
też materiały i piece, w których można prowadzić 
syntezę. Mam nadzieję, że uda mi się pozyskać 
środki na zakup nowoczesnego dyfraktometru 
rentgenowskiego, który pozwala testować pro-
dukt syntezy, sprawdzać, czy próbka jest jed-
norodna, czysta chemicznie. Bez tej pewności 
ostatni etap prac – badanie właściwości fizycz-
nych – z reguły mija się z celem.

Struktura krystalograficzna tzw. wypełnionego skutte-
rudytu o wzorze chemicznym AB4X12. Atomy antymonu 
(kule pomarańczowe) tworzą łączące się wierzchołkami 
oktaedry, w środku których znajduje się atom metalu
przejściowego B (kule czerwone). Wolne przestrzenie 
pomiędzy oktaedrami są zapełnione przez metal A (kule 
niebieskie)

Doktorantka Judyta 
Strychalska, dr hab. 
Tomasz Klimczuk, dok-
torant Michał Winiarski 
i magistrantka Barbara 
Leśniak
Fot. Piotr Niklas
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Fotowoltaika to jedna z najpopularniejszych 
na świecie metod wykorzystywania energii 
odnawialnej. Do przetwarzania światła sło-
necznego na energię elektryczną wykorzystuje 
się ogniwa fotowoltaiczne (popularnie zwane 
bateriami słonecznymi). Urządzenia tego typu 
mogą działać nawet 30 lat. Później producenci 
mają obowiązek poddać je recyklingowi.

Głównym surowcem do produkcji ogniw jest 
krystaliczny krzem o czystości 99%. Wytworze-
nie go wymaga drogich, energo- i czasochłon-
nych technologii. Zespół naukowców z WCh 
pod kierunkiem prof. Ewy Klugmann-Radziem-
skiej, kierownika Katedry Aparatury i Maszy-
noznawstwa Chemicznego, opracował metodę 
pozwalającą odzyskać taki „czysty” krzem ze 
zużytych baterii słonecznych, szybko i znacznie 
obniżając koszty procesu.

– W przypadku zużytych ogniw starszego 
typu, zawierających stosunkowo grubą war-
stwę krzemu, można odzyskać podłoże krzemo-
we w całości i po raz kolejny wytworzyć na jego 
bazie ogniwa o parametrach elektrycznych nie 
gorszych niż w przypadku produkcji z użyciem 
nowego materiału – tłumaczy prof. Klugmann-
-Radziemska. – Jeśli podłoża nie uda się odzy-
skać w całości, krzem może być wykorzystany do 

powtórnego przetworzenia. W obu przypadkach 
odzyskany materiał charakteryzuje się wysoką 
czystością.

W ciągu czterech lat zespół naukowców 
opracował nie tylko technologię odzyskiwania 
krzemu, ale także półautomatyczny prototyp 
urządzenia, które jest w stanie przeprowadzić 
odzysk dla kilkunastu, a nawet kilkuset ogniw 
krzemowych jednocześnie.

Innowacyjna technologia chemicznej ob-
róbki ogniw fotowoltaicznych autorstwa na-
ukowców z PG umożliwia odzyskanie krzemu 
w postaci bryłek lub proszku. Uzyskany w taki 
sposób surowiec może być wykorzystywany 
również do produkcji mikroprocesorów, mikro-
komponentów i innych układów scalonych oraz 
jako dodatek do stali, podnoszący jej jakość. 

Zarówno metoda, jak i urządzenie zostały 
opatentowane. Rozwiązanie może być stoso-
wane do recyklingu dominujących na rynku 
technologii baterii słonecznych I generacji – 
krzemowych.

Obecnie zespół prof. Klugmann-Radziem-
skiej zajmuje się opracowaniem technologii 
odzysku materiału dla ogniw II generacji – cien-
kowarstwowych, które zdobywają coraz więk-
szą popularność. 

Izabela Biała
Dział Promocji

Małgorzata Kitowska
Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii

Zespół naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej opraco-
wał innowacyjną metodę recyklingu krzemu z baterii słonecznych. Technolo-
gia jest dużo szybsza i tańsza od stosowanych obecnie na świecie.

Drugie życie baterii słonecznych
Nowa metoda odzysku krzemu z ogniw  
fotowoltaicznych powstała na PG

Fot. z archiwum Ewy Klugmann-Radziemskiej
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Przygotowania do wyprawy trwały długo 
przed wypłynięciem statku Horyzont II. Aby móc 
zgodnie z obowiązującymi przepisami poruszać 
się po terenie prawnie chronionego Archipe-
lagu Svalbard, musiałyśmy dopełnić wszelkich 
formalności, w myśl których m.in. przeszłyśmy 
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, ratownic-
twa medycznego oraz przede wszystkim posłu-
giwania się bronią. Zaopatrzone w wiedzę i na-
byte umiejętności militarne mogłyśmy wyruszyć 
w podróż do lodowej krainy – na największą wy-
spę Archipelagu Svalbard – Spitsbergen. 

Morska podróż po niespokojnych wodach 
trzech wielkich mórz (Morze Bałtyckie, Gren-
landzkie, Północne) trwała osiem dni. W piątek, 
a właściwie z piątku na sobotę (4 na 5 lipca)  
o godz. 1.30 dotarłyśmy na miejsce. Rozpoczęła 
się ciężka praca przy rozładunku, która trwała 

ponad 24 godz. Następnego dnia rozpoczęły-
śmy prace terenowe.

Obszar badań terenowych obejmował zlew-
nię Revdalen (fot. 1), w skład której wchodzą 
rzeka Revelva oraz jezioro Rewatnet. Zlewnia 
usytuowana jest w fiordzie Hornsund, w odle-
głości ok. 5 km od Polskiej Stacji Polarnej. Duże 
zróżnicowania terenu zlewni Revdalen czyni in-
teresującym ten fragment archipelagu, aczkol-
wiek stanowi dla członków wyprawy wyzwanie 
w zakresie umiejętności terenowych, w tym 
wspinaczkowych. Na tym obszarze występują 
wszystkie formy geologiczne, co stwarza wa-
runki do wykonania kompleksowych badań na 
temat depozycji zanieczyszczeń w poszczegól-
nych komponentach środowiska abiotycznego. 
Należy podkreślić, iż rejon fiordu Hornsund za-
licza się do szlaków wędrówek niedźwiedzi po-

Wyprawa polarna na Spitsbergen
Hornsund 2014

Katarzyna Kozak
Małgorzata Szopińska
Wydział Chemiczny

Od 27 czerwca do 19 lipca 2014 r. uczestniczyłyśmy w wyprawie polarnej 
ujętej w programie badawczym zawartym w projekcie grantowym nr 
2013/09/N/ST10/04191, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. 
„Badanie modyfikacji chemizmu wód zlewni rzeki Revelvy (obszar fiordu 
Hornsund, Spitsbergen) przez zanieczyszczenia antropogeniczne przy zróż-
nicowanym zasilaniu przez wody atmosferyczne”.

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE
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larnych, wobec czego poruszając się w terenie, 
zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność. 

Na fot. 2 przedstawiono mapę z lokalizacją 
punktów pobierania próbek. W ramach projek-
tu pobrałyśmy 82 próbki wód spływnych i stoją-
cych (92 l wody). Przedmiotem prowadzonych 
badań jest poznanie dróg przemieszczania się 
zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń określo-
nych jako priorytetowe wg programu AMAP) 
na terenach Arktyki, na przykładzie zlewni rzeki 
Revelvy. Głównym celem naukowym projektu 
jest wykorzystanie wyników analiz próbek wód 
powierzchniowych i opadowych pobranych z ob-
szaru zlewni rzeki Revelvy (pokrywa śnieżna, je-
zioro, rzeka, strumienie, cieki) do określenia mi-
gracji zanieczyszczeń w środowisku arktycznym 
o znikomym lokalnym wpływie zanieczyszczeń. 
Wybrany rejon tworzy wyjątkowe środowisko do 
oceny źródeł, dróg transportu i akumulacji zanie-
czyszczeń wprowadzanych do środowiska w skali 
globalnej. Kilkoma fotografiami ilustrujemy róż-
ne prace w terenie (fot. 3–4).

Pobyt w Polskiej Stacji Polarnej był dla nas 
cennym doświadczeniem. Stacja umiejscowio-

na jest w południowo-zachodniej części wyspy 
Spitsbergen, na północnym brzegu fiordu Horn-
sund (77°00’N, 015°33’E). Dziś ma charakter ca-
łoroczny. Wchodząc do Stacji, ma się wrażenie, 
jakby przekraczało się próg schroniska górskie-
go. Jest cała zbudowana z drewna i panuje tam 
bardzo rodzinna atmosfera. Uczestnicy różnych 
wypraw, tych dłuższych i tych krótkich, często 
nazywają ją „domem polarnym”. Rytm dnia ma 
charakter stały i jest ściśle określony przez sze-
reg obowiązków. Śniadania i obiady podaje się  
o wyznaczonych porach i są spożywane wspól-
nie, po to, by ułatwić pracę polarnikom oraz 
utrzymać ciepły, rodzinny charakter. Na fot. 5 
przedstawiono widok na Stację z drogi na szczyt 
góry Fugleberget, a na fot. 6 – wnętrze Polskiej 
Stacji Polarnej.

Oprócz ciężkiej pracy w terenie, która zajmo-
wała większość dnia (w tradycyjnym rozumie-
niu – bo praktycznie dzień polarny trwał przez 
cały okres pobytu na Spitsbergenie), można 
było skorzystać z różnych dodatkowych gór-
skich spacerów organizowanych przez polarni-
ków. Jednym z nich był spacer na Fugleberget 

2

4
Fot. Katarzyna Przygodzka

3

5
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(569 m n.p.m.). Była to wspaniała wyprawa, ale 
oczywiście nie obyło się bez przygód. Przy zej-
ściu ze szczytu jednemu z polarników odpadła 
podeszwa od buta. Najpierw od jednego buta, 
później od drugiego! Mieliśmy niezły ubaw, ale 
i też niemały problem do rozwiązania. Teren jest 
bardzo trudny – zbocza zbudowane są z rucho-
mych skałek, niejednokrotnie pokrytych śnie-
giem. Trzeba było wykazać się nie lada kreatyw-
nością, by naprawić obuwie. Ponieważ była to 
króciutka wycieczka (miała trwać kilka godzin), 
nie zapakowaliśmy wielu rzeczy do plecaków. 
Początkowo próbowaliśmy sobie poradzić sami. 
Najpierw owiązaliśmy but bandażami, a później 
kolega Krzysiek poświęcił swoje kalesony, by 
ułatwić Pawłowi zejście (już tłumaczę: kalesony 
pocięliśmy w celu umocnienia podeszwy – efekt 
widoczny na fot. 7). Pomogło. Mogliśmy powo-
li schodzić ze szczytu. Jednak w międzyczasie 
przez radio zawiadomiliśmy również Stację  
o tym przypadku i oczywiście koledzy przyszli 
nam z pomocą – przynieśli nową parę butów. Do 
Stacji dotarliśmy ok. 1.00 (a powrót planowany 
był na godzinę 23.00). Na szczęście wszystko 
skończyło się bez żadnych fizycznych urazów. 
Ucierpiały jedynie buty, które tego dnia skoń-
czyły swój żywot.

Podczas któregoś z wieczorów małą grupką 
wybraliśmy się również na lodowiec Hansbreen 
(fot. 8). Udało się nam zaobserwować cielenie 
się lodowca, wypływy pod lodowcem, kriokoni-
ty (ang. cryoconit – są to wgłębienia na lodowcu 
wypełnione wodą, pojawiające się na nim wsku-
tek nagromadzenia się jakiegoś ciemniejszego 
elementu, np. odłamków skalnych, zanieczysz-
czeń organicznych itp.), szczeliny lodowcowe 
głębokie na kilkadziesiąt metrów. Po prostu 
pięknie. 

Dodatkową atrakcją organizowaną po raz 
pierwszy w Hornsundzie był maraton – I Półma-
raton Hornsundzki. Zaskoczyła nas organizacja 
tego przedsięwzięcia. Szczerze mówiąc, myśla-
łyśmy, że to będzie „taki sobie” bieg – zmierzy-
my czasy i po krzyku. A tymczasem podejście  
i zaangażowanie organizatorów i uczestników 
budziły w nas podziw. Był to fantastyczny ele-
ment integracyjny dla osób obecnych w Stacji. 
Oczywiście wzięłyśmy udział w tym wydarzeniu.

Mimo tak krótkiego pobytu nasze serca zapa-
łały gorącą miłością do tej lodowej krainy.

***
Chciałybyśmy serdecznie podziękować zi-

mownikom XXXVI i XXXVII Wyprawy Polarnej 
PAN oraz letnikom obecnym w Polskiej Stacji 
Polarnej za niezapomniane chwile. Ponadto 
składamy podziękowania prof. Żanecie Polkow-
skiej oraz kierownikowi Katedry prof. Jackowi 
Namieśnikowi za wsparcie w przygotowaniach 
do tej wymarzonej, bogatej w doświadczenia 
wyprawy polarnej na Spitsbergen.

5

6 7

Fot. Katarzyna Przygodzka
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„Polonia Technica” powstała 16 maja 1941 r. 
w Nowym Jorku, który w tym czasie był naj-
większym skupiskiem polonijnym w Stanach 
Zjednoczonych. Stowarzyszenie zostało zało-
żone z myślą o powojennych emigrantach, by 
otoczyć troską i opieką byłych żołnierzy. Obec-
nie kontynuuje ono swój kierunek działania, 
chcąc pomagać szerokiej grupie polonijnych 
profesjonalistów i starając się budować pre-
stiż polskich inżynierów w Ameryce. Znaczenie  
i zasięg działania stowarzyszenia zmieniły się 
po roku 1989, gdy powstały nowe możliwo-
ści współpracy z konsulatem generalnym RP  
w Nowym Jorku. W gościnnych salach konsula-
tu, w których odczuwa się atmosferę przyjaźni 
i klimat wolnej Polski, odbywa się wiele spo-
tkań polonijnych. Nasza organizacja wnosi 
swój wkład w kształtowanie oblicza Polonii. 
Nowe czasy zmuszają nas do zmiany programu 
działań. 

Dotychczasowa działalność 
stowarzyszenia

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techni-
ków „Polonia Technica” odbyło się 18 stycznia 
2015 r. w siedzibie Polish Institute of Arts and 
Sciences of America (PIASA) w Nowym Jorku. 
Wybrano na nim nowe władze oraz przeprowa-
dzono żywą dyskusję na temat programu prac 
związanych ze zbliżającym się 75. jubileuszem 
stowarzyszenia, który będzie obchodzony 
w maju 2016 r. Zebranie zaszczyciła swoją 
obecnością Urszula Gacek, konsul generalna 
z konsulatu RP w Nowym Jorku. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawiciele organizacji 
polonijnych z Nowego Jorku i Filadelfii. 

Uczestnicy zebrania zapoznali się z progra-
mem stowarzyszenia obejmującym szeroki za-
kres działań. 

„Polonia Technica” bierze udział m.in. w pra-
cach komisji nominacyjnej przy konsulacie RP, 
w popularnym polonijnym konkursie „Wybitny 
Polak za granicą”, organizowanym przez PAN-
GEA, w którym w roku 2014 brał udział członek 
honorowy PT, znakomity informatyk, prof. An-
drzej Targowski.

Jak zwykle w miesiącu czerwcu zorganizo-
wano pielgrzymkę do Amerykańskiej Często-
chowy, aby wspólnie uczestniczyć we mszy 
świętej odprawianej corocznie w intencji pol-
skich inżynierów i uzyskać duszpasterskie bło-
gosławieństwo dla działalności PT. Podczas 
mszy polonijni inżynierowie ofiarowali dary 
dla muzeum w sanktuarium – w roku 2014 był 
to medal im. Erazma Jerzmanowskiego, fi-
lantropa, wybitnego inżyniera działającego  
w Ameryce na przełomie XIX i XX w., znanego ze 
swoich, nowoczesnych na owe czasy, osiągnięć 
w produkcji gazu świetlnego, twórcy dużej for-
tuny, która została wykorzystana do wsparcia 
wielu polonijnych akcji filantropijnych, a także 
m.in. przyczyniła się do utworzenia prestiżowej 
nagrody znanej jako Polski Nobel, przyznanej 
wielu wybitnym Polakom. Stowarzyszenie PT 
współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Pro-
kocimia im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, 
propagując osiągnięcia inż. Jerzmanowskiego 
w środowisku polonijnym. 

Tradycyjnie stowarzyszenie PT wsparło dzia-
łania kulturalne organizacji polonijnych, m.in. 
Związku Śpiewaków w Ameryce, Polish Herita-
ge Society, Polskiego Uniwersytetu Ludowego, 
Organizacji Polskich Studentów w Nowym Jor-
ku. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestni-
czyli w szeregu spotkań organizowanych w pol-
skim konsulacie na Manhattanie, w obchodach 
Święta Konstytucji 3 Maja, Gali Marszałka Pił-
sudskiego, Święta Niepodległości Polski 11 Li-
stopada i innych. Tradycyjna doroczna Parada 
Pułaskiego na Piątej Alei zgromadziła duże gro-

Stowarzyszenie Inżynierów „Polonia Technica” 
USA i jego aktualne wyzwania

Janusz Romański
Prezes „Polonia Tech-
nica”

Stowarzyszenie „Polonia Technica” należy do organizacji polonijnych, które 
powstały w okresie II wojny światowej. Stąd bierze się ich patriotyczny 
rodowód, tradycje oraz formy działania na ziemi amerykańskiej.
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no członków i sympatyków PT, którzy aktywnie 
wsparli to polonijne wydarzenie, manifestując 
przywiązanie do polskiego dziedzictwa naro-
dowego. W styczniu 2015 r. członkowie PT licz-
nie uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zor-
ganizowanym w Polskim Domu Narodowym na 
Greenpoincie. Ponadto po latach został odtwo-
rzony oryginalny, kolorowy wzór znaczka sto-
warzyszenia „Polonia Technica” symbolizujący 
powrót do tradycji.

Stowarzyszenie od lat owocnie współpra-
cuje na polonijnym forum z licznymi organiza-
cjami, m.in. z Polskim Instytutem Naukowym 
czy Instytutem Józefa Piłsudskiego. Na semi-
narium Rady Polskich Inżynierów Ameryki Pół-
nocnej, które odbyło się w październiku 2014 r. 
w Toronto w Kanadzie, autor niniejszego tekstu 
przedstawił referat „Wymagania stawiane ab-
solwentom uczelni technicznych przez prze-
mysł XXI wieku”. Z kolei w ramach kooperacji 
z Ojcami Paulinami w Amerykańskiej Często-
chowie odbywa się promowanie polonijnych 
inżynierów i stowarzyszenia PT, zaś współpra-
ca z Naczelną Organizacją Techniczną w Polsce 
polega na dostarczaniu aktualnych informacji  

z życia inżynierskiego środowiska Polonii ame-
rykańskiej oraz udzielaniu wsparcia jako patron 
medialny.

„Polonia Technica” dofinansowała produk-
cję filmu o Rudolfie Modrzejewskim, wybitnym 
budowniczym mostów w Ameryce i Kanadzie. 
Film ma stanowić pomoc edukacyjną dla szkół 
języka polskiego w Ameryce. Oprócz tego kon-
tynuowana jest przyjacielska współpraca ze 
Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej 
(poprzez wsparcie dorocznego programu uro-
czystości Dnia Żołnierza), a także z wybranymi 
uczelniami technicznymi w Polsce. 

Do działalności stowarzyszenia zalicza się 
również program wypoczynkowo-turystycz-
ny, obejmujący zorganizowanie dla członków  
i sympatyków PT spływu kajakowego rzeką De-
laware, turystycznej wycieczki do Minnewaska 
i innych atrakcji.

Przebieg walnego zebrania

Po sprawozdaniach nastąpiła część medial-
na walnego zebrania. Wyemitowany został film 
„Historia Polonia Technica – 70 lat”, a następ-
nie wygłoszono referat zatytułowany „Wybitni 
polsko-amerykańscy inżynierowie i ich epoko-
we osiągnięcia”. Podkreślono w nim dokonania 
takich inżynierów, jak m.in. Tadeusz Sendzimir, 
twórca technologii walcownictwa blach cien-
kich, Frank N. Piasecki, wybitny konstruktor 
militarnych helikopterów typu tandem, Rudolf 
Modrzejewski (Ralph Modjeski), budowniczy 
ponad 40 mostów w Ameryce i Kanadzie, dr 
Stephanie Kwolek, twórczyni epokowego wy-
nalazku – Kevlaru (włókna sztucznego), Paul 
Baran, utalentowany projektant sieci – network 
– używanej do dzisiaj w Internecie, Steve Wo-
zniak, wynalazca komputera personalnego PC, 
Henry Petroski, wybitny autor wielu książek  
w zakresie historii techniki i technologii. Należy 
zauważyć, że część przedstawionych osób jest 
członkami honorowymi PT. 

Warto dodać, że ten sam referat piszący te 
słowa przedstawił podczas uroczystych ob-
chodów jubileuszu 110 lat Politechniki Gdań-
skiej, w czasie inauguracji roku akademickiego 
2015/2016. JM Rektor prof. Henryk Krawczyk 
otrzymał wówczas okolicznościowy upominek 
od inżynierów polonijnych z USA w postaci mi-
niatury słynnego Dzwonu Wolności, który znaj-
duje się w Filadelfii.

W wyniku przeprowadzonych wyborów 
wyłoniono skład zarządu i komisji rewizyjnej 

Fot. 1. Konsul generalna z konsulatu RP w Nowym Jorku pani Urszula Gacek otrzymuje 
na pamiątkę spotkania monografię „Zarys historyczny Stowarzyszenia Polonia Technica”. 
Po lewej ustępujący prezes Ryszard Bąk, po prawej nowo wybrany prezes dr inż. Janusz 
Romański
Fot. Małgorzata Romańska
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stowarzyszenia „Polonia Technica” w kadencji 
2015–2017. Prezesem stowarzyszenia PT został 
dr Janusz Romański. Następnie głos zabrała 
Urszula Gacek, konsul generalna w konsulacie 
RP w Nowym Jorku. Konsul złożyła serdeczne 
gratulacje nowo wybranemu zarządowi. Po-
dziękowała ustępującym władzom PT za odda-
ną i ofiarną pracę na rzecz Polonii. Podkreśliła 
swoje zadowolenie z faktu, że stowarzyszenie 
inżynierów „Polonia Technica” istnieje już 74 
lata i ma zasłużony dorobek dla Polonii. Orga-
nizacja może oczekiwać ze strony konsulatu 
wsparcia, szczególnie przy realizacji programu 
obchodów jubileuszu 75-lecia stowarzyszenia. 
Sprawy inżynierów nie są jej obce, stwierdziła 
konsul, gdyż jej mąż jest inżynierem. W dal-
szej części swojego wystąpienia Urszula Gacek 
podkreśliła, że dzisiejsza polska emigracja jest 
inna od dawniejszej, ma inne oczekiwania, co 
szczególnie przejawia się w młodym pokoleniu, 
używającym na co dzień nowych technologii, 
digitalizacji, iPodów, Internetu. Młoda genera-
cja aktywnie udziela się na portalach społecz-
nościowych, takich jak Facebook czy Twitter. 
Ważne jest zatem, aby PT nie utraciła kontaktu 
z młodą Polonią – trzeba jej zaproponować coś 
interesującego, gdyż młodzi oczekują oferty 
uwzględniającej ich potrzeby. Konsul zazna-
czyła, że nowojorski konsulat jest otwarty na 

współpracę ze stowarzyszeniem PT i oczekuje 
propozycji od inżynierów. Przekazała również 
inżynierom polonijnym serdeczne zaprosze-
nie do konsulatu i do częstszego uczestnictwa  
w imprezach kulturalnych przez niego organi-
zowanych.

Po tym wystąpieniu prezes Romański oraz 
ustępujący prezes Ryszard Bąk oficjalnie  
w imieniu członków stowarzyszenia PT wrę-
czyli pani konsul monografię Zarys historyczny 
Stowarzyszenia Polonia Technica wraz z okolicz-
nościową dedykacją. Konsul ofiarowano także 
wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, pracę 
naukową pt. Wynalazczość polska w Stanach 
Zjednoczonych autorstwa prof. Sławomira Ło-
tysza, pracownika naukowego PAN i członka 
zagranicznego PT.

Nowe zadania i plany na przyszłość

Po przerwie jako pierwszy w dyskusji głos 
zabrał prezes Romański, który omówił zasadni-
cze kierunki działań PT w nowej kadencji. Sto-
warzyszenie musi zadbać o wzrost liczebności 
członków – w tym celu należy przede wszyst-
kim uaktualnić stronę internetową. Odnowie-
nia wymaga także publikacja Biuletynu PT  
w formie elektronicznej. Trzeba też założyć 
profil stowarzyszenia PT na portalach społecz-
nościowych Facebook i Twitter. 

Istotnym zadaniem jest przygotowanie III 
Światowego Zjazdu Polskich Inżynierów zapla-
nowanego na czerwiec 2016 r. we Wrocławiu. 
Będzie to doskonała okazja do zaprezentowa-
nia intelektualnych możliwości i profesjonal-
nego dorobku polonijnych inżynierów. Zjazd 
będzie także miejscem światowej integracji 
polskich inżynierów. Wiemy, że Polska jest 
żywotnie zainteresowana wykorzystaniem 
potencjału intelektualnego i możliwości zawo-
dowych polskich inżynierów działających poza 
granicami kraju, w tym w USA. Polonijni inży-
nierowie pragną poszerzyć współpracę z ma-
cierzystymi uczelniami.

Według autora niniejszego tekstu Stowa-
rzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej 
powinno poszerzyć swój program działania  
o współpracę z absolwentami uczelni działają-
cymi poza granicami Polski. Może temu służyć 
uaktualniona strona internetowa SAPG, można 
także dołączyć linki do stowarzyszeń polskich 
inżynierów w Europie i Ameryce. Winna tak-
że doczekać się sfinalizowania sprawa Księgi 
Wybitnych Absolwentów Uczelni Politechniki 

Fot. 2. Dr inż. Janusz Romański wręcza JM Rektorowi prof. Henrykowi Krawczykowi minia-
turę słynnego Dzwonu Wolności, prezent od inżynierów polonijnych z USA
Fot. Krzysztof Krzempek

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE
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Gdańskiej, by utrwalić sukcesy jej znakomitych 
wychowanków.

Nowo wybrany prezes „Polonia Technica” 
zaprasza serdecznie wszystkich profesjona-
listów i sympatyków do współpracy i udziału  
w pracach organizacji PT.

Życzymy członkom i władzom Stowarzy-
szenia Inżynierów Polskich „Polonia Technica” 
kadencji 2015–2017 dalszych sukcesów w bu-
dowie prestiżu polonijnego inżyniera i pełnej 
realizacji celów i zadań dla dobra amerykań-
skiej Polonii i naszej Ojczyzny, Polski. 

Celem Igrzysk jest zwiększenie zaintereso-
wania informatyką wśród młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych oraz promocja studiów na 
WETI. W tegorocznych zawodach wzięło udział 
30 uczniów spośród 45 wcześniej zarejestrowa-
nych. Reprezentowali oni 11 różnych szkół z Po-
morza.

Zawody polegały na rozwiązaniu w ciągu 
czterech godzin jak największej liczby zadań 
programistycznych spośród przygotowanych 
pięciu. Za każde zadanie można było zdobyć od 
80 do 100 punktów, w zależności od jego stop-
nia trudności. Czas przeznaczony na rozwiązanie 
zadań był celowo zbyt krótki, aby uporać się ze 
wszystkimi, więc zawodnicy musieli wykazać się 
nie tylko sprawnością w wykonywaniu zadań i ich 
implementacji, ale także umiejętnością oceny 
trudności problemu i przewidzenia ilości czasu 
potrzebnego na jego rozwiązanie.

Uczestnicy starli się z szerokim zakresem pro-
blemów – od czysto inżynierskich, jak w zadaniu 
„Zegar”, w którym należało zidentyfikować se-
kwencję znaków o określonej charakterystyce, 
aż po nietrywialne zagadnienia matematyczne, 
jak w zadaniu „Kromlech”, którego celem było 

wyznaczenie liczby możliwych pokolorowań 
pewnej konstrukcji. Celem zadania „Kałuże” 
było zidentyfikowanie miejsc na nierównym pla-
cu, w których będą się tworzyły kałuże. Zadanie 
„Planowanie nauki” wymagało uporządkowania 
kursów doszkalających, tak aby każdy kurs roz-
począć jedynie po ukończeniu kursów go poprze-
dzających, zaś rozwiązanie zadania „Pasmo gór-
skie” wymagało umiejętności zidentyfikowania 
w grafie struktury o podanych właściwościach.

Zawodnicy mierzyli się z zadaniami w wa-
runkach kontrolowanej samodzielności w la-
boratoriach NE237 i NE239 nowego gmachu 
WETI. Każdy z nich miał do dyspozycji komputer  
z przygotowanym środowiskiem programistycz-
nym. W czasie trwania zawodów uczestnicy mieli 
możliwość częściowego sprawdzenia popraw-
ności rozwiązania poprzez uruchomienie go na 
wybranych testach. Wyniki zostały ocenione 
pełnym zestawem danych testowych dopiero po 
zakończeniu zawodów. W ocenie zadań, zarów-
no podczas trwania zawodów, jak i po ich zakoń-
czeniu, wykorzystano system STOS autorstwa 
dr. inż. Krzysztofa Ocetkiewicza z Katedry Algo-
rytmów i Modelowania Systemów.

Czwarte Igrzyska Akademii ETI

W sobotę 21 lutego 2015 r. odbyła się kolejna edycja Igrzysk Akademii ETI. 
Zawody te organizuje od czterech lat Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki PG. Udział w nich mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych regionu pomorskiego. 

Dr inż. Janusz Romański jest doświadczonym specjalistą w zakresie 
projektowania systemów helikopterowych. Od lat aktywnie działa 
w licznych organizacjach polonijnych. Należy do amerykańskich or-
ganizacji inżynierskich: American Helicopter Society (AHS), Ameri-
can Society For Mechanical Engineers (ASME), American Society for 
Engineering Education (ASEE), Society of Manufacturing Engineers 
(SME), American Society for Testing and Materials (ASTM). Jest za-
trudniony na stanowisku profesora na Widener i Drexel University, 
PA. Absolwent PG z rocznika 1968.

Krzysztof Ocetkiewicz
Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE/EDUKACJA
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Rywalizacja była zacięta, o czym świadczą 
wyniki. Różnica pomiędzy najlepszym wyni-
kiem (266,0 pkt.) a piątym w kolejności (248,4 
pkt.) to niecałe 18 pkt., a czwarty i piąty wynik 
dzieli jedynie 1,6 pkt. Jeszcze mniej dzieli dru-
gi i trzeci wynik – dwóch zawodników zdobyło 
po 258,8 pkt. Dziewięciu zawodników uzyskało 
wynik powyżej 100 pkt. Głównymi nagrodami,  
o które walczyli uczestnicy zawodów, są stypen-
dia dziekana WETI w wysokości od 300 zł do 600 
zł (w zależności od zdobytego miejsca), wypłaca-
ne przez cały pierwszy rok studiów na Wydziale. 
Laureatem pierwszego miejsca IV Igrzysk Aka-

demii ETI został Tomasz Kanas z III LO w Gdyni. 
Kolejne miejsca zdobyli ex aequo Jakub Łyskawa 
z III LO w Gdańsku i Wojciech Bączkowski z III LO 
w Gdyni, Adrian Akerman z III UKLO w Tczewie  
i Andrzej Pomirski z V LO w Gdańsku.

Zawody zostały przygotowane przez Komisję 
Igrzysk Akademii ETI w składzie: dr inż. Krzysztof 
Ocetkiewicz (przewodniczący), mgr inż. Andrzej 
Jastrzębski i mgr Marcin Jurkiewicz. Opieku-
nem naukowym tego przedsięwzięcia jest prof. 
Marek Kubale, kierownik Katedry Algorytmów  
i Modelowania Systemów.

EDUKACJA/STUDENCI

Tym samym ponad 2 tys. studentów bę-
dzie miało okazję spotkać specjalistów z wio-
dących w branży technicznej przedsiębiorstw  
i pochwalić się swoją wiedzą oraz zaangażowa-
niem. Na Politechnice Gdańskiej zorganizowa-
nych zostanie 7 warsztatów, a zapisy potrwają 
od 16 do 31 marca.

Od 5 lat stowarzyszenie IAESTE (Internatio-
nal Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience) zaprasza specjali-
stów z różnych dziedzin na największe uczelnie 
techniczne w kraju, aby ci podzielili się swo-
ją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. 
CaseWeek to niezwykła okazja do zetknięcia 
się z zadaniami opartymi na codziennej pracy  
w firmach zatrudniających inżynierów i wyty-
czenia własnej ścieżki zawodowej. Jest to rów-
nież szansa na zdobycie wpisu do CV lub prak-
tyki, stażu, a nawet pracy.

Projekt stanowi sposób na zacieśnienie re-
lacji między światem biznesu a uczelniami 
technicznymi. – Chcemy, żeby jak największa 
liczba studentów miała szansę dowiedzieć się, 
na czym polega specyfika branży, w której kie-
runku się kształcą. Dzięki CaseWeekowi set-

CaseWeek – największy cykl warsztatów  
inżynierskich – również w Gdańsku

ki studentów zyskają szansę na zetknięcie się  
z realnymi problemami postawionymi przez po-
tencjalnych pracodawców i na lepszy start na 
rynku pracy – opowiada tegoroczna koordyna-
torka projektu, absolwentka Politechniki Gdań-
skiej, Marta Jagusztyn.

– Bierzemy powtórnie udział w CaseWeeku, 
bo to jeden z tych projektów, w których przyszli 
inżynierowie mogą poznać specyfikę pracy w na-
szej firmie, a my przypomnieć sobie czas, gdy by-
liśmy studentami. Elastyczna forma warsztatów 
pozwala na weryfikację wzajemnych oczekiwań 
w atmosferze wspólnej pracy, a przy okazji wszy-
scy mogą się trochę rozerwać – komentuje Bo-
gumił Haponiuk, przedstawiciel firmy Siemens.

Wszystkie warsztaty CaseWeek są darmowe 
i dostępne zarówno dla studentów, jak i dla ab-
solwentów, ale liczba miejsc jest ograniczona. 
Selekcja uczestników odbywa się na podstawie 
wytycznych firmy organizującej dane szkole-
nie. Aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować 
na warsztaty, wystarczy wejść na stronę inter-
netową projektu www.caseweek.pl do 31 mar-
ca 2015 r.

Aż 110 różnych szkoleń odbędzie się w dniach 13–30 kwietnia 2015 r. w całej 
Polsce w ramach tegorocznej edycji warsztatów IAESTE CaseWeek. 

Magda Dziaduszewska
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii
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W tym roku szczęśliwe posiadaczki biletów 
obchodziły swoje święto 6 marca w AK PG Kwa-
dratowa. Niespełna dwieście pięknych studen-
tek zasiadło przy elegancko przystrojonych sto-
likach, by obejrzeć ponad dwugodzinne show 
przygotowane przez męską część społeczności 
akademickiej. Długo opracowywane piosenki 
i skomplikowane choreografie to tylko część 
atrakcji, jakie zapewniono uczestniczkom im-
prezy. O ich dobry nastrój zadbali również przy-
stojni kelnerzy, dokonujący wszelkich starań, 

aby żadnej z nich niczego nie zabrakło, oraz 
niezwykle charyzmatyczni prowadzący, którzy 
zarażali wszystkich dobrym humorem. Na tym 
jednak nie koniec niespodzianek. Dodatko-
wo każda z pań otrzymała przy wejściu drob-
ne upominki, a także miała okazję oddać się  
w ręce profesjonalnych fryzjerów i wizażystów.

Wszystkie te atrakcje miały jeden cel – spra-
wić, by tego dnia kobiety, zgodnie z hasłem 
przewodnim imprezy, poczuły się naprawdę 
wyjątkowo.

Inicjatorzy Lovely Day przygotowali mnó-
stwo atrakcji. Studenci, którzy zmęczeni wy-
chodzili z budynku po skończonych zajęciach, 
mogli wypocząć na specjalnie przygotowanych 
leżakach. Ci, którzy żwawo podążali na wy-
kłady, mieli okazję posilić się pysznymi bab-
kami przygotowanymi przez cukiernię FAJNE 
BABY!. A kto czuł się szczególnie przygnębiony 
nadchodzącymi obowiązkami, mógł skorzystać 
z darmowego przytulenia. Oprócz tego wśród 
uczestników krążyły sentencje napawające 
wyjątkowym optymizmem. By osiągnąć peł-
nię szczęścia i wpaść w euforię, należało wziąć 
udział w konkursie – zwycięzcy otrzymali wej-

ściówki na mecz hokejowy Stoczniowca. Całość 
odbywała się w rytmie muzyki i atmosferze ra-
dości.

Głównym celem projektu była zbiórka pie-
niędzy na Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. 
W trakcie trwania Lovely Day organizatorzy 
uzbierali na ten cel blisko pół tysiąca złotych.

Więcej informacji na temat głównego wyda-
rzenia Color Day PG jest dostępnych na stronie 
http://colordaypg.pl/ lub na fanpage’u https://
www.facebook.com/colordaypg.

Lovely Day PG

Panowie Paniom, czyli Dzień Kobiet 
na Politechnice Gdańskiej

Monika Szałko
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

„Dzień Kobiet – Poczuj się wyjątkowa” to jedno z najsłynniejszych wydarzeń 
kulturalnych, jakie mają miejsce na Politechnice Gdańskiej. Nic więc dziwne-
go, że bilety na jego ósmą już edycję zostały wyprzedane w ciągu godziny.

Fot. Mateusz Feldzensztajn

Natalia Schott
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

Pierwszy dzień nowego semestru, 25 lutego, członkowie ekipy Color Day PG 
postanowili umilić wszystkim, tworząc akcję Lovely Day. Na studentów pod 
Gmachem Głównym PG czekały radość, słodycze, wypoczynek i… miłość.

Fot. Natalia Schott
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Tacy jak on, rzutcy i dynamiczni, byli wów-
czas bardzo potrzebni, toteż został przyjęty 
bez zastrzeżeń w charakterze adiunkta u prof. 
Włodzimierza Rodziewicza. Mimo dość skrom-
nego doświadczenia w pracy dydaktycznej  
i naukowej, znając dobrze język niemiecki, wy-
korzystał zachowane zasoby biblioteki wydzia-
łowej do opracowania konspektów wykładów  
i ćwiczeń obejmujących zagadnienia ilościowej 
chemii analitycznej i analizy technicznej. 

Bardzo szybko dał się poznać jako znakomi-
ty organizator, umiejący skutecznie rozmawiać 
z kim trzeba, by wymóc odpowiednie decyzje 
i zdobyć dodatkowe fundusze czy potrzebne 
materiały. W tym niesłychanie trudnym powo-
jennym okresie jedynie taki sposób działania 
przynosił konkretne rezultaty. A najlepszym 
świadectwem jego ogromnej determinacji było 
zorganizowanie w ciągu roku (!) Katedry Ogól-
nej Technologii Nieorganicznej, której kierow-
nikiem został w 1948 r. Z konieczności katedra 
została obsadzona studentami w charakterze 
młodszych asystentów; cóż – takie były czasy!

Od zawsze związany z przemysłem zajmo-
wał się analityką chemiczną powiązaną z kon-
trolą procesów technologicznych lub kontrolą 

jakości gotowych produktów. Jeszcze w cza-
sie studiów rozpoczął pracę w 1932 r. w Me-
chanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki 
Lwowskiej, początkowo jako asystent, później 
zaś jako kierownik laboratorium do 1941 r.  
W latach 40. wykonywano w niej m.in. analizy 
chemiczne produktów przeznaczonych na po-
trzeby wojska. Na takim samym stanowisku 
pracował w latach 1942–1944 w firmie Galikol 
we Lwowie, której laboratorium zajmowało 
się kontrolą jakości różnych produktów. Takich 
właśnie ludzi zniszczone Wybrzeże potrzebo-
wało najbardziej! Stocznie, porty i organizujące 
się od nowa zakłady przemysłowe nie posiadały 
przecież wykwalifikowanej kadry, laboratoriów 
czy biur konstrukcyjno-projektowych. Natural-

Twarze Politechniki

Prof. Tadeusz Pompowski (1910–1985)
Dynamiczny inżynier

Z HISTORII PG

Danuta Siemińska
Emerytowany  
pracownik PG

W październiku 1945 r. przyjechał na 
Wybrzeże młody, ale już ze sporym 
doświadczeniem zawodowym, trzy-
dziestopięcioletni inżynier chemik, 
absolwent Politechniki Lwowskiej. 
Wiedziony nie tylko głębokim prze-
konaniem, że należy być tam, gdzie 
trzeba zaczynać niemal od zera, ale 
także namówiony przez przyjaciół 
– inżynierów Romana Stefka i Zdzi-
sława Ciołkowskiego – zgłosił się na 
Politechnikę. 

Fot. 1. Tadeusz Pompowski podczas studiów na Poli-
technice Lwowskiej (1934 r.) 
Fot. z archiwum prywatnego
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nym adresatem ich oczekiwań, budzącym naj-
większe nadzieje, byli pracownicy Politechniki 
Gdańskiej. Tadeusz Pompowski jako szef kate-
dry z właściwą sobie energią i bez zahamowań 
powierzał młodym ludziom odpowiedzialne 
zadania, z wiarą, że dadzą radę. Toteż tacy pra-
cownicy jak Jerzy Malinowski, Jerzy Kowalczyk, 
Zofia Basińska (Libuś), Halina i Henryk Bahro-
wie, Stanisław Mydlarczyk, Jerzy Malinowski 
i inni starali się sprostać wyzwaniom, chociaż 
łatwo nie było. Przeprowadzali dziesiątki eks-
pertyz i tysiące analiz chemicznych stali, rud 
żelaza, stopów, olejów i smarów, paliw płyn-
nych, farb i lakierów oraz wielu innych surow-
ców i produktów, w konkretnych obiektach, 
pod presją terminu i mając na uwadze koniecz-
ność zindywidualizowania badań analitycznych 
wobec braku większości norm. Jak wspominali 
po latach, właśnie wówczas przeszli najlepszą 
szkołę inżynierskiego myślenia i działania. 

Z czasem napisane przez profesora skrypty 
i przedwojenne podręczniki okazały się niewy-
starczające, a możliwości korzystania z obcoję-
zycznej literatury fachowej – znikome. Trzeba 
było wykorzystać znajomości wśród maryna-
rzy, którzy ryzykując co najmniej utratą pracy, 
przywozili wskazane tytuły. A profesor w zaufa-
nym gronie współpracowników prowadził oży-
wione dyskusje na tematy nie tylko zawodowe, 

ale także dotyczące historii Polski, literatury 
czy filozofii, uważając, że edukacja powinna 
obejmować również kształtowanie postaw 
moralnych oraz patriotycznych. Lubił uczyć, 
lubił studentów, mimo że beształ ich niekiedy 
niemiłosiernie. Jego nieoczekiwane wizytacje  
w laboratoriach nierzadko kończyły się potężną 
awanturą z powodu nieprzestrzegania obowią-
zującego regulaminu i zasad bezpieczeństwa, 
np. braku okularów zabezpieczających. Na 
szczęście gniew szybko mu przechodził, a wy-
rzucani pracownicy powracali na swoje miej-
sca. Przy tak niezwykłej żywiołowości profesor 
potrafił znakomicie łączyć wykłady z chemii 
analitycznej i ogólnej (dla Wydziałów Elek-
trycznego, Mechanicznego i Budowy Okrętów) 
z licznymi funkcjami administracyjnymi oraz 
aktywnym uczestnictwem w różnych komi-
sjach. Dwukrotnie był dziekanem na Wydzia-
le Chemicznym PG (1954–1956 i 1962–1965),  
a w latach 1956–1959 – prorektorem ds. mło-
dzieży. Przewodniczył również Senackiej Komi-
sji Dyscyplinarnej dla Studentów (1957–1962)  
i Komisji Odwoławczej (1962–1965), zawsze 
mając na uwadze dobro studentów, za co był 
przez nich szczerze lubiany. 

Ciesząc się znakomitym zdrowiem, z nie-
słabnącą energią ciągle podejmował nowe 
wyzwania, skupiając odpowiednio dobranych 
współpracowników. Wiedząc, że może na 
nich polegać, nie wgłębiał się w zbędne, jego 
zdaniem, szczegóły, ale wyznaczywszy za-
kres działań, kontrolował, korygował i oceniał. 
Rozmach i poziom prac prowadzonych na wy-
dziale nie byłby możliwy bez ścisłej i, co waż-
ne, wymiernej współpracy z przemysłem nie 
tylko Wybrzeża. Jego niegdysiejszy asystent, 
a dzisiaj profesor PG, Jan Hupka, podkreśla, 
jak wielką wagę przykładał prof. Pompowski 
do rzetelnej chemicznej analizy technicznej, 
niezbędnej w prawidłowej realizacji procesów 
technologicznych. Nie zaniedbując pracy na-
ukowej, wykonywano badania służące gospo-
darce – stąd tylu dobrych technologów, jacy 
wyszli spod ręki profesora!

Sporządzane ekspertyzy i wydawane opi-
nie, a także uczestnictwo w licznych gremiach 
decyzyjnych przyniosły prof. Pompowskiemu 
uznanie środowiska i liczne nagrody. Przyzwy-
czajony do sukcesów, nie lubił przegrywać, co 
nader często zdarzało się podczas gry w bry-
dża. Swoje porażki znosił ze spokojem, a wro-
dzone poczucie humoru gwarantowało sympa-
tię i życzliwość otoczenia. 

Fot. 2. Profesor przema-
wia na zjeździe absolwen-
tów Wydziału Chemiczne-
go z lat 1963–1969 (maj 
1984 r.) 
Fot. z archiwum prywatnego
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Pierwszy dokument to odręczne pismo 
Związku Akademików Gdańskich „Wisła”  
z datą 6 czerwca 1921 r., adresowane do rek-
tora Uniwersytetu Wileńskiego. Pismo zostało 
podpisane przez Bronisława Bukowskiego, ów-
czesnego prezesa polskiej organizacji studenc-
kiej ZAG „Wisła”, oraz Ludwika Meyera. Sądząc 
po charakterze pisma i kolorze atramentu, 
Bukowski napisał je własnoręcznie. U dołu wid-
nieje okrągła pieczęć ZAG „Wisła” z charaktery-
stycznym korabiem.

W piśmie ZAG „Wisła” informuje, że „składa 
niniejszym na ręce Jego Magnificencji odpis 
Memoriału informacyjnego w sprawie politech-
niki gdańskiej wysłanego do Ministerium Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego”. 
Zwraca się również z prośbą o popieranie 
działań „mających na celu powiększenie ilości 
słuchaczy Polaków na Politechnice w Gdań-
sku”. Podana jest też informacja o planowanej 
na 23 czerwca akcji informacyjnej delegatów 
ZAG „Wisła” na terenie gmachu politechniki  
w Warszawie. 

Drugi dokument to strona z odręczną jed-
nozdaniową adnotacją: „Wygotować gorącą 
odezwę do młodzieży”, z parafką przypomina-
jącą dużą literę „S” oraz datą 9 sierpnia 1921 r.

Trzeci dokument to maszynopis z datą 13 lip-
ca 1921 r. adresowany do Rady Młodzieży Aka-
demickiej Uniwersytetu Stefana Batorego. Za-
wiera on apel rektora uczelni odwołujący się do 
treści Memoriału otrzymanego wraz z pismem 
ZAG „Wisła”. Jego załącznikiem miał być sam 
Memoriał oraz program wykładów w Politech-
nice w Gdańsku na rok akademicki 1920/1921  
i 6 regulaminów egzaminacyjnych. 

Tyle informacji możemy wyczytać z samych, 
pozbawionych kontekstu pism. Niestety tekstu 
Memoriału, o którym mowa, nie udało się odna-
leźć.

Pozyskane dokumenty pochodzą z 1921 r. 
i stanowią zapis fragmentu historii obecności 
polskich studentów na politechnice w okresie 
po I wojnie światowej i ukonstytuowaniu się 
nowo utworzonego Wolnego Miasta Gdańska. 
Są śladem starań ZAG „Wisła” o polską uczelnię 
i prawa dla studentów Polaków. 

Ważną informację stanowi data pierwszego 
pisma – 6 czerwca 1921 r. Aby zrozumieć kon-
tekst historyczny tej korespondencji, trzeba 
przytoczyć kilka innych dat i wydarzeń kluczo-
wych dla Rzeczypospolitej, Gdańska i samej 
politechniki.

Uczelnia po I wojnie światowej

Politechnika rozpoczęła swoją działalność 
6 października 1904 r. jako Königliche Techni-
sche Hochschule zu Danzig. Jej zadaniem było 
szerzenie wiedzy technicznej na terenie Prus 
Zachodnich oraz Pomorza. Zasadnicze zmiany 
przyniosła I wojna światowa. 

11 listopada 1918 r. był przełomowym dniem 
w dziejach całej Europy. W lasku Compiègne 
pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm koń-
czący I wojnę światową. Polska odzyskała nie-
podległość. Traktat pokojowy podpisany 28 
czerwca 1919 r. w Wersalu ustalił nowe granice 
międzypaństwowe oraz wprowadził nowy ład 
polityczny. W wyniku traktatu Gdańsk uzyskał 
status Wolnego Miasta. Artykuł 104 w punkcie 
5 głosił: „Pomiędzy Rządem Polskim a Wolnym 

Barbara Ząbczyk-
-Chmielewska
Biblioteka Główna

Okruchy historii. 
Ustalenia w sprawie pewnego pisma
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Prof. Wiesław Makarewicz przekazał Politechnice Gdańskiej kopie trzech 
stron dokumentów pochodzących z przedwojennej uczelni. Pisma zostały 
odnalezione podczas poszukiwań w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Wi-
leńskiego. Od 2,5 roku zasób tego archiwum przeglądają członkowie mię-
dzynarodowego zespołu realizującego 5-letni grant Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki pt. „Hinc itur ad astra: Uniwersytet Stefana Batorego 
w Wilnie w latach 1919–1939 – monografia”.
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Miastem Gdańskiem zawarta zostanie konwen-
cja”. Konwencja ta „zapewni, iż żadne różnice 
nie będą czynione w Wolnym Mieście Gdańsku 
na niekorzyść obywateli polskich i innych osób 
polskiego pochodzenia lub mówiących po pol-
sku”. 

Gdańska politechnika po I wojnie stanowiła 
część poniemieckiego mienia. Odzyskanie nie-
podległości dawało Polsce formalne podstawy 
do przejęcia uczelni. Roszczenia do politechniki 
zgłosiło również Wolne Miasto. Starania o prze-
jęcie gdańskiej uczelni zostały podjęte zarówno 
ze strony polskiej, jak i niemieckiej. 

W roku 1919 odbył się w Warszawie zjazd 
profesorów uczelni polskich, gdzie podjęto 
uchwałę o rozpoczęciu starań o przyznanie 
politechniki Polsce. W tym też roku rektor poli-
techniki w Gdańsku prof. Friedrich W.O. Schul-

ze opublikował memoriał, natomiast w Zurychu 
wydano broszurę pt. Die deutsche Technische 
Hochschule in Danzig, w której profesorowie 
Aumund, Krüger, Kalähne, Matthaei i Schulze 
uzasadniali konieczność przyznania politechni-
ki Wolnemu Miastu. 

13 marca 1920 r. delegacja polskiego Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego złożyła wizytę w Gdańsku i przepro-
wadziła rozmowy z Wysokim Komisarzem Ligi 
Narodów Reginaldem Towerem na temat prze-
kazania politechniki Polsce. Złożono też w tej 
sprawie odpowiedni memoriał. W maju 1920 r. 
na Politechnice Warszawskiej odbyło się Walne 
Zebranie Bratniej Pomocy, na którym domaga-
no się poczynienia starań o podporządkowanie 
politechniki w Gdańsku polskiemu Minister-
stwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego. 

Sprawę rozstrzygnięto 28 czerwca 1921 r. 
Międzysojusznicza Komisja Podziału Mienia 
Rzeszy między Wolne Miasto Gdańsk a Polskę 
podjęła decyzję, na mocy której politechnika 
przypadła Gdańskowi.

27 lipca 1921 r. nastąpiło podpisanie umowy 
polsko-gdańskiej w sprawie pewnych upraw-
nień Polaków studiujących na politechnice  
w Gdańsku. Spór o politechnikę między Pol-
ską a Gdańskiem zakończył się 28 lipca 1921 r. 
oficjalnym przejęciem politechniki przez Se-
nat Wolnego Miasta Gdańska jako Technische 
Hochschule der Freien Stadt Danzig. 

Związek Akademików Gdańskich „Wisła” 

Wydarzenia i okoliczności, które towarzy-
szyły powstawaniu cytowanej koresponencji  
z 1921 r., możemy odtworzyć m.in. dzięki Bro-
nisławowi Bukowskiemu, temu samemu, który 
sygnował jako prezes ZAG „Wisła” pismo do 
rektora wileńskiej uczelni. Bukowski – jeden 
z założycieli ZAG „Wisła” – był w latach 1913–
1922 studentem Wydziału Budownictwa Lą-
dowego, a po wojnie profesorem Politechniki 
Gdańskiej. W 1927 r. został wydany jego autor-
stwa Szkic historyczny Polskiej Korporacji Aka-
demickiej „Z.A.G. WISŁA” w Gdańsku od 1904 
do 1921 r., opracowany na podstawie ustnej 
tradycji, wspomnień, pamiętników, listów oraz 
dostępnych dokumentów. 

O tworzeniu i działalności pierwszej polskiej 
organizacji studenckiej Bukowski pisał w 1927 r.: 
„Dzisiejsza korporacja Z.A.G. Wisła bierze swój 
początek od chwili, gdy na politechnice gdań-

Fot. 1. Pismo Związku 
Akademików Gdańskich 
„Wisła” z dn. 6 czerwca 
1921 r., podpisane 
przez B. Bukowskiego, 
adresowane do rektora 
Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie
Fot. ze zbiorów Sekcji Histo-
rycznej PG
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skiej zaimatrykulowano pierwszego studenta 
polaka”*. I dalej: „Poprzez szereg zmian form 
organizacyjnych, wywołanych zewnętrznymi 
warunkami, przeszła ona od «Kółka» kolegów 
Polaków, w nieprzerwanem istnieniu, do dzi-
siejszej formy korporacyjnej, a treścią życia 
związkowego wszystkich roczników była ide-
ologja i tradycje, jakie się w jej łonie z biegiem 
lat, w twardej walce narodowej na terenie 
gdańskim, wyrobiły. K! Z.A.G. Wisła przecho-
wuje jako najdroższą pamiątkę tradycje dzia-
łalności przedwojennego Związku na terenie 
walki o polskość Gdańska i Kaszub”. 

Zatem kilka słów o Związku Akademików 
Gdańskich „Wisła”. Historia Związku do roku 
1921 dzieli się na kilka części. W pierwszych 
latach istnienia Związek był luźnym zrzesze-
niem bez nazwy i wyraźnej formy organizacyj-
nej, skupiał wszystkich Polaków studiujących  
w Gdańsku. 

3 maja 1913 r. została założona pierwsza 
polska organizacja studencka na politechnice 
„Związek Akademików Gdańskich” (ZAG). Miał 
on już własny statut, lokal z biblioteką oraz 
odznakę związkową. Jak mówił statut, „myślą 
przewodnią Związku jest praca dla wyzwolenia 
ojczyzny, a w szczególności praca narodowa 
na terenie gdańskim i walka z wynaradawia-
niem się młodzieży polskiej na politechnice. 
Wewnątrz zaś Związku praca nad wychowa-
niem członków na dobrych obywateli i fachow-
ców, najserdeczniejsze współżycie koleżeńskie  
i najściślejsza współpraca na politechnice […]. 
Członkiem Związku może zostać każdy student 
Polak, kształcący się na politechnice gdańskiej, 
o ile nie jest człowiekiem nieetycznym”. Statut 
konkretyzował ideologię i strukturę, określał 
prawa i obowiązki członków Związku: „Każdy 
członek obowiązany jest uczęszczać na zebra-
nia naukowe, które odbywają się raz na tydzień, 
oraz na codzienne konwenty na politechnice,  
i to pod karą pieniężną”.

Oprócz udziału w spotkaniach naukowych 
i towarzyskich członkowie Związku prowa-
dzili aktywną działalność społeczną. Jeszcze  
w 1908 r. Alfons Hoffmann, student Wydziału 
Elektrycznego w latach 1905–1912, po wojnie 
profesor Politechniki Gdańskiej, założył towarzy-
stwo śpiewacze Lutnia, które pozostawało przez 
długie lata pod wpływem i kierunkiem Związku. 
Prowadzono szeroką działalność na Kaszubach, 
organizując koła śpiewacze. Nawiązano kon-
takt z gimnazjum w Wejherowie, gdzie kształcił 
się przeważający procent Polaków Kaszubów. 

Przygotowano drukowaną odezwę do abiturien-
tów Polaków z wezwaniem do wstępowania na 
gdańską politechnikę i rozesłano ją do niemiec-
kich gimnazjów na całym Pomorzu i Wielkopol-
sce. Związek organizował wyjazdy gdańskich 
dzieci polskich na kolonie letnie do majątków 
obywateli polskich na Pomorzu, a nawet w głąb 
Kongresówki. Przyjął na siebie również obowią-
zek oprowadzania gości z Kongresówki, kuracju-
szy sopockich, po Gdańsku i okolicy.

Tę działalność przerwał wybuch wojny,  
a wszyscy członkowie ZAG zostali rozrzuceni 
po całej Europie na wszystkich frontach. 

Po zakończeniu wojny polscy studenci po-
wrócili na uczelnię. W grudniu 1918 r. reakty-
wowano Związek Akademików Gdańskich już 
na nowych zasadach. Nowy statut postanawiał 
m.in.: „Studenci Polacy tworzą przy politech-
nice gdańskiej związek pod nazwą «Związek 
Akademików Gdańskich Wisła», w skrócie  
Z.A.G. «Wisła», z barwami biało-amarantowe-
mi, noszonemi na uroczystościach narodowych  
i związkowych i oznakę metalową noszoną 
codziennie […] Celami Związku są: praca naro-
dowa na terenie gdańskim i Kaszubach, walka 
z wynaradawianiem Polaków na politechnice, 
współżycie i współpraca koleżeńska, wychowa-
nie członków na dobrych obywateli i fachow-
ców […]”.

Życie Związku toczyło się tym samym try-
bem co przed wojną. Równolegle z życiem 
wewnętrznym prowadzono intensywną pracę 
na zewnątrz Związku w trzech różnych kie-
runkach: w kierunku przygotowania gruntu 
pod przejęcie politechniki przez Rząd Polski, 
zwiększenia liczby Polaków na politechnice 
przez propagowanie w kraju i zachęcanie do 
wstępowania na Politechnikę Gdańską, przy 
równoczesnej walce z władzami politechniki  
o pełne równouprawnienie dla Polaków, oraz  
w kierunku uzyskania wsparcia materialnego 
dla Związku. Wobec niezupełnie ustalonej sy-
tuacji politycznej praca ta pochłaniała wiele sił. 
Pisano memoriały do politechniki w obronie 
zrównania praw studentów Polaków z Niemca-
mi i do Rządu Polskiego w sprawach przyjmo-
wania Polaków na politechnikę. Wysyłano ode-
zwy do wszystkich polskich gimnazjów, a także 
nawiązano kontakt z młodzieżą akademicką  
w kraju. Efektem wytężonej pracy były liczne 
memoriały do urzędów, artykuły do gazet, bo-
gata korespondencja itp.

Jeden z memoriałów wraz z pismem został 
skierowany do rektora Uniwersytetu Stefana 

Z HISTORII PG



53PISMO PG3 / 2 0 1 5

Batorego w Wilnie. W tym czasie funkcję tę 
pełnił Michał M. Siedlecki – pierwszy oficjalny 
rektor USB.

Rok 1921 przyniósł znaczący napływ Pola-
ków na studia w Gdańsku. W każdym prawie ty-
godniu przybywali nowi i dawniejsi członkowie 
ZAG „Wisła”, m.in. zwolnieni z wojska. Wskutek 
znacznego wzrostu liczby studentów Polaków 
na politechnice ZAG „Wisła” wyłonił z siebie 
Bratnią Pomoc, jako ogólne Zrzeszenie Stu-
dentów Polaków Politechniki Gdańskiej, któ-
re obejmowało wszystkie korporacje, związki 
polskie przy politechnice, jak również studen-
tów Polaków niestowarzyszonych. Na Walnym 
Zjeździe w dniu 29 czerwca 1921 r. w Gdańsku 
Związek Akademików Gdańskich „Wisła” prze-
kształcił się w typową korporację akademicką, 
tj. organizację zrzeszającą jedynie wybraną 
grupę osób i używającą tradycyjnych zewnętrz-
nych form korporacyjnych – w Korporację ZAG 
„Wisła”. Na prezesa wybrano Bronisława Bu-
kowskiego. Prawie wszyscy wybitniejsi działa-
cze Polonii Gdańskiej przystąpili do Korporacji 
jako filistrowie.

Jednocześnie powstała organizacja stu-
dentów polskich pod nazwą „Bratnia Pomoc 
– Zrzeszenie Studentów Polaków Politechniki 
Gdańskiej” jako zrzeszenie o charakterze re-

prezentacyjno-samopomocowym wszystkich 
Polaków studiujących na politechnice w Gdań-
sku. W dniu 22 listopada 1921 r. została ona za-
legalizowania przez rektora gdańskiej politech-
niki, a jej nazwa zyskała status oficjalnej. 

Wróćmy do naszego pisma z dnia 6 czerwca 
1921 r. Wysłane do rektora Uniwersytetu Wileń-
skiego pismo i memoriał były częścią szeroko 
prowadzonej przez polskich studentów akcji 
pozyskiwania polskich słuchaczy w końcowej 
fazie polsko-gdańskiego sporu o politechnikę 
prowadzonego w latach 1919–1921. Zostały 
one napisane w momencie przekształcania 
się pierwszej polskiej organizacji studenckiej  
w korporację studencką, jednak od początku 
realizującą te same cele narodowe, patriotycz-
ne i ideowe.

Nasze muzealne zbiory

Otrzymane pisma wzbogacają materiały 
archiwalne studentów Polaków Politechni-
ki z lat 1904–1939 znajdujące się w zbiorach 
Sekcji Historycznej PG. Należy pamiętać, że 
po II wojnie światowej na PG pozostała tylko 
niewielka część dawnego archiwum przedwo-
jennej uczelni. W styczniu 1945 r., w wyniku 
zarządzonej ewakuacji politechniki, część akt 
Technische Hochschule, wraz ze sprzętem do-
świadczalnym, materiałami naukowymi oraz 
częścią księgozbioru, znalazła się na terenie 
Niemiec. Pożoga, zniszczenie, grabieże spowo-
dowały rozproszenie i zniszczenie pozostałych 
materiałów znajdujących się w katedrach, la-
boratoriach i innych pomieszczeniach uczelni. 
Na Politechnice pozostała tylko niewielka część 
dawnego archiwum przedwojennej uczelni – 
1269 teczek studentów i absolwentów oraz 10 
teczek akt, które w latach 1957 i 1959 zosta-
ły przekazane do Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Gdańsku. Do WAP w Gdań-
sku przekazano również dokumenty, które  
w ramach rewindykacji powróciły z Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (NRD) w 1963 r. 

Tę lukę dokumentacyjną od lat mozolnie 
uzupełnia Sekcja Historyczna PG (dawna Pra-
cownia Historii PG). Wśród zgromadzonych 
zbiorów znajduje się kilka kolekcji, które stano-
wią wyjątkowo cenne uzupełnienie naszej wie-
dzy o historii uczelni. 

Na szczególną uwagę zasługują materiały 
archiwalne studentów Polaków Politechniki 
z lat 1904–1939. Gromadzone przez blisko 20 
lat przez przedwojennych studentów, zwłasz-

Fot. 2. Założyciele Związku Akademików Gdańskich, 1914 r. Stoją od lewej: Franciszek Głowacki, 
Jerzy Rüdiger, Józef Iwicki, Medard Męczykowski, Edmund Zieleniewski. Siedzą od lewej: adwo-
kat dr Mieczysław Marchlewski, Bronisław Bukowski, Edward Reszke, NN
Fot. ze zbiorów Sekcji Historycznej PG

Fot. 3. Kartusz z herbem 
pierwszej polskiej organizacji 
studenckiej, działającej od 
1913 r., przekształconej w Kor-
porację ZAG „Wisła”  
Fot. ze zbiorów Sekcji Historycznej PG
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cza przez sekretarza Koła Studentów Polaków 
Politechniki Gdańskiej w latach 1904–1939 
Czesława Zabrodzkiego, a następnie przez 
wiele lat przez Pracownię Historii PG, stanowią 
unikalny zbiór materiałów z okresu studiów,  
z działalności polskich organizacji studenckich, 
w tym: ZSPPG „Bratnia Pomoc”, KSPTO „Ko-
rab”, kół naukowych, korporacji akademickich 
ZAG „Wisła”, „Helania”, „Gedania” i „Rosevia”, 
AZS, AZM, aeroklubu akademickiego itd., a tak-
że prywatnego i towarzyskiego życia studentów.

Duży zbiór stanowi korespondencja Koła By-
łych Studentów Polaków z ponad 400 byłymi 
studentami rozsianymi po całym świecie, za-
wierająca oprócz własnych danych osobowych 
również wspomnienia z okresu studiów, opra-
cowania dotyczące historii i działalności orga-
nizacji i kół zainteresowań, warunków życia 
codziennego itp. Część wspomnień to rękopisy 
wzbogacone licznymi fotografiami. 

Zbiór bardzo wyrywkowy, ale ukazujący 
szeroki zakres działań, stanowią materiały  
i dokumenty organizacji o charakterze repre-
zentacyjno-samopomocowym ZSPPG „Bratnia 
Pomoc”. Dokumenty te dotyczą działalności 
gospodarczej „Bratniej Pomocy”, współpracy  
z Komisarzem Generalnym RP, udziału w ak-

Z HISTORII PG

cjach przedwyborczych do Senatu WM Gdań-
ska, korespondencji z władzami uczelni, a także 
codziennej działalności organizacji. Integralną 
część zbioru stanowią fotografie, które oprócz 
oficjalnych uroczystości, spotkań czy zjaz-
dów ukazują również działalność kulturalną, 
towarzyską oraz ówczesne warunki socjalne  
w Polskim Domu Akademickim. Przedstawiają 
czytelnię, świetlicę, dużą stołówkę, zaplecze 
kuchenne, pokoje studenckie itp.

Ciekawy zbiór stanowią symbole i pamiątki 
korporacyjne, dokumenty, muzealia dotyczące 
polskich korporacji akademickich. Do najcen-
niejszych należą m.in.: unikalny kartusz z her-
bem pierwszej polskiej organizacji studenckiej, 
działającej od 1913 r., przekształconej w Korpo-
rację ZAG „Wisła” (herb, który przetrwał wojnę 
ukryty w piwnicy pod węglem), jedyny zacho-
wany sztandar korporacji z kompletem szarf 
drugiej pod względem starszeństwa K! „Hela-
nia”, przedwojenna akwarela przedstawiająca 
herb K! „Rosevia”, dekle w kształcie rogatywek 
i barwach poszczególnych korporacji z wyha-
ftowanym kluczem oraz bandy wszystkich pol-
skich korporacji, a także zbiór dokumentów: 
sprawozdania, programy, pisma, zaproszenia 
itp.

Materiały uzupełnia oddzielny zbiór imien-
nych dokumentów studentów związanych 
zarówno z nauką na politechnice (legitymacje 
uczelni, indeksy, dyplomy TH, legitymacje Ko-
misarza Generalnego RP), jak i przynależnością 
do organizacji i kół (legitymacje ZSPPG „Brat-
niej Pomocy”, Związku Studentów Polaków 
Techniki Okrętowej „Korab” oraz pozostałych 
kół naukowych, Akademickiego Związku Spor-
towego, Akademickiego Aeroklubu Gdańskie-
go i wielu innych).

Otrzymane dokumenty uzupełnią ten zbiór 
pieczołowicie zbieranych i przechowywanych 
„okruchów historii”. 

*Pisownia oryginalna
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Fot. 4. Karta pocztowa wy-
dana przez „Bratnią Pomoc 
– Zrzeszenie Studentów 
Polaków Politechniki 
Gdańskiej” zachęcająca do 
studiowania w Gdańsku
Fot. ze zbiorów Sekcji Historycznej PG

Fot. 4. Hugon Mampe, student Wydziału Budowy Maszyn, członek Związku Akademików 
Gdańskich „Wisła”, podczas wycieczki, 1914 r.
Fot. ze zbiorów Sekcji Historycznej PG
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FELIETON

Na niedawnym posiedzeniu Senatu Poli-
techniki Gdańskiej jeden z dyskutantów, wy-
powiadając się o pewnej instytucji, od której 
bardzo zależy funkcjonowanie polskich uczel-
ni wyższych, a której nazwy, przez wrodzoną 
przezorność, nie podam, stwierdził, iż nie po-
winniśmy liczyć na tę instytucję, gdyż ona za-
wsze, cytuję: „idzie po najmniejszej linii oporu”. 
Mam nadzieję, że wielu inżynierom obecnym 
na sali zapaliła się przysłowiowa czerwona 
lampka. Linia może być krótka albo długa, cza-
sem gruba albo cienka, ale czy może być mała 
albo duża? I co to jest ta „najmniejsza linia”? 
Ci, którym ta lampka rzeczywiście się zapaliła, 
mają rację. To nie linia jest najmniejsza, tylko 
opór. „Pójść po linii najmniejszego oporu”, jak 
poprawnie brzmi ten zwrot, oznacza: zrobić coś 
jak najmniejszym kosztem, wybrać najprostsze 
rozwiązanie, niewymagające wysiłku, potocz-
nie: pójść na łatwiznę, na skróty. Jest to więc 
wyrażenie pejoratywne, o zabarwieniu nega-
tywnym, z odcieniem kpiny dla czyichś udawa-
nych wysiłków. Logiczne? 

Niestety, logika języka polskiego umyka czę-
sto jego szeregowym użytkownikom, nawet 
tym, wydawałoby się, najlogiczniejszym, czyli 
politechnicznym inżynierom. Nie można mieć 
o to zbyt wielkiej pretensji, gdyż zazwyczaj wy-
nika to nie z braku szacunku dla naszej mowy 
ojczystej, ale z niewiedzy. Wiele innych błędów 
frazeologicznych, bo o takich tu mowa, wynika 
właśnie z nieznajomości pochodzenia różnych 
wyrażeń językowych. A niejednokrotnie źródła 
tych wyrażeń tkwią w staropolszczyźnie, siłą 
rzeczy dość obcej inżynierom (ale nie tylko,  
o czym dalej). Omówię jeszcze trzy niepopraw-
ne zwroty, które są na tyle powszechne, że war-
to spróbować z nimi walczyć, także na skrom-
nych łamach „Pisma PG”.

Pierwszy z nich to „między Bogiem a praw-
dą”, zamiast poprawnego „Bogiem a prawdą”. 
Wersja błędna, z tym nieszczęsnym „między”, 
wynika z niezrozumienia tego, iż spójnik „a” 
występujący w tym zwrocie w nie tak dawnej 
polszczyźnie oznaczał tyle co „i”. Jeszcze moja 
śp. Babcia mówiła do mnie „Idź do sklepu i kup 
masła a sera”. A teraz logika: cóż takiego może 

istnieć między Bogiem a prawdą? Według teo-
logii i zasad wiary chrześcijańskiej sam Bóg jest 
prawdą i nie ma miejsca na coś pomiędzy.

Drugi mój „ulubiony” powszechny zwrot to 
„wszem i wobec”. Tu sprawa jest nieco bardziej 
skomplikowana. Pierwotna, pełna wersja tego 
zwrotu to „wszem w obec i każdemu z osobna”, 
co znaczyło: „wszystkim w ogóle i każdemu  
z osobna”. Z czasem słowo „obec”, znaczące 
tyle co „ogół” (od „obecni”), straciło swoją toż-
samość językową, połączyło się z przyimkiem 
„w” i tak powstało owo „wobec”, które użyt-
kownikom nowoczesnej polszczyzny myli się  
z przyimkiem „wobec”. A teraz logika: cóż ta-
kiego mogłaby znaczyć zbitka dwóch przyim-
ków: „i” z „wobec”? Naprawdę nie wiem.

I ostatni z moich „ulubionych” zwrotów, to 
„wziąć coś na tapetę”, w sensie: zastanowić 
się nad jakimś problemem, podjąć się głęb-
szej analizy jakiejś sprawy. Poprawne brzmie-
nie tego zwrotu to „wziąć coś na tapet”. Tapet 
to zielone sukno, którym przykrywany jest 
stół podczas obrad bądź uroczystości. A więc 
„wziąć coś na tapet”, to „położyć” sprawę na 
stole, by się jej bliżej przyjrzeć. W tym wypadku 
błąd ma dwojakie źródło: po pierwsze wynika 
z nieznajomości znaczenia – przyznajmy, dość 
rzadkiego – słowa „tapet”, a po drugie z tego, 
że rzeczowniki „tapet” i „tapeta” w miejscow-
niku liczby pojedynczej brzmią tak samo: „ta-
pecie”. Tak więc powszechny zwrot „mam to na 
tapecie” sugeruje, że chodzi o znaną wszystkim 
ścienną tapetę. A teraz logika: czy można coś 
poddać analizie, kładąc to na ścianie? Hmm… 
Ja nie potrafię.

Przyznaję, że do napisania tego felietonu 
skłoniła mnie nie tylko wspomniana na począt-
ku wypowiedź z posiedzenia Senatu PG, ale 
także coś poważniejszego, a dla mnie wręcz 
niepokojącego. Otóż w pewnej powieści wyda-
nej w 2014 r. przez Grupę Wydawniczą Foksal 
natrafiłem na dwa z opisanych błędów frazeolo-
gicznych. Młody autor tej, notabene ciekawie 
napisanej, książki został w recenzjach okrzyk-
nięty znakomitym powieściopisarzem. No cóż, 
może recenzenci powinni wziąć na tapet polską 
frazeologię? Ów młody autor na pewno.

Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki

Najmniejsza linia
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Nie da się ukryć, że lubimy wszelkiego rodzaju 
rankingi. Czy to będzie lista przebojów muzycz-
nych, czy tabela ligowa którejś z dyscyplin sporto-
wych, czy też wykaz państw uszeregowanych we-
dług wysokości produktu krajowego brutto – każde 
takie zestawienie znajduje liczną grupę odbiorców, 
którzy je chętnie i wnikliwie czytają i analizują. 
Czasem jest to tylko zabawa, czasem kwestia  
o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa,  
a niekiedy – wręcz sprawa życia lub śmierci (mam 
tu oczywiście na myśli los tych, którzy źle życzą na-
szej ukochanej grupie futbolistów).

Uważam więc, że rankingów lekceważyć nie 
należy, toteż gdy w styczniu zajrzałem do Wiki-
pedii pod hasło „Politechnika Gdańska”, bardzo 
zainteresowałem się umieszczoną tam informa-
cją. Na samym bowiem początku notki widniał 
przekaz, iż zajmujemy 17. miejsce wśród polskich 
uczelni technicznych, miejsce 76. wśród uczelni 
typu uniwersyteckiego w Polsce, zaś na świecie 
wśród wszystkich typów uczelni – miejsce 4948. 
Czyli okrągło licząc – miejsce numer pięć tysięcy.

Przeczytałem notkę powtórnie i nie będę ukry-
wał, że ogarnęła mnie zdecydowana frustracja.

„Hm! Dalekośmy od podium!” – przemknę-
ło mi przez głowę, ale żem człek systematyczny  
i dociekliwy, to jąłem bliżej przyglądać się tej za-
dziwiającej informacji. Okazało się, że wzięta jest 
z Webometrycznego (sic!) Rankingu Uniwersyte-
tów Świata, będącego produktem Hiszpańskiej 
Krajowej Rady Badawczej. Czyli Hiszpanie nie tyl-
ko zajmują się zabijaniem byków i generowaniem 
kryzysów ekonomicznych, lecz także parają się 
webometrią, który to termin najwyraźniej ozna-
cza pozycjonowanie jednostki (w tym przypadku 
instytucji akademickich i badawczych) ze względu 
na jej obecność w Internecie. Dalej dowiedziałem 
się, że jest to niebywale rzetelne źródło informacji 
o usytuowaniu ocenianych instytucji w interne-
towej hierarchii – obiektywne, wieloaspektowe, 
stosujące prawidłowe wskaźniki wpływu oraz 
wagi poszczególnych elementów oceny.

Czy to prawda, czy nieprawda? Można posłużyć 
się słowami ze znanej opowieści o krasnoludkach: 
„Myślcie sobie, jak tam chcecie”, ale niezależnie od 
naszej opinii o wytwórcach tej klasyfikacji musimy 
pamiętać, że ona już istnieje i funkcjonuje, toteż 
najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy przy-
wiązujemy wagę do takich zestawień, czy też nie.

Jak już rzekłem, ja ich nie lekceważę, jednak 
tylko dlatego, że dostrzegam ich „społeczny od-

biór”. Zresztą także w naszym środowisku. W koń-
cu reklama jest dźwignią, nie tylko handlu, lecz  
i wszelakiej aktywności. A nie da się ukryć, że 
wciąż jesteśmy przez nasze „szczeble zwierzch-
nie” poddawani presji ku poprawie wizerunku, 
podejmujemy wysiłki mające na celu zdobywanie 
różnego rodzaju licencji, certyfikatów, paten-
tów… Krótko mówiąc, staramy się.

Cóż więc począć z tym naszym fantem o nume-
rze pięć tysięcy? Powtarzam raz jeszcze, że mnie 
się ta informacja nie podoba. Głównie dlatego, że 
nie czuję się aż tak nisko usytuowany w hierarchii 
naszej branży. I to nie tylko na całym bożym świe-
cie, ale i w naszym kraju. No bo jak to jest? Krajo-
we rankingi dają nam wśród politechnik miejsce 
szóste lub siódme. Nic specjalnego, ale według 
tych hiszpańskich webometrów biją nas jeszcze 
ośrodki w Szczecinie, Częstochowie, Białymsto-
ku, Rzeszowie, Lublinie, Koszalinie, warszawscy 
wojskowi z WAT, Opole i Kielce. A tak naprawdę 
zajmujemy tu 20. miejsce, bo przed nami są też 
politechniczne w istocie rzeczy uczelnie z Olsz-
tyna, Zielonej Góry i Bydgoszczy. I to 76. miejsce  
w kraju „między nami, uniwersytetami”! Przecież 
to oznacza, że autorzy tego zestawienia kilka pol-
skich powiatowych akademii przyznawania kre-
dytów walutowych i szlifowania płyt wiórowych 
zaliczyli do uniwersytetów, a w dodatku ocenili 
je wyżej niż nas. Dodam dla efektu, że w owym 
rankingu pewne wydziały Uniwersytetu Warszaw-
skiego występują jako oddzielne jednostki.

Powtórzę: „Cóż więc robić?”. Nie podam go-
towej propozycji, bo nie jest rzeczą felietonisty 
rozwiązywanie problemów, lecz ich wskazywanie. 
Ale z pewnością niezbędna jest dyskusja nad tym 
naszym wynikiem. Pamiętajmy, że w sumie chodzi  
o naszą obecność w Internecie. Czyżby więc było 
tak, że nie potrafimy się tam dostać? Chyba nie. 
Przecież na co dzień wypełniamy (i to w rosnącej 
liczbie) przeróżne e-formularze i e-raporty. A to 
wyniki zaliczeń i egzaminów, a to karty przedmio-
tów, a to rejestr publikacji… Więc może nie mamy 
czego umieszczać w tym Internecie? Odpowiedź 
na to jest tym bardziej negatywna, bo przecież 
nasz system awansowy należy do niebywale wy-
magających. Z niewielką przesadą można powie-
dzieć, że w istocie jest to system sześciostopnio-
wy. Aby po obronie rozprawy zostać adiunktem, 
trzeba zrobić niemal drugi doktorat, aby uzyskać 
stanowisko profesora nadzwyczajnego – niemal 
drugą habilitację, a na stanowisko profesora zwy-
czajnego warunki do spełnienia niewiele ustępują 
warunkom dla już zdobytego tytułu naukowego.

No to co? Machniemy ręką czy zadziałamy?

Jerzy M. Sawicki
Wydział Inżynierii  
Lądowej i Środowiska

Pięciotysięcznik

FELIETON

Rys. Krystyna Pokrzywnicka
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Artur Poliński
Metody numeryczne i algorytmy

Artur Olszewski
Studia nad czynnikami wpływa-
jącymi na obciążalność i charak-
terystyki tribologiczne poprzecz-
nych hydrodynamicznych łożysk 
ślizgowych smarowanych wodą

Sławomir Judek,  
Jacek Skibicki 
Metrologia w transporcie.  
Laboratorium

Research on Enterprise in Modern 
Economy – theory and practice / 
Przedsiębiorstwo we współczesnej 
gospodarce – teoria i praktyka. 
QUARTERLY JOURNAL No 2/2014

Joanna Wolszczak-Derlacz
Efektywność naukowa, dydak-
tyczna i wdrożeniowa publicznych 
szkół wyższych w Polsce – analiza 
nieparametryczna 
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Z ŻYCIA UCZELNI

W lutym 2015 r. w mediach ukazało się 951 
informacji mówiących o Politechnice Gdań-
skiej, w tym 152 publikacje prasowe oraz 30 
materiałów radiowo-telewizyjnych.

Media szeroko informowały o wręczaniu 
Nagród Prezesa Rady Ministrów. Na po-
czątku lutego br. premier Ewa Kopacz wrę-
czyła wyróżnienia 44 naukowcom i dwóm 
zespołom badawczym. Pierwszą nagrodę za 
osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał 
zespół kierowany przez prof. Andrzeja Czy-
żewskiego z WETI. Naukowców nagrodzono 
za system CyberOko, służący do diagnozy  
i terapii osób pozostających w śpiączce.  
W gronie laureatów, w kategorii wyróżnia-
jących się doktoratów, znalazła się także dr 
Karolina Zielińska z WA.

Dziennikarzy zainteresował temat komer-
cjalizacji metody CyberOka. Wdrożeniem 
urządzenia pod nazwą C-Eye zajmuje się 
spółka AssisTech, którą założyli obecni i byli 
pracownicy PG. Na mocy umowy podpisa-
nej 3 lutego 2015 r. AssisTech stał się pią-
tym spin-offem uczelnianej spółki celowej 
EXCENTO. W nazwie C-Eye zakodowano 
rolę systemu w życiu tej grupy pacjentów: 
„Consciousness Eye – oko świadomości”.

„Gazeta Wyborcza” zamieściła obszerny 
artykuł poświęcony kolektorom zainsta-
lowanym na dachu Centrum Sportu Aka-
demickiego PG. W tekście podkreślono, że 
pływalnia Politechniki Gdańskiej jest pierw-
szą w Trójmieście, w której woda ogrzewana 
jest za pomocą baterii słonecznych.

W mediach pojawiały się też notki informu-
jące o rozstrzygnięciu konkursu Energa 
SA na najlepszą pracę doktorską. Nagro-
dy Prezesa Zarządu Energa SA za prace 
poświęcone technicznym i ekonomicznym 
problemom przetwarzania, przesyłu, dys-

trybucji i obrotu energią elektryczną otrzy-
mali m.in. doktorzy z PG. Drugie miejsce  
i nagrodę w wysokości 10 tys. zł przyznano 
dr. inż. Krzysztofowi Dobrzyńskiemu za pra-
cę pt. „Metodyka szacowania maksymalnej 
generacji rozproszonej ulokowanej w elek-
trowniach wiatrowych”, obronioną na WEiA. 
Oceniający podkreślili, że jest to pierwsza 
w kraju tak obszerna analiza wpływu źródeł 
rozproszonych na system elektroenerge-
tyczny. Trzecie miejsce i 5 tys. zł otrzymała 
dr inż. Beata Bochentyn za pracę pt. „Właści-
wości strukturalne i transportowe kompozy-
torów tytanianu strontu z tlenkami przewo-
dzącymi jonowo”, która obroniła pracę na 
WFTiMS. Pierwsze miejsce w tym konkursie 
zajął przedstawiciel Politechniki Warszaw-
skiej, równorzędne trzecie – reprezentant 
Politechniki Śląskiej.

Powodzeniem w mediach cieszyły się także 
„superowoce”. W tym kontekście dzien-
nikarze informowali o grancie badawczym 
prowadzonym przez prof. Jacka Namieśnika 
z WCh. Naukowcy chcą uszeregować związ-
ki o właściwościach przeciwutleniających 
obecne w pokarmach roślinnych według 
mocy ich działania. Mowa o projekcie pt. 
„Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako na-
rzędzie pozwalające na racjonalne projekto-
wanie i ocenę właściwości prozdrowotnych 
żywności funkcjonalnej zawierającej prze-
ciwutleniające związki fitochemiczne”.

Branżowe portale internetowe podały infor-
mację, że w tegorocznym majowym Shell 
Eco-marathon Europe, który odbędzie się 
w Rotterdamie, Polskę reprezentować bę-
dzie 11 zespołów, w tym dwa z Politechniki 
Gdańskiej (Hydrogen CarPG oraz KNKP Ra-
cing). Shell Eco-marathon to jeden z najbar-
dziej wymagających inżynierskich konkur-
sów studenckich na świecie.
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Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy  
w ubiegłym roku obsłużył 3 mln pasażerów  
z całego świata! To zatem doskonała lokalizacja 
do promocji uczelni.

Ekspozycja zawiera pięćdziesiąt interesujących 
zdjęć wykonanych przez dziewiętnastu auto-
rów na potrzeby ogólnopolskiego konkursu 
fotograficznego zorganizowanego z okazji ju-
bileuszu 110 lat Politechniki Gdańskiej, który 
uczelnia obchodziła w 2014 r.

Na zdjęciach można zobaczyć naukowców przy 
pracy, studentów podczas zajęć, laboratoria, 
piękno naszego kampusu oraz szeroko poję-
te życie akademickie. Fotografowie starali się 
pokazać PG jako miejsce, w którym tradycja  
w naturalny sposób łączy się ze współczesno-
ścią.

Dzięki współpracy partnerskiej z Miastem 
Gdańsk ekspozycja była pokazywana w kilku 
atrakcyjnych lokalizacjach, m.in. w Europej-
skim Centrum Solidarności i Galerii Bałtyckiej.  
W czerwcu br. będzie okazja, by obejrzeć ją  
w Parku Oliwskim.

Ewa Kuczkowska
Dział Promocji

Ekspozycję prezentującą Politechnikę Gdańską jako inno-
wacyjny ośrodek naukowy i uczelnię o bogatej tradycji aka-
demickiej można obejrzeć na gdańskim lotnisku. Wystawa 
fotograficzna pod hasłem „Politechnika Gdańska w Roku 
Jubileuszowym” będzie tam dostępna przez cały marzec. 

Fot. Piotr Niklas

Przed podróżą – na wystawę
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