Polskie Wigilie
Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny
Przy wzejciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie.
Cyprian Kamil Norwid Op³atek
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o¿e Narodzenie, a przede wszystkim Wigilia jest w naszej
kulturze, i dla wiêkszoci Polaków, bez w¹tpienia najradoniejszym wiêtem w ci¹gu ca³ego roku. Jest wiêtem sk³adaj¹cym siê z czego niecodziennego, jakby z aury wznios³oci i
obrzêdów religijnych, z czego wieckiego, codziennego, zwyczajnego i rzeczywistego. Mo¿na by to okreliæ jako sacrum i
profanum. Tutaj codziennoæ i wiêto dope³niaj¹ siê wzajemnie, bêd¹c równoczenie dla siebie pewnego rodzaju przeciwieñstwem.
W sumie ca³y czas wi¹t Bo¿ego Narodzenia jest czasem
wyj¹tkowo piêknym, pe³nym radoci, niecodziennych prze¿yæ
i religijnego niepokoju. Za granic¹ miêdzy codziennoci¹ a
wiêtem, miêdzy profanum a sacrum jest dzieñ wigilijny, a cilej mówi¹c: sama wieczerza wigilijna. Dzieñ wigilijny jest rytualnym wstêpem do wi¹t Bo¿ego Narodzenia, które kiedy w
polskiej i s³owiañskiej tradycji nazywano Godami. Bo¿e Narodzenie jest wiêtem czysto chrzecijañskim, choæ wiadomo, ¿e
w ci¹gu wieków zd¹¿y³o siê na³o¿yæ na siebie wiele ró¿nych
elementów wieckich pochodz¹cych z ró¿nych tradycji, obyczajów i kultur. A jednak chrzecijañstwo potrafi³o nadaæ tym
wiêtom now¹, swoist¹ wymowê, religijne znaczenie i interpretacjê. W Polsce Wigilia z uroczyst¹ wieczerz¹ obfituj¹c¹ w wiele
obrzêdów wyodrêbni³a siê prawdopodobnie dopiero w XVIII
wieku, choæ niektóre zwyczaje praktykowane by³y du¿o, du¿o
wczeniej. Wigilia  to czas wspomnieñ o najbli¿szych, których ju¿ nie ma wród nas, to nadzieja na szczêcie, przyjañ i
mi³oæ w rodzinie. Polska Wigilia jest czym niepowtarzalnym,
g³ównie dziêki wielkiemu bogactwu, a nawet pewnego rodzaju
atmosferze i poezji tradycji rodzinnych.
Czêsto jednak bywa i tak, ¿e g³ówny wymiar religijny wi¹t
Bo¿ego Narodzenia w praktyce zepchniêty jest na plan dalszy,
lub w ogóle go nie ma, i wtedy przewa¿a profanum nad sacrum.
Zastanawiamy siê te¿ wtedy, czy du¿o jeszcze pozosta³o nam
dzi z magii dawnych wi¹t, dzi, na progu dwudziestego pierwszego wieku. Jak dzisiaj odbieramy ten przedziwny wiat dawnych tradycji, przy wtórze ci¹gle narastaj¹cych wokó³ nas zmian
zwi¹zanych z postêpem technicznym, z wszechogarniaj¹c¹ nas
cywilizacj¹ i zmianami ustrojowymi? Jestem pewna, ¿e jednak
mimo wszystko nadal czujemy siê zwi¹zani z tym czasem oczekiwania i z t¹ szczególn¹ magi¹ ca³ych wi¹t Bo¿ego Narodzenia. A na pewno nie potrafimy ju¿, a raczej mo¿e nie chcemy
zrezygnowaæ z zakorzenionej w nas g³êboko tradycji polskiej
Wigilii, Wigilii naszych przodków. Tradycja Wigilii zmienia
ju¿ dzisiaj, niestety, swoj¹ intensywnoæ i niewiele te¿ ju¿ zachowuje dawnych treci, ale ci¹gle jeszcze jest  jako ca³oæ 
czym z naszej najdalszej przesz³oci. Wierzymy w to g³êboko i to w³anie ³¹czy nas z ni¹ i pozostanie dla nas najwa¿niejsz¹ cech¹ tej naszej polskiej tradycji. Jak¹ wiêc Wigiliê przygotowujemy dzi w naszych domach, pamiêtaj¹c o tym, ¿e
mamy bardzo bogat¹ przesz³oæ historyczn¹, a tak¿e wielk¹
ró¿norodnoæ wigilijnych tradycji  regionaln¹, spo³eczn¹, etniczn¹ i nawet religijn¹? Na pewno treci¹ naszej Wigilii bêd¹
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przekazywane nam z pokolenia na pokolenie indywidualne
wzory jej wiêtowania, takie, w jakich wyrolimy w naszych
domach rodzinnych. A tych domów mamy tak wiele, od morza
do Tatr, wzorów przez ca³e lata nak³adaj¹cych siê na siebie i
dok³adnie wymieszanych.
Ka¿dy region Polski posiada swoje charakterystyczne tylko
dla niego zwyczaje, obrzêdy i potrawy wigilijne. Pocz¹wszy od
Pomorza i Wileñszczyzny, skoñczywszy na Krakowie i Beskidzie l¹skim czy Wschodnim, nie wy³¹czaj¹c Kurpiów, Podlasia i Wielkopolski. Ale we wszystkich tych zak¹tkach naszego
kraju zauwa¿yæ mo¿na du¿o wspólnych elementów zwi¹zanych
zarówno z obrzêdami religijnymi, jak i z magicznymi zwyczajami regionalnymi. Na przyk³ad wszêdzie spotyka siê siano na
stole i snopy zbo¿a symbolizuj¹ce biedn¹ stajenkê, op³atek lub
chleb, zielon¹ ga³¹ czy choinkê, a tak¿e niektóre charakterystyczne i powtarzaj¹ce siê potrawy, takie jak mak, miód, orzechy, grzyby, jab³ka, ziarna zbó¿, a wszystkie mówi¹ce o obfitoci, plennoci i szczêciu dla rodziny, zagwarantowane na ca³y
nadchodz¹cy rok. Prawie wszêdzie pozostawia siê te¿ puste
miejsce przy stole dla zb³¹kanego wêdrowca i dzieli siê op³atkiem i jad³em wigilijnym z domowymi zwierzêtami. Rozpoczyna siê tak¿e wieczerzê wigilijn¹ z pojawieniem siê pierwszej gwiazdki na niebie, piewa siê wspólnie kolêdy i wspólnie
wêdruje siê na Pasterkê. Równoczenie jednak ka¿- dy region
Polski ma sobie tylko w³aciwe i charakterystyczne elementy
obrzêdów i wierzeñ, wa¿ne na ca³y czas wi¹t Bo¿ego Narodzenia, a szczególnie na dzieñ Wigilii. Nieco inne bêd¹ u ludnoci katolickiej z Puszczy Kurpiowskiej, inne dla prawos³awnych ch³opów z Podlasia, a jeszcze inne u ewangelickich górali
z Beskidów czy grekokatolickich Hucu³ów ze Wschodnich
Karpat, albo rybackich rodzin kaszubskich z nadmorskich terenów.
Ró¿nice w poszczególnych Wigiliach zale¿a³y te¿ bardzo od
statusu rodzinnego. Inaczej kiedy wiêtowa³a szlachta, inaczej
ludnoæ w³ociañska czy mieszczanie. Okres miêdzywojenny i
wiek XX tak¿e zaznaczy³y siê wyranie w charakterze polskiej
wieczerzy wigilijnej. Obecnie zwraca siê uwagê g³ównie na
mo¿liwoci materialne rodziny, jej sk³ad i potrzeby. Wybiera
siê przede wszystkim takie potrawy, jakie pamiêtamy z dzieciñstwa, a wiêc z tradycji przechowywanej wewn¹trz rodziny; tak¿e niekiedy wa¿ne s¹ upodobania kulinarne poszczególnych
cz³onków rodziny.
Jedno jest pewne, ¿e w tym dniu nikt nie powinien czuæ siê
opuszczony i samotny. I jeszcze to, ¿e mimo ci¹gle zachodz¹cych na wiecie zmian, Wigilia pozostaje na zawsze punktem
kulminacyjnym nie tylko wi¹t Bo¿ego Narodzenia, ale ca³ego
roku wi¹tecznego i obrzêdowego. Zajmuje ona w kulturze polskiej bardzo wa¿ne miejsce, którego nie da siê porównaæ z niczym innym na wiecie.
Wspó³czenie, obok wiêtowania Wigilii w domach, organizowane s¹ przez ró¿ne instytucje spotkania wigilijne, na które
zapraszani s¹ g³ównie ludzie samotni, starsi, czêsto bezdomni,
którzy nie maj¹ w³asnych rodzin, lub o których w³asne rodziny
zapomnia³y. Dziel¹ siê oni op³atkiem, sk³adaj¹ sobie ¿yczenia i
posilaj¹ siê wigilijnymi potrawami.
Klub Seniora Politechniki Gdañskiej w tym roku ju¿ po raz
pi¹ty zaprasza na tak¹ wieczerzê wigilijn¹ wszystkich naszych
samotnych seniorów oraz tych sporód pracowników, którzy
chcieliby podzieliæ siê z nami swoj¹ samotnoci¹. I tak siê dziePISMO PG

je, ¿e z roku na rok na nasz¹ politechniczn¹ Wigiliê przychodzi
ich coraz wiêcej. Przychodz¹ czêsto ze swoimi opiekunami,
ubrani odwiêtnie, wzruszeni i umiechniêci. Zasiadaj¹ godnie
przy sto³ach nakrytych bia³ymi obrusami, a przed ka¿dym czeka na zapalenie bia³a wieczka na stojaczku wyciêtym artystycznie z brzozowego pieñka, a obok le¿y plastykowa torebeczka z
miedzianym grosikiem i ³uska karpia. To na szczêcie, by wed³ug dawnych wierzeñ i obrzêdów nie brak³o w ca³ym roku grosza na chleb... Niestety, czasami siê to nie sprawdza, choæ wró¿by
i ¿yczenia p³yn¹ z ogromn¹ ¿yczliwoci¹ z g³êbi serca. wieczki zapalamy zwykle od p³omienia du¿ej wiecy, który przyby³
do nas z Betlejem, a który przekaza³ na nasz¹ wieczerzê JM
Rektor prof. Aleksander Ko³odziejczyk. Honory domu i gospodyni wieczerzy pe³ni jak zwykle nasza niezrównana przewodnicz¹ca pani Gizella Bober, której to zawdziêczamy wprowadzenie do naszego Klubu tego piêknego zwyczaju  tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Rozpoczynamy j¹ modlitw¹ i odczytaniem odpowiedniego ustêpu z Biblii, by zaraz po tym ³amaæ
siê op³atkiem, tym bo¿ym chlebem, o którym tak piêknie powiedzia³ nasz niezapomniany kardyna³ Stefan Wyszyñski: Dlatego Bóg sta³ siê cz³owiekiem, s³owo sta³o siê cia³em i pad³o w
ziemiê w Krainie Chleba, na pokarm dla wy¿ywienia wszystkich pokoleñ ludzkich. Oto tajemnica Betlejem, ziemi chleba,
gdzie objawi³ siê najwspanialszy Pokarm, który z nieba zst¹pi³.
Przyszed³ On do nas przez ¿yzne ³ono Matki Boskiej.
Nie chcemy, ¿eby ktokolwiek dnia tego by³ pozbawiony tego
chleba  op³atka. Co m³odsze i sprawniejsze kole¿anki z Zarz¹du Klubu Seniora serwuj¹ wigilijne potrawy. Jest barszczyk
czerwony z pasztecikiem, pstr¹g w galarecie, led w oleju,
bu³ka, mas³o, chrzan. Jest kompot z suszonych owoców, makowiec i sernik. Pijemy kawê i herbatê. Radosny gwar wzrasta z
godziny na godzinê. Melodie wspólnie piewanych kolêd p³yn¹ jedna za drug¹. Czas up³ywa mile i ciep³o. Atmosfera jest
prawdziwie rodzinna i niepowtarzalna. Opowiadamy sobie o
ró¿nych zwyczajach i obrzêdach nocy wigilijnej, czytamy wiersze i piewamy, piewamy coraz to nowe kolêdy ze specjalnej
ksi¹¿eczki. A oto s³ychaæ za drzwiami szuranie ciê¿kich kroków i dzwonek. Wkracza w. Miko³aj i rozdaje wszystkim s³odycze, ale przezornie nie egzaminuje nikogo z katechizmu. Na
pewno niejednemu z nas co tam z tego na drodze ¿ycia wypad³o z pamiêci. Za oknem sypie nieg, ale biesiadnicy nie martwi¹ siê tym. Do domów zostan¹ odwiezieni wigilijnym zaprzêgiem przez pana Józefa Ogo¿a³ka. W sercach naszych samotnych seniorów robi siê coraz rzewniej i cieplej. Wiedz¹ dobrze,
¿e nie s¹ sami w tym wiêtym dniu i w tym miejscu, i ¿e kto
myli o nich najserdeczniej. Tu mo¿emy sobie przypomnieæ
prosty, lecz jak¿e g³êboki treci¹ wiersz Jana Kasprowicza:
Przy wigilijnym stole
³ami¹c op³atek wiêty
pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
w mi³oci jest poczêty
¯e jak mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orêdzie
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹
Bóg w naszym domu zasiêdzie.
Echo naszej klubowej wieczerzy oraz póniejszego spotkania wszystkich seniorów w politechnicznej auli dogania nas szybko w korespondencji, jak¹ przynosi nam po wiêtach poczta,
pe³nej s³ów wzruszenia i podziêkowañ za mo¿liwoæ uczestniczenia w tych spotkaniach. Oto fragmenty niektórych z tych
listów i pocztówek. S¹ one potwierdzeniem tego, ¿e to, co robi-
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my, jest wszystkim bardzo potrzebne. Wszak nie samym chlebem cz³owiek ¿yje...
... Z ca³ego serca dziêkujê Pani (to adresowane do pani
Gizelli Bober) za ³askawe zaproszenie mnie, jako samotnej, na
kolacjê wigilijn¹. Atmosfera by³a tak przyjemna, ¿e zupe³nie
zapomnia³o siê o swej staroci, o swojej samotnoci i o wszystkich nêkaj¹cych nas k³opotach. By³y to chwile tak urocze, ¿e z
¿alem rozstalimy siê. Nie mam s³ów, by wyraziæ Pani moj¹
wdziêcznoæ. Kolacja by³a nadzwyczajna, jak w naszym wieku
mog³ybymy to wszystko urz¹dziæ w swoim domu? By³o tyle
pysznych rzeczy, a na zakoñczenie dosta³ymy jeszcze paczki,
które zapewni³y nam dalsze wiêta w domu. Jak mam wyraziæ
Pani s³owa wdziêcznoci za trud i ciê¿k¹ pracê, jak¹ Pani ponios³a i powiêci³a swoje si³y i czas dla nas? Jestem bardzo
wdziêczna  wiêta tak mi³o spêdzone, dziêki Pani wysi³kowi
na d³ugo zostan¹ w mojej pamiêci
Zofia Adel
... do Zarz¹du Klubu Seniora
Pisz¹c te s³owa pragnê podzieliæ siê radoci¹ i wzruszeniem,
których za Pañstwa udzia³em dowiadczam ju¿ od kilku lat w
ka¿dy wi¹teczny czas. Co roku wszyscy prze¿ywamy przedwi¹teczny niepokój, przepe³nieni nadziej¹ na ciep³o, bliskoæ,
wzajemn¹ ludzk¹ pamiêæ i szczêcie tych paru krótkich chwil
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku. Dla mnie, a z pewnoci¹
tak¿e dla wielu z nas, Pañstwa troska jest spe³nieniem wi¹tecznych nadziei. Dziêkuj¹c za to serdecznie, chcia³abym jednoczenie ¿yczyæ Pañstwu zdrowia, pogody ducha i wielu dobrych szczêliwych dni w nadchodz¹cym roku.
Henryka Macha³a
I co z mowy wi¹zanej...
 Jak obyczaj stary, wed³ug naszej wiary, pragnê z³o¿yæ
szczere ¿yczenia w dniu Bo¿ego Narodzenia. Niech ta Gwiazdka Betlejemska, która wieci Ci o zmroku, zaprowadzi Ciê do
szczêcia w nadchodz¹cym nowym roku. Jak nadejdzie dzieñ
Wigilii i op³atek wemiesz w rêkê, choæ ja bêdê gdzie w oddali,
z Tob¹ bêdzie moje serce.
S³owa te dedykuje JM Rektorowi, Klubowi Seniora i Dzia³owi Socjalnemu pani Maria Smoleñska.
To tylko niewielka czêæ pisanych do Zarz¹du Klubu Seniora serdecznych s³ów przys³anych przez naszych Seniorów. S¹
one dla nas prawdziwa radoci¹ i mobilizuj¹ nas do jeszcze
wiêkszej pracy i wysi³ku tak d³ugo, jak na to pozwol¹ nam si³y.
Wszak nasz¹ dewiz¹ klubow¹ jest stwierdzenie, ¿e cz³owiek
tyle jest wart, ile mo¿e uczyniæ dla drugiego cz³owieka. Pragniemy byæ zawsze wierni tej dewizie.
Jadwiga Lipiñska
Klub Seniora
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Nie rozmieniajmy siê na drobne*
Z prof. dr. hab. Janem Godlewskim
prorektorem ds. nauki Politechniki Gdañskiej
rozmawia Przemys³aw Rot
Czy polska nauka jest w stanie wspó³pracowaæ z przemys³em
i gospodark¹?
Na wstêpie trzeba odpowiedzieæ sobie na pytanie, jakie zadania stoj¹ przed uczelniami. Po pierwsze, jest to kszta³cenie kolejnych pokoleñ kadr dla przemys³u i nauki. W tym zakresie nie ma
jeszcze dramatu, chocia¿ obecna kadra dydaktyczna szybko siê
starzeje. Niedobory kadrowe pojawiaj¹ siê zw³aszcza w naukach
eksperymentalnych, gdzie obok aparatury konieczny jest zespó³
m³odych, dobrze wykszta³conych i wyedu- kowanych jêzykowo
ludzi. W tych dziedzinach nauki, które s¹ atrakcyjne rynkowo,
odczuwa siê znacz¹cy niedobór naukowców ze stopniami doktorskimi. M³odzi ludzie uciekaj¹ coraz czêciej nie tylko do przemys³u, ale te¿ do zagranicznych placówek naukowo-badawczych,
które obok bogatszego zaplecza laboratoryjnego oferuj¹ zdecydowanie lepsze warunki finansowe. Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e uk³ad ten nie ma charakteru statycznego i z czasem bêdzie
siê zmienia³ na korzyæ uczelni krajowych.
Zdecydowanie gorzej realizowany jest drugi cel, a wiêc dzia³alnoæ rodowisk naukowych na rzecz rozwoju gospodarczego
kraju.
Czy nie jest to pochodn¹ wspomnianego wczeniej braku kadr
naukowych?
Niedostatki kadrowe to tylko jeden powodów niskiego zaanga¿owania krajowej nauki w badania stosowane, i wcale nie najwa¿niejszy. Wielkim wyzwaniem dla rodowisk naukowych jest
brak zainteresowania pracami badawczymi ze strony przemys³u.
Nie mówiê, ¿e takiego zainteresowania nie ma wcale, ale jest ono
nawet w stosunku do naszych skromnych mo¿liwoci symboliczne. Powodem takiego stanu rzeczy jest struktura polskiej gospodarki, jaka wytworzy³a siê w ostatnim 10-leciu. Przemys³ w du¿ej
mierze dysponuje dzisiaj nowoczesnymi technologiami produkcji i jego wyroby s¹ na rednim europejskim poziomie. Dotyczy
to zw³aszcza tych firm, które dziêki inwestorom zagranicznym
uzyska³y dostêp do know-how w dziedzinie zarz¹dzania i produkcji. Niestety, w znacz¹cej mierze technologie stosowane w tych
przedsiêbiorstwach s¹ w ca³oci implementacjami rozwi¹zañ bazuj¹cych na wynikach prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez nale¿¹ce do koncernów miêdzynarodowych zagraniczne placówki badawczo-rozwojowe. Wspó³pracy krajowych orodków naukowo-badawczych z przemys³em, zw³aszcza opartym na
kapitale zagranicznym, nic sprzyja poufnoæ wielu prac wdro¿eniowych. Dotyczy to szczególnie etapu ich komercjalizacji.
Czy naszym atutem mo¿e byæ konkurencyjnoæ cenowa pracy polskich naukowców?
Cena pracy naukowca to tylko jeden i wcale nie najwa¿niejszy
sk³adnik kosztów prac badawczo-rozwojowych. Decyduj¹cym
czynnikiem jest dzisiaj koszt aparatury naukowo- badawczej. Tej
tymczasem, w Polsce ju¿ prawie w ogóle siê nie produkuje, a na
kosztowne zakupy za granic¹ poszczególnych placówek po prostu nie staæ.
W naszym kraju brakuje te¿ tzw. du¿ych urz¹dzeñ badawczych.
Niepowodzeniem skoñczy³a siê na przyk³ad próba budowy synchrotronu, daj¹cego podstawê do badañ nad zastosowaniem fal
rentgenowskich w wielu dziedzinach nauki i techniki, w tym w
diagnostyce medycznej.
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Co zatem nale¿y zrobiæ, aby stworzyæ warunki do finansowania zaawansowanej dzia³alnoci badawczej?
Dzisiejszy system finansowania nauki powoduje, ¿e uczelnie,
orodki naukowe i badawczo-rozwojowe otrzymuj¹ symboliczne
kwoty, które pozwalaj¹ z grubsza na realizacjê zadañ statutowych
oraz na czêciowe pokrycie kosztów ich utrzymania.
System finansowania nie zabezpiecza rodków do realizacji
okrelonych dzia³añ badawczych oraz inwestycyjnych w sferze
nauki, i to nawet tych, o których mówi siê g³ono, ¿e mog³yby staæ
siê ko³em zamachowym naszej gospodarki i nauki. Wydaje siê, ¿e
nieporozumieniem jest równie¿ finansowanie ze rodków publicznych jednostek badawczo-rozwojowych bêd¹cych pozosta³oci¹
po funkcjonuj¹cych do koñca lat 80. strukturach przemys³owych.
Tak dzisiaj finansuje siê z bud¿etu jednostki badawcze przemys³u
motoryzacyjnego, który w ca³oci bazuje na technologiach i rozwi¹zaniach pochodz¹cych z importu. Podobnie ma siê sprawa z
orodkami badawczymi przemys³u w³ókienniczego i górnictwa
oraz innych resortów, które praktycznie nie maj¹ ju¿ dzisiaj prawie ¿adnych powi¹zañ z przemys³em. Placówki te zamiast poszukiwaæ dla siebie miejsca na rynku, co robi¹ zreszt¹ w mniej lub
bardziej udany sposób, konsumuj¹ skromne rodki publiczne, które
mog³yby zostaæ wydatkowane na realizacjê listy priorytetowych
celów. Nale¿a³oby oczekiwaæ, ¿e to przemys³ powinien finansowaæ jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, nie odwrotnie.
Coraz wiêcej w Unii Europejskiej i Polsce mówi siê o regionalnych systemach innowacji i klastrach, które maj¹ byæ recept¹ na aktywizacjê regionalnych rodowisk naukowych i
gospodarczych. Czy dzisiejsza struktura i lokalizacja orodków naukowo-badawczych odpowiada takim wymogom?
Sytuacja jest bardzo zró¿nicowana. Niektóre jednostki faktycznie wspó³pracuj¹ z przemys³em zlokalizowanym w regionie lub
kraju. S¹ te¿ i takie, które szukaj¹ mo¿liwoci wspó³pracy z partnerami zagranicznymi, m.in. w ramach 5. Programu Ramowego
UE. Barier¹ jest natomiast brak programu dotycz¹cego badañ
naukowych na rzecz przemys³u. Standardem jest, ¿e w wielkich
koncernach nawet do 15 proc. bud¿etu przeznacza siê na prace
naukowo-badawcze. W Polsce takimi statystykami pochwaliæ siê
niestety nie mo¿na. Skoro w naukê siê nie inwestuje, to trudno
oczekiwaæ na spektakularne wyniki.
Mo¿na to chyba wyt³umaczyæ tym, ¿e u nas takich pieniêdzy
po prostu nie ma, albo ¿e s¹ niepotrzebnie rozpraszane miêdzy wiele agend rz¹dowych zajmuj¹cych siê pokrewn¹ dzia³alnoci¹, jak np. Agencja Techniki i Technologii?
Z tego, co wiem, ATT dysponuje skromnym bud¿etem siêgaj¹cym kilkudziesiêciu milionów z³otych. Nie jest to zatem bud¿et,
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który w sposób znacz¹cy móg³by wp³yn¹æ na wyniki osi¹gane w
placówkach naukowo-badawczych,
Ale takich agend jest przecie¿ wiêcej?
Zgadzam siê, ¿e rozproszenie pieniêdzy miêdzy wiele agend
nie sprzyja ich racjonalnemu wykorzystaniu. Ale podkrelam
raz jeszcze  nie tylko zasoby finansowe, zw³aszcza rodki publiczne, decyduj¹ o efektywnoci nauki. W przemyle musi byæ
zapotrzebowanie na nasz¹ dzia³alnoæ. Tymczasem przemys³,
jeli ju¿ zwraca siê do naukowców o pomoc, czyni to najczêciej w obliczu kryzysu. Naszym zadaniem jest przygotowanie
ekspertyz, na bazie których w krótkim okresie udaje siê zrealizowaæ okrelone cele dorane.
Czy przyczyn¹ niskiego wykorzystania potencja³u naukowego nie jest przypadkiem brak marketingu po stronie rodowisk naukowych, który s³u¿y³by wskazywaniu, jakie dziedziny s¹ najbardziej potrzebne gospodarce?
Marketing w nauce ma racjê bytu, jeli mamy do zaoferowania
gotowy produkt do wdro¿enia. W przypadku badañ naukowych
d³ugi czas realizacji, do tego bez gwarancji na udany efekt koñcowy, nie zachêca przedsiêbiorstw do wik³ania siê w ich finansowanie. Nie³atwo przekonaæ przemys³, ¿e nawet prowadzenie badañ
na doæ ogólnym poziomie przynosi wiele ubocznych efektów,
które szybko znajduj¹ zastosowania komercyjne. Przyk³adem mo¿e
byæ rozwój elektroniki, od lamp elektronowych do uk³adów w
skali nano. Efektem pobocznym tych badañ jest wiele odkryæ i
wynalazków, które ju¿ znalaz³y zastosowanie w elektronice powszechnego u¿ytku. Jak wspomnia³em, badania naukowe z powodu swojej natury s¹ d³ugookresowe, a ich komercyjne efekty
nierzadko widaæ po kilku, kilkunastu latach. Niewiele jest w Polsce firm, które myl¹ a¿ tak perspektywicznie, a tym samym s¹
zainteresowane finansowaniem dzia³alnoci badawczo-rozwojowej. Du¿a czêæ przedsiêbiorców, zw³aszcza reprezentuj¹cych
sektor ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, nie dojrza³a jeszcze do
mylenia, ¿e bez rozwoju, sta³ego unowoczeniania i wprowadzania nowatorskich technologii ich produkty staj¹ siê coraz mniej
konkurencyjne na rynku. Proszê zwróciæ uwagê na wyniki koñcz¹cego siê w³anie 5. Programu Ramowego UE, maj¹cego owocowaæ wspó³prac¹ rodowisk przemys³owych i naukowych, a którego efektem mia³o byæ komercyjne wdra¿anie wyników badañ.
W ramach tego programu uda³o nam siê uzyskaæ z UE zaledwie
17 proc. rodków przeznaczonych na finansowanie tego programu w Polsce. To potwierdza, jak nik³e jest zainteresowanie przemys³u wdra¿aniem nowoczesnych krajowych oraz zagranicznych
technologii.
Czy nie jest te¿ tak, ¿e czêæ dzia³alnoci naukowców na rzecz
przemys³u nie podlega po prostu oficjalnej ewidencji?
Z pewnoci¹ tak. Mamy dzi pracowników, którzy poza uczelniami i orodkami badawczymi prowadz¹ albo w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, albo pracuj¹ lub najmuj¹ siê jako konsultanci
w firmach doradczych i zak³adach przemys³owych. Ma to oczywicie swoje dobre i z³e strony. Z³e, bo dodatkowe zajêcia odrywaj¹ naukowców od ich podstawowych zajêæ  dydaktyki i badañ
naukowych. Dobre, bo dziêki takim kontaktom naukowcy zyskuj¹ wiedzê praktyczn¹, któr¹ kiedy nabywa³o siê w ramach praktyk studenckich. Dzia³alnoæ ta ogranicza siê niestety przewa¿nie
do us³ug eksperckich, a wiêc nie wnosi zbyt wiele nowych wartoci do zasobów polskiej nauki.
Jak sk³oniæ przemys³ do wspó³pracy ze sferami naukowymi?
Byæ mo¿e zachêt¹ do korzystania z krajowego zaplecza badawczo-rozwojowego by³yby obligatoryjne odpisy na dzia³alnoæ
badawczo-rozwojow¹. Nie s¹dzê, aby firmy, które zmuszono
by w ten sposób do finansowania dzia³alnoci naukowo-badawPISMO PG

czej i wdro¿eniowej, nie interesowa³y siê, na co wydatkowane
s¹ te pieni¹dze i jakie z tego mog¹ mieæ korzyci.
Czy przejcie na wy¿szy poziom technologiczny oraz rozwój innowacyjnych dziedzin przemys³u mo¿e w Polsce zapewniæ koncepcja tworzenia parków technologicznych?
Wydaje siê, ¿e to s³uszny kierunek dzia³añ. Wstêpem mog³aby tu
byæ reforma nieefektywnych, rozrzuconych po ca³ym kraju jednostek badawczo-rozwojowych. Te, które maj¹ dzi oparcie w
przemyle lub których zasoby naukowo-badawcze mog¹ byæ praktycznie wykorzystane, powinny zostaæ wzmocnione i staæ siê zal¹¿kami przysz³ych parków technologicznych. Z pewnoci¹ wród
tych jednostek s¹ i takie, które straci³y racjê bytu i powinny zostaæ
zlikwidowane. Tak radykalne reformy w sferze funkcjonowania,
a zw³aszcza finansowania, spotka³y siê z oporem silnego lobby
jbr, które wspólnie walcz¹ dzi o zachowanie status quo, i o rodki na dzia³alnoæ statutow¹. Bez tak radykalnych decyzji obecne
finansowanie nauki w Polsce nie bêdzie s³u¿y³o jej rozwojowi.
Czy mo¿na w Polsce stworzyæ uczelnie na wzór amery- kañskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT)?
To bardzo istotna kwestia, czy w Polsce nale¿y tworzyæ uczelnie
elitarne, kszta³c¹ce kadry twórcze, podczas gdy pozosta³e uczelnie kszta³ci³yby kadry utrzymania ruchu. Ju¿ kilkakrotnie dyskutowano nad tak¹ koncepcj¹, ale dot¹d nie trafi³a ona na grunt na
tyle podatny, aby wcieliæ j¹ w ¿ycie. Cieszy³bym siê, gdyby takie
uczelnie powsta³y w Polsce przy wspó³udziale wszystkich zainteresowanych, wiêc tak¿e sfer gospodarczych, które oczywicie
mia³yby prawo g³osu w kwestii kszta³cenia i kierunków prowadzonych badañ.
Co zatem mo¿emy zrobiæ dla dobra nauki i gospodarki w Polsce?
Przy tak skromnych rodkach kontynuowaæ mo¿emy jedynie
kszta³cenie nowej kadry naukowej, i to na coraz gorszym poziomie. Ze wzglêdu na brak nowoczesnej infrastruktury badawczej
nie da siê po prostu prowadziæ w Polsce badañ na wiatowym
poziomie. Jak na razie jedynym, aczkolwiek radykalnym sposobem pokonania barier finansowych mog³aby byæ systemowa zmiana finansowania nauki i koncentracja rodków na kilku najbardziej rozwojowych dziedzinach nauki. Moim zdaniem mog³yby
to byæ nauki medyczne, elektronika i teleinformatyka oraz nanotechnologie. Wszystkie te dziedziny s¹ ze sob¹ cile powi¹zane,
co z pewnoci¹ wp³ynê³oby tak- ¿e na ³¹czne koszty badañ. Konieczna jest równie¿ reforma infrastruktury porednicz¹cej w kontaktach miêdzy sferami nauki i biznesu, która u³atwia³aby transfer
technologii do przemys³u, a z drugiej strony  zabiega³a o zlecenia i ród³a finansowania dla nauki. Wydaje siê, ¿e w³anie na tym
polu jest wiele do zrobienia, bowiem z jednej strony w rodowiskach naukowych, ze wzglêdu na specyfikê dzia³alnoci, brakuje
specjalistów o zdolnociach mened¿erskich, z drugiej za  mam
wra¿enie, ¿e w rodowiskach biznesowych brakuje nie tylko przewiadczenia o potrzebie prowadzenia badañ, ale tak¿e wiedzy o
ofercie krajowego zaplecza naukowo-badawczego.
Du¿¹ rolê w aktywizacji sfery naukowej powinny odegraæ w³adze samorz¹dowe. Uczelnie finansowane z bud¿etu centralnego
funkcjonuj¹ czêsto w oderwaniu od lokalnych realiów gospodarczych. Tê wiedzê maj¹ w³anie samorz¹dy, które powinny uczestniczyæ w finansowaniu nauki i decydowaniu o kierunkach jej rozwoju.
* Przedruk z Biuletynu KBN Sprawy Nauki nr 6/2001
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Politechnika Gdañska na IV Miêdzynarodowej Wystawie Wynalazków
INNOWACJE 2001

W

dniach 17-19 padziernika 2001 r. w Gdañsku odby³a
siê IV Miêdzynarodowa Wystawa Wynalazków INNOWACJE 2001. Organizatorem Wystawy by³y Miêdzynarodowe Targi Gdañskie SA, a wspó³organizatorem Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat nad wystaw¹ sprawowali: Minister Gospodarki, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych  Minister Nauki, Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski. G³ównym celem Wystawy by³a promocja myli naukowo-technicznej, wynalazczoci i innowacyjnoci.
W trakcie uroczystego otwarcia Innowacji 2001 prof. J.
Doerfferowi zosta³ uroczycie wrêczony Medal Honorowy im.
Tadeusza Sendzimira. Medal ten przyznawany jest najwybitniejszym polskim wynalazcom przez Krajow¹ Radê Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. W Wysta- wie
uczestniczy³o 32 wystawców z kraju i zagranicy, w tym Politechnika Gdañska. Imprezie tej towarzyszy³o seminarium, na
którym przedstawiciele Urzêdu Patentowego RP omawiali nowe
prawo w³asnoci przemys³owej obowi¹zuj¹ce w Polsce od sierpnia tego roku. Zagraniczni eksperci przedstawiali, na przyk³adzie swoich krajów, problemy promocji innowacyjnoci w gospodarce.
Koordynatorem przedsiêwziêcia przedstawiaj¹cego nasz¹
Uczelniê i jej niektóre osi¹gniêcia by³ prorektor ds. rozwoju
prof. W. Przybylski, a jego pe³nomocnikiem ds. organizacyjnych  mgr Cz. Pop³awski, za w organizacji stoiska na Wystawie pomóg³ jak corocznie Dzia³ Gospodarczy PG.
Równolegle z Wystaw¹ prowadzony by³ konkurs na najlepsze rozwi¹zania innowacyjne, a dla twórców tych rozwi¹zañ
ustanowiono medale, jak równie¿ ufundowano presti¿owe puchary, których fundatorami byli m.in. Minister Gospodarki,
Minister Nauki, Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Prezydent Miasta Gdañska, Rektor Politechniki Gdañskiej.
Jury konkursu sk³ada³o siê z 13 osób, w tym 4 profesorów z
ró¿nych wy¿szych uczelni w Polsce.
Na Wystawie zosta³y zaprezentowane innowacje dokonane
na trzech Wydzia³ach PG:
- Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
- Elektrotechniki i Automatyki,
- Mechanicznym.
Twórcy z Katedry In¿ynierii Dwiêku i Obrazu: prof. A.
Czy¿ewski (kierownik) i dr B. Kostek przedstawili powszechny system diagnostyki wad widzenia, badañ i rehabilitacji mowy
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i s³uchu, który zosta³ opracowany we wspó³pracy z twórcami z
Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie: prof. H.
Skar¿yñskim i prof. J. Szaflikiem. System ten zosta³ wyró¿niony Z³otym Medalem w kategorii: elektronika i informatyka .
Mgr in¿. K. Suchocki z Katedry Elektroniki Medycznej
i Ekologicznej, kierowanej przez prof. A. Nowakowskiego,
przedstawi³ rozwi¹zanie zatytu³owane Sposób pomiaru tlenu
rozpuszczonego w roztworach wodnych.
Mgr in¿. T. Kowaluk przedstawi³ pracê magistersk¹ pt. Mikrosystem pomiarowy na bazie mikrokontrolerów z magistral¹
SMI, której promotorem by³ dr W. Tlaga, wykonan¹ w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, kierowanej przez prof. R. Zielonko.
Dr P. Hempowicz z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, któr¹ kieruje prof. M. Ronkowski, zaprezentowa³
ogranicznik pr¹dów zwarciowych do ochrony przeciwzwarciowej w obwodach pr¹du przemiennego. Rozwi¹zanie to zosta³o
nagrodzone Br¹zowym Medalem w kategorii: bezpieczeñstwo
pracy.
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
przedstawi³a sposób obróbki stali hartowanych i narzêdzie do
nagniatania lizgowego wewnêtrznych powierzchni obrotowych.
Twórcami rozwi¹zania s¹: prof. W. Przybylski i dr J. Zieliñski.
Na stoisku Politechniki Gdañskiej przedstawiona równie¿
zosta³a oferta wdro¿eniowa prezentuj¹ca wynalazki i wzory
u¿ytkowe dokonane przez pracowników PG w okresie 1992 2001 r. oraz oferta w zakresie mo¿liwoci kszta³cenia na naszej
Uczelni, korzystania ze zbiorów Biblioteki G³ównej, a tak¿e
oferta wydawnicza Wydawnictwa PG, jak równie¿ propozycje
Regionalnego Punktu Kontaktowego V Programu Ramowego
Unii Europejskiej oraz Programu Socrates.
Na zakoñczenie Wystawy odby³a siê mi³a uroczystoæ, na
której twórcom powy¿ej wyró¿nionych rozwi¹zañ, w tym twórcom z PG, zosta³y wrêczone medale.
W trakcie tej uroczystoci prof. W³odzimierz Przybylski
otrzyma³ Z³oty Medal WIPO (the World Intellectual Property

Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
W³adys³aw Kó³eczko, w towarzystwie cz³onków Komisji
Konkursowej, wrêcza prof. W. Przybylskiemu Z³oty Medal WIPO
(fot. SPWiR)
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Organisation) wiatowej Organizacji W³asnoci Intelektualnej
z siedzib¹ w Genewie, za sposób obróbki przez nagniatanie stali
hartowanych (opracowany wspólnie z dr. in¿. Jerzym Zieliñskim) oraz za wk³ad w popularyzacjê ruchu wynalazczego i rozwój Miêdzynarodowych Wystaw Wynalazków Innowacje.
Ponadto dr in¿. Pawe³ Romanowski oraz doc. dr in¿. Ryszard Maciakowski z Politechniki Gdañskiej wraz z dr. hab.
Janem Rogowskim z Akademii Medycznej w Gdañsku otrzymali wspólnie nagrodê g³ówn¹ Wystawy (Grand Prix) za urz¹dzenie do unieruchamiania pola operacji chirurgicznej wykonywanej na pracuj¹cym sercu. Urz¹dzenie to zosta³o wystawione przez AMG.
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Posiedzenie plenarne KAUT  9 listopada 2001 r.

a posiedzeniu plenarnym Komisji Akredytacyjnej Uczel
ni Technicznych, które odby³o siê we Wroc³awiu w dniu 9
listopada 2001 r., wszczête zosta³y procedury akredytacyjne dla
nastêpuj¹cych kierunków studiów:
Architektura i Urbanistyka,
Automatyka i Robotyka,
Elektronika i Telekomunikacja,
Elektrotechnika,
Informatyka,
Mechanika i Budowa Maszyn.
Komisja ustali³a, ¿e dla ww. kierunków istnieje jeszcze mo¿liwoæ zg³oszenia kierunku do akredytacji, pod warunkiem, ¿e
do 16 listopada 2001 r. do Biura KAUT zostanie przes³any
wniosek o wszczêcie procedury akredytacyjnej. Do wniosku
musz¹ byæ do³¹czone zwiêz³e dane o kandydatach do Grupy
Ekspertów i Zespo³ów Oceniaj¹cych oraz ich pisemne zgody
na kandydowanie. Proponowani przez jednostkê uczelni wy¿szej kandydaci bêd¹ brani pod uwagê tylko przy powo³ywaniu
Zespo³ów Oceniaj¹cych, poniewa¿ Grupy Ekspertów zosta³y
ju¿ powo³ane. Proszê o przekazanie tej informacji jednostkom
kierowanej przez Pana Rektora szko³y.
Dla ww. kierunków na posiedzeniu plenarnym Komisja, z
grona kandydatur zg³oszonych we wnioskach, powo³a³a Grupy
Ekspertów. Je¿eli nie by³o pisemnej zgody kandydata na podjêcie siê funkcji eksperta, kandydatura ta nie by³a brana pod uwagê w czasie procedury tworzenia Grupy Ekspertów. Poni¿ej
przytoczono sk³ad Grup Ekspertów dla kierunków, na których
wszczêto proces akredytacji.
Kierunek: Architektura i Urbanistyka
 prof. dr hab. in¿. arch. Wac³aw Seruga  Politechnika Krakowska (przewodnicz¹cy)
 prof. dr hab. in¿. arch. Nina Juzwa  Politechnika l¹ska
 prof. dr in¿. arch. Wies³aw Anders  Politechnika Gdañska
 prof. nadzw. dr hab. in¿. arch. El¿bieta Trocka-Leszczyñska  Politechnika Wroc³awska
 prof. zw. dr hab. in¿. arch. Stefan Wrona  Politechnika Warszawska
 mgr in¿. Bogdan Kaczmarzyk  dyrektor Biura Projektów
we Wroc³awiu
 mgr in¿. arch. Tomasz Taczewski  Biuro Architektoniczne
Taczewski w Katowicach
Kierunek: Automatyka i Robotyka
 prof. dr hab. in¿. Krzysztof Koz³owski  Politechnika Poznañska (przewodnicz¹cy)
 dr hab. in¿. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG  Politechnika Gdañska
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Puchar Rektora PG otrzyma³o Stowarzyszenie Wêgierskich
Wynalazców (MAFE) za prezentacjê wêgierskich wynalazków
na tej Wystawie.
Koszty udzia³u wystawców z Politechniki Gdañskiej pokry³
JM Rektor PG ze swojej rezerwy finansowej.
Kolejna V Miêdzynarodowa Wystawa Wynalazków Innowacje 2003 odbêdzie za dwa lata w Gdañsku.
Zapraszamy ju¿ dzi do udzia³u w Innowacjach 2003
wszystkich wynalazców i innowatorów z Politechniki Gdañskiej.
Czes³aw Pop³awski
Rzecznik patentowy PG

 prof. zw. dr hab. in¿. Tadeusz Kaczorek  Politechnika Warszawska
 prof. dr hab. in¿. Tadeusz Uhl  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 mgr in¿. Antoni Zbudniewek  wiceprezes Zarz¹du ABB
ELTA, £ód
 prof. dr hab. in¿. Józef Lisowski  Wy¿sza Szko³a Morska w
Gdyni
 prof. zw. dr hab. in¿. Jan Koch  Politechnika Wroc³awska
 Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
 prof. dr hab. in¿. Krzysztof Weso³owski  Politechnika Poznañska (przewodnicz¹cy)
 prof. nadzw. dr hab. Bogdan Majkusiak  Politechnika Warszawska
 prof. nadzw. dr hab. Andrzej Pach  Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie
 dr hab. in¿. Jerzy Jakubiec, prof. nadzw. P  Politechnika
l¹ska
 dr Edward Sêdek  Przemys³owy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
 p³k prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski  Wojskowa Akademia Techniczna
 dr hab. in¿. Zdzis³aw Drzycimski  Akademia TechnicznoRolnicza w Bydgoszczy
Kierunek: Elektrotechnika
 prof. dr hab. in¿. Tadeusz Glinka  Politechnika l¹ska (przewodnicz¹cy)
 prof. dr hab. in¿. Kazimierz Miko³ajuk  Politechnika Warszawska
 prof. dr hab. Bogdan Miedziñski  Politechnika Wroc³awska
 prof. dr hab. Józef Lorenc  Politechnika Poznañska
 dr in¿. Henryk Majchrzak  z-a dyrektora ds. technicznych
Elektrowni Opole SA, Brzezie k/Opola
 dr hab. Jan Anuszczyk, prof. nadzw. P£  Politechnika £ódzka
 prof. dr hab. in¿. Micha³ Szyper  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kierunek: Informatyka
 prof. nadzw. dr hab. Bohdan Macukow  Politechnika Warszawska (przewodnicz¹cy)
 dr hab. Zbigniew Odrow¹¿  Softman SA
 prof. dr hab. Leszek Rutkowski  Politechnika Czêstochowska
 prof. dr hab. Dominik Sankowski  Politechnika £ódzka
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 dr hab. in¿. Ryszard Rojek, prof. nadzw. PO  Politechnika
Opolska
 dr hab. in¿. Adam Grzech, prof. nadzw. PWr.  Politechnika
Wroc³awska
 p³k dr hab. in¿. Andrzej Najgebauer  Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
 prof. dr hab. in¿. Marian Dudziak  Politechnika Poznañska (przewodnicz¹cy)
 prof. dr hab. in¿. Wojciech Cholewa  Politechnika l¹ska
 prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Micha³owski  Politechnika Krakowska
 prof. dr hab. in¿. Wit Grzesiak  Politechnika Opolska
 mgr in¿. Jan Barcentowicz  Instytut Obróbki Skrawaniem,
Kraków
 prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz  Politechnika Rzeszowska
 mgr in¿. Jerzy Thamm  Rafako
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Zadaniem powo³anych Grup Ekspertów jest przygotowanie,
w ci¹gu dwóch miesiêcy od powo³ania, szczegó³owych standardów jakoci kszta³cenia dla danego kierunku studiów.
Pierwsze spotkanie Grup Ekspertów odbêdzie siê w Politechnice Warszawskiej w sali 123, 20 listopada 2001 r. Pocz¹tek spotkania o godz. 10.30.
Komisja przyjê³a, ¿e nastêpnym g³ównym terminem sk³adania wniosków o wszczêcie procedury akredytacyjnej bêdzie:
22 marca 2002 r.
Komisja przewiduje równie¿ mo¿liwoæ wszczêcia procedury akredytacyjnej, je¿eli liczba dotychczasowych zg³oszeñ
dla danego kierunku wzronie co najmniej do piêciu, a tak¿e
dla kierunków, dla których liczba jednostek prowadz¹cych jest
mniejsza od piêciu, podczas posiedzenia plenarnego KAUT,
które prawdopodobnie odbêdzie siê w dniach 24-25 stycznia
2002 r.
Przewodnicz¹ca
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
dr hab. in¿. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG
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