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Program Ramowy Unii Europejskiej

P

rogram Ramowy (PR) jest g³ównym
narzêdziem Unii Europejskiej, wykorzystywanym do finansowania badañ w Europie. PR jest przygotowywany przez Komisjê Europejsk¹, a zatwierdzany wspólnie
przez Radê i Parlament Europejski w procesie tzw. ko-decyzji. Programy ramowe
obejmuj¹ okres 5 lat, przy czym ostatni rok
poprzedniego PR i pierwszy rok kolejnego
PR nak³adaj¹ siê. PR s¹ wprowadzane w
¿ycie od 1984 roku. 6. PR wejdzie w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Jakie s¹ g³ówne za³o¿enia 6. PR?
Celem 6. Programu Ramowego jest dzia³anie na rzecz powstania tzw. Europejskiej
Przestrzeni Badawczej (ERA). ERA jest wizj¹ europejskiej nauki w przysz³oci, popiera
doskona³oæ naukow¹, konkurencyjnoæ i innowacjê poprzez promocjê lepszej wspó³pracy i koordynacjê pomiêdzy odpowiednimi
podmiotami na wszystkich poziomach dzia³ania. Wzrost ekonomiczny w coraz wiêkszym stopniu zale¿y od badañ, a wiele obecnych i przysz³ych problemów gospodarczych
i spo³ecznych musi byæ rozwi¹zywanych na
p³aszczynie miêdzynarodowej, a nie tylko
na poziomie jednego kraju. Dlatego w marcu
2000 roku wezwano do stworzenia ERA w
celu skuteczniejszego wykorzystania badañ
prowadzonych w Europie. PR ma byæ instrumentem finansowym, który pomo¿e urzeczywistniæ za³o¿enia ERA.

Kto decyduje o sposobie i zasadach,
na jakich powinny byæ wydawane
pieni¹dze na naukê?
PR jest zatwierdzany przez Radê i Parlament Europejski, a odpowiedzialnoæ za
jego realizacjê ponosi Komisja Europejska.
Fundusze PR s¹ przyznawane poszczególnym projektom na specjalnych zasadach:
l
UE finansuje tylko te projekty, w których
bior¹ udzia³ partnerzy z ró¿nych krajów.
l
Projekty sk³ada siê po opublikowaniu
przez Komisjê Europejsk¹ tzw. Calls for
proposals, czyli zaproszenia do sk³adania wniosków, tj. konkursów.
l
Projekt bêdzie zakwalifikowany do finansowanie tylko wówczas, jeli jego cel i
za³o¿enia bêd¹ zgodne z priorytetami
wskazanymi w calls for proposals.
l
Naukowa i technologiczna jakoæ projektów zg³oszonych do dofinansowania s¹
oceniane przez zewnêtrznych, niezale¿nych ekspertów. Ka¿dy projekt jest przeNr1/2003
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ciêtnie oceniany przez piêciu ekspertów.
Fundusze PR nie s¹ dotacjami dla instytutów badawczych czy przedsiêbiorstw.
rodki PR mog¹ byæ wydawane tylko na
szczegó³owo okrelone prace lub rozwój
naukowy.

Jaka jest gówna ró¿nica pomiêdzy
6. Programem Ramowym a poprzednimi Programami Ramowymi?
Poprzednie PR pomog³y rozwin¹æ podstawy naukowej i technologicznej wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi krajami UE i by³y instrumentami, dziêki którym osi¹gniêto wyniki w nauce. Jednak¿e nie przyczyni³y siê
do uzyskania trwa³ej spójnoci badañ. Dlatego dla 6. PR przyjêto nieco inne za³o¿enia, a mianowicie:
l
skupienie wysi³ków na kilku priorytetach  w szczególnoci na obszarach, w
których wspó³praca na poziomie miêdzynarodowym przyniesie tzw. wartoæ
dodan¹,
l
dzia³anie w kierunku integracji wszystkich podmiotów dzia³aj¹cych na ró¿nych
poziomach,
l
promocja takich aktywnoci, które bêd¹
mia³y d³ugotrwa³e skutki strukturalne,
l
wspieranie akcji, które wzmocni¹ ogólne podstawy naukowo-technologiczne
Europy,
l
u¿ycie potencja³u naukowego krajów
kandyduj¹cych w celu przygotowania i
wspierania ich przyst¹pienie do EU dla
korzyci ca³ej europejskiej nauki.

Jaki jest ca³kowity bud¿et
i jak on bêdzie podzielony?
Bud¿et 6. Programu Ramowego bêdzie
wynosi³ 17,5 mln euro, co stanowi blisko 4%
ca³ego bud¿etu UE (2001) oraz 5,4% ca³oci wydatków ponoszonych na tzw. cywilne

Badania.
Z funduszy 6. PR bêd¹ finansowane projekty zintegrowane na poziomie europejskim
które bêd¹ przyczynia³y siê do rozbudowa³y ERA i wzmacnia³y jej fundamenty. Najwiêksza czêæ bud¿etu 6. PR bêdzie przeznaczona na Ukierunkowanie i integracjê
badañ wspólnotowych, w ramach których
wyró¿nionych zosta³o siedem g³ównych obszarów tematycznych:
I. Ukierunkowanie i integracja badañ
wspólnotowych ` 13 285
1. Programy tematyczne

1.1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia
` 2 255
(Genomics and biotechnology for health)
1.2. Technologie Spo³eczeñstwa Informacyjnego ` 3625
(Information society technologies)
1.3. Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materia³y ` 1 300
oraz nowe procesy i urz¹dzenia produkcyjne
(Nanotechnologies and nanosciences,
knowledge-based multifunctional materials and new production processes and
devices)
1.4. Aeronautyka i przestrzeñ kosmiczna `
1075
(Aeronautics and space)
1.5. Jakoæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoci ` 685
(Food quality and safety)
1.6. Zrównowa¿ony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy ` 2 120
(Sustainable development, global change and ecosystems)
1.7. Obywatele i rz¹dzenie w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy ` 225
(Citizens and governance in a knowledge based-society)
2. Akcje specjalne dot. szerszego obszaru
nadañ ` 1 300
3. Dzia³alnoæ JRC (nie zawiera tematyki
nuklearnej) ` 760
II. Strukturyzacja ERA ` 2 605
2.1. Badania i Innowacje ` 290
2.2. Zasoby ludzkie i ich mobilnoæ ` 1 580
2.3. Infrastruktura badawcza ` 655
2.4. Nauka i spo³eczeñstwo ` 80
III. Wzmocnienie fundamentów ERA `
320
l
Program Specjalny Energia Nuklearna `
1 230
(Polska do niego nie przyst¹pi³a)
RAZEM ` 17 500
Dane z czerwca 2002

Jakie s¹ nowe instrumenty?
Jak do tej pory, PR by³y wdra¿ane za pomoc¹ programów badawczych, które ` okaza³o siê ` mia³y dwie s³aboci:
l
w wiêkszoci przypadków koniec projektu badawczego oznacza³ koniec wspó³pracy pomiêdzy cz³onkami konsorcjum,
l
w wielu przypadkach projekt nie osi¹ga³
niezbêdnej masy krytycznej, która pozwoli³aby na uzyskanie znacz¹cego wyniku ani w znaczeniu ekonomicznym,
przemys³owym, ani naukowym.
Aby rozwi¹zaæ te problemy i dzia³aæ
na rzecz powstania ERA stworzono 2
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nowe instrumenty, które bêd¹ zastosowane w 6. PR. S¹ to przede wszystkim du¿e
projekty nazwane zintegrowanymi oraz
tzw. sieci doskona³oci integruj¹ce jednostki o zbli¿onej tematyce, a tak¿e szczególne programy wspó³pracy okrelone
jako tzw. artyku³ 169.
Projekty zintegrowane okrelane s¹ jako
du¿e, ambitne projekty z du¿¹ liczbê uczestników, szerokim wachlarzem zadañ i du¿ym
dofinansowaniem rzêdu kilku do kilkudziesiêciu milionów euro. Celem sieci doskona³oci bêdzie stworzenie sta³ych struktur
wspó³pracy i osi¹gniêcie tzw. masy krytycznej po³¹czonych zasobów wielu orodków w
priorytetowych dziedzinach badañ. Projekty
te maj¹ byæ elastyczne i dynamiczne, aby
umo¿liwiæ zmiany programu oraz sk³adu sieci w trakcie realizacji projektu, a tak¿e funkcjonowanie sieci po zakoñczeniu projektu.
Trzecim i najnowszym rodzajem projektów
s¹ projekty realizowane w ramach tzw. art.
169. Dotyczy on niewykorzystywanego zapisu traktatu amsterdamskiego, który pozwala Komisji Europejskiej na uczestnictwo we
wspólnie podejmowanych programach kilku
krajów europejskich (UE i kandyduj¹cych).

Jakie s¹ zasady uczestnictwa?
Zasady uczestnictwa w 6. PR s¹ zatwierdzane w ko-decyzji przez Radê i Parlament Europejski i reguluj¹ sprawy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ badawcz¹, m. in. w zakresie takim, jak:
l
rodzaj i kraj pochodzenia instytucji, która mo¿e sk³adaæ wniosek do UE o dofinansowanie projektu,
l
minimalna liczba partnerów, którzy musz¹ byæ zaanga¿owani w projekt, aby
spe³nia³ on warunki formalne,
l
rodzaje instrumentów, które bêd¹ u¿ywane w PR,
l
rodzaj dofinansowania, które mo¿e byæ
oczekiwane w przypadku zakwalifikowania projektu,
l
zasady oceny projektów,
l
zasady dotycz¹ce kontraktów zawieranych
z konsorcjami, których projekty zosta³y
zakwalifikowane do dofinansowania,
l
zasady wykorzystania i upowszechniania
wyników badañ uzyskanych w ramach
projektu dofinansowanego przez UE itd.

Co to s¹ Calls for Expression
of Interest?
Komisja og³asza konkurs dla zespo³ów
badawczych i konsorcjów na zg³aszanie propozycji tematów i pomys³ów nowych projektów przed og³oszeniem w³aciwego call for
proposal. Celem tej akcji jest sprawdzenie,
w jakim stopniu za³o¿enia KE i oczekiwania

naukowców oraz przemys³u s¹ zgodne. Akcja ta zosta³a po raz pierwszy og³oszona 20
marca 2002 i odnios³a wielki sukces, gdy¿
do komisji sp³ynê³o 15 000 wniosków.

Co to s¹ Calls for Proposals ?
Jako ¿e bud¿et PR jest utworzony z pieniêdzy podatników, wdra¿anie PR musi byæ
dokonywane w sposób jasny i przejrzysty,
zapewniaj¹cy równe traktowanie i taki sam
dostêp dla wszystkich uczestników. Zapewniaj¹ to calls for proposals, czyli tzw. zaproszenie do sk³adania wniosków projektowych, które s¹ publikowane w oficjalnym
dzienniku UE oraz na odpowiednich stronach internetowych Komisji. Zespo³y naukowe i konsorcja, które chc¹ z³o¿yæ wniosek w
odpowiedzi na takie wezwanie, zazwyczaj
maj¹ minimum 3 miesi¹ce na opracowanie i
wys³anie wniosku projektowego. Przes³any
wniosek bêdzie w pierwszej kolejnoci sprawdzony pod wzglêdem formalnym, czyli:
l
czy wniosek zosta³ z³o¿ony przed ostatecznym terminem,
l
czy partnerzy sk³adaj¹cy wniosek s¹
uprawnieni do ubiegania siê o dofinansowanie z UE ,
l
czy partnerzy pochodz¹ z krajów, które
s¹ uprawnione do ubiegania siê o dofinansowanie,
l
czy przedmiot projektu jest odpowiedni,
l
czy wziêto pod uwagê etyczne aspekty
proponowanych badañ.
Nastêpnie zewnêtrzni eksperci oceni¹ projekt pod wzglêdem naukowej i technologicznej jakoci i przedstawi¹ komisji listê projektów proponowanych do dofinansowania.

Jakiego dofinansowania mogê siê
spodziewaæ, jeli mój projekt
zostanie zakwalifikowany?
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fizyczn¹ lub prawn¹, ustanowiona zgodnie
z prawem narodowym, miêdzynarodowym
lub europejskim, mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie. W praktyce oznacza to, ¿e
uczelnie, jednostki naukowo-badawcze,
ma³e i rednie przedsiêbiorstwa i du¿e firmy s¹ w takim samym stopniu uprawnione
do otrzymania dofinansowania. Oczywicie
wszystkie te podmioty musz¹ spe³niaæ szczegó³owo okrelone warunki, które s¹ ró¿ne
w zale¿noci od konkursu. Jedno jest pewne: 6. PR nie jest zarezerwowany tylko dla
uczelni, ani dla wielkich firm.

Czy Komisja Europejska lub
jednostki krajowe zapewniaj¹
jak¹kolwiek pomoc czy wsparcie
podmiotom sk³adaj¹cym wnioski
projektowe, a które nie maj¹
dowiadczenia w pisaniu projektów europejskich i czuj¹ siê
zagubione poród nowych zasad
i prawnych regulacji?
Ogólne informacje na temat 6. PR znajduj¹ siê na stronach internetowych, np:
http://www.kpk.gov.pl/6pr/
Informacje szczegó³owe mo¿na uzyskaæ
poprzez kontakt e-mailowy lub telefon i fax.
Wsparcia udziela równie¿ Krajowy Punkt
Kontaktowy (KPK) oraz Regionalne i Bran¿owe Punkty Kontaktowe (RPK, BPK).
Iwona Rakowska
Biuro Programów Ramowych Unii
Europejskiej przy Politechnice Gdañskiej

To zale¿y od rodzaju projektu, liczby partnerów oraz zakresu proponowanych badañ.
Generalnie Komisja d¹¿y do koncentracji
wysi³ków i stworzenia niezbêdnej masy krytycznej poprzez finansowanie wiêkszych projektów i wiêkszych konsorcjów. Umowa projektowa bêdzie okrela³a maksymaln¹ kwotê
dofinansowania, a w ramach tej kwoty konsorcjum bêdzie mog³o samo decydowaæ o
podziale bud¿etu miêdzy uczestników czy
modu³y. Komisja przewiduje równie¿ wsparcie dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz
mniejszych projektów.

Kto mo¿e siê ubiegaæ o dofinansowanie z UE? Kto ma realn¹
szansê, aby je uzyskaæ?
Ka¿da jednostka posiadaj¹ca osobowoæ
Nr 1/2003
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Politechnika Gdañska w 5. i 6. Programie Ramowym
5. Program Ramowy
5. Program Ramowy obejmowa³ lata
1998  2002 i nale¿y podkreliæ, i¿ zespo³y
naukowe z Politechniki Gdañskiej wziê³y w
nim aktywny udzia³.
Na podstawie danych z padziernika 2002
³¹cznie do 5. PR zosta³o zg³oszonych 69
wniosków z Politechniki Gdañskiej, aktualnie za zawarto 16 kontraktów z udzia³em
zespo³ów z naszej uczelni.
Do specjalnego konkursu dla krajów
przedakcesyjnych na tzw. centra doskona³oci przyst¹pi³o 19 zespo³ów z naszego regionu, w tym 6 z Politechniki Gdañskiej ,
które uzyska³y dotacje z Komisji Europejskiej i/lub z KBN.

6. Pogram Ramowy
Zespo³y z Politechniki Gdañskiej przygotowuj¹ siê do uczestnictwa w 6. Programie Ramowym.
Zgodnie z informacjami dostêpnymi w
bazie cordis chêæ uczestnictwa w projektach zintegrowanych i sieciach doskona³oci zg³osi³y poprzez akcje Expression of
Interest 4 zespo³y z naszej uczelni.

Dodatkowo na ka¿dym wydziale zosta³a
wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach
6. PR.
1. prof. Lech Rowiñski ` Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
OTERN / Ocean Technology Education
and Research Network
2. prof. Edward Borowski ` Wydzia³ chemiczny
IMPROVED ANTIFUNGALS / Novel
Strategies for the development of antifumgal agents of low toxicity and overcoming multi-drug resistance
3. koordynator University of ULM ` brak
szczegó³owych danych dot. uczestnika z
PG
ENARS / European Network on Antimicrobial Resistance
4. koordynator Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor ` brak szczegó³owych danych dot. uczestnika z PG
PIPS/ Personalised Information Platform
for Health and Life Services
Iwona Rakowska
Biuro Programów Ramowych
Unii Europejskiej

Politechnika Gdañska,
Gmach G³ówny p. 212,
tel. 58/347-26-72, tel./fax 58/347-27-11
e-mail: proeuro@pg.gda.pl,
www. pg.gda.pl/5PR

5. PR na Politechnice Gdañskiej. £¹cznie do 5. PR zosta³o zg³oszonych 69 wniosków, aktualnie za zawarto 16 kontraktów
z udzia³em zespo³ów z Politechniki Gdañskiej
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VII Konferencja Konstrukcje Pow³okowe, Teoria i Zastosowania
The 7th Conference Shell Structures, Theory and Applications
Jurata, 9-11 padziernika 2002 r.

W

dniach 9-11 padziernika 2002, w
Juracie na pó³wyspie Helskim, w
hotelu Neptun odby³a siê siódma Konferencja powiêcona konstrukcjom pow³okowym i p³ytowym. Omówiono na
niej aktualne osi¹gniêcia w zakresie badañ naukowych, projektowania, wykonawstwa oraz remontów takich konstrukcji, jak zbiorniki na ciecze (np. paliwa),
przekrycia dachowe, karoserie samochodów, poszycia statków i samolotów i innych podobnych elementów.
Konferencja zosta³a zorganizowana
przez: Sekcjê Mechaniki Konstrukcji Ko-

mitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN,
Katedrê Mechaniki Budowli Wydzia³u
In¿ynierii L¹dowej Politechniki Gdañskiej oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddzia³
w Gdañsku.
Patronami Konferencji zostali: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdañskiej
prof. dr hab. in¿. Janusz Rachoñ oraz by³y
Rektor PG prof. dr hab. in¿. Aleksander
Ko³odziejczyk, Prezes Zarz¹du Fundacji
In¿ynierii L¹dowej prof. dr hab. in¿. Ryszard Krystek i w³aciciel Zak³adu Remontowo-Budowlanego in¿. Jan Balcerowski.

Sponsorami Konferencji byli: FUNDACJA ROZWOJU IN¯YNIERII L¥DOWEJ (Gdañsk), POLKOMTEL
SA (Warszawa), ZRB in¿. Jan Balcerowski (Gdañsk), POLNORD SA
(Gdañsk), PWiK Sp. z o.o. (E³k),
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe LTL Spó³ka z o.o. (Bia³ystok), Bia³ostockie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego PRZEMYS£ÓWKA SA (Bia³ystok), ABW SUPERBUK Hryniewicze (Bia³ystok),
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Spó³ka Cywilna Józef
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Fot. 1. Komitet organizacyjny SSTA2002

Radzaj i S-ka (Grajewo), BALTYACHT (Augustów-¯arnowo), Spó³dzielnia Mieszkaniowa S£ONECZNY
STOK (Bia³ystok), NAFTOBAZY
Spó³ka z o.o. (Warszawa) i Hotel NEPTUN w Juracie. Ponadto konferencja
by³a dofinansowana przez: Komitet Badañ Naukowych, Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
oraz Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej Politechniki Gdañskiej. Nale¿y podkreliæ, ¿e
bez wsparcia finansowego sponsorów
zorganizowanie Konferencji by³oby
wrêcz niemo¿liwe. Wszystkim wymienionym firmom i instytucjom jeszcze raz
bardzo serdecznie dziêkujemy.
Nad poziomem merytorycznym Konferencji czuwa³ Komitet Naukowy w
sk³adzie: prof. dr hab. in¿. Wojciech Pietraszkiewicz (przewodnicz¹cy, IMP PAN
Gdañsk), prof. dr hab. in¿. Jan Awrejcewicz (Politechnika £ódzka), prof. dr hab.
in¿. Jacek Chrócielewski (Politechnika
Gdañska), prof. dr hab. in¿. Micha³ Kleiber
(IPPT PAN Warszawa), dr hab. in¿. Pawe³ K³osowski (Politechnika Gdañska),
prof. dr hab. in¿. Piotr Konderla (Politechnika Wroc³awska), prof. dr hab. in¿.
Marian Królak (Politechnika £ódzka),
prof. dr hab. in¿. Tomasz Lewiñski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. in¿.
Czes³aw Szymczak (Politechnika Gdañska), prof. dr hab. in¿. Rocis³aw Tribi³³o (PB Bia³ystok), prof. dr hab. in¿. Zenon Waszczyszyn (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. in¿. Krzysztof Winiewski (IPPT PAN Warszawa), prof. dr
hab. in¿. Czes³aw Woniak (PolitechniNr1/2003

ka Czêstochowska) oraz prof. dr hab. in¿.
Jerzy Zió³ko (Politechnika Gdañska).
W pracach Komitetu Organizacyjnego (zdjêcie 1) uczestniczyli: dr hab. in¿.
Pawe³ K³osowski (przewodnicz¹cy),
prof. dr hab. in¿. Czes³aw Szymczak (wiceprzewodnicz¹cy), dr in¿. Ireneusz Kreja (sekretarz) oraz dr in¿. Czes³aw Branicki, dr in¿. Jaros³aw Górski, dr in¿.
Robert Jankowski, mgr in¿. Marek Jasina, dr in¿. Izabela Lubowiecka, mgr in¿.
Marek Skowronek, mgr in¿. Wojciech
Witkowski. Prace Komitetu wspierali
tak¿e: Janina Wiekiera, Urszula Górska,
mgr in¿. Jan Jagie³³o, Jacek Lasota i Przemys³aw Suchan.
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej Politech-

niki Gdañskiej by³ ju¿ po raz drugi z rzêdu organizatorem Konferencji Konstrukcje Pow³okowe, Teoria i Zastosowania. W poprzedniej konferencji w 1998
roku, która odby³a siê tak¿e w hotelu
Neptun w Juracie, uczestniczy³o 170
osób. Szczegó³owe omówienie tej Konferencji wydrukowano w numerze 9/98
Pisma PG.
W tym roku Konferencja potwierdzi³a
swój miêdzynarodowy charakter. Chêæ
wziêcia w niej udzia³u zg³osi³o 147 osób
z 26 krajów. Do organizatorów wp³ynê³y
126 prace, z czego 120 zosta³o przez Komitet Naukowy zakwalifikowanych do
wyg³oszenia. Aktywnie w obradach
uczestniczy³o 96 osób, z czego 46 osób z
zagranicy (patrz tabela 1). Wielu uczestników swoj¹ obecnoæ na Konferencji pow³okowej wpisa³o ju¿ na sta³e do swoich
obowi¹zków. Nale¿y do nich np. prof.
S. Shimizu (zdjêcie 2), który mimo
ogromnego dystansu dziel¹cego Japoniê
i Juratê odwiedzi³ nasz¹ Konferencjê po
raz drugi i zapowiedzia³ swój udzia³ w kolejnej. Jednak¿e porównanie liczby
uczestników krajowych z obu Konferencji budzi gorzk¹ refleksjê, ¿e kryzys ogarniaj¹cy nasz kraj bardzo wyranie dotkn¹³
szkolnictwo wy¿sze i tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim, orodki przemys³owe prowadz¹ce zaawansowane badania projektowe i technologiczne. W tym
miejscu nale¿y podkreliæ wspania³¹ inicjatywê Fundacji Rozwoju In¿ynierii L¹dowej, która ufundowa³a szeæ stypendiów dla m³odych pracowników nauki z
krajów Europy rodkowej i Wschodniej
oraz dwa stypendia dla profesorów z

Fot. 2. Prof. S. Shimizu w stroju narodowym w towarzystwie prof. W. Pietraszkiewicza
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Tabela 1

Ukrainy i Rosji. Dziêki temu znacznie
wzrós³ udzia³ w Konferencji m³odych naukowców, szczególnie z krajów Europy
Wschodniej, dla których czêsto by³a jedyna mo¿liwoæ sfinansowania go. Szkoda tylko, i¿ mimo szerokiej reklamy tej
cennej inicjatywy, wniosku o stypendium
nie z³o¿y³ nikt z Polski.
Przedstawmy krótko przebieg Konferencji.
Konferencjê rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego prof. Wojciech
Pietraszkiewicz (IMP PAN Gdañsk)
(zdjêcie 3), a oficjalnego otwarcia w
imieniu Rektora PG dokona³ Prorektor
ds. Nauki prof. dr hab. in¿. Andrzej Stepnowski. Nastêpnie pierwszy referat programowy wyg³osi³ prof. W. B. Krätzig
(Ruhr Universität Bochum, Niemcy),
wiatowy autorytet w dziedzinie teorii i
analizy numerycznej pow³ok. Przedstawi³ on nowe kierunki rozwoju metod obliczeniowych konstrukcji pow³okowych.
W czêci popo³udniowej zaprezentowany zosta³ referat generalny prof. Philippea G. Ciarleta (Universite Pierre et Marie Curie, Pary¿, Francja oraz City University of Hong Kong, Hongkong). Rozwa¿ania numeryczne przedstawione w
pierwszym referacie zosta³y dope³nione
matematycznymi podstawami nieliniowej teorii pow³ok. Po referatach generalnych odbywa³y siê trzy równoleg³e sesje: dwie w jêzyku angielskim i jedna w

jêzyku polskim. Przedstawiono prace w
nastêpuj¹cych grupach tematycznych:
stabilnoæ, optymalizacja, analiza numeryczna i dowiadczenia, dynamika oraz
niesprê¿yste p³yty i pow³oki.
Bogaty w wydarzenia dzieñ, zakoñczy³ bankiet, w czasie którego do pónych godzin nocnych dyskutowano, ale
tak¿e tañczono przy muzyce znanego nie
tylko w Trójmiecie wspania³ego zespo³u Detko Band.
W drugim dniu Konferencji uczestnicy mieli tak¿e okazjê wys³uchania dwóch
referatów generalnych. Prof. Peter E. Tovstik (St Petesburg State University, Rosja) omówi³ teoretyczne problemy statecznoci pow³ok, a prof. Krzysztof Magnucki (Uniwersytet Zielonogórski) zaj¹³ siê
zagadnieniami wytrzyma³oci, statecznoci i optymalizacji specjalistycznych
zbiorników cylindrycznych. Tego dnia
przed po³udniem odby³a siê sesja plakatowa, a po po³udniu trzy równoleg³e sesje
referatów wyg³aszanych powiêconych
niezawodnoci, optymalizacji i zagadnieniom teoretycznym p³yt i pow³ok.
W godzinach po³udniowych wszyscy
uczestnicy Konferencji wziêli udzia³ w
autokarowej wycieczce do Helu (zdjêcie
4). Dzieñ zakoñczy³ siê grillem, do którego przygrywa³ zespó³ jazzowy Bryza
z Ukrainy.
W ostatnim, trzecim dniu Konferencji odczyt generalny, omawiaj¹cy wybrane zagadnienia nieliniowej analizy konstrukcji pow³okowych zaprezentowa³
prof. Jacek Chrócielewski (Politechnika Gdañska). Ponadto odby³y siê sesje
referatów wyg³aszanych, powiêcone
miêdzy innymi zagadnieniom zniszczenia i problemom in¿ynierskim. Sumaryczne zestawienie wszystkich zaprezen-

19

Tabela 2

towanych referatów przedstawiono w
tabeli 2.
Podsumowania i zamkniêcia Konferencji dokona³ Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego prof. Wojciech Pietraszkiewicz. Podziêkowa³ uczestnikom za
prezentacje i ¿yw¹ dyskusjê, referentom
generalnym za przygotowanie ciekawych
wyst¹pieñ oraz sponsorom za wsparcie
organizacji Konferencji. Rozdano tak¿e
dyplomy w kilku kategoriach (patrz tabela 3) przyznane przez Komitet Naukowy. Dyplomami wyró¿niono tak¿e dra
in¿. I. Krejê za niezwykle profesjonalne
przygotowanie Konferencji oraz mgra
in¿. M. Jasinê za pieczo³owit¹ i ca³odobow¹ opiekê nad uczestniczkami i
uczestnikami Konferencji w czasie trzech
dób spêdzonych w hotelu Neptun.
Wydrukowane materia³y konferencyjne, zawieraj¹ce streszczenia 120 referatów, wskazuj¹ na ci¹g³y rozwój teorii,
metod projektowania i wykonawstwa
konstrukcji pow³okowych. Wiele z nich
zostanie wydrukowanych w postaci pe³nego artyku³u w ogólnopolskich czasopismach. Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego wskazano na potrzebê zorganizowania kolejnej konferencji o tematyce pow³okowej.

Fot. 3. Otwarcie Konferencji: (od prawej) prof. R. Krystek, prof. A. Stepnowski, prof. W. Pietraszkiewicz, dr. P. K³osowski, K. £ukasik
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W sobotê kilkunastu zagranicznych
uczestników Konferencji wziê³o udzia³
w wycieczce do Gdañska. Trasa wycieczki przebiega³a przez Skwer Kociuszki,
Katedrê w Oliwie, Molo w Sopocie, Politechnikê Gdañsk¹ oraz oczywicie
Tabela 3
Gdañsk¹ Starówkê.
Korzystaj¹c ze sposobnoci, chcielibymy jeszcze raz bardzo podziêkowaæ
panu prof. Rocis³awowi Tribi³³o (Politechnika Bia³ostocka) i panu dziekanowi WIL PG prof. Ryszardowi Krystkowi
za szczególn¹ pomoc przy organizacji
Konferencji. Gor¹co dziêkujemy tak¿e
panu Adamowi Krupie, dyrektorowi hotelu Neptun w Juracie za gocinnoæ,
a ca³emu personelowi hotelu za profesjonaln¹ obs³ugê.

Jaros³aw Górski
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej

Wspomnienia

Anna Fiszer
3.06.1909 - 24.11.2002
Anna Fiszer z domu Ciecierska urodzi³a siê 1909 roku w £om¿y. Maturê
uzyska³a w Warszawie w gimnazjum
Marii Konopnickiej w 1927 r. W 1931
ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Sztuk Zdobniczych u prof. Noskowskiego i Butrymowicza. Jak sama podkrela³a by³ to
okres, który ustawi³ zasadnicze problemy malarskie w jej ¿yciu. W latach 193639 studiuje na ASP w Warszawie u prof.
Tichego. Zajmuje siê malarstwem, grafik¹ oraz drukowan¹ tkanin¹ artystyczn¹
w po³¹czeniu z batikiem na zaprawie
wapiennej. Wczeniej, w tajemnicy przed
rodzin¹, uczêszcza na lekcje rysunku aktu
do malarza Rychtarskiego. Ci¹gnie j¹ do
teatru. W Pañstwowej Szkole Sztuk Te-
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Fot. 4. Uczestnicy Konferencji w czasie odwiedzin w fokarium w Helu

atralnych zalicza semestr kostiumologii.
Poznaje Osterwê, który prowadzi s³ynn¹ Redutê. Proponuje jej wspó³pracê, co
dla studentki jest wielkim wyró¿nieniem.
Wojna przerywa naukê, kontakty, i dobrze
zapowiadaj¹ca siê artystka zostaje ³¹czniczk¹ w AK. Bierze udzia³ w powstaniu
warszawskim. Po wojnie mieszka w Katowicach i pracuje w Kuratorium jako instruktor wychowania artystycznego oraz
w Instytucie Robót Rêcznych w Bielsku,
nauczaj¹c rysunku, malarstwa i kompozycji. Od 1947 r. wspó³pracuje z BNEP, a potem IWP. Poznaje Wandê Telakowsk¹.
Wspó³tworz¹ w Pañstwowych Zak³adach
Jedwabiu Naturalnego w Milanówku pracowniê malarstwa na jedwabiu. W tym
samym czasie wspó³pracuje z Janem Dormanem w Teatrze Dzieci Zag³êbia w Sosnowcu, projektuj¹c scenografiê i kostiumy. W jednym i drugim przypadku Anna
Fiszer wykorzystuje technikê druku, odbijania elementów kompozycyjnych z
drewnianych reliefów. Kupony jedwabiu
z Milanówka zdobywaj¹ sobie wielk¹
popularnoæ w kraju i za granic¹. Teatr
Dormana wiêci triumfy, a scenografia
Anny Fiszer nosi ju¿ piêtno w³asnego jêzyka plastycznego. W roku 1950 za namow¹ Aleksandra Kobzdeja przenosi siê
do Gdañska, gdzie podejmuje pracê w
Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeby na

Wydziale Architektury Politechniki Gdañskiej. Szefem Katedry jest wówczas prof.
W³adys³aw Lam, póniejszy m¹¿ Anny. W
latach 1965-1979 kieruje katedr¹ Rysunku, Malarstwa i Rzeby Politechniki
Gdañskiej.Tu w roku 1966 uzyskuje habilitacjê i tytu³ docenta; kieruje Katedr¹ a¿
do emerytury.
Wybitna artystka, której twórczoæ
wpisuje siê w panoramê sztuki polskiej
drugiej po³owy XX w.
Nale¿a³a Ona do artystów, których
twórczoæ wpisuje siê precyzyjnie w panoramê sztuki polskiej drugiej po³owy XX
wieku i odbija zmieniaj¹ce siê tendencje
i nastroje swojego czasu widziane przez
pryzmat indywidualnych fascynacji  jak
napisa³a prof. I. Huml w Anna Fiszer 
malarstwo, rysunek, tkanina..
Anna Fiszer zmar³a 24 listopada
2002 r.
¯egnamy wielce zas³u¿onego szlachetnego Cz³owieka, znakomitego nauczyciela akademickiego, przyjaciela
m³odzie¿y.
Jan Góra
Wydzia³ Architektury
na podstawie Anna Fiszer - malarstwo,
rysunek, tkanina  Andrzej Konieczny
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Wspomnienia

Prof. dr hab. Mieczys³aw Chybicki,
15.01.1936  21.11.2002

D

nia 21 listopada 2002 r. po ciê¿kiej
chorobie, zaledwie po kilku miesi¹cach od przejcia na emeryturê, na zawsze
opuci³ nasz¹ spo³ecznoæ akademick¹
prof. dr hab. Mieczys³aw Chybicki  jeden ze wspó³twórców Wydzia³u Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdañskiej i wieloletni kierownik Katedry Fizyki Cia³a Sta³ego.
Profesor urodzi³ siê w Zgodzie w województwie ³ódzkim w 1936 roku. Bezporednio po ukoñczeniu studiów w zakresie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie £ódzkim, w roku 1959 rozpocz¹³
pracê naukow¹ w szkole Profesora Ignacego Adamczewskiego w Politechnice
Gdañskiej. Z wyj¹tkiem 9 miesiêcznego
sta¿u naukowego w Uniwersytecie Manchester (UMIST), ca³¹ swoj¹ dzia³alnoæ
naukow¹ zwi¹za³ Profesor z nasz¹ uczelni¹. Tematyka wszystkich prac naukowych nale¿a³a do zagadnieñ fizyki fazy
skondensowanej. Profesor skupia³ swoj¹
dzia³alnoæ naukow¹ na piêciu nurtach:
na badaniach indukowanego przewodnictwa elektrycznego cieczy dielektrycznych
pod wp³ywem promieniowania korpuskularnego (tematyka doktoratu z 1966 roku),
badaniach procesów elektronowych w
cienkowarstwowych strukturach metalpolimer-metal i metal-polimer-pó³przewodnik (tematyka habilitacji z 1978
roku), badaniach w³asnoci warstw szkie³
tlenkowych, rozwa¿aniach mikroskopowej teorii niestacjonarnych zjawisk transportu ³adunku w niejednorodnych s³aboprzewodz¹cych cienkich warstwach oraz
zastosowaniach symulacji komputero-

wych do badañ struktury i w³asnoci fazy
skondensowanej, pocz¹wszy od badañ
struktury uk³adów nieuporz¹dkowanych
do symulacji nanomechanicznych w³aciwoci metali. Problematyka podjêta po
habilitacji stanowi³a przedmiot zainteresowañ Profesora do ostatnich dni Jego
¿ycia. Wiêkszoæ badañ by³a realizowana zespo³owo, w ramach licznych centralnych programów wêz³owych, podstawowych i grantów KBN. Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ Profesora, cytowanych
miêdzy innymi w specjalistycznych monografiach zagranicznych, nale¿y zaliczyæ ustalenie efektywnoci wzbudzania
przewodnictwa elektrycznego w cieczach
dielektrycznych przez cz¹stki alfa i beta
oraz opracowanie nowego modelu mechanizmu przewodnictwa elektrycznego
cieczy, wzbudzonego przez promieniowania korpuskularne; wykrycie zjawiska
elektroluminescencji w tunelowych strukturach z warstw¹ polimeru na fosforku
galu; opracowanie nowej metody wytwarzania w sposób kontrolowany warstwy
przewodz¹cej na szk³ach tlenkowych poprzez bombardowanie protonami oraz
opracowanie spektroskopii energetycznoprzestrzennego rozk³adu pu³apek poprzez
analizê pr¹dów przejciowych w cienkich
warstwach.
Bêd¹c nauczycielem akademickim,
przez ponad czterdzieci lat prowadzi³
Profesor wszystkie rodzaje zajêæ dydaktycznych  od prostych æwiczeñ rachunkowych i laboratoryjnych, wyk³adów popularyzuj¹cych fizykê w ramach akcji
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, wyk³adów z fizyki w Politechnice Telewizyjnej i kursowych wyk³adów z fizyki ogólnej na ró¿nych wydzia³ach PG, po specjalistyczne wyk³ady i seminaria z fizyki
cia³a sta³ego na kierunku Fizyki Technicznej. Te ostatnie s³ynê³y z niezwykle wysokiego poziomu i rozleg³ego zakresu
materia³u  dla wielu studentów Fizyki
Technicznej dwa egzaminy z fizyki cia³a
sta³ego na semestrach VII i VIII by³y najwa¿niejszymi i najtrudniejszymi egzaminami w czasie ca³ych studiów. Do ostatnich lat Profesor ci¹gle uzupe³nia³ swój
wyk³ad o najnowsze osi¹gniêcia fizyki
cia³a sta³ego, nie zapominaj¹c o zastosowaniach technicznych tych odkryæ. By³
opiekunem wielu prac dyplomowych i
osób studiuj¹cych tokiem indywidualnym, opiekunem Studenckiego Ko³a Naukowego Fizyków, wspó³autorem progra-
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mów studiów na Wydziale FT i MS PG,
wspó³autorem skryptu do II laboratorium
fizycznego, organizatorem specjalistycznego laboratorium z fizyki cia³a sta³ego.
Uczestniczy³ w licznych komisjach wydzia³owych do spraw prac dyplomowych
i przewodów doktorskich. By³ recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych oraz promotorem czterech zakoñczonych doktoratów.
Zakres dzia³alnoci organizacyjnej
okrelaj¹ z jednej strony funkcje pe³nione w ramach struktury Wydzia³u FTiMS
PG, z drugiej za funkcje zwi¹zane z dzia³alnoci¹ naukow¹. I tak, Profesor by³
kolejno kierownikiem Zak³adu dla Wydzia³u Elektrycznego PG (1980  84),
przedstawicielem Wydzia³u w Senacie
PG (1983  86), prodziekanem ds. nauki
Wydzia³u (1984  86), dziekanem Wydzia³u (1989  92) i kierownikiem Katedry Fizyki Cia³a Sta³ego (1989  99). W
kontekcie dzia³alnoci naukowej kierowa³ Profesor licznymi projektami badawczymi, bra³ udzia³ w organizowaniu wielu konferencji krajowych i miêdzynarodowych, wielokrotnie opiniowa³ granty
KBN, recenzowa³ liczne publikacje do
wydawnictw naukowych m. in.: Acta
Physica Polonica, Thin Solid Film, Physica Status Solidi, Journal of Physics:
Condensed Matter, Journal of Non-Crystalline Solids, Computational Methods
in Science and Technology, Computational Material Science.
Jednak pamiêæ wspó³pracowników i
uczniów nie ogranicza siê do wymienionych w skrócie wa¿niejszych dokonañ
Profesora. Profesor zawsze pozostanie w
naszej pamiêci jako cz³owiek niezwyk³ej
prawoci, uczciwoci, sprawiedliwoci,
skromnoci, ¿yczliwoci i pogody ducha.
Jego stosunek do nauki i pracy dydaktycznej czy organizacyjnej zawsze nacechowany by³ m¹drym dystansem i poczuciem
przemijalnoci, co czêsto wyra¿a³ biblijn¹ maksym¹ Marnoæ nad marnociami
i wszystko marnoæ. Dla Profesora zawsze najwa¿niejszy by³ cz³owiek. Swoim uczniom oprócz umiejêtnoci naukowych, rzetelnoci i wytrwa³oci w pracy
zaszczepi³ umi³owanie tego, co nie przemija.
Wojciech Sadowski
Jaros³aw Rybicki
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
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Pawe³ Jasienica i Politechnika Gdañska
Ods³ona druga

D

ynamiczny rozwój Uczelni w pierwszym powojennym dziesiêcioleciu
by³ cile zwi¹zany z odbudow¹ Gdañska oraz ca³ego Trójmiasta. Wszêdzie
tam, gdzie co dwiga³o siê z ruin lub powstawa³o od podstaw, byli in¿ynierowie
z Politechniki Gdañskiej. Paw³a Jasienicê zafascynowa³ udzia³ naukowców we
wszystkich dziedzinach ¿ycia miasta 
oczywicie tych, które zwi¹zane by³y z
technik¹. Wymienia nazwiska takie jak
Stanis³aw Hückel, ówczesny rektor 
pierwszy na tym stanowisku specjalista
od spraw morskich, Stanis³aw Szymborski  fachowiec zajmuj¹cy siê dynamik¹
morza, badaniem procesów brzegowych
i rodowiska morskiego, Witold Tubielewicz i jego asystent Witold Zubrzycki,
pracuj¹cy nad ochron¹ brzegów morskich
oraz budow¹ portów.
Polska przesta³a byæ pañstwem z dostêpem do morza; Polska jest dzisiaj pañstwem morskim.
Specjalici z Gdañskiej Politechniki ju¿
siê z t¹ tez¹ z¿yli i maj¹ nie lada jakie
ambicje. Chodzi im o stopniowe zg³êbienie ca³okszta³tu zjawisk wystêpuj¹cych na
po³udniowym Ba³tyku. Chc¹ wiêc np. uj¹æ
w matematyczne wzory, typowe dla danego obszaru, problem za³amywania siê
fal na wodach p³ytkich i wyjaniæ zagadnienie rozchodzenia siê fali w poszczególnych rodowiskach. Interesuje ich sprawa zmian brzegowych u nasady Pó³wyspu Helskiego, oraz kwestia wejæ do ma³ych portów na ca³ym Wybrze¿u.
Dlatego zbudowano baseny, w których
badano wp³yw falowania nie tylko na
obiekty p³ywaj¹ce, ale przede wszystkim
na umocnienia brzegowe, odbudowano
sopockie molo, po³¹czono miejsk¹ kolej¹ dwa porty: Gdañsk i Gdyniê.
Dla turystów molo jest atrakcj¹, dla
Jasienicy za by³o miejscem, gdzie tysi¹ce ludzi s³ucha³y bardzo g³onej muzyki
p³yn¹cej z ulicznych g³oników, co w naj-
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mniejszym stopniu nie sprzyja³o ucieczce od wielkomiejskiego ha³asu. Dlatego
stara³ siê trzymaæ od niego z daleka. Dopiero kontakt z in¿ynierem Szymborskim,
który nadzorowa³ odbudowê tego obiektu, uwiadomi³ mu, ¿e ten szeroki chodnik z desek, oparty na istnym lesie s³upów, zalicza siê do tzw. extra klasy europejskiej i ¿e niewiele podobnych jest na
naszym kontynencie.
Swojej niechêci do mola ostatecznie
pozby³ siê dopiero wówczas, gdy sta³ siê
wiadkiem niecodziennego eksperymentu, przeprowadzonego przez pracowników Politechniki. Eksperyment ten cile wi¹za³ siê z realizacj¹ projektu wprowadzaj¹cego do programu nauczania studentów budownictwa morskiego æwiczeñ
z nurkowania. Oczywicie nie wszyscy 
ze wzglêdów zdrowotnych (...dzisiejsza
m³odzie¿ akademicka... s³aba kondycja.
Trzeba wiêcej u¿ywaæ sportu w szkole
redniej  gimnastykowaæ siê, p³ywaæ, jedziæ na nartach, uprawiaæ ¿eglarstwo. I
uczyæ siê trzymaæ nerwy w garci) mogli braæ udzia³. Badania przeprowadzone
w specjalnej komorze kompresyjnej pokaza³y jak s³abi psychicznie, chocia¿ silni pod wzglêdem fizycznym, s¹ panowie.
Ci, którzy zwyciêsko przebrnêli przez
próbê, zawdziêczali to kole¿ankom, które okaza³y siê odporne na fobie zwi¹zane
z ograniczon¹ przestrzeni¹ oraz wzrastaj¹cym cinieniem. Gdy jednak dosz³o do
fina³u, tj. nurkowania, nie dopuszczono
do niego dziewcz¹t. Profesor Tubielewicz
osobicie odrzuci³ nawet w³asn¹ córkê.
Oto jak wydarzenie to  na podstawie
relacji profesora Szymborskiego, wspania³ego gawêdziarza  opisuje mistrz Jasienica:
(...) 18 padziernika [w roku akademickim 1953/1954], kiedy to po raz pierwszy w dziejach naszego wy¿szego szkolnictwa (a bodaj¿e i na wiecie) kilku studentów przywdzia³o stroje nurków kla-

sycznych  skafandry, kombinezony oraz
o³owiane buty  i przespacerowa³o siê po
dnie morskim. (...)
Zaczê³o siê od urzêdowej korespondencji z dziekanem Wydzia³u Budownictwa
Wodnego, który bez d³u¿szych ceremonii
wyrazi³ zgodê, ale zastrzeg³, ¿e nadzór
lekarski winien byæ bardzo cis³y, ca³a za
aparatura badawcza dla ka¿dego ze studentów osobno. Profesorowie kieruj¹cy
prób¹ nie spali ca³¹ poprzedzaj¹c¹ noc.
Sporód osiemnastu s³uchaczy czwartego roku dr Hajel zakwalifikowa³ piêciu
 wy³¹cznie mê¿czyzn. (...) Jednak¿e i ci,
którzy zostali wy³¹czeni od nurkowania,
te¿ uczestniczyli w æwiczeniach. Zajmowali siê dok³adnym ubieraniem, uzbrajaniem szczêliwszych kolegów. Tradycyjnym, trzykrotnym pukniêciem w he³m
sygnalizowali im, ¿e ju¿ wszystko w porz¹dku i mo¿na ruszaæ.
Je¿eli nawet nie ka¿dy in¿ynier budownictwa morskiego bêdzie móg³ sam nurkowaæ, to jednak wszyscy oni bez wyj¹tku winni rozumieæ pracê nurka i móc ni¹
kierowaæ.
Publicznoæ na molo mog³a przygl¹daæ siê bez przeszkód. Telefon prze³¹czono nawet na g³onik, ¿adnych tajemnic.
Najpierw wyruszy³ na dno Hieronim
Mas³owski. Mia³ tam pozostawaæ przez
ca³y czas, jako bezporednia asekuracja
i fachowy obserwator.
Ka¿dy z wyznaczonych studentów winien by³ opuciæ siê na g³êbokoæ szeciu
metrów, korzystaj¹c z drabinki, a ni¿ej ju¿
tylko z liny zwanej zejciow¹. Nastêpnie
przejæ po dnie dwanacie metrów, trzymaj¹c siê poziomo rozpiêtej liny dystansowej, namacaæ w wodzie luno zwisaj¹cy sznur, zawi¹zaæ na nim wêze³ p³aski i
powróciæ do drabinki, tym razem jednak
bez prawa pos³ugiwania siê lin¹.
Ka¿dy z m³odzianów odby³ na dnie
Ba³tyku ca³kiem indywidualn¹ odysejê.
Najlepiej wiêc bêdzie, jeli przedstawimy
je po kolei.
Pierwszy kroczy³ sobie statecznie, kiedy nagle Mas³owski zauwa¿y³, ¿e u styku
he³mu z ko³nierzem stroju pokazuj¹ siê
srebrne b¹belki powietrza. Telefon na górê
i natychmiastowy rozkaz kierownictwa:
wracaæ. Okaza³o siê jednak, ¿e nic gronego siê nie dzieje, ubiór jest ju¿ trochê
zu¿yty i odrobinê puszcza, ale niebezpieczeñstwa nie ma. Student, któremu przerwano emocjonuj¹c¹ podró¿, uderzy³ w
takie proby i b³agania, ¿e pozwolono mu
raz jeszcze odbyæ wszystko od pocz¹tku.
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Drugi  wszystkie obowi¹zki swe przerobi³ lege artis, ale zgubi³ o³owiany but i
wcale tego nie spostrzeg³. Szczêliwie jednak nie straci³ równowagi, co w tych warunkach ³atwo mu siê  jak mówi¹ znawcy  mog³o przytrafiæ. Cenne obuwie nie
przepad³o. Mas³owski odszuka³ je i dostarczy³ na pomost.
Trzeci wykaza³ ca³kiem niezwyk³y zasób fantazji. Zawiadomi³ mianowicie drog¹ s³u¿bow¹, przez telefon, ¿e nadepn¹³
na fl¹drê, która mia³a siê odznaczaæ jakimi cudownymi cechami i ucieka³a w
sposób zgo³a nadzwyczajny. A potem po
prostu nie chcia³ wy³aziæ z wody.
Przy czwartej próbie g³onik zarycza³
nagle na ca³e molo tonem grobowym:
 Józek, jak mnie tu szlag trafi, to nie
bierz zegarka sobie, tylko oddaj go Zosi.
Ja siê obieca³em z ni¹ o¿eniæ, niech ma
na pociechê.
Ostatni pasa¿er wykona³ co do niego
nale¿a³o, a potem grzecznie poprosi³ panów profesorów o pozwolenie... wydmuchania siê. Operacja ta polega na tym,
¿e nurek zatrzymuje powietrze, zamiast
wypuszczaæ je przez wentyl, kombinezon
siê wydyma i cz³owiek jedzie do góry jak
balon. Przy wiêkszych g³êbokociach jest
to historia mocno niebezpieczna ze
wzglêdu na raptown¹ zmianê wielkiego
cinienia na mniejsze, i jegomocia, który siê wydmucha³, trzeba pakowaæ do
komory kompresyjnej, gdzie stopniowo
przechodzi stadia  wynurzania siê. Ale
tym razem wchodzi³o w grê mizernych
szeæ metrów.

Profesorskie gremium odby³o szybk¹
naradê i udzieli³o pozwolenia pod warunkiem, ¿e wnioskodawca poda rêce Mas³owskiemu i wydmuchaj¹ siê obaj razem.
Dwa bezkszta³tne, splecione ramionami, wydête powietrzem golemy wynurzy³y siê z pluskiem  i z powrotem zapad³y
w g³¹b. Jeszcze raz, i jeszcze, a¿ stanowczy rozkaz po³o¿y³ kres rozrywce oraz widowisku.
Takie oto emocje czekaj¹ teraz wszystkich, którzy by zamylali o studiowaniu
budownictwa morskiego w Gdañsku. Istnieje nadzieja, ¿e z biegiem czasu dr Hajel nieco zmiêknie. Bo tym razem zakazywa³ nurkowania nawet cierpi¹cym na
lekki katar, wskazuj¹c, ¿e wytarcie nosa
pod wod¹ stanowi bardzo powa¿ny problem. To samo by³o z tymi, którzy zdradzali sk³onnoæ do alergii: jak¿e tu podrapaæ siê, przywdziawszy strój klasycznego nurka.
Aby usprawniæ pracê pod wod¹, nasi
politechniczni fachowcy zdecydowali siê
na rezygnacjê z ciê¿kich, klasycznych
strojów do nurkowania. P³etwonurek zaopatrzony jest tylko w lekki he³m, a na
nogach ma p³etwy. Wolne rêce pozwalaj¹ mu pos³ugiwaæ siê kamer¹. Dziêki wyprodukowanej domowym sposobem (w
ci¹gu dwóch lat, z wykorzystaniem elementów znajdowanych na z³omowiskach)
kamerze uda³o siê sfilmowaæ stan techniczny podwodnych elementów budowli. Jednak pierwszymi  jak powiada Pawe³ Jasienica  gwiazdorami wodnymi
by³y che³bie, meduzy. S¹ podobno bardzo
fotogeniczne.
Nie tylko wp³yw falowania i stan techniczny poddawane by³y skrupulatnym
badaniom. Zanieczyszczenie wód, grzyby i paso¿ytnicze robactwo zjadaj¹ce
drewno, korozja metali u¿ywanych na
grodzie i poszycie statków, wp³yw s³onej
wody na farby, wp³yw atmosfery i s³oñca
to wszystko zjawiska, które badano w
politechnicznych pracowniach.
Wyniki badañ wykorzystywano nie
tylko w murach naszej szacownej Uczelni. Znajdywa³y one zastosowanie wszêdzie tam, gdzie trafili pracownicy i absolwenci.
Politechnika tak bardzo wros³a w ¿ycie Wybrze¿a, ¿e o jakich sztywnych granicach czy przegrodach nie sposób mówiæ. Ten temat nie da siê izolowaæ. Ilekroæ jechaæ bêdziecie przez Trójmiasto
kolej¹ elektryczn¹  pamiêtajcie, ¿e przy
jej budowie te¿ czynni byli profesorowie
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owej uczelni.
Morski Instytut Techniczny wyrós³ z
Dzia³u Badañ Naukowo-Technicznych
przy Biurze Projektów Budownictwa
Morskiego, którego to Dzia³u za³o¿ycielem i kierownikiem by³ nasz wspólny znajomy, rektor Stanis³aw Hückel. Instytut
stale wspó³dzia³a z poszczególnymi katedrami Politechniki.
(...) Politechnika Gdañska wros³a w
¿ycie Wybrze¿a nie tylko przez to, ¿e jej
profesorowie tu pracuj¹; co roku zasila
ona jego instytucje wie¿ymi kadrami
dobrze przygotowanych fachowców.
Przyjemnie siê czyta pochwa³y z ust
humanisty, który, zapoznaj¹c siê z techniczn¹ dzia³alnoci¹ naszej Uczelni, powiada o sobie, ¿e uleg³ urokom techniki i
zaczyna wyjawiaæ to bez ¿enady. Widzia³
on, ile korzyci przynosi gdañskiemu rodowisku Politechnika. I widzia³ jeszcze
jedn¹ rzecz, która do dzisiaj jest aktualna: marne wynagrodzenie za pracê.
W ostatnich dniach wrzenia ukaza³y
siê rozporz¹dzenia, na mocy których
wszyscy samodzielni pracownicy naukowi w dniu 1 padziernika otrzymali pobory pokanie zwiêkszone. Bardzo piêknie  zw³aszcza jeli siê ma nadziejê, ¿e
to dopiero pocz¹tek i przysz³oæ powinna przynieæ dalsze polepszenie.  W jaki czas potem odbywa³o siê w Auditorium maximum Politechniki zebranie,
powiêcone omówieniu nowego programu zajêæ i studiów. Jeden z profesorów
wsta³ i r¹bn¹³ prosto z mostu: Uchwa³y, nad którymi obradujemy, mówi¹, co
asystent ma robiæ  czemu milcz¹, z czego asystent ma ¿yæ!
Obecnie wytworzy³ siê taki stan rzeczy: nauczyciel szko³y redniej, nie mówi¹c ju¿ o specjalicie zatrudnionym
przez przemys³, zarabia bez porównania
lepiej ni¿ asystent czy adiunkt, którzy
mog¹ zreszt¹ zazdrociæ uposa¿eñ tak¿e i
pocz¹tkuj¹cym, niewykwalifikowanym robotnikom w kopalniach wêgla.
Normalnie asystentami zostaj¹ najlepsi, najzdolniejsi i najbardziej pracowici
absolwenci wy¿szych uczelni. Oni w³anie
maj¹ stanowiæ narybek kadr naukowych,
docign¹æ i przecign¹æ mistrzów. A wiêc
ten najlepszy  czy¿by w nagrodê?  ma
zarabiaæ po³owê tego, co tamten s³abszy,
który otrzyma³ pracê np. w stoczni.
Ewa Dyk-Majewska
Biblioteka G³ówna

Nr 1/2003

