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Panie Dziekanie!
Wysoka Rado Wydziału!
Dostojni Goście!
Koleżanki i Koledzy!

Spotykamy się dzisiaj na jednej z
ważniejszych uroczystości w życiu każ−
dego wydziału. Politechnikę Gdańską
opuszcza kolejny rocznik nowoczesnej,
doskonale wykształconej kadry magi−
strów inżynierów.

Drodzy Absolwenci!
Jak zapewne pamiętacie, nie obiecy−

waliśmy Wam łatwych studiów, ale
obiecywaliśmy studia ciekawe, umoż−
liwiające rozwój intelektualny i zapew−
niające pracowitym zawodowy sukces
w przyszłości. Jestem głęboko przeko−
nany, że słowa dotrzymaliśmy.

Czas studiów, to czas gromadzenia
ogromnego kapitału wiedzy i doświad−
czenia. Wierzę, że wykorzystaliście ten
czas optymalnie, aby w przyszłości być
konkurencyjnymi na globalnym rynku
pracy. Nowoczesna gospodarka oczeku−
je od Was najwyższego poziomu wie−
dzy, efektywności działania, umiejętno−
ści pracy w zespole, efektywnej komu−

nikacji w języku angielskim, kreatyw−
ności oraz, co bodajże najważniejsze,
otwartości na zmiany i wyzwania. A
trzeba pamiętać, że otaczający nas świat
zmienia się w zawrotnym tempie.

Kiedy rodziliście się, powstał Inter−
net, a wkrótce potem sieć WWW. Mno−
żące się wokół nas telefony komórko−
we wielkości batonika, palmtopy nie−
wiele większe od talii kart, GPS−y czy
odtwarzacze muzyki i filmu wielkości
karty kredytowej – stanowią dzisiejszą
technosferę, którą przestajemy dostrze−
gać. Dzisiaj bez problemu możemy po−
ruszać się nocą po domu bez zapalania
światła, gdyż dookoła pełno świecą−
cych różnymi kolorami diod, wbudo−
wanych w zegarki, komórki, telewizo−
ry, mikrofalówki, odtwarzacze muzy−
ki i filmu, faksy, notebooki, ładowarki
czy też alarmy. Z każdym takim świa−
tełkiem w naszym otoczeniu pojawia
się kolejny mikroprocesor – to postę−
pujący nieubłaganie proces, w wyniku
którego niebawem w naszym domu
będzie więcej komputerów niż żaró−
wek, podobnie jak to ma już miejsce w
naszpikowanym gadżetami nowocze−
snym samochodzie czy też w tej pięk−
nej sali wykładowej.

Kto z was nie przyglądał się cieka−
wie odlotowemu komputerowi za rów−
nowartość 3 000 USD, marząc o otrzy−
maniu go w prezencie gwiazdkowym,
by w następne Boże Narodzenie zoba−
czyć tę samą maszynę już tylko za oko−
ło 1 500 USD? Upływa kilka gwiazdek
i ów niedoszły prezent staje się gratem.
Moc obliczeniowa, na którą 10 lat temu
trzeba było wyłożyć 3 000 USD, dziś
zgodnie z prawem Moore’a – kosztuje
co najwyżej 30 USD, co więcej, być
może dostaniemy ją za darmo wraz z
prenumeratą „Przekroju”.

Natan Myhrvold, były dyrektor Mi−
crosoftu, zwraca uwagę, że poznanie se−
kwencji pierwszego ludzkiego genomu
kosztowało 12 miliardów USD, ale pro−
gnozuję, że niebawem każdy chętny
będzie mógł zamówić taką usługę dla
siebie za jedyne 10 dolarów. Czy nie
wydaje się Wam, że niebawem granica
pomiędzy fantastyką a rzeczywistością
ulegnie zatarciu?

Z drugiej zaś strony należy zauwa−
żyć, że w czasach niebywałego przy−
spieszenia rozwoju technologii, pod
względem społecznym działo się nie−
wiele. Joel Garreau, reporter i redaktor
„The Washington Post”, zauważa, że
gazety podejmujące w tym okresie pro−
blematykę społeczną piszą w nieskoń−
czoność jedynie o sprawach pokoju,
dobrobycie i Monice Lewinsky.
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Jaki jednak wpływ miał postęp na−
uki i technologii na sferę społeczną?
Przecież poziom techniki ma ogromny
wpływ na funkcjonowanie społeczeń−
stwa.

W erze agrarnej podstawową jed−
nostką gospodarczą była rodzina. Przed−
sięwzięcia handlowe, nawet te najwięk−
sze, jak w renesansowej Wenecji, pro−
wadzone były przez jedną rodzinę. W
ustroju feudalnym władza przechodzi−
ła z ojca na syna. W wojsku francuskim
czy hiszpańskiej armadzie braterstwo
krwi nie było tylko metaforycznym slo−
ganem.

Wszystko zmieniło się od połowy
XIX wieku wraz z rozwojem technolo−
gii, w tym telegrafu i kolei. Trzeba było
zarządzać na znacznie większą skalę od−
ległości i czasu. Powstawały ogromne
przedsiębiorstwa zupełnie nowego typu,
których nie dało się już prowadzić w
obrębie rodziny – w końcu skąd wziąć
tylu godnych zaufania krewnych? W ten
sposób rewolucja przemysłowa stwo−
rzyła warunki dla rozwoju korporacji
opartych na hierarchicznej strukturze
zarządzania. Zmieniła ona także ludzi.
Reakcją na sprzeczności ery przemysło−
wej był marksizm. Zwróćcie uwagę, że
cały wiek XX, to czas nieustannych
konfliktów ideologicznych, gospodar−
czych i militarnych, u których podstaw
leżały napięcia społeczne wywołane
postępem technicznym i towarzyszące

im przemiany w zakresie organizacji
społeczeństwa.

Analizując, nawet pobieżnie, histo−
rię powszechną, można powiedzieć, że
postęp techniczny wyprzedza przemia−
ny w sferze kultury i wartości. Spójrz−
my na lata pięćdziesiąte ubiegłego stu−
lecia. Miało wówczas miejsce wiele
znaczących osiągnięć technicznych: ra−
kiety z głowicami jądrowymi, rozwój
telewizji, wystrzelenie Sputnika, wiel−
kie komputery. A jednocześnie lata
pięćdziesiąte, to dość monotonna kaden−

cja prezydenta Eisenhowera. Rewolu−
cja kulturowa pod hasłem „sex, drugs
and rock’n roll” miała dokonać się do−
piero w następnym dziesięcioleciu,
dzięki tabletce antykoncepcyjnej, syn−
tetycznym środkom halucynogennym i
radiom tranzystorowym. Podobnie było
w pierwszej połowie XX wieku, kiedy
to najpierw pojawiły się samochody, lo−
dówki, radia i telefony. Mimo to lata
dwudzieste ubiegłego wieku upłynęły
stosunkowo spokojnie, a dopiero kolej−
na dekada była czasem wojen i społecz−
nych zawirowań.

Czy czeka nas kolejna rewolucja?
Czy jesteśmy do tego przygotowani?
Jak postąpią rodzice, gdy będzie ich

na to stać i będą mogli, za pomocą far−
makologii czy terapii genowej, sprawić,
aby ich dzieci zdobyły o kilkadziesiąt
punktów więcej na testach kwalifikacyj−
nych?

Co będzie, jak sportowcom na zawo−
dach towarzyszyć będą ekipy serwiso−
we niczym w Formule 1?

Czy ludzie otyli skorzystają z urzą−
dzeń monitorujących i ingerujących w
ich metabolizm?

Czy ludzie starsi masowo będą ko−
rzystać z możliwości usprawniania pa−
mięci?

Czy przywiędnięci przedstawiciele
powojennego wyżu demograficznego z
radością powitają powszechną dostęp−
ność specyfików z linii zapoczątkowa−
nej przez viagrę i botoks?

Co się stanie, gdy zabierzemy się za
majsterkowanie przy najbardziej funda−
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mentalnych elementach naszej człowie−
czej tożsamości?

Czyżby miało się okazać, że z rze−
czy dotyczących człowieka – absolut−
ne są jedynie podatki?

Jak wiele mądrości potrzeba, by czy−
nić właściwy użytek z dostępnych dzi−
siaj, a niewyobrażalnych kiedyś, moż−
liwości?

Musicie odpowiadać sami sobie na
takie pytania, aby pędząca rzeczywi−
stość nie zastała Was nieprzygotowany−
mi. Chciałbym, abyście poszli w ten
dorosły świat i go zmieniali – na lep−
sze.

Nigdy nie ukrywałem mojego kry−
tycznego osądu wobec waszego poko−
lenia, konsumpcyjnej postawy kibica.
Mówiłem nie raz, że moje pokolenie
wyznawało filozofię być, a nie mieć.
Dzisiaj czasami odnoszę wrażenie, że
mieć chcą nawet ci, którzy nie bardzo
są. Z drugiej zaś strony jestem świado−
my tego, że nam zapewne było łatwiej
w tamtych latach, ponieważ nie mieli−
śmy czego mieć.

W październiku ubiegłego roku moja
opinia o Waszej kondycji społecznej zo−

stała całkowicie przewartościowana.
Pokazaliście, że potraficie się zmobili−
zować i nie wyraziliście zgody na takie
państwo:
····· gdzie setki obywateli przedkładają

swoje skargi do Trybunału w Stras−
burgu,

····· gdzie symbolem współczesnej Polski
staje się kieszonkowy dyktafon,

····· gdzie istotę działań organów ściga−
nia utożsamia się z pokazem siły,

····· gdzie Trybunał Konstytucyjny musi
uchylać kolejne ustawy,

····· gdzie państwo niszczy zaufanie do
samego siebie i wzajemne zaufanie
obywateli.
To wy wygraliście ostatnie wybory

parlamentarne. Opowiadając się za pań−
stwem dbającym o dobro wspólne. Pań−
stwem, które zajmuje się załatwianiem
spraw ważnych, tj. rozwiązywaniem
istotnych problemów społecznych. Pań−
stwem, które ma zaufanie do większo−
ści obywateli, w tym również do elit i
autorytetów, opartych na kompeten−
cjach i rzetelnych sukcesach.

Opowiedzieliście się za normalnym
państwem europejskim. Ten wspólny

dom europejski jeszcze nie jest nowo−
czesny i najlepiej zorganizowany. To
Wy go musicie zbudować.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Gratuluję Wam obranej drogi życio−

wej!
Gratuluję zdobycia dyplomu i życzę

wielu dalszych sukcesów!
Miejcie oczy szeroko otwarte!
Bądźcie krytycznie nastawieni do

wszystkiego i wszystkich, nie przyjmuj−
cie żadnej prawdy bez głębokiego za−
stanowienia! Obnażajcie i tępcie pół−
prawdy i demagogię! Nauczcie się po−
dziwiać piękno otaczającego nas świa−
ta i nad wszystkim – i o wszystkim –
myślcie!

Gdy pisałem te słowa, w radiu pod−
sumowano jedno z najnowszych osią−
gnięć nauki słowami:  „i znowu science
fiction staje się rzeczywistością”.

Zapamiętajcie sobie dobrze to zda−
nie. W nadchodzącym czasie usłyszy−
cie je zapewne niejednokrotnie i chciał−
bym, abyście wspomnieli to, o czym
tutaj mówiłem.

Wielkanoc, największe święto chrze−
ścijaństwa – święto Zmartwych−

wstania Pańskiego. Nie mieści się ono, jak
wiele innych świąt, w ramach jednego dnia.
Wstępem przygotowawczym do niego jest
Wielki Post, a zwłaszcza Wielki Tydzień
rozpoczynający się Niedzielą Palmową.
We wszystkich świątyniach zasłonięte zo−
stają krzyże, a wnętrza ogarnia fiolet i mrok,
i słyszy się echa Gorzkich Żali i Drogi
Krzyżowej. Święto Zmartwychwstania
Pańskiego jawi się nam jako radosne Alle−
luja  – biblijne wołanie Hallelu Jah –
„Chwalcie Boga! Składajcie mu hołd !” Jest
ono jakby hymnem Wielkiej Nocy i mo−
numentalnym „Alleluja” z oratorium Ha−
endla „Mesjasz”. W tym oczekiwaniu na
cud zmartwychwstania z grobu Jezusa
przeżywamy bardzo osobliwy i podniosły
nastrój, płynący ku nam głównie od zasło−
niętych żałobnie krzyży, bo krzyż jest naj−
większym i najważniejszym symbolem
Wielkiego Tygodnia. Symbolika krzyża
należy do najbardziej rozpowszechnionych
i najstarszych na świecie znaków chrześci−
jaństwa. Szczególnie w przeddzień Zmar−

twychwstania Pańskiego pragniemy, wpa−
trując się w krzyż, ogarnąć go nie tylko
sercem, ale i rozumem.

Ksiądz Tomasz Czapiewski tak pisze
o symbolice krzyża: „Ten najstarszy sym−
bol wiary chrześcijańskiej – jeśli przedłu−
żyć jego cztery wewnętrzne punkty – ma
udział w symbolice cyfry 4 (cztery), łączą−
cej się z czterema stronami świata, a wpi−
sany w krąg jest formą pośrednią między
kwadratem a kręgiem. Stąd w sposób sym−
boliczny podkreśla związek między zie−
mią a niebem. Jest też symbolem punktu
środkowego wyrównania aktywności i
bierności oraz symbolem człowieka do−
skonałego. Krzyż można również rozu−
mieć jako znak rozdroża – miejsca, w któ−
rym krzyżują się różne drogi, także
żywych i umarłych. Krzyż jest też osią
świata, usytuowaną w mistycznym cen−
trum kosmosu, oraz symbolicznym mo−
stem i drabiną, po której dusze dochodzą
do Boga. Przede wszystkim jednak sym−
bolika krzyża czerpie swoją siłę z Paschy
Chrystusa, z Jego zbawczej męki na krzy−
żu i z Jego śmierci oraz zmartwychwsta−

Resurexit sicut dixit …Resurexit sicut dixit …Resurexit sicut dixit …Resurexit sicut dixit …Resurexit sicut dixit …

nia. W nich to dokonało się „nowe stwo−
rzenie”, a pokonane zostały śmierć i
grzech. Narodziło się nowe życie !”

Resurexit sicut dixit. Pan zmartwych−
wstał, jak przepowiedział. Otwarty grób,
otwarte niebiosa. Świat oczekuje cudu i
czeka na odnowę ducha, czując w sobie
jakąś dziwną przemianę, tak jakby szyko−
wał się na spotkanie z czymś niecodzien−
nym i wspaniałym, co znajduje się nieda−
leko. Oto nadeszła Wielka Niedziela. Po−
słuchajmy więc w skupieniu, ale i z wielką
radością; bicia dzwonów głoszących
Dobrą Nowinę i zwiastujących tę szcze−
gólną Noc i Dzień, które łączą sprawy bo−
skie z ludzkimi. Noc i Dzień triumfu i speł−
nienia wielu obietnic. W ogromnej rado−
ści przeżywamy też wczesnym rankiem w
tę świętą niedzielę przepiękną, naszą ro−

Rys. Bogna Lipińska
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dzimą Mszę Świętą – Rezurekcję, która
jest ściśle związana z naszym krajem, gdyż
tylko polska liturgia wprowadziła do ce−
remoniału Wielkiej Nocy ten wspaniały
akcent triumfu – Te Deum Laudamus pol−
skiego narodu.

Cały Wielki Tydzień przeżywa rado−
śnie cała Polska, jak długa i szeroka, a
wyraża to niezwykle swojsko, tak bardzo
bliski naszym ludowym obyczajom, pięk−
ny w swej prostocie wiersz Jana Kaspro−
wicza – „Wiosenne alleluja”:

Wstał Pan Jezus z martwych
po trzydniowej męce,
chodzi po wsi naszej
z chorągiewką w ręce.
Powiewa nią i wyśpiewuje
swoją Alleluję.
 Po podwórkach pieją
poranne koguty
chodzi Jezus z kajdan
śmiertelnych rozkuty,
chorągiewką wymachuje
nucąc Alleluję.

W tym szczególnym okresie Świąt
Wielkanocnych zapomnijmy na chwilę o
nielekkich czasach, w których przyszło
nam żyć, uciszmy myśli o kłębiących się
w świecie konfliktach i radując się Świę−
tami, prośmy gorąco Zmartwychwstałego
Jezusa o pokój na ziemi i o łaskę wobec
zmierzchu, który zapada powoli nad naszą
smutną cywilizacją.

Jadwiga Lipińska
Klub Seniora

Czym jest cisza, każdy z nas wie, cho−
ciaż coraz rzadziej może jej doświad−

czać. Jest to sytuacja, gdy do naszych uszu
nie docierają żadne dźwięki. W praktyce
może ona być tylko pewnym granicznym
ideałem. Na przeciwległym krańcu tego
dwubiegunowego układu tkwi pojęcie
hałasu, który rodzi się z natężenia dźwię−
ków, przekraczającego komfort akustycz−
ny człowieka. Mówi się, że panuje wtedy
– ponad miarę – zgiełk, wrzawa, gwar,
wrzask, krzyk, huk, rumor, harmider, rwe−
tes, tumult itp. zjawiska.

Jak wszystko na tym świecie, cisza i
hałas mogą mieć też szersze znaczenie –
w szczególności wtedy, gdy dotykają na−
szej sfery duchowej. Cisza, to stan rów−
nowagi psychicznej i pogody ducha, a tak−
że – niezbędny wymóg dla osobistej re−
fleksji. Od czasów zamierzchłej przeszło−
ści była cisza warunkiem dla kontempla−
cji, polecanym zresztą przez różne syste−
my religijne (fot. 1).

U nas funkcjonuje to wyraźnie np. w
niektórych zakonach kontemplacyjnych

(pamiętamy Michała Wołodyjowskiego
memento mori). Jak pisze ks. Jan Twar−
dowski (1915–2006):
(…) na klęczkach podziwiając zaspy nieba,
można jeszcze znaleźć Ciszę.

Owa cisza „wyższego rzędu” wymaga
jednak zawsze tej zwykłej ciszy, czyli bra−
ku hałasu. Potrzebujemy ciszy, aby móc
regenerować witalność naszego ducha
(fot. 2 i fot. 3).

Cisza otwiera szeroko sposobności do
myślenia, hałas zaś tworzy człowiek nie−
kiedy specjalnie po to, aby nie myśleć, aby
zapomnieć o myśleniu. Dzisiaj świadczy
o tym hałas zwący się muzyką, w szcze−
gólności – ogłuszające dudnienie kolumn
głośnikowych wszędzie tam, gdzie decy−
duje o tym człowiek daleki od myślenia.
Wzorce współczesnej kultury konsump−
cji lansują tu np. modę łomotu takich ko−
lumn u siebie w domu (ku udręce sąsia−
dów), w samochodach, albo też podobny
huk w słuchawkach odtwarzaczy osobi−
stych, noszonych niekiedy przez młodych
ludzi w miejscach publicznych, co wyda−
je się im bardzo „trendy” – nie mówiąc
już o salach kinowych, galeriach handlo−
wych, czy wreszcie – dyskotekach, gdzie
zwykła rozmowa między ludźmi staje się
niemożliwa. Zapomina się przy tym, że
taki hałas staje się coraz częściej przy−
czyną postępującej głuchoty ludzi. Panu−
jący obecnie styl w popularnej „muzyce”
sprawia, że nie ma dziś zrozumienia dla

muzyki nieagresywnej, delikatnej w swej
materii i ambitnej w swoim duchu. Pew−
nie protagoniści hałasu nigdy nie słyszeli
takiej muzyki, jaka płynie np. z andante
Koncertu fortepianowego C−dur, Nr 21,
W. A. Mozarta.

Na marginesie tych spostrzeżeń – do−
konując pewnego przeskoku – trzeba za−
uważyć, że taki stan rzeczy wpływa też
negatywnie na percepcję przedmiotów
ścisłych, a więc także – na liczbę kandy−
datów na studia techniczne, gdzie mate−
matyka, jako dyscyplina uporządkowana
i logiczna, jest z pewnością anatomią
myślenia. Braki w umiejętności konstru−
owania procesów myślowych eliminują
tak uformowanych młodych ludzi rady−
kalnie z grupy adeptów do studiów tech−
nicznych. Na domiar złego, jak wykazują
stosowne badania w krajach rozwiniętych,
np. – w USA, dzisiejsza młodzież ma też
często braki w rozumieniu czytanych tek−
stów i formułowaniu swych myśli w mo−
wie i piśmie. Wszystko to bierze się stąd,
że dom rodzinny i szkoła nie potrafią do−
statecznie zadbać o rozwój intelektualny
„przyszłości narodu”.

A przecież człowiek powinien być
istotą myślącą. Mamy tego świadomość
od czasów starożytnej filozofii greckiej,
które nauczyła nas poznawać świat i sa−
mego siebie. W czasach nam bliższych
wyraźnie o tym świadczyli np. René De−
scartes – Kartezjusz (1596–1650), od któ−

CiszaCiszaCiszaCiszaCisza

Fot. 1. Introducing Japan. Kodansha Interna−
tional Ltd

Fot. 2. Krajobrazy. Edycja św. Pawła (2003) Fot. 3. Wydawnictwo La Salette

Uczę milczenia
we wszystkich językach
metodą wpatrywania się
w gwiaździste niebo, (...)
W. Szymborska; Drobne ogłoszenia
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rego pochodzi znana sentencja „Cogito,
ergo sum” („Myślę, więc jestem”) oraz
Blaise Pascal (1623–1662) głoszący, że
myśl stanowi wielkość człowieka.

Powróćmy jednak ponownie na grunt
owej ciszy „wyższego rzędu”. Przywołam
tu pewne wersety znamionujące podejście
do tej sprawy przez jednego z nieszablo−
nowych przedstawicieli religii katolickiej.
W autobiografii i wierszach wspomniane−
go już wyżej  ks. Jana Twardowskiego
można np. znaleźć następujące przesłania:
····· W rodzinnym domu uczono mnie, że

kiedy po rozmowie następuje milcze−
nie, wtedy przez pokój przelatuje anioł.
Dlatego dla mnie anioł stoi zawsze na
straży ciszy.

····· (…) cisza przypomina (…) niewi−
dzialną obecność Boga.

····· W rozgwarze codziennego dnia staram

Fot. 4.                                Fot. Ewa M. Kido

się uciszyć. To uciszenie jest pierwszą
łaską, bo nasze pragnienia i uczucia
hałasują.

····· (…) tłumaczyłem mu, że czeka go tyl−
ko jedno słowo, które jest milczeniem.

····· (…) a wiadomo cisza (jest) większa niż
milczenie.
Dla kontrastu, czytamy też:

····· Zło, jako bunt przeciwko wartości, za−
przeczenie dobra, musi być głośne, aby
istnieć. Dobro nie potrzebuje reklamy
– dobro jest delikatne, jest ciszą, czę−
sto największą intymnością człowieka.
Można powiedzieć, że hałas, nagłośnie−
nie są wręcz istotowo związane ze
złem.
W opinii księdza, cisza jest warunkiem

dobrej modlitwy:
····· Dla mnie modlitwa to nie słowa. To jest

przebywanie z Bogiem w milczeniu.
Psalmista głosi tu:

····· Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co dla mnie zbyt jest wysokie.
Przeciwnie: wprowadziłem ład i pokój
do mojej duszy.
Jak dziecko na łonie swej matki,
jak dziecko – tak we mnie jest moja du−
sza. (Ps 130[131]: 2).
Bo przecież:

····· Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego. (Łuk
18:17).

Zostawmy jednak te przesłania na
boku, bo przecież nie każdy człowiek
musi mieć zrozumienie dla tej czy innej
religii („opium dla ludu”?). Każdy w swej
podświadomości tęskni za chwilą uspo−
kojenia i ciszy, która mogłaby go ode−
rwać od codzienności. Myślę, że znajdzie
ją, kontemplując Przyrodę (fot. 4). Święta
Wielkanocy mogą być dobrą okazją do
osobistego przeżycia ciszy Zmartwych−
wstania.

Zbigniew Cywiński
Emerytowany profesor PG

PS.   Już po zakończeniu tego pisania
ukazały się:
1)  w  „Tygodniku Powszechnym” z dn.

17.02.2008 r. – artykuł pt. Brzmienie
ciszy, gdzie problem ten badany jest z
pozycji muzykologii:

•  Gdyby nie istniała cisza, nie byłoby
muzyki, bo muzyka jest jednym ze spo−
sobów opanowania i zawłaszczenia ci−
szy (ciszo−czasu i ciszo−przestrzeni).

• Cisza jest dla utworu muzycznego tym,
czym rama dla obrazu;

2 )  w „Dzienniku Bałtyckim” z dn.
22.02.2008 r. w dodatku „Trójmiasto” –
artykuł pt. Musi być ciszej, gdzie hałas
jawi się jako zagrożenie dla zdrowia.

Dyskusja na temat zmian koniecznych
do wdrożenia w systemie zarządza−

nia i finansowania nauki i szkolnictwa wy−
ższego w Polsce toczy się w różnych krę−
gach od dłuższego czasu. Jako pierwsza
ten niezwykle ważny dla całej społeczno−
ści akademickiej temat wywołała Konfe−
rencja Rektorów Akademickich Szkół
Polskich. Głos zabrało już bardzo wielu
przedstawicieli szkolnictwa wyższego, jak
również świata polityki. Także studenci
przyłączyli się do dyskusji. Zarząd Samo−
rządu Studentów Politechniki Gdańskiej
nie pozostaje obojętny i również ma swo−
je zdanie w tej sprawie.

Jedno jest pewne – reforma jest ko−
nieczna. Argumenty, które padają, są
mniej lub bardziej przemyślane, jednak
aby wypracować jakiekolwiek sensowne
rozwiązanie problemu, trzeba skupić się
na określeniu celu, jaki przyświeca tym
zmianom, a nie odnosić się do zupełnie
bezpodstawnego mówienia o poprawie
jakości kształcenia, która z całą pewno−
ścią nie jest bezpośrednio związana z
kwestią płacenia bądź niepłacenia za stu−
dia. Tradycyjne schematy myślenia pła−
cę/nie płacę nie mają tutaj również uza−
sadnienia, bo problemu finansowania na−
uki i szkolnictwa wyższego nie da się roz−

wiązać „od ręki”, a propozycje jakichkol−
wiek działań muszą być przede wszyst−
kim długookresowe i muszą uwzględniać
głosy tych najbardziej zainteresowanych
tematem, czyli studentów.

Mówi się, że system finansowania
szkolnictwa wyższego w Polsce dzieli
młodych kandydatów na studia na trzy
kategorie:
1) kandydaci, którzy dostaną się na stu−

dia stacjonarne i będą studiowali bez
opłat za studia,

2) kandydaci, którzy zostaną studentami
studiów niestacjonarnych i będą pono−
sili 100% kosztów studiowania,

3) osoby, których ze względów material−
nych nie stać na podjęcie ani studiów
stacjonarnych (ze względu na koszty
utrzymania podczas studiów), ani stu−
diów niestacjonarnych (ze względu na
opłaty za studia i koszty utrzymania).
Można tutaj wskazać jeszcze jedną gru−

pę kandydatów, mianowicie osoby, które
wybierają studia w uczelniach niepublicz−
nych w małych miejscowościach, ze
względu na to, że koszty, które poniosą

Nauka powinna przynosić pieniądze.Nauka powinna przynosić pieniądze.Nauka powinna przynosić pieniądze.Nauka powinna przynosić pieniądze.Nauka powinna przynosić pieniądze.
Topienie pieniędzy studentów nie rozwiąże problemu.Topienie pieniędzy studentów nie rozwiąże problemu.Topienie pieniędzy studentów nie rozwiąże problemu.Topienie pieniędzy studentów nie rozwiąże problemu.Topienie pieniędzy studentów nie rozwiąże problemu.

Studenci na temat reformyStudenci na temat reformyStudenci na temat reformyStudenci na temat reformyStudenci na temat reformy
systemu zarządzania i finansowaniasystemu zarządzania i finansowaniasystemu zarządzania i finansowaniasystemu zarządzania i finansowaniasystemu zarządzania i finansowania

nauki i szkolnictwa wyższegonauki i szkolnictwa wyższegonauki i szkolnictwa wyższegonauki i szkolnictwa wyższegonauki i szkolnictwa wyższego
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na te studia (w połączeniu z pomocą ma−
terialną w uczelni) są dla nich jedynym
możliwym do przyjęcia rozwiązaniem.

Skoro „niemal 70 proc. żaków musi
płacić za naukę, a badania z 2003 r. poka−
zały, że dominują wśród nich studenci z
uboższych rodzin i ze wsi”, należy zasta−
nowić się, dlaczego tak jest.  Otóż takich
rodzin nie stać na pokrycie kosztów „życia
w większym mieście” i decydują się na
studiowanie blisko miejsca zamieszkania.
Takie osoby biorą pod uwagę fakt, że
„bezpłatne” studia w dużym mieście wiążą
się często z większymi kosztami niż opła−
cenie czesnego w mniejszej uczelni nie−
publicznej. Czy wprowadzenie opłat za
naukę ułatwi im pokrycie tych większych
kosztów, których się obawiają? Zdecydo−
wanie nie. Zatem wprowadzenie opłat za
studia nie będzie szansą dla osób z ma−
łych miejscowości i ubogich rodzin, i ta−
kie rozumowanie wydaje się pozbawione
sensu. Dlaczego? Czy nakazanie ludziom
płacenia za coś przyczynia się do ułatwie−
nia im dostępu do tego czegoś?

Cytując słowa prof. Rockiego: „Łatanie
dziur poprzez poszukiwanie dodatkowych
pieniędzy u studentów nie rozwiąże dłu−
goterminowo problemów związanych z
deficytem najwyżej kwalifikowanych kadr
naukowych, koniecznych zmian programo−
wych związanych z rozwojem wiedzy czy
też unowocześnianiem infrastruktury
uczelni.”  Zatem to nie tędy droga. Uczel−
nia powinna być organizacją przedsię−
biorczą. Budżet państwa nie jest jedynym
sposobem finansowania uczelni, ale zawar−
tość kieszeni studentów nie może być ra−
tunkiem na nieumiejętne zarządzanie uczel−
nią, czy też na niedociągnięcia całego sys−
temu. „Biznes” szkoły wyższej (w rozumie−
niu zarządzania tą szkołą, a szczególnie jej
finansami) powinien opierać się na dobrych
fundamentach. Żadna uczelnia nie funkcjo−
nuje jako wydzielona organizacja, nieczu−
ła na wpływ czynników zewnętrznych.
„Zagnieżdżenie uczelni” w sieciach rela−
cji rynku, władzy i wiedzy jest podstawą
jej poprawnego funkcjonowania. Uczelnie
powinny w większym stopniu podejmować
działania polegające na aplikowaniu po
środki do instytucji unijnych, czy propo−
nować wspólne programy przedsiębior−
stwom. Należy zastanowić się też czy środ−
ki, którymi teraz dysponuje system, są
wykorzystywane racjonalnie.

Wiele wydatków jest zapewne zbęd−
nych. Niedoskonałości organizacji nie
można maskować poprzez ściąganie pie−
niędzy od studentów.

Jeśli zasady odpłatności miałyby być
jednolite, to również studia powinny
wszędzie wyglądać identycznie. Oczywi−
ste jest, że tak nie będzie. Takie zmiany
nie są uwarunkowane tylko czynnikami
finansowymi.

I wreszcie kwestia tego, skąd młodzi
ludzie wzięliby pieniądze na studia. Mówi
się o kredytach, jednak prawdą jest, że jeśli
100% absolwentów będzie miało kredyt
do spłacenia po studiach, to co będzie z
gospodarką? Absolwent zacznie zarabiać
i połowę lub więcej będzie musiał oddać
(za kredyt studencki na życie i za kredyt
studencki na opłatę za studia). Odpłatność
za studia może zamknąć drogi do wyższe−
go wykształcenia całej rzeszy abiturien−
tów. Trzeba będzie kalkulować, czy przy
niewydolnym systemie stypendialnym
oraz braku pewności uzyskania zatrudnie−
nia po studiach (a kredyt do spłacenia zo−
stanie) lepszym rozwiązaniem będzie po−
dejmowanie ryzyka, czy może wyjazd za
granicę lub szukanie pracy bez studiów.
Trzeba zauważyć, że decyzja o powrocie
do kraju i podjęciu studiów będzie tym
trudniejsza, im dłużej będzie ona odkła−
dana. Pojawia się pytanie – co będzie sta−
nowiło zachętę w takiej sytuacji? Coraz
wyższe koszty studiowania?

Reforma jest konieczna, ale w pierw−
szej kolejności należy wspólnie opraco−
wać plan działania. Dlatego studenci dys−
kutują. W dniach 22–24.02.2008 r. czwo−
ro przedstawicieli Samorządu Studentów
Politechniki Gdańskiej uczestniczyło w
XIV Krajowej Konferencji Tematycznej
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej, która odbyła się w Kościelisku
k. Zakopanego. Próbowano odpowiedzieć
na pytanie będące tematem konferencji:
„Płatne studia – przyszłością finansowa−
nia szkolnictwa wyższego?”. W konferen−
cji wzięło udział ponad trzystu studentów
z różnych uczelni. Do dyskusji przyłączyli
się również zaproszeni goście – przewod−
niczący Rady Głównej Szkolnictwa Wy−
ższego prof. Jerzy Błażejowski, prezes
Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy
Woźnicki, przewodniczący Konferencji
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
prof. Jerzy Malec, członek Prezydium
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich prof. Witold Jurek oraz
wiceprzewodniczący Krajowej Reprezen−
tacji Doktorantów mgr Paweł Pachuta.
Osoby zabierające głos w dyskusji nad
powszechną odpłatnością za studia wyraź−
nie podkreślały, że stan obecny nie może
trwać wiecznie i należy go zmienić. Mó−

wiono również, że nie da się znaleźć sen−
sownego rozwiązania poprzez likwidowa−
nie pojedynczych problemów, wyrywko−
wo i nieskładnie. Podczas konferencji
wskazywano jednak również zalety
współfinansowania studiów i porównywa−
no sytuację szkolnictwa wyższego w Pol−
sce z innymi krajami. Wymieniano argu−
menty przeciwko wprowadzeniu po−
wszechnej odpłatności za studia oraz ra−
cjonalne względy przemawiające za takim
rozwiązaniem.

Parlament Studentów RP przygotował
wspólnie ze studentami uczestniczącymi
w konferencji oficjalne stanowisko, które
przedstawione zostało pani minister na−
uki i szkolnictwa wyższego prof. Barba−
rze Kudryckiej.

Pełna treść stanowiska (zaczerpnięta ze
strony www.prsp.org.pl):

Głównym sposobem poprawy jakości
kształcenia i efektywności wydatkowania
publicznych środków jest zwiększeniezwiększeniezwiększeniezwiększeniezwiększenie
podmiotowości studentapodmiotowości studentapodmiotowości studentapodmiotowości studentapodmiotowości studenta.

Osią konstrukcyjną wszelkich zmian w
finansowaniu szkolnictwa wyższego po−
winno być kierowanie środków publicz−kierowanie środków publicz−kierowanie środków publicz−kierowanie środków publicz−kierowanie środków publicz−
nych w różnych formach do studenta, anych w różnych formach do studenta, anych w różnych formach do studenta, anych w różnych formach do studenta, anych w różnych formach do studenta, a
dopiero poprzez jego decyzje – pośred−dopiero poprzez jego decyzje – pośred−dopiero poprzez jego decyzje – pośred−dopiero poprzez jego decyzje – pośred−dopiero poprzez jego decyzje – pośred−
nio – na uczelnie.nio – na uczelnie.nio – na uczelnie.nio – na uczelnie.nio – na uczelnie. Jedynie taki mecha−
nizm zmusi je do realnego zabiegania o
studenta poprzez jakość oferowanego
kształcenia. W przeciwnym wypadkuW przeciwnym wypadkuW przeciwnym wypadkuW przeciwnym wypadkuW przeciwnym wypadku
uczelnie nadal będą dbały bardziej ouczelnie nadal będą dbały bardziej ouczelnie nadal będą dbały bardziej ouczelnie nadal będą dbały bardziej ouczelnie nadal będą dbały bardziej o
przychylność polityków – bo to ozna−przychylność polityków – bo to ozna−przychylność polityków – bo to ozna−przychylność polityków – bo to ozna−przychylność polityków – bo to ozna−
cza dostęp do publicznych funduszy –cza dostęp do publicznych funduszy –cza dostęp do publicznych funduszy –cza dostęp do publicznych funduszy –cza dostęp do publicznych funduszy –
niż o studenta – bo to przecież dydak−niż o studenta – bo to przecież dydak−niż o studenta – bo to przecież dydak−niż o studenta – bo to przecież dydak−niż o studenta – bo to przecież dydak−
tyczne wyzwanie i organizacyjny kło−tyczne wyzwanie i organizacyjny kło−tyczne wyzwanie i organizacyjny kło−tyczne wyzwanie i organizacyjny kło−tyczne wyzwanie i organizacyjny kło−
potpotpotpotpot.

Aby stworzyć uczelniom warunki do
konkurowania jakością oferty, niezbęd−niezbęd−niezbęd−niezbęd−niezbęd−
ne jestne jestne jestne jestne jest:
1) uwolnienie ich z gorsetu wymogów for−

malnoprawnych, których wpływ na ja−
kość kształcenia jest nieskuteczny;

2) usprawnienie systemu pomocy mate−
rialnej;

3) wprowadzenie szczegółowych umów
cywilnoprawnych z uczelniami dla
wszystkich studentów – jedynie odpo−
wiedzialność materialna za podjęte zo−
bowiązania skłoni uczelnie do ich wy−
pełniania, a studenta do rozwagi przy
wyborze kierunku studiów [postulaty
te były przedstawiane szczegółowo w
prezentacji PSRP, przedstawionej na
konferencji „Nowe finansowanie.
Większa dostępność. Lepsza jakość”
zorganizowanej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
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styczniu 2008r. oraz w III raporcie
Rzecznika Praw Studenta].
Wraz z Krajową Reprezentacją Dok−

torantów podkreślamy, że nie możemy po−
dzielić stanowiska, że opłaty za studia są
niezbędnym elementem finansowego
wsparcia uczelni. W pierwszej kolejności
rozważyć trzeba, czy środki znajdujące się
obecnie w systemie, w tym możliwe do
pozyskania w ramach środków europej−
skich, są racjonalnie wykorzystywane.
Koszty niedomagania systemu szkolnic−
twa wyższego nie mogą być zrzucane na
barki studentów.

To głównie w interesie studentów jest
kształcić się dobrze i za konkurencyjną
cenę. Jesteśmy otwarci na poważną dys−
kusję o niezbędnej reformie finansowania
studiów, ale sprzeciwiamy się takiemu jej

postrzeganiu, które oznacza wyłożenie
dodatkowych środków przez studenta bez
zmiany sposobu wykorzystywania środ−
ków obecnie zasilających kształcenie i bez
zmian organizacji i zarządzania uczelnia−
mi te środki otrzymującymi. Wprowadze−
nie dodatkowego zasilania opłatami z kie−
szeni studenta bez zmian w funkcjonowa−
niu uczelni nie poprawi automatycznie
konkurencyjności instytucji szkolnictwa
wyższego, może wręcz utrwalać jego nie−
efektywne mechanizmy.

Dyskutować można w nieskończoność,
jednak w chwili obecnej kolejnym kro−
kiem do podjęcia jest zaproponowanie
przemyślanych rozwiązań. Premier Do−
nald Tusk obiecał podczas spotkania ze
studentami Uniwersytetu Warszawskiego,

że nie ma mowy o wprowadzeniu odpłat−
ności za studia bez zreformowania syste−
mu stypendialnego, przy równoczesnym
wzroście wydatków na szkolnictwo wy−
ższe i badania do 2 proc. PKB (obecnie to
1,3 proc.). Zapewnił, że w rządzie nie ma
myślenia, że trzeba wprowadzić opłaty, bo
potrzebne są dodatkowe pieniądze do sys−
temu edukacyjnego. Ponadto według pro−
fesora Woźnickiego obecnie nie ma moż−
liwości zaplanowania w konkretny spo−
sób efektywnego wdrożenia systemu od−
płatności za studia ze względu na ograni−
czenia konstytucyjne. Temat z całą pew−
nością nie został i jeszcze długo nie zo−
stanie wyczerpany…

Joanna Boruta
Studentka Wydziału Zarządzania

i Ekonomii

Wiele stereotypowych opinii krąży o
Politechnice Gdańskiej i jej studen−

tach. Student uczelni technicznej rzadko
kojarzony jest ze sportem. Jednak Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska kolejny
raz łamie stereotypy. To właśnie na tym
Wydziale można rozwijać równocześnie
ciało i umysł, łącząc przyjemne z poży−

tecznym, o czym mogą zaświadczyć
członkowie Koła Sportowego WILiŚ PG.
Po sukcesie imprezy pt. ,,Jednak się krę−
ci” nie spoczeli na laurach i postanowili
wyjść naprzeciw oczekiwaniom braci stu−
denckiej, organizując aktywne oraz przy−
jemne spędzenie pierwszego po sesji wol−
nego od nauki weekendu.

Nasz Wydział, mimo sympatii do
wszelkich budowli inżynierskich, nie
mógł pozwolić, abyśmy ,,spali pod mo−
stem”, i z dziekanem Krzysztofem Wil−
dem wsparł nas finansowo. Zresztą nie
mogło być inaczej, skoro wśród pracow−
ników naszego Wydziału jest wielu by−
łych sportowców, a sam dziekan trenował
łyżwiarstwo figurowe.

Podsumujmy – plan wycieczki został
dopracowany, finanse zdobyte, dobre to−
warzystwo dobrane. Wieżyco uważaj,
nadchodzimy!
Dzień pierwszy, 22.02.2008 r. – piątekDzień pierwszy, 22.02.2008 r. – piątekDzień pierwszy, 22.02.2008 r. – piątekDzień pierwszy, 22.02.2008 r. – piątekDzień pierwszy, 22.02.2008 r. – piątek

Wszystko zaczęło się w Gdyni – ze−
braliśmy się na dworcu Głównym i wyru−
szyliśmy w nieznane. Na stacji docelowej
czekali na nas organizatorzy. Przemasze−
rowaliśmy do pensjonatu „U Gosi” gdzie
założyliśmy pierwszy obóz pod szczytem.
Pozostawiliśmy zbędne bagaże, odbyli−
śmy pierwszy atak na najwyższy szczyt
Pomorza. Uzbrojeni zaledwie w jedną la−
tarkę i mgliste wskazówki tubylców, ru−
szyliśmy nocą w górę. Niestety, warunki
okazały się zbyt ciężkie, mylne tropy,
wiatr, deszcz, wycie dzikich zwierząt, a

Koło Sportowe WILiŚ PGKoło Sportowe WILiŚ PGKoło Sportowe WILiŚ PGKoło Sportowe WILiŚ PGKoło Sportowe WILiŚ PG
podbija Wieżycępodbija Wieżycępodbija Wieżycępodbija Wieżycępodbija Wieżycę

Z pamiętnika miłośnika sportu i turystyki, 22–24.02.2008 r.Z pamiętnika miłośnika sportu i turystyki, 22–24.02.2008 r.Z pamiętnika miłośnika sportu i turystyki, 22–24.02.2008 r.Z pamiętnika miłośnika sportu i turystyki, 22–24.02.2008 r.Z pamiętnika miłośnika sportu i turystyki, 22–24.02.2008 r.

Fot. Katarzyna Alesionek

Fot. Krzysztof Jakubowski
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Fot. Paweł Cebula

przede wszystkim egipskie ciemności spo−
wodowały klęskę dzielnych studentów. Ale
poprzysięgli sobie w momencie odwrotu,
że jeszcze tu wrócą, zaatakują ponownie i
zwyciężą w tej nierównej walce!

Po powrocie do pensjonatu był czas na
integrację, nikt jednak nie przypuszczał,
że groźby organizatorów o pobudce o go−
dzinie 9.15 rano są realne...

Dzień drugi, 23.02.2008 r. – sobotaDzień drugi, 23.02.2008 r. – sobotaDzień drugi, 23.02.2008 r. – sobotaDzień drugi, 23.02.2008 r. – sobotaDzień drugi, 23.02.2008 r. – sobota
Godzina 9.15 – pobudka, 10.00 – wy−

marsz, i to biegiem! Do zobaczenia jest
wiele, a do Skansenu Budownictwa Drew−
nianego należy przejść 5 km. Jak wiado−
mo, zapaleni przyszli inżynierowie wyko−
rzystują każdą wolną chwilę, aby pogłę−
bić swoją wiedzę, w końcu budownictwo
to nasza pasja. Dom Na Głowie – to był
cel naszej wędrówki, warto było, choć
zaraz po wyjściu i odzyskaniu równowa−
gi zastanawialiśmy się, jak dom został po−
stawiony.

 Po powrocie obiad, ale na drzemkę
poobiednią nie było czasu. Kolejnym
punktem dnia były warsztaty z wystąpień
publicznych, które poprowadzone zosta−
ły przez Kasię Alesionek.

Wspomnieć w tym miejscu należy, że
Kasia i kilkoro członków Koła Sportowe−
go w ubiegłym roku brali udział w szko−
leniu pod tytułem „Sztuka Prezentacji” or−
ganizowanym przez firmę SKANSKA.

Profesjonalizm, zaangażowanie i
uśmiech potwierdziły, że nauka nie poszła
w las.

Po teorii przyszła pora na praktykę. Dla
uczestników warsztatów przygotowane
zostały zadania.

Studenci losowo podzieleni na zespo−
ły dostali zadania, należało wykonać pre−
zentacje dla potencjalnego sponsora
(jury), przedstawiając przydzielone im
dyscypliny sportowe w celu zdobycia
środków na konkretne, ustalone z góry
cele. Przykładowo – gimnastyka arty−
styczna i zawody sumo (należało połączyć
dyscypliny, tworząc nową, lub opowie−
dzieć o obu).

Kreatywność, zapał oraz zaangażowa−
nie zespołów przekroczyły najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Przygotowa−
ne zostały plakaty, hasła oraz stroje. Nad−
mieńmy, że wszystkim udzieliła się nutka
sportowej, zdrowej rywalizacji. Jak we
wszystkich konkursach i tu gra nie toczy−
ła się o pietruszkę, ale o miodowo−cytry−
nowy napój.

Po prezentacjach wszystkich drużyn
dokonaliśmy podsumowania, omówiliśmy
błędy i wyłoniliśmy zwycięzców. Zwycięz−
cy podzielili się nagrodą, czym podbili ser−
ca wszystkich uczestników wyjazdu.

Tyle emocji, tyle wrażeń, a to jeszcze
nie koniec.

W pierwotnej wersji zaplanowany był
kulig, jednak pogoda nie była łaskawa i na
śnieg nie było co liczyć, jednak prezes koła
sportowców Mariusz Kobus nie stracił gło−
wy. Płozy sań zamienione zostały na koła
– tak właśnie problemy rozwiązuje inży−
nier. Po „kuligu” zmarznięci i wygłodniali
rozgrzewaliśmy się wspaniale wypieczo−
nymi kiełbaskami. Nie na darmo panowie
uważani są za wyśmienitych kucharzy, dla−

tego kobiety skrzętnie wykorzystały ten
fakt, ustępując im miejsca przy palenisku,
cierpliwie czekając na strawę.
Dzień trzeci, 24.02.2008 r. – niedzielaDzień trzeci, 24.02.2008 r. – niedzielaDzień trzeci, 24.02.2008 r. – niedzielaDzień trzeci, 24.02.2008 r. – niedzielaDzień trzeci, 24.02.2008 r. – niedziela

Najwyższy czas osiągnąć szczyt Wieży−
cy! Wykorzystaliśmy sprzyjającą aurę i słoń−
ce, które tym razem odsłoniło nam szlak i
pomogło dotrzeć na miejsce. Widok niesa−
mowity, warty trudów wędrówki.

Wszystko co dobre, szybko się kończy.
Wszystkich uczestników wyjazdu gorąco
pozdrawiamy i życzymy powodzenia w
nowym semestrze.

 Na koniec podziękowania, szczegól−
nie dziekanowi prof. Krzysztofowi Wil−
demu za wspieranie naszej działalności
oraz opiekunowi koła dr. Markowi
Krzysztofowi Jasinie, który miał duży
udział w założeniu Koła, zawsze też słu−
ży radą i pomocą w przygotowywanych
przez nas przedsięwzięciach.

Emilia Miszewska
Katarzyna Alesionek

Studentki Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Fot. Krzysztof Krzempek
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W dniu 26 lutego 2008 roku w au−
dytorium Instytutu Maszyn Prze−

pływowych  im. R. Szewalskiego PAN
odbyło się szkolenie pt „Jak przygoto−
wać dobry projekt do 7. Programu Ra−
mowego w priorytecie Energia”.

Szkolenie zorganizował Regionalny
Punkt Kontaktowy Programów Ramo−
wych UE Regionu Północnego, działa−
jący przy Politechnice Gdańskiej, we
współpracy z Instytutem Maszyn Prze−
pływowych PAN. Szkolenie było odpo−
wiedzią na potrzebę uzyskania dokład−
nych informacji o zasadach udziału w
7. PR,  przygotowaniu wniosku i kryte−
riach oceny projektu, ze szczególnym
naciskiem na priorytet Energia w 7. PR,
wyrażoną przez kadrę naukową IMP
PAN.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR
UE jest projektem realizowanym przez
Politechnikę Gdańską, współfinansowa−
nym ze środków MNiSW. Celem pro−
jektu jest wspomaganie uczestnictwa
polskich jednostek w 7. Programie Ra−
mowym. Działaniami RPK  Regionu
Północ objęte są województwa: pomor−
skie i kujawsko−pomorskie.

Priorytet Energia jest jednym z dzie−
sięciu priorytetów w ramach programu
szczegółowego Współpraca (Coopera−
tion) w 7. PR. Na priorytet ten Komisja
Europejska przeznaczyła w budżecie 7.
PR  2 350 mln euro.

Celem projektów realizowanych w
priorytecie Energia jest przekształcenie
obecnego systemu energetycznego w
bardziej zrównoważony, w mniejszym
stopniu oparty na paliwach importowa−
nych, a w większym stopniu – na zróż−
nicowanych źródłach i nośnikach ener−
gii, które nie powodują zanieczyszczeń,
w szczególności na odnawialnych źró−
dłach energii. W ramach tego prioryte−
tu wspierane będą działania w kierun−
ku wzmacniania efektywności energe−
tycznej, między innymi poprzez racjo−
nalizację zużycia i magazynowania
energii. Działania te mają stanowić od−
powiedź na pilne wyzwania związane
ze zjawiskami towarzyszącymi zmia−
nom klimatu oraz w zakresie bezpie−
czeństwa dostaw energii, przy jednocze−
snym wzmocnieniu konkurencyjności
europejskich przedsiębiorstw.

Takimi właśnie projektami zaintere−
sowani są również pracownicy IMP
PAN  – koordynatora ogólnopolskiej
sieci naukowej „EKO−ENERGIA” oraz
Centrum Zaawansowanych Technologii
RIMAMI.

IMP PAN był uczestnikiem 7 projek−
tów dofinansowanych ze środków 6.
Programu Ramowego UE.  Do sukce−
sów  IMP PAN należy również zaliczyć
projekt wpisujący się w założenia „Po−
lityki energetycznej Polski do roku
2025”, noszący tytuł „Modelowe kom−
pleksy agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej, opartej na
lokalnych i odnawialnych źródłach
energii”, który został umieszczony w
indykatywnym wykazie indywidual−
nych projektów kluczowych Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodar−
ka.

Szkolenie „Jak przygotować dobry
projekt do 7. Programu Ramowego w
priorytecie Energia” otworzył prof. dr
hab. inż. Jan Kiciński, zastępca dyrek−
tora IMP PAN ds. naukowych.

Prowadzącymi szkolenie byli pra−
cownicy Regionalnego Punktu Kontak−
towego – Renata Downar−Zapolska oraz
Aleksander Masłowski. W ramach pre−
zentacji przedstawione zostały ogólne

zasady uczestnictwa w programach ra−
mowych, w tym możliwości ubiegania
się  o indywidualne projekty badawczo−
szkoleniowe. Szczegółowy opis działań
w priorytecie Energia przedstawił spe−
cjalista z Krajowego Punktu Kontakto−
wego Programów Badawczych przy
Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN w Warszawie – dr An−
drzej Sławiński.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 70
słuchaczy, wśród których byli pracow−
nicy Politechniki Gdańskiej, Instytutu
Maszyn Przepływowych PAN, Instytu−
tu Energetyki, Uniwersytetu Warmiń−
sko−Mazurskiego w Olsztynie oraz in−
nych instytucji przemysłowych zainte−
resowanych udziałem w 7. Programie
Ramowym. Po zakończeniu szkolenia
dr Andrzej Sławiński udzielał indywi−
dualnych konsultacji osobom zamierza−
jącym składać wnioski w priorytecie
Energia.

Więcej informacji na temat 7. Progra−
mu Ramowego znaleźć można na stronach
oficjalnego serwisu informacyjnego Ko−
misji Europejskiej (www.cordis.euro−
pa.eu), na stronie Krajowego Punktu Kon−
taktowego Programów Badawczych
(www.kpk.gov.pl) oraz na stronie Regio−
nalnego Punktu Kontaktowego w Gdań−
sku (www.pg.gda.pl/pr).

Renata Downar−Zapolska
Regionalny Punkt Kontaktowy PR

Centrum Informacji dla Naukowców

Energia w 7. Programie RamowymEnergia w 7. Programie RamowymEnergia w 7. Programie RamowymEnergia w 7. Programie RamowymEnergia w 7. Programie Ramowym
w Unii Europejskiejw Unii Europejskiejw Unii Europejskiejw Unii Europejskiejw Unii Europejskiej

Fot. Aleksander Masłowski
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W dniu 27 lutego 2008 roku na Poli−
technice Gdańskiej odbyło się uroczy−

ste seminarium poświęcone nestorowi pol−
skiego mostownictwa, prof. dr. hab. inż. Ka−
zimierzowi Wysiatyckiemu. Głównym ele−
mentem obchodów była Uroczysta Rada
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska,
poświęcona odnowieniu doktoratu Profesora
w 50 lat po obronie. To znana, ale rzadko
kultywowana tradycja. W pięćdziesiąt lat po
doktoracie, Senior powtórnie zaprezentował
tezy swojej pracy. Wydarzenie stało się okazją
do spotkania środowiska akademickiego, ad−
ministracji i przemysłu związanego z budow−
nictwem komunikacyjnym. Uroczystości pa−
tronował JM Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dzie−
kan – dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. PG.
Sylwetkę Profesora Wysiatyckiego przedstawił
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski. W ob−
szernej prezentacji przytoczył najważniejsze
fakty z życia Seniora, dzieje losów, w których
droga naukowa i zawodowa splotła się z mrocz−
nym okresem w najnowszej historii XX wieku.

W dalszej części posiedzenia Rady głos
zabrał Profesor Wysiatycki. Przedstawił on
temat, tezy i okoliczności powstawania swo−
jej pracy doktorskiej. Po ciekawej dyskusji,
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środo−
wiska Politechniki Gdańskiej jednogłośnie

przyjęła uchwałę o odnowieniu doktoratu
Profesorowi Kazimierzowi Wysiatyckiemu.

W uznaniu zasług Rektor uhonorował
Profesora Medalem Jubileuszowym Poli−
techniki Gdańskiej. Ceremonii wręczenia do−
konali: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju

Jubileusz ProfesoraJubileusz ProfesoraJubileusz ProfesoraJubileusz ProfesoraJubileusz Profesora
Kazimierza WysiatyckiegoKazimierza WysiatyckiegoKazimierza WysiatyckiegoKazimierza WysiatyckiegoKazimierza Wysiatyckiego
„Jasną rzeczą jest, że wykładający na wyższej uczelni technicznej
nie może ograniczać się jedynie do prac teoretyczno−naukowych,

lecz powinien mieć ścisły kontakt z prawdziwym działaniem inżynierskim.”
Kazimierz Wysiatycki

prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz,
Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż.
Władysław Koc (doktorant Profesora) oraz
Dziekan WILiŚ dr hab. inż. Krzysztof Wil−
de, prof. nadzw. PG. Specjalne życzenia
przekazali: Przewodniczący Komitetu Inży−
nierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii
Nauk prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
oraz Przewodniczący Związku Mostowców
RP prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.

Uroczystą sesję Rady Wydziału uświetnił
koncert muzyki poważnej Zespołu „Fahrenheit
Trio”, po którym Profesor wygłosił odczyt pod
tytułem: „Refleksje z innej epoki”. Były to re−
fleksje z czasów młodości, gdzie Profesor na−
wiązał do warunków i okoliczności, w jakich
przyszło mu żyć i pracować. „A teraz wszyscy
zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że nie ma
komputerów. Dysk twardy to moja szafa z no−
tatkami, a suwak logarytmiczny to podręczny
kalkulator”. Dużą uwagę Senior poświęcił oso−
bom, które wywarły szczególny wpływ na Jego
życie prywatne i zawodowe. Ciepło i z wiel−
kim szacunkiem wspominał swojego mistrza i
opiekuna naukowego prof. Stanisława Błasz−
kowiaka, a także przyjaciela i wieloletniego
współpracownika mgr. inż. Tadeusza Klocka.
Po odczycie Profesora przyszedł czas na wy−
stąpienia znamienitych gości. Gratulacjom i
życzeniom nie było końca.

Wieczorem, po oficjalnych uroczysto−
ściach, odbyło się spotkanie towarzyskie w
Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej
„Kwadratowa”. Profesor po raz kolejny zin−
tegrował pokolenia.

Profesor Kazimierz Wysiatycki podczas ponownej obrony doktoratu           Fot. Jerzy Bieniek

Prof. Jacek Chróścielewski przedstawia Sylwetkę Seniora. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą:
prof. Zbigniew Cywiński, prof. Jan Filipkowski, prof. Kazimierz Wysiatycki, prof. Eugeniusz
Bielewicz, prof. Andrzej Ryżyński. Za nimi od lewej: prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Jan
Biliszczuk, prof. Witold Wołowicki, prof. Józef Głomb i prof. Tadeusz Godycki−Ćwirko

Fot. Maciej Malinowski
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Profesor Kazimierz Wysiatycki urodził się
18 listopada 1925 roku w Sędziszowie Mało−
polskim. Podczas działań wojennych został osie−
rocony. W 1944 roku został wywieziony do
obozu pracy w Słomiankach koło Krakowa, z
którego uciekł po trzech miesiącach, ukrywając
się u krewnych aż do wyzwolenia w 1945 r. W
1946 roku ukończył w trybie przyspieszonym
Liceum Przyrodnicze w Ropczycach i rozpoczął
studia na Wydziale Inżynierii Lądowo−Wodnej
Politechniki Gdańskiej. Podczas studiów był ak−
tywnym członkiem Bratniej Pomocy Studentów
Politechniki Gdańskiej oraz Koła Inżynierii Lą−
dowej. Jeszcze podczas nauki, w 1950 roku roz−
począł pracę jako zastępca asystenta w Katedrze
Mechaniki Budowli u profesora Witolda No−
wackiego. W 1951 roku przeniósł się do Kate−
dry Mostów, kierowanej przez profesora Stani−
sława Błaszkowiaka. W marcu tego samego roku
obronił pracę dyplomową i został dopuszczony
do odbywania aspirantury naukowej (obecnie
studiów doktoranckich) w zakresie budowy mo−
stów. 26 września 1957 roku uzyskał tytuł kan−
dydata nauk technicznych (obecnie doktora nauk
technicznych) na podstawie pracy „Studia z Teo−
rii Łuków Tarczowych”. Promotorem był prof.
Stanisław Błaszkowiak. Pracę habilitacyjną
„Płaskie zagadnienie teorii sprężystości w bu−
downictwie mostowym” obronił 19 październi−
ka 1966 roku na Politechnice Krakowskiej, a
od 1967 r. został docentem etatowym Politech−
niki Gdańskiej. 1 czerwca 1975 roku uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki
Gdańskiej. Ówczesny dziekan Wydziału, prof.
Juliusz Szczygieł napisał we wniosku m.in.:
„(…) Charakterystyczne dla profesora Wysia−
tyckiego jest łączenie pracy naukowej z rozwią−
zywaniem trudnych prac projektowych (…).
Profesor Kazimierz Wysiatycki jest aktywnym
członkiem Rady Wydziału, jego wypowiedzi są
zawsze nacechowane głęboką troską o dobro
Wydziału i studiującej młodzieży.” Obszarem
działalności naukowej Profesora Wysiatyckie−
go były zagadnienia mechaniki budowli w dzie−
dzinie mostownictwa i wprowadzenie tych osią−
gnięć w praktykę inżynierską. Oprócz prac teo−
retycznych z teorii sprężystości, współtworzył
kilka norm mostowych. Ściśle współpracował
z przedsiębiorstwami wykonawczymi przy re−
alizacji wielu mostów w Polsce. Otrzymał za to
nagrody i wyróżnienia resortowe. W trakcie po−
nadpółwiecznej pracy na Politechnice Gdańskiej
wykształcił wiele pokoleń inżynierów mostow−
ców. Był promotorem ok. 250 prac magister−
skich oraz 6 prac doktorskich. Recenzował 6 prac
doktorskich, 3 prace habilitacyjne, 2 doktoraty
honoris causa oraz 3 wnioski profesorskie. Peł−
nił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Bu−
downictwa Lądowego. Był wieloletnim kierow−
nikiem Katedry Mostów oraz kierownikiem
Zakładu Budowy Kolei. Profesor Kazimierz
Wysiatycki to człowiek powojennego odrodze−
nia. Pasja poznawcza, intuicyjne rozumienie
konstrukcji oraz głęboka fascynacja muzyką, to
przejawy jego ścisłego umysłu i duszy artysty.

Życiorys ProfesoraŻyciorys ProfesoraŻyciorys ProfesoraŻyciorys ProfesoraŻyciorys Profesora
Obchody jubileuszu Profesora Kazimie−

rza Wysiatyckiego zorganizowali: Katedra
Mechaniki Budowli i Mostów Politechniki
Gdańskiej, Związek Mostowców Rzeczypo−
spolitej Polskiej Oddział Gdański oraz Fun−
dacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Bogata
oprawa uroczystości możliwa była dzięki
pomocy firm: Płockiego Przedsiębiorstwa
Robót Mostowych SA, Transprojektu Gdań−
skiego Sp. z o. o., Biura Projektów Budow−

nictwa Komunalnego SA w Gdańsku, Freys−
sinet Polska Sp. z o.o., BBR Polska Sp. z
o.o., Vistal Sp. z o.o., WPRD GRAVEL Sp.
z o.o., MTM SA, Polwar SA, Most Sp. z
o.o., Mostor s.c., Europrojektu Gdańskiego
Sp. z o. o.

Krzysztof Żółtowski
Marek Szafrański

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

To była nietypowa uroczystość.
„Pierwszy raz biorę udział w odna−

wianiu doktoratu w wersji polskiej” po−
wiedział podczas powitania gości dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi−
ska prof. Krzysztof Wilde. Po oficjalnym
rozpoczęciu posiedzenia nadzwyczajnej
Rady Wydziału, kierownik Katedry Me−
chaniki Budowli i Mostów prof. Jacek
Chróścielewski przedstawił sylwetkę
„doktoranta”, przytoczył najważniejsze
fakty z jego życia oraz pokazał, że swoje
osiągnięcia naukowe szeroko wprowadzał
on w praktykę inżynierską. Podkreślił, iż
prof. Wysiatycki był promotorem ok. 250
prac magisterskich i 6 doktoratów, współ−
pracował z wieloma firmami projektowy−
mi i wykonawczymi, a w trudnych latach
stanu wojennego sprawował funkcję dzie−
kana Wydziału Budownictwa Lądowego.

Profesor Wysiatycki, ponownie bro−
niąc swojego doktoratu z 26 września
1957 r. „Studia z teorii łuków tarczo−
wych”, powtórzył najważniejsze tezy dok−
toratu, przedstawił zaplecze techniczne,
jakim wówczas dysponowała nauka, i za−
znaczył, że dużo ciekawsze od samego
doktoratu były okoliczności jego powsta−
nia, czyli rzeczywistość minionej epoki.
Przedstawił zdjęcia: „twardego dysku”,
czyli półki uginającej się od tysięcy kar−
tek z notatkami, „kalkulatora”, czyli su−
waka logarytmicznego, jak również kart−
ki z wyliczeniem układu równań z 10 nie−
wiadomymi. Badania elastooptyczne na
potrzeby pracy wykonywał na aparacie
stworzonym przez mgr. inż. Tadeusza
Klocka, swojego wieloletniego współpra−
cownika i przyjaciela. Poza warunkami
technicznymi istniały również uwarunko−

„Doktorat z innej epoki”,„Doktorat z innej epoki”,„Doktorat z innej epoki”,„Doktorat z innej epoki”,„Doktorat z innej epoki”,
czyli 50−lecie obrony pracy doktorskiejczyli 50−lecie obrony pracy doktorskiejczyli 50−lecie obrony pracy doktorskiejczyli 50−lecie obrony pracy doktorskiejczyli 50−lecie obrony pracy doktorskiej

prof. Kazimierza Wysiatyckiegoprof. Kazimierza Wysiatyckiegoprof. Kazimierza Wysiatyckiegoprof. Kazimierza Wysiatyckiegoprof. Kazimierza Wysiatyckiego

Prorektor ds. organizacji i rozwoju – prof. Romuald Szymkiewicz, prorektor ds. kształcenia –
prof. Władysław Koc, oraz dziekan WILiŚ – prof. Krzysztof Wilde wręczają Profesorowi Kazi−
mierzowi Wysiatyckiemu Medal Jubileuszowy Politechniki Gdańskiej.  Fot. Maciej Malinowski
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wania polityczne. Praca powstawała w
najczarniejszym okresie stalinowskim.

Uzyskał tytuł najpierw doktora, a po−
tem docenta. Choć tego drugiego nigdy
nie używał, dawał mu on prawo do wy−
kładania na wyższych uczelniach.

Profesor ciepło wspominał swego mi−
strza i promotora, profesora Stanisława
Błaszkowiaka. Powiedział, że kiedy pra−
cował nad doktoratem, nie było w Kate−
drze żadnego doktora, więc wszystko, co
napisał, było całkowicie wymyślone przez

niego. Jego „bezczelność” polegała na
tym, iż swoją pracę doktorską napisał bez
żadnych konsultacji, oprawił i zaniósł pro−
motorowi. Ten po kilku dniach przyszedł
do niego i powiedział: „nic z tego nie ro−
zumiem”. Profesor do tej pory wyznaje
zasadę: „kiedy czegoś nie rozumiesz, nie
udawaj, że jest inaczej, a zyskasz uznanie
studentów”.

Profesor przyznaje, że wynalezienie
komputera było kamieniem węgielnym,
porównywalnym do największych odkryć

człowieka. Uważa, że nie wystarczy zna−
leźć metodę matematyczną do opisania
prawideł mechaniki, trzeba znaleźć narzę−
dzie, które będzie potrafiło ją wykorzy−
stać. Pomimo tego, iż profesor Wysiatyc−
ki jest jednym z autorów polskiej normy
mostowej, uważa, że w obecnych czasach
„normy to są dinozaury z epoki przedkom−
puterowej”.

Słuchałam ponownej obrony doktora−
tu i jego późniejszego omówienia w prze−
konaniu, że nie patrzę wyłącznie na hi−
storię jednego człowieka, ale na historię
rozwijającej się nauki. Na sali, oprócz
żony profesora Haliny Wysiatyckiej, pre−
zydenta miasta Sopotu Jacka Karnowskie−
go, przedstawicieli nauki, przemysłu i
administracji oraz reprezentacji władz
Uczelni i Rady Wydziału, znajdowali się
również studenci i dyplomanci profesora
Wysiatyckiego. Profesor okraszał swoje
wystąpienie różnymi żartami sytuacyjny−
mi. Po kolejnym z nich usłyszałam od jed−
nego z dyplomantów: „za to go kocham”.
To właśnie swoją bogatą osobowością
Profesor zdobył szacunek oraz sympatię
studentów.

Katarzyna Alesionek
Studentka Wydziału Inżynierii Lądowej

i Środowiska

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski składa gratulacje swojemu Promotorowi. Fot. Jerzy Bieniek

Dnia 29 lutego 2008 r., w Gimnazjum
Publicznym w Liniewie – rodzi się

nowa tradycja tej szkoły: Festiwal Nauki.
Przez 11 stanowisk konkursowych (m.in.
tworzenie brył, sudoku, wyznaczanie gę−
stości itp.) przechodzą, podzieleni na gru−
py, wszyscy jej uczniowie. Konkurencja
jest ostra – wygrywają najlepsi, a właści−
wie najlepsze –  5 dziewcząt, które już dziś
deklarują swoje sympatie dla Politechni−
ki Gdańskiej. Całodzienna impreza, to
końcowy efekt uczestnictwa tej szkoły w
projekcie „Za rękę z Einsteinem”, fascy−
nacji uczniów nowymi formami zajęć z
fizyki i matematyki, ich uczestnictwa w
Bałtyckim Festiwalu Nauki i  wycieczkach
tematycznie związanych z naukami ści−
słymi.

Projekt ten prowadzi Politechnika
Gdańska – Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej, dzięki zakwali−
fikowaniu się w konkursie ogłoszonym
przez Biuro Wdrażania Europejskiego

Funduszu Społecznego Ministerstwa Edu−
kacji Narodowej. Zdobyte prawie 4 mi−
liony złotych pozwoliły uczniom 80 wiej−
skich, pomorskich gimnazjów przekonać
się, że fizyka i matematyka to tylko strach
o wielkich oczach. Gimnazja tworzyły
własne projekty rozwojowe i one to po−
zwoliły zakwalifikować się do konkursu
ogłoszonego przez Poli−
technikę, w wyniku które−
go Einstein zagościł w mu−
rach zwycięskich szkół.

W projektach szkol−
nych uwzględniono też
pewne działania przygoto−
wane przez WFTiMS.
Członkowie Koła Nauko−
wego Fizyki i Koła Nauko−
wego Matematyki, wy−
śmienicie przygotowani
przez fizyków: dr. Leszka
Wicikowskiego i dr Bogu−
sławę  Strzelecką, oraz

matematyków: mgr inż. Magdalenę  Det−
tlaff,  mgr Agnieszkę Patyk, mgr Magda−
lenę Godlewską, dr Magdalenę Lemańską
– przewędrowali całe województwo po−
morskie, przełamując wśród gimnazjali−
stów niechęć do przedmiotów ścisłych.
Łącząc przyjemne z pożytecznym, pod
czujnym okiem samego Einsteina, który
stanowi logo tego projektu, poprowadzili
gimnazjalistów przez pasjonujący świat
fizyki i matematyki. Poprzez zabawę i
osobiste uczestnictwo w wykonywanych
ćwiczeniach fizycznych, w wielu  gimna−

„Za rękę z Einsteinem” – edukacja„Za rękę z Einsteinem” – edukacja„Za rękę z Einsteinem” – edukacja„Za rękę z Einsteinem” – edukacja„Za rękę z Einsteinem” – edukacja
w wiejskich gimnazjach pomorskichw wiejskich gimnazjach pomorskichw wiejskich gimnazjach pomorskichw wiejskich gimnazjach pomorskichw wiejskich gimnazjach pomorskich
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zjalistach rozbudzono zainteresowania fi−
zyczno−matematyczne. Uczniowie uczest−
niczyli też w V Bałtyckim Festiwalu Na−
uki,  a także w wielu wycieczkach tema−
tycznie związanych z naukami ścisłymi,

np. szlakiem Kopernika, Muzeum Tech−
niki, Orbitarium  czy wędrówki po elek−
trowniach. W pierwszym tygodniu waka−
cji rozpoczęli też bliższe spotkanie z Po−
litechniką Gdańską – zamieszkali w aka−

demikach, odbywali zajęcia
w laboratoriach fizycznych
i komputerowych, wysłu−
chali wykładów w najstar−
szej auli PG – Auditorium
Maximum. Oczywiście fi−
zyka i matematyka nie prze−
słoniła im całego świata;
tramwajem wodnym popły−
nęli na Hel,  by obejrzeć
jego atrakcje, a także wę−
drowali przez Trójmiasto,
odwiedzali jego zabytki
oraz kina i centra handlo−
we – te ostatnie stanowiły
żelazny punkt pobytu wie−
lu szkół. W Letniej Szkole
Fizyki i Matematyki
uczestniczyło 1285 osób.
Znacznie mniej,  bo tylko
185 uczestników brało
udział w Feriach z Fizyką i
Matematyką. Tym razem
korzystano z bazy noclego−
wej Bursy Gdańskiej.
Oprócz zajęć na Politech−
nice Gdańskiej jeden dzień
spędzono w Gdyńskim Par−
ku Technologicznym, na
równie atrakcyjnie prowa−
dzonych zajęciach.

Oprócz części ukierun−
kowanej na uczniów, pro−
gram obejmował także
przeszkolenie nauczycieli
prowadzących zajęcia z fi−
zyki i matematyki. Szkole−
nia były prowadzone
głównie pod kątem wyko−
rzystywania nowocze−
snych technik nauczania.
Uczestniczyło w nich ok.
200 nauczycieli. Zajęcia
dla nich odbywały się w
czterech blokach tema−
tycznych, po 20 godzin
każde. Dodatkowo zorga−
nizowano trzy  warsztaty
oddzielne dla fizyków i
matematyków oraz jedne
wspólne. Wymiana do−
świadczeń, podpatrywanie
kolegów i ich metod pro−
wadzenia zajęć dla wielu z
nauczycieli stanowiło im−

puls do pracy nad własnym warsztatem
dydaktycznym.

Kierownik projektu „Za rękę z Einste−
inem”  dr hab. Jerzy Topp, prof. ndzw.
PG, zdecydowanie największą wagę przy−
wiązywał do tej części projektu, która była
prowadzona w szkołach. Ogółem w pro−
jekcie wzięło udział ok.10 500 uczniów
gimnazjów pomorskich, dla których prze−
prowadzono 16 000 dodatkowych zajęć z
fizyki i matematyki. Zajęcia w szkołach
były prowadzone na wielu poziomach.
Projekt ten nie  poszukiwał tylko młodzie−
ży uzdolnionej w kierunku przedmiotów
ścisłych. Wręcz przeciwnie – zależało nam
na tym, by zniknęła powszechna niechęć
do fizyki i matematyki. Wspólne odrabia−
nie lekcji domowych w szkole, nadrabia−
nie zaległości czy zabawy podczas zajęć
laboratoryjnych z fizyki – to droga, która
pozwoliła przełamać stereotypy, że fizy−
ka i matematyka to trudne i nudne przed−
mioty. Gimnazjaliści województwa po−
morskiego zainicjowali wiele pomysło−
wych i ciekawych zajęć i imprez szkol−
nych, choćby „Piknik Rodzinny” w Żeli−
strzewie, imprezy „Ku nachyleniu Boga”
w Goręczynie , „Erka matematyczna”
i „Erka fizyczna” w Kramarzynach, kon−
kurs „Ułamek to twój brat, nie musisz się
go bać” w Biesowicach, Klub Tęgich
Głów w Pinczynie czy piknik „Fizyka po
wsi bryka” w Rychnowach.

Pomysłodawcy projektu mają nadzie−
ję, że zaowocuje on przekonaniem mło−
dzieży o tym, iż warto swoją przyszłość
związać z edukacją,  a tym samym studia−
mi wyższymi (szczególnie technicznymi),
na których jest wskazana dobra znajomość
przedmiotów ścisłych. Poza tym dla wie−
lu uczniów możliwość uczestniczenia w
projekcie wiązała się ze zwiększeniem po−
czucia własnej wartości oraz wyrobieniem
umiejętności analitycznych i organizacyj−
nych. Wyjście poza własną, najbliższą
społeczność lokalną – spotkanie się po raz
pierwszy z wyższą uczelnią, życiem stu−
denckim  czy atrakcjami dużego miasta –
pokazało i umożliwiło gimnazjalistom
zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętno−
ści, które ułatwią wybór własnej ścieżki
edukacyjnej i zawodowej, a tym samym
podjęcie dalszej nauki.

Mamy nadzieję, iż Einstein wielu gim−
nazjalistów poprowadzi do szkół wy−
ższych; oczywiście najlepiej do Politech−
niki Gdańskiej.

Jadwiga Galik
Wydział Fizyki Technicznej

i Matematyki Stosowanej


