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Upłynął pierwszy rok kadencji władz Politechniki Gdańskiej i jest to odpowiednia chwila,
by zaprezentować społeczności akademickiej
informacje o zrealizowanych celach i obietnicach złożonych podczas kampanii wyborczej.
To również właściwy moment na określenie
wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym i tego, w jaki sposób zamierzamy się
z nimi zmierzyć.
Kampania wyborcza to okres, gdy składane
są rozmaite obietnice i przyrzeczenia; zazwyczaj gorzej bywa z ich realizacją. W moim
przekonaniu udało się z powodzeniem zrealizować zamierzenia dotyczące zmiany przepisów
i sposobu działania władz uczelni w następujących obszarach:
• zatrudniania pracowników na stanowiskach
profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego PG (poprzez znaczące uproszczenie
przygotowywanej dokumentacji dorobku
naukowego oraz procedury awansowej bez
konieczności ogłaszania konkursów);
• okresowej oceny nauczycieli akademickich
i pracowników zatrudnianych na innych
stanowiskach;
• zasad oceny dorobku i osiągnięć będących
podstawą do ubiegania się o Nagrody Rektora PG (z położeniem nacisku na interdyscyplinarność i internacjonalizację badań,
a także osiągnięcia wdrożeniowe).
Mam nadzieję, że w ten sposób zapewnione
zostały warunki do bardziej efektywnej pracy,
a zdecydowanemu ograniczeniu uległy działania pozorne, polegające na wypełnianiu obszernych kwestionariuszy i zliczaniu punktów bez
merytorycznej oceny pracowników przez ich
bezpośrednich przełożonych.
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W minionym roku udało się poprawić
przepływ informacji na poziomie całej uczelni
poprzez przywrócenie „Biuletynu Informacyjnego PG” oraz ożywienie strony głównej
PG, która jest rzetelnym źródłem informacji
o wydarzeniach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych.
Z prawdziwą dumą i satysfakcją informuję,
że sukcesem zakończyła się realizacja I edycji
budżetu obywatelskiego. Wszystkie zadania,
które wybrali w głosowaniu pracownicy i studenci, zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Cieszy mnie ogromne zainteresowanie
tą formą włączania pracowników i studentów
w proces decyzji związanych z poprawą wyglądu kampusu oraz komfortu pracy i studiów.
Cieszy też fakt, że tak duży odsetek pracowników i studentów wziął udział w głosowaniu
internetowym na etapie wyboru odpowiednich
zadań do finansowania.
Ogłoszone zostały już warunki II edycji
budżetu obywatelskiego i mam nadzieję, że
zainteresowanie tą formą współuczestnictwa
w podejmowaniu decyzji jeszcze wzrośnie.

Możemy teraz zająć się przygotowaniem
uczelni do stawienia czoła wyzwaniom, które
stoją przed szkolnictwem wyższym i jednostkami naukowo-badawczymi. Z całą pewnością
można stwierdzić, że żyjemy w niezwykle
ciekawych, ale trudnych czasach. Otrząsnęliśmy się już z pierwszego szoku wywołanego
wprowadzeniem w życie nowego algorytmu
podziału dotacji podstawowej. Choć jego
skutkiem była znacząca utrata środków, to wyszliśmy z tej próby obronną ręką – nasza Alma
Mater jest w dobrej kondycji finansowej.
Muszę jednak zauważyć, że wersja algorytmu nie jest przyjazna dla uczelni technicznych.
Naszym zadaniem jest bowiem przygotowanie
nowych specjalistów zgodnie z realiami rynku
pracy, gdzie obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na inżynierów różnych specjalności.
Trudno jest więc wytłumaczyć kandydatom na
studia, że musimy ograniczać rekrutację, bo
inaczej pogorszymy swoją sytuację finansową.
Jeśli zależy nam na rozwijaniu gospodarki innowacyjnej, to zasilenie rynku kadrą gruntownie
wykształconych inżynierów, dobrze przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej, ma
pierwszorzędne znaczenie.
Najbliższe miesiące będą kluczowe dla
przyszłości i pozycji Politechniki Gdańskiej na
mapie Polski. Już wkrótce poznamy wyniki
oceny parametrycznej jednostek naukowo-badawczych i naukowych. Wszystkie wydziały
Politechniki Gdańskiej zostały zaliczone do
odpowiednich grup wspólnej oceny (GWO)
i teraz z umiarkowanym optymizmem czekamy
na ogłoszenie wyników.
W dniach 19–20 września w Krakowie odbył
się Narodowy Kongres Nauki, w trakcie którego nasz dostojny gość Pan Jarosław Gowin,
Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, przedstawił projekt Ustawy 2.0,
której głównym celem jest stworzenie uczelniom warunków do doskonalenia aktywności
naukowej i dydaktycznej, a także budowania
ściślejszych relacji z otoczeniem społecznym.
Zasadniczym przesłaniem projektu Ustawy 2.0
jest poszerzenie autonomii uczelni, co stworzy
możliwość wyrwania się z gorsetu obecnych
przepisów utrudniających elastyczną organizację i zarządzanie uczelnią. Nowe zasady oceny
parametrycznej, w zależności od przyrostu
osiągnięć w dyscyplinach naukowych według
klasyfikacji OECD, będą sprzyjały interdyscyplinarności badań naukowych, a także mobilizowały nauczycieli akademickich do aktywności

naukowej niezależnie od stopnia naukowego
czy tytułu. Projekt ustawy proponuje uczelniom udział w niełatwej grze, której warunki
brzegowe są ograniczone do minimum, co
stwarza władzom uczelni szansę poszukiwania
nowatorskich rozwiązań zarządczych, z kolei
pracownikom uczelni ułatwia przekraczanie
barier organizacyjnych i rozwój współpracy
naukowej i dydaktycznej. Cieszy nas również
znacznie wyraźniejsze niż dotychczas dowartościowanie dydaktyki i propozycja związanej
z tym ścieżki kariery nauczycieli akademickich.
Liczni przedstawiciele środowiska akademickiego mieli okazję do uczestnictwa
w intensywnych konsultacjach. Ich formy były
różnorodne, bo oprócz dziewięciu konferencji
tematycznych, z których jedna, poświęcona
zagadnieniom różnicowania modeli uczelni
i instytucji badawczych, odbyła się w kwietniu tego roku na Politechnice Gdańskiej, były
również ogólnopolskie spotkania poświęcone prezentacji i dyskusji o trzech projektach
założeń do tej ustawy oraz spotkania z Panem
Premierem i przedstawicielami ministerstwa
na posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
(KRPUT) i konferencji rektorów innych typów
uczelni. Założenia do ustawy zyskały poparcie
środowiska akademickiego także w trakcie
posiedzeń komisji sejmowych. Projekt ustawy
jest z pewnością innowacyjny, a w niektórych
aspektach rewolucyjny, zarówno jeśli chodzi
o kierunek, jak i zakres proponowanych zmian.
Mam nadzieję, że będę wyrazicielem opinii
wszystkich tutaj zebranych, życząc Panu
Ministrowi i nam wszystkim, by ten projekt
bez żadnych zmian przeszedł przez cały proces
legislacyjny. Ta nowa ustawa jest potrzebna
naszemu środowisku jak powietrze i woda!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przed
samymi wakacjami ogłosiło trzy konkursy
dla uczelni wyższych na projekty o wartości
miliarda złotych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). To
ogromna szansa dla Politechniki Gdańskiej na
zdobycie środków na sfinansowanie kosztów
przeprowadzenia istotnych zmian w zakresie:
• organizacji i systemu kształcenia na wszystkich stopniach;
• zdobycia dodatkowych umiejętności przez
kadrę kierowniczą.
Przez okres wakacyjny trwały intensywne
prace związane z przygotowaniem wniosku
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grantowego; mamy nadzieję na pozyskanie
dofinansowania na przeprowadzenie zmian.
Chcemy prowadzić badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie, aby
nasze zespoły naukowe i cała uczelnia cieszyły
się dobrą marką, a absolwenci bez problemów
odnajdywali się na rynku pracy.
Mając na uwadze podniesienie renomy
uczelni, musimy dążyć do zwiększenia rozpoznawalności naszych pracowników w świecie
naukowym. Dzięki temu możliwe będzie
budowanie szeroko pojętej międzynarodowej
współpracy naukowej. Warunkiem koniecznym jest skuteczna promocja dorobku naszej
kadry. W tym celu we wrześniu uruchomiliśmy
portal MOST Wiedzy, który prezentuje
osiągnięcia poszczególnych pracowników
i całych zespołów w atrakcyjnej, nowoczesnej
i łatwo dostępnej formie. Portal MOST Wiedzy
zawiera również otwarte repozytorium publikacji opracowanych na Politechnice Gdańskiej
lub we współpracy z naszą uczelnią. Chcemy
nie tylko uczestniczyć w inicjatywie Otwartego Dostępu (Open Access), ale zbudować
centrum kompetencyjno-szkoleniowe w tym
zakresie.
Ważnym wydarzeniem w życiu uczelni było
przyznanie nam przez Komisję Europejską
logo HR Excellence in Research. Starania
w tej sprawie podjęto rok temu, bo właściwe
zarządzanie zasobami ludzkimi to pierwszy
warunek, aby uczelnia mogła prawidłowo
funkcjonować i planować kolejne przedsięwzięcia na rzecz przekształcenia w sprawną
i efektywną jednostkę naukowo-dydaktyczną. Politechnika Gdańska dołączyła do grupy
polskich uczelni i instytutów, które to logo
uzyskały.
To był dla nas dobry rok. Jednym z ważniejszych wydarzeń było uwzględnienie Politechniki Gdańskiej w prestiżowym międzynarodowym rankingu Times Higher Education World
University Rankings, w którym znalazło się
tylko 12 polskich uczelni. Z kolei w krajowym
rankingu wszystkich akademickich szkół, organizowanym przez Fundację „Perspektywy”,
zajęliśmy 10. miejsce – najlepsze w historii
naszego udziału w tym zestawieniu.
Choć zdajemy sobie sprawę z ułomności
rankingów, to jednak stanowią one jakiś
miernik pozycji uczelni w świecie akademickim.
Porównujemy się z innymi, śledzimy wyniki zestawień, które są później przedmiotem dyskusji
i analiz prasowych.
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W ubiegłym roku Politechnika Gdańska uzyskała szereg nagród i wyróżnień za działalność
dydaktyczną, naukową i wdrożeniową:
• Medal za Innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności oraz 4 nagrody
Lidera Bezpieczeństwa Państwa dla projektów naukowych realizowanych na uczelni,
przyznane przez kapitułę Nagrody Lider
Bezpieczeństwa Państwa;
• nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders
2016 za szeroko rozpoznawalne w świecie
nauki publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych;
• Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju
dla projektu Centrum Doskonałości NIWA
Politechniki Gdańskiej;
• Skrzydła IT w Administracji dla projektu
eUczelnia;
• 5 certyfikatów programu „Studia z przyszłością” dla kierunków: zielone technologie
i monitoring, transport, zarządzanie inżynierskie, oraz dla kierunków studiów podyplomowych: inżynieria danych oraz nowoczesne metody inżynierii oprogramowania,
przyznanych przez kapitułę działającą
w ramach fundacji „Perspektywy”.
Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć sportowych naszych studentów. W efekcie nasza
uczelnia zajmuje zaszczytne III miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw
Polski. Sport i sportowe współzawodnictwo
powinny odgrywać ważną rolę w życiu młodych
ludzi.
Poprzedni rok akademicki obfitował też
w nagrody i prestiżowe wyróżnienia wielu naszych pracowników. Należą się im za to wyrazy
uznania i gratulacje!
Więcej na ten temat będę mówił w trakcie
uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego
wręczaniu Nagród Rektora w dniu 6 grudnia
2017 roku.
Zdajemy sobie sprawę, że nasza uczelnia
musi przejść zmiany strukturalne i organizacyjne. Jest to nieuchronne, jeśli myślimy
przyszłości Politechniki Gdańskiej jako renomowanej uczelni o profilu naukowo-dydaktycznym, gdzie kształci się dobrze przygotowane
kadry dla gospodarki oraz jednostek naukowych. Reorganizacja ma na celu:
• podniesienie stopnia internacjonalizacji
studiów i badań;
• zwiększenie intensywności i efektywności
pracy naukowej oraz działalności wdrożeniowej;
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• racjonalizację procesu i optymalizację kosztów kształcenia na wszystkich stopniach
studiów.
Możemy pomyślnie przejść przez trudny
okres transformacji, jeśli zapewnimy pracownikom dostęp do informacji o stanie uczelni
i zamiarach władz oraz przekonamy ich o celowości podjętych działań i uzyskamy dla nich
poparcie.
Ze swej strony deklaruję, że będę dbać o to,
aby wszyscy członkowie naszej społeczności
akademickiej byli na bieżąco informowani
o wszystkich zamiarach i decyzjach. Jestem
absolutnie przekonany, że kosmetyczne zmiany nie wystarczą, abyśmy zajęli w przyszłości
dobre miejsce na akademickiej mapie kraju.
Jestem też pewien, że jeśli wprowadzimy program proponowanych głębokich zmian, to uda

się nam zrealizować zamierzone cele. Bardzo
proszę o zaufanie i poparcie dla tych zamiarów.
Musimy działać w nowych warunkach, co
często sprzyja wzrostowi zaangażowania
i pojawianiu się nowych możliwości w zakresie
realizacji własnych pasji naukowych i zadań
dydaktycznych.
Tego też życzę wszystkim pracownikom
naszej Alma Mater.
Kandydatom na studentów i doktorantów,
którzy za chwilę złożą ślubowanie i staną się
pełnoprawnymi członkami naszej społeczności,
życzę dobrych wyników zarówno w nauce, jak
i w prowadzonych badaniach, tak by w przyszłości sprostali stawianym przed nimi wyzwaniom i mieli satysfakcję z pracy.
Rok akademicki 2017/2018 na Politechnice
Gdańskiej uważam za otwarty!
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Z ŻYCIA UCZELNI

Politechnika Gdańska otrzymała europejskie
logo HR Excellence in Research
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Komisja Europejska przyznała naszej uczelni
prawo do posługiwania się prestiżowym logo
HR Excellence in Research. Politechnika Gdańska
została w ten sposób uznana za instytucję
stwarzającą jedne z najlepszych warunków
pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

L

ogo HR Excellence in Research jest znakiem
jakości potwierdzającym stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych
i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Prawo do
wykorzystywania symbolu potwierdza prestiż danej instytucji wynikający ze spełniania
europejskich standardów, jak również zwiększa
zainteresowanie potencjalnych kandydatów na
stanowiska naukowe. Dzięki niemu Politechnika
Gdańska premiowana będzie w krajowych
i międzynarodowych konkursach grantowych.
Otrzymanie go przekłada się także na dodatkowe punkty przyznawane przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie
parametrycznej jednostek naukowych. Poza
tym uczelnia zyska możliwość publikowania
ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji
naukowców Euraxess, na której logo HR Excellence in Research widoczne będzie obok nazwy.
Przyznawanie tego symbolu ma przyczynić
się do zwiększenia mobilności pracowników
naukowych instytucji europejskich oraz atrakcyjności krajowych systemów badawczych
i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Mogą się
nim posługiwać organizacje wskazane przez
Komisję Europejską, które posiadają lub wdrażają strategię zarządzania zasobami ludzkimi
sprzyjającego naukowcom (Human Resources
Strategy for Researchers).
– Wyróżnienie to zawdzięczamy wdrażaniu
zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu
postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ich założenia pokrywają się ze strategią
rozwoju Politechniki, zmierzającą do podniesienia
jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich
zatrudnionych. Pragniemy, aby nasza uczelnia
była dogodnym miejscem pracy dla naukowców,
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pozwalającym im swobodnie funkcjonować
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – podkreśla
prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki
Gdańskiej. – Bardzo dziękuję wszystkim
osobom zaangażowanym w działania związane
z uzyskaniem prestiżowego logo HR. Jednocześnie
zdaję sobie sprawę, że proces doskonalenia w tym
zakresie nie jest jeszcze zakończony – mówi prof.
Namieśnik.
Proces wdrażania poprzedzony był wnikliwą
analizą badań opinii dotyczących zgodności
uregulowań prawnych i działań uczelni
z zapisami Karty i Kodeksu, przeprowadzonych
wśród pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Politechniki
Gdańskiej. Badaniem ankietowym objęci zostali
wszyscy naukowcy PG. Odpowiedzi udzieliło
ponad 1000 osób (powyżej 70 proc. naukowców
PG).
Zespół ekspertów oceniających wniosek PG
o przyznanie prawa do posługiwania się logo HR
Excellence in Research docenił działania podjęte
przez Politechnikę Gdańską w celu dostosowania praktyk HR do zaleceń Karty i Kodeksu,
dzięki czemu Komisja Europejska zaakceptowała wniosek naszej uczelni.
Komisja Europejska regularnie kontroluje
instytucje posługujące się logo HR Excellence in
Research, aby zapewnić utrzymywanie
przyjętych standardów. Pełna lista instytucji
naukowych mogących posługiwać się tym
symbolem widnieje na stronie internetowej
https://euraxess.ec.europa.eu/.
Więcej informacji o procesie wdrażania
Karty i Kodeksu na PG znajduje się na stronie
internetowej: https://pg.edu.pl/excellence-in-research.

Marta Jankowska
Dział Zarządzania Jakością

Politechnika Gdańska
w międzynarodowym
rankingu najlepszych
uczelni na świecie
12 polskich uczelni zostało
sklasyfikowanych w tegorocznej edycji
rankingu Times Higher Education World
University Rankings. W tym gronie znalazła
się również Politechnika Gdańska.

T

HE World University Rankings jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych rankingów
szkół wyższych. W tym roku uwzględniono w nim 1102
uczelnie z całego świata. Ranking jest opracowywany
przez brytyjski magazyn „The Times Higher Education”.
Instytucje poddawane są ocenie na podstawie pięciu
obszarów: kształcenie, umiędzynarodowienie, badania
naukowe, wskaźnik cytowań i publikacji oraz współpraca
z biznesem. W rankingu mogą znaleźć się tylko te szkoły
wyższe, które w ciągu ostatnich pięciu lat opublikowały
przynajmniej tysiąc artykułów w czasopismach indeksowanych w międzynarodowej bazie Scopus.
Podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze miejsce zajął
University of Oxford. W przedziale 801–1000 razem
z Politechniką Gdańską znalazły się także: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski.
Szczegółowe informacje o metodologii rankingu oraz
pozostałe wyniki znajdują się na stronie poświęconej
THE World University Rankings –
https://www.timeshighereducation.com.

Listy gratulacyjne z okazji przyznania Politechnice Gdańskiej logo HR
Excellence in Research
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Nagroda Prezesa Rady Ministrów
dla prof. Jacka Namieśnika
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Wybitny dorobek naukowy rektora PG prof. Jacka Namieśnika został
uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017. Doceniono
wkład Profesora w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie
analityki środowiskowej i medycznej oraz analityki żywności.

Fot. Krzysztof Krzempek

P

rof. Jacek Namieśnik został nagrodzony
jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych
na świecie polskich chemików, współtwórca
polskiej szkoły analitycznej zaliczanej do międzynarodowej czołówki. Wśród jego wybitnych
osiągnięć naukowych znajdują się nowatorskie
propozycje metodyczne i aparaturowe, które
nie tylko mają kluczowe znaczenie dla praktyki
analitycznej w ważnych dziedzinach biologii,
medycyny i środowiska, ale także stymulują
rozwój tych dziedzin. Dorobek prof. Namieśnika znalazł uznanie międzynarodowej społeczności naukowej, o czym świadczą znakomite
parametry bibliometryczne i szeroka współpraca z wiodącymi, światowymi ośrodkami
uniwersyteckimi. Wniosek o przyznanie profesorowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów został
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złożony przez Radę Wydziału Chemicznego PG
w ubiegłym roku.
– Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest
bardzo cennym dowodem uznania dla pracy wykonywanej przeze mnie i mój zespół. To wyróżnienie potwierdza ogromny potencjał badawczy
całej Politechniki Gdańskiej – uważa prof. Jacek
Namieśnik, rektor PG.
Prace znajdujące się w dorobku prof. Namieśnika cieszą się dużym zainteresowaniem
w środowisku naukowym, czego przejawami są
7755 niezależnych cytowań oraz wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosząca 46 (wg Web of
Science na dzień 24 lipca 2017 r.). Sumaryczna
wartość liczbowa współczynnika oddziaływania
(IF, Impact Factor) czasopism, w których te
prace zostały opublikowane, wynosi 1975,81.
Prof. Jacek Namieśnik wypromował dotychczas 64 doktorów, w tym 14 jako współpromotor. Jest również promotorem lub współpromotorem w 9 otwartych przewodach doktorskich
i opiekunem 3 słuchaczy studium doktoranckiego oraz współautorem 10 przyznanych
patentów, w tym 1 patentu europejskiego
i 4 zgłoszeń patentowych. W latach 1990–1996
był prodziekanem Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej, w latach 1996–2002
i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995
roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.
Rektor PG został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez
Prezydenta Andrzeja Dudę. Jest także doktorem honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej
oraz profesorem honorowym Uniwersytetu
w Bukareszcie. Warto dodać, że prof. Namieśnik otrzymał już Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe
w zakresie inżynierii środowiska w 2007 roku.

ODWIEDZILI NAS

Goście ze Wschodu

1

2
Fot. 1. Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotr Dominiak z delegatami Shandong University of Finance and Economics
Fot. 2. Rektor PG prof. Jacek Namieśnik i prof. Zhao Jizheng z Shenzhen Polytechnic podpisali umowę o współpracy pomiędzy naszymi uczelniami

Latem wizyty na naszej
uczelni złożyli przedstawiciele
zagranicznych uniwersytetów,
samorządów i służb
dyplomatycznych. Politechnika
Gdańska gościła gubernatora
południowokoreańskiej prowincji
Gyeongsangnam-do, konsula
generalnego Federacji Rosyjskiej
w Gdańsku oraz delegacje
Shandong University of Finance and
Economics, Shanghai University of
Technology, Yancheng Institute of
Technology i Shenzhen Polytechnic
z Chin.

Fot. Krzysztof Krzempek

Jakub Wesecki
Dział Promocji

W

lipcu nasza uczelnia stała się wizytówką
miasta i całego regionu podczas wizyty
przedstawicieli południowokoreańskiej prowincji
Gyeongsangnam-do w Gdańsku. Delegaci z gubernatorem Ryu Soon Hyun na czele spotkali się
z prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji
prof. Piotrem Dominiakiem, po czym doświadczyli niezapomnianych wrażeń w Laboratorium
Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.
– Samorządowcy z Gyeongsangnam-do chcą
zacieśnić współpracę kulturalną, naukową,
gospodarczą i turystyczną z naszym regionem,
którą zapoczątkowaliśmy już 20 lat temu. Są
zainteresowani wymianą studentów i naukowców. Planując ich wizytę, zastanawialiśmy się,
co możemy pokazać reprezentantom wysoko
rozwiniętej południowokoreańskiej prowincji.
Politechnika Gdańska, ze swoją zaawansowaną
aktywnością badawczą, była oczywistym wyborem – mówi Monika Morawska z Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego.
Podczas spotkania z prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotrem Domi-

niakiem gubernator Ryu Soon Hyun pytał
o działalność dydaktyczną naszej uczelni
i projekty realizowane wspólnie z otoczeniem
gospodarczym. Następnie delegaci odwiedzili Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji
Przestrzennej, gdzie na własnej skórze przetestowali kilka symulacji, łącznie z aplikacją
pomagającą w terapii lęku wysokości. Gubernatorowi zaimponowała zaprezentowana
technologia.
– Wizyta w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej była bardzo ciekawym
doświadczeniem. Udowadnia ono, że ludzkie
możliwości są nieograniczone, a na politechnice
pracują bardzo zdolni naukowcy – powiedział
Ryu Soon Hyun.
W sierpniu prof. Jacek Namieśnik, rektor
Politechniki Gdańskiej, gościł konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Aleksandra Karachevtseva. Tematem spotkania było
omówienie kwestii związanych z rozwojem
współpracy z uczelniami rosyjskimi oraz możliwości zwiększenia liczby studentów z Rosji na
Politechnice Gdańskiej.
7/2017
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3

4
Fot. 3. Gubernator Ryu Soon Hyun w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji
Przestrzennej
Fot. Jakub Wesecki

Fot. 4. Prof. Jacek Namieśnik z Konsulem Generalnym Rosji, Aleksandrem
Karachevtsevem
Fot. Krzysztof Krzempek

– Zaledwie 5 proc. zagranicznych studentów
Politechniki Gdańskiej pochodzi z Rosji, chociaż
współpracujemy z dziewięcioma tamtejszymi
uniwersytetami. Uważam, że warto podjąć kroki,
dzięki którym obie te liczby ulegną zwiększeniu –
podkreślił prof. Jacek Namieśnik.
Rektor Politechniki Gdańskiej zaproponował
konsulowi zorganizowanie konferencji,
w której uczestniczyliby rosyjscy wykładowcy
z uczelni technicznych w Kaliningradzie
i Petersburgu. Takie spotkanie byłoby okazją
do nawiązania nowych kontaktów naukowych.
Konsul Aleksandr Karachevtsev z entuzjazmem
przyjął tę propozycję.
– Jestem pod wrażeniem działalności badawczej prowadzonej na Politechnice Gdańskiej.
Życzę wszystkim jej naukowcom powodzenia
w realizowanych projektach – powiedział Konsul
Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.
Latem na Politechnice Gdańskiej pojawiły
się także delegacje Shandong University of
Finance and Economics (SDUFE), Shanghai
12
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University of Technology, Yancheng Institute of
Technology i Shenzhen Polytechnic z Chin.
Prorektor SDUFE spotkał się z prof. Piotrem
Dominiakiem oraz dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii prof. Julitą Wasilczuk w połowie
czerwca. Reprezentanci tego uniwersytetu
zaprosili przedstawicieli PG do udziału w piątej
edycji konferencji „Belt and Road Economic
Forum”, która odbędzie się tej jesieni. Wydarzenie to poświęcone jest dyskusji na temat
inicjatywy władz Chińskiej Republiki Ludowej,
mającej na celu uruchomienie nowej wersji
Jedwabnego Szlaku. PG stała się drugą polską
uczelnią współpracującą z Shandong University
of Finance and Economics.
Prorektorzy Song Minjuan z Shanghai University of Technology oraz Dong Yuejin
z Yancheng Institute of Technology przyjechali
na Politechnikę Gdańską pod koniec czerwca.
W spotkaniach z nimi brali udział rektor PG
prof. Jacek Namieśnik, prof. Piotr Dominiak,
kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy
Akademickiej mgr Karolina Wysocka oraz
prof. Christian Jungnickel z Wydziału Chemicznego PG. Władze Shanghai University of
Technology chcą poszerzyć zakres wspólnych
badań o matematykę, informatykę, inżynierię
oraz naukę o materiałach. Interesuje je również
zawarcie umów o podwójnym dyplomowaniu
oraz prowadzenie wymiany studenckiej
z naciskiem na słuchaczy studiów doktoranckich. Dla przedstawicieli Yancheng Institute of
Technology istotne jest nawiązanie współpracy
z Wydziałem Architektury PG. Bardzo chętnie
przyjmą także wykładowców politechniki, którzy chcieliby prowadzić u nich swoje badania
i wykłady.
Kolejnym gościem z Chin był prof. Zhao
Jizheng, dyrektor biura współpracy międzynarodowej Shenzhen Polytechnic, który wraz
z rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Jackiem
Namieśnikiem w lipcu podpisał umowę
o współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.
W spotkaniu z nim brali udział także prof. Piotr
Dominiak oraz dr Magdalena Popowska
z Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
Prof. Namieśnik został przez dyrektora Jizhenga zaproszony jako gość honorowy na międzynarodową konferencję poświęconą tematyce
kształcenia zawodowego „Belt and Road International Summit for Vocational Education”,
która odbyła się na Shenzhen Polytechnic we
wrześniu tego roku.

PROFESORES VISITANTES

Medal Pamiątkowy dla prof. Jürgena Schnella
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prof. Jürgen Schnell z Uniwersytetu
Technicznego w Kaiserslautern
odebrał Medal Pamiątkowy
Politechniki Gdańskiej z rąk rektora
prof. Jacka Namieśnika. Wyróżnienie
to wręczono podczas inauguracji
5. Polsko-Niemieckiego Sympozjum
Doktorantów.

M

edal, który otrzymał profesor Schnell, jest
wyrazem uznania za jego wkład w budowanie współpracy pomiędzy Technische Universität Kaiserslautern a Politechniką Gdańską
– podkreśla dr hab. inż. Piotr Korzeniowski
z Katedry Konstrukcji Betonowych WILiŚ,
jeden z organizatorów sympozjum.
Podczas wręczenia medalu obecni byli również dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska prof. Krzysztof Wilde oraz honorowy profesor emeritus PG Zbigniew Cywiński.
Spotkania słuchaczy studiów doktoranckich
i ich opiekunów, w których uczestniczą przedstawiciele WILiŚ Politechniki Gdańskiej oraz
Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern,
odbywają się regularnie od 2005 roku. Co trzy
lata sympozjum organizowane jest na przemian na PG oraz w niemieckiej uczelni.

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Fot. Krzysztof Krzempek

Prof. Jürgen Schnell jest jednym z kierowników Katedry Budownictwa Betonowego
i Ogólnego Technische Universität Kaiserslautern. Działa on również w Międzynarodowej
Federacji Betonu Konstrukcyjnego (fib)
z siedzibą w Lozannie, organizacji zajmującej
się problemami konstrukcji betonowych na
całym świecie.

PG współpracuje ze światowej sławy naukowcami

Prof. Laszlo Bela Kish, Texas A&M University w USA
Fot. Piotr Niklas

Prof. Jürgen Schnell odbiera Medal Pamiątkowy z rąk
rektora PG prof. Jacka Namieśnika

Zagraniczni specjaliści z ośrodków naukowych
znajdujących się poza Polską coraz liczniej wybierają
Politechnikę Gdańską na miejsce prowadzenia
swych badań. Wybitni naukowcy, tacy jak prof.
Laszlo Bela Kish z Texas A&M University w USA oraz
prof. Shela Gorinstein z Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie, współpracują z pracownikami
naukowymi PG i przygotowują wykłady dla naszych
studentów.
7/2017
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Ewa Lach
Dział Promocji

Prof. Shela
Gorinstein,
Uniwersytet
Hebrajski
w Jerozolimie
Fot. z filmu „Visiting
professors – Shela
Gorinstein, The
Hebrew University
of Jerusalem”

P

olitechnika Gdańska znana jest z wysokiej
jakości i oryginalności prowadzonych badań. Uczelnia świetnie wykorzystuje fundusze
pozyskiwane z Unii Europejskiej. Moje laboratorium tutaj jest wyposażone o wiele lepiej od
tego w Teksasie! – podkreśla prof. Laszlo Bela
Kish, wykładowca Wydziału Elektrycznego
i Inżynierii Komputerowej Texas A&M University w USA.
Prof. Kish specjalizuje się w procesach stochastycznych, badając ich zastosowanie na
przykład w zapewnianiu bezpiecznej transmisji danych. Jest laureatem prestiżowych
międzynarodowych nagród naukowych oraz
posiadaczem sześciu amerykańskich i trzech
szwedzkich patentów. W czerwcu tego roku
został odznaczony Medalem za Zasługi dla
Politechniki Gdańskiej.
– Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej
stwarza olbrzymie możliwości dla studentów
i doktorantów. Odwiedzam tę uczelnię
przynajmniej raz w roku i zawsze mogę liczyć
na wsparcie zespołu prof. Jacka Namieśnika,
z którym prowadzę badania, jak również
wszystkich pracowników Wydziału Chemicznego. Sama nigdy nie dokonałabym tak wiele
– zapewnia prof. Shela Gorinstein z Wydziału
Medycyny Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie.
Zainteresowania badawcze tej znanej na
całym świecie pani profesor obejmują badania w zakresie przeciwutleniaczy w żywności,
ocenę czystości genetycznej białek oraz
wpływ spożywania owoców i piwa na obniżanie poziomu cholesterolu w organizmie.
Za swoją pracę otrzymała liczne odznaczenia, w tym od Prezydenta RP.
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Budżet obywatelski
PG na rok 2018
JM Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. Jacek Namieśnik podjął decyzję
o kontynuowaniu inicjatywy budżetu
obywatelskiego na naszej uczelni.
Nowy konkurs zostanie otwarty
17 października 2017 roku. Projekty
inwestycyjne i remontowe będą mogli
zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz
studenci.

P

olitechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią
w regionie, która uruchomiła własny budżet
obywatelski. Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego PG wpłynęło 60 propozycji, a do realizacji – w drodze głosowania – wybrano 8. Na ten
cel uczelnia przeznaczyła pół miliona złotych. Pod
adresem pg.edu.pl/budzet_obywatelski/projekty-do-realizacji/edycja-2017 można śledzić postępy
prac (strona jest aktualizowana na bieżąco).
W roku 2018 kwota budżetu również wyniesie
500 tys. zł, z czego 350 tys. zł przeznaczone
będzie na realizację projektów pracowniczych,
a 150 tys. zł – studenckich. Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki
Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej: pg.edu.pl/budzet_obywatelski.
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Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła umowę z PG
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Politechnika Gdańska wraz z siedmioma innymi uczelniami wyższymi
zawarła porozumienie o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.
Umowę dotyczącą prac nad nowymi technologiami przeznaczonymi do
wykorzystania w produkcji wojskowej oraz cywilnej w imieniu naszej
uczelni podpisał prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotr
Dominiak. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Centrum Morskich
Technologii Militarnych PG inż. Andrzej Ogonowski.

Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotr Dominiak podpisuje porozumienie o współpracy z PGZ
Fot. Anna Jakubczyk (CO MON)

C

hcemy, żeby wysiłek polskich inżynierów
mógł w jak najwyższym stopniu służyć bezpieczeństwu naszego kraju. Jestem przekonany,
że dzięki dobrej współpracy, dialogowi i efektywnemu transferowi wiedzy pomiędzy przemysłem
a polskimi politechnikami i uniwersytetami
polskie spółki obronne będą systematycznie
powiększać swój potencjał technologiczny, co
istotnie podniesie zdolności obronne naszego
wojska – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki,
komentując zawarcie umowy.
Podpisane porozumienie stwarza możliwość
komercjalizacji wypracowanych rozwiązań,

wspólnego ubiegania się o dofinansowanie
projektów badawczych i rozwojowych, a także
promowania wyników prac w środowiskach
naukowym i biznesowym. Na jego mocy Polska
Grupa Zbrojeniowa będzie organizować konferencje eksperckie, specjalistyczne seminaria
oraz warsztaty i szkolenia z uczelniami wyższymi. Umowa dotyczy również wspólnej organizacji staży i praktyk zawodowych w spółkach
wchodzących w skład PGZ, umożliwiając przy
tym tworzenie nowych specjalności i kierunków studiów.
– Podpisanie umowy z PGZ jest efektem kilku
spotkań i wizyt przedstawicieli spółki w naszej
uczelni. Podczas nich zespoły prezentowały
ofertę badawczą i przygotowane już rozwiązania. Pracownicy PG od dawna współpracują
z firmami, które obecnie działają w ramach PGZ.
Chcemy tę współpracę poszerzać i mamy ku
temu potencjał. Trzeba mieć nadzieję, że podpisane porozumienie będzie ważnym krokiem
w tym kierunku – powiedział prof. Piotr Dominiak.
Polska Grupa Zbrojeniowa jest jednym
z największych koncernów obronnych
w Europie. Skupia ponad 60 spółek z branż
obronnej, stoczniowej i nowych technologii,
osiągając roczne przychody na poziomie
5 mld zł. W najbliższych latach grupa będzie rozwijać technologie kosmiczne i satelitarne oraz
cybertechnologie. Oprócz Politechniki Gdańskiej
sygnatariuszami umowy są Akademia Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Lubelska,
Politechnika Poznańska, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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70. rocznica urodzin
prof. Edmunda
Wittbrodta
Krzysztof J. Kaliński
Wydział Mechaniczny

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
urodził się 16 listopada 1947 roku
w Rumi. Ukończył z wyróżnieniem
Wydział Mechaniczny
Technologiczny (MT) Politechniki
Gdańskiej w 1972 roku.

N

a Wydziale Budowy Maszyn (BM) PG
uzyskał kolejno stopnie naukowe doktora
(1974, praca wyróżniona) i doktora habilitowanego (1983, praca wyróżniona).
W roku 1991 nadano mu tytuł profesora
nauk technicznych. Odbył roczny staż naukowy
w University of Wales (Swansea, Wielka Brytania, 1976/1977). Był wielokrotnie zapraszany
jako visiting professor, m.in. do USA, Niemiec,
Francji, Belgii, Grecji i Szwecji. Od 1996 roku
jest profesorem zwyczajnym PG. Specjalizuje
się w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, metodach
komputerowych w mechanice, automatyce
i robotyce, a także w biomechanice.
Działalność na Politechnice Gdańskiej
Prof. Edmund Wittbrodt pełnił wiele funkcji
akademickich na PG. Był prodziekanem ds.
kształcenia (1984–1987) i dziekanem Wydziału
BM (1987–1990). Pełnił funkcję rektora Politechniki Gdańskiej (1990–1996) (fot. 1). Wprowadził istotne zmiany w zarządzaniu uczelnią.
Dotyczyły one nowych mechanizmów funkcjonowania jednostek, połączenia wydziałów MT
i BM w jeden Wydział Mechaniczny (WM) czy
utworzenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
Zainicjował i powołał Trójmiejską Akademicką
Sieć Komputerową (TASK), rozpoczął informatyzację Biblioteki Głównej PG i digitalizację
jej zbiorów, powołał „Pismo PG”. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów
PG (był też jego przewodniczącym). Powołał
Klub Seniora PG (1991). W 1994 roku zorgani-
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Fot. Krzysztof Krzempek

zował jubileusz 90-lecia uczelni, nawiązując do
początków jej istnienia. Odbyło się wówczas
spotkanie Koła Byłych Studentów Polaków
politechniki przedwojennej z ich kolegami
z Technische Hochschule Danzig Gesellschaft,
a prof. Adolf Butenandt, laureat Nagrody Nobla
za badania w uczelni przedwojennej, otrzymał
doktorat honoris causa PG.
Ponadto Profesor przewodniczył Radzie
Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego (1990–
1996). Zainicjował nowej jakości współpracę,
czego wyrazem były środowiskowe inauguracje
roku akademickiego i Środowiskowe Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
(NMR, Nuclear Magnetic Resonance), a także
międzyuczelniane studia na kierunku biotechnologia. Przewodniczył Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych (1994–1996), był
członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Europejskich (1990–1996). Został wybrany do Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego, której był
wiceprzewodniczącym (1996–1999). Ważnym
wydarzeniem w działalności prof. Wittbrodta

było objęcie urzędu ministra edukacji narodowej (2000–2001) w rządzie Jerzego Buzka (fot.
2). Jest on jedynym w historii PG ministrem
konstytucyjnym w resorcie edukacji; podlegały
mu zarówno oświata, jak i szkolnictwo wyższe.
Obok dokończenia reformy systemu oświaty,
zaproponował i wdrożył istotne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadził m.in. nowy system wynagrodzeń, utworzył Państwową Komisję Akredytacyjną. Jest
współzałożycielem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (1993). Prof. Wittbrodt
przewodniczył Interdyscyplinarnemu Zespołowi ds. Projektów Badawczych Zamawianych
(2005–2007), Interdyscyplinarnemu Zespołowi
ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Podstawowych (2007–2008).
Zespół wypracował Krajowy Program Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych, realizowany
w ramach NCBR. Profesor przewodniczył Kapitule ds. Tytułów Honorowych Profesora Oświaty (2008–2014). Kierował Katedrą Mechaniki
i Wytrzymałości Materiałów (1991–2010) oraz
Katedrą Mechaniki i Mechatroniki (2010–2017).
Osiągnięcia naukowe
Prof. Wittbrodt jest współtwórcą, wraz
z prof. Janem Kruszewskim, oryginalnej metody sztywnych elementów skończonych. Jest
też autorem metody hybrydowej sztywnych
i odkształcalnych elementów skończonych,
w zastosowaniu do analizy dynamiki układów
o zmiennej w czasie konfiguracji. Metoda zna-

lazła wiele zastosowań praktycznych w różnych
ośrodkach naukowych, m.in. do analizy drgań
układów napędowych, dynamiki i sterowania
manipulatorów i robotów, obrabiarek
i procesów obróbkowych, morskich platform
wydobywczych, układów mechatronicznych
i biomechanicznych. Wdrożył on na Wydziale
BM kierunek studiów automatyka i robotyka
(1987), a na WM międzyuczelniany kierunek
technologie kosmiczne i satelitarne (2017),
którego był inicjatorem.
Na dorobek naukowy prof. Wittbrodta składa się m.in. 30 monografii i skryptów,
w tym współautorstwo publikacji: „Dynamics
of Flexible Multibody Systems. Rigid Finite
Element Method” (2006), „Rigid Finite Element
in Analysis of Dynamics of Offshore Structures”
(2013), „Mechanika ogólna. Teoria i zadania”
(2017; 6 wydań), „Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym”. T. II. „Zagadnienia wybrane” (1993), „Metoda sztywnych
elementów skończonych w dynamice konstrukcji” (1999). Jest on autorem i współautorem 253
oryginalnych twórczych publikacji naukowych i 115 opracowań na rzecz gospodarki.
Dorobek Profesora obejmuje także prace związane z aktywnością pozanaukową, rozwijaną aż
po dzień dzisiejszy (fot. 3).
Prof. Wittbrodt wypromował 9 doktorów,
spośród których 1 jest profesorem i 1 doktorem habilitowanym. W kierowanej przez niego
katedrze zrealizowano 9 przewodów habilitacyjnych, a 2 osoby uzyskały tytuły profesora.
Kierował wieloma projektami badawczymi.

Fot. 1. Prof. Edmund Wittbrodt,
rektor Politechniki Gdańskiej
(1990–1996)
Fot. 2. Prof. Edmund Wittbrodt,
minister edukacji narodowej
w rządzie Jerzego Buzka
(2000–2001)
Fot. z archiwum prywatnego
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Fot. 3. Wybrane
publikacje autorstwa
i współautorstwa
Jubilata

Pełnił funkcje w organizacjach naukowych,
m.in. w PTMTS, komitetach i zespołach PAN,
Polskim Komitecie ds. współpracy z IFToMM;
był wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów KBM PAN.
Był stałym recenzentem „Applied Mechanics
Reviews” USA, członkiem zespołu doradczego
European Master of Science in Mechanical
Engineering, prowadził projekt europejski
Eco-Integrated Mechanical Engineering,
nadzorował pracę amerykańskiego ośrodka
Small Business Advisory Centre w Gdańsku.
Jest członkiem komitetu doradczego kwartalnika „Archive of Mechanical Engineering”,
czasopism „International Journal of Applied
Mechanics and Engineering” oraz „Europejski
Doradca Samorządowy”. Recenzował 18 prac
doktorskich, 21 habilitacyjnych i 21 wniosków
o tytuły naukowe i honorowe.
Działalność polityczna i społeczna
Prof. Edmund Wittbrodt był senatorem
Rzeczypospolitej Polskiej (1997–2015) (fot. 4).
Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej
(1997–2001), a także członkiem i przewodniczącym Komisji Nauki i Edukacji (1997–2005),
członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy (1997–2001), w tym Komitetu
Nauki i Technologii. Zorganizował międzynarodową konferencję „Nauka i technologia
w perspektywie XXI wieku” (2000). Przewodni-

18

PISMO PG

7/2017

czył polskiej delegacji parlamentarnej państw
Morza Bałtyckiego BSPC (1997–2001). Został
przez Senat RP delegowany do Konwentu
w sprawie Przyszłości Europy (2002–2003),
który wypracował podstawy Traktatu Lizbońskiego. Pełnił obowiązki obserwatora,
a następnie posła do Parlamentu Europejskiego (2003–2004). Był członkiem Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
(2001–2004), a następnie – wiceprzewodniczącym Komisji Spraw UE (2004–2005). Przez
dziesięć lat przewodniczył Komisji Spraw UE
(2005–2015), która opiniuje projekty aktów
legislacyjnych proponowanych przez Komisję
Europejską oraz programy wieloletnie prac legislacyjnych UE, działając w imieniu Senatu RP.
Był też członkiem Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu (2011–2015).
Przewodniczył Radzie Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska
(1995–1998), a po jej przekształceniu – Radzie
Fundacji Gdańskiej. Przewodniczył konferencji
subregionalnej regionów państw Morza Bałtyckiego BSSSC (2000). Jest członkiem Rady
Programowej Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
(od 2003) oraz jej przewodniczącym (od 2013).
Jest członkiem Rady Naukowo-Programowej
Centrum Hewelianum w Gdańsku (od 2005)
i jej przewodniczącym (od 2012), a ponadto
członkiem Rady Naukowej Akademii LOTOS
(od 2004). Przewodniczył Gdańskiej Radzie
Oświatowej (2011–2014) i został członkiem
Pomorskiej Rady Oświatowej (2014). Jest inicjatorem powołania Rumskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (2004) (fot. 5) i przewodniczy
jego Radzie Programowej. Działa w Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim (od 1992), którego jest
prezesem (od 2016). Jest współzałożycielem
i działaczem Instytutu Kaszubskiego.
Nagrody i wyróżnienia
Osiągnięcia prof. Wittbrodta były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Otrzymał
m.in. 18 Nagród Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Nauki, a także – 53 Nagrody Rektora
PG. Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta
Gdańska im. Jana Heweliusza (1998). Otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rumi
(1998) i Zasłużonego dla Powiatu Wejherowskiego (2005), Złoty Medal za zasługi dla PG
(2008), Złotą Odznakę WM, tytuł Członka
Honorowego Gdańskiego Klubu Biznesu (2004)

Fot. 4. Prof. Edmund
Wittbrodt, senator RP
(1997–2015)
Fot. 5. Prof. Edmund
Wittbrodt ze słuchaczami
Rumskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Fot. z archiwum prywatnego

i Honorowego Członka BCC (2009). Został wyróżniony przez Europejski Komitet Społeczny,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
i BCC Medalem Europejskim za dokonania na
rzecz idei europejskiej (2008). Otrzymał tytuł
Członka Honorowego PTMTS (2011). Został
wyróżniony Medalem św. Wojciecha za szczególne dokonania w działalności na rzecz Gdańska i Pomorza w regionie, w Polsce i UE (2013).
Otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego za szczególne osiągnięcia na rzecz UG
(2015). Jest laureatem nagrody Orła Pomorskiego (2015) oraz nagrody Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia 2015 – GRAND
PRIX za dokonania na rzecz innowacyjności
i Smart Metropolii (2015). Otrzymał Komba-

tancki Krzyż Zwycięstwa za zasługi w dziele
wyzwolenia kraju, a także upowszechniania
szczytnych tradycji kombatanckich, przyznany
przez Zarząd Główny Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Warszawie (2015), Złoty Medal
za Zasługi dla Pracodawców Pomorza (2016).
Otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1996)
i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Został wyróżniony wysokimi odznaczeniami międzynarodowymi: Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego – w uznaniu zasług na rzecz budowy dobrych
relacji polsko-węgierskich (2015) – oraz Wielkim
Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – za wieloletnie, konsekwentne
i niestrudzone zaangażowanie na rzecz dobrych
stosunków polsko-niemieckich oraz wzmacniania procesów integracji europejskiej (2016).
Podsumowanie
Dokonania prof. Edmunda Wittbrodta świadczą o tym, że jest on człowiekiem wyjątkowym,
nieprzeciętnym naukowcem, wybitnym specjalistą w obszarze budowy i eksploatacji maszyn
oraz mechaniki teoretycznej i stosowanej. Zbliżający się jubileusz 70-lecia urodzin Profesora,
mistrza nauczyciela i wychowawcy, jest okazją
do dokonania stosownego podsumowania.
O jakości wyników prac prowadzonych w kierowanej przez niego przez ponad ćwierć wieku
Katedrze Mechaniki i Mechatroniki (do 2010 r.
Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów) świadczy rozległa i różnorodna, a jednocześnie – traktowana profesjonalnie tematyka.
Z uwagi na rozpoznawalność Jubilata także
w wymiarze politycznym i społecznym, nie
sposób ograniczyć jego prezentację wyłącznie
do obszaru nauki. Imponująca, godna podziwu
działalność na rzecz porozumienia i współpracy
między narodami zaowocowały powszechną
przychylnością i szacunkiem za wkład do rozwoju cywilizacji międzynarodowej.
Dostojnemu Jubilatowi, którego przynależność do społeczności PG jest niecodziennym
zaszczytem i powodem do dumy, okazujemy głęboką wdzięczność za dotychczasową
aktywność, wszechstronną i rzadko spotykaną
w wielu różnych obszarach. Życzymy na dalsze
lata wspaniałych sukcesów w realizacji ambitnych przedsięwzięć o charakterze naukowym,
społecznym i politycznym, tak w kraju, jak i na
arenie międzynarodowej.
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Jakub Wesecki

Rozmawia

Izabela Biała

Dział Promocji

www.gdansk.pl

Dyrektor Biblioteki PG
członkiem IATUL Board
of Directors

Fot. Krzysztof Krzempek

I

Na tegorocznej konferencji
International Association of
University Libraries (IATUL),
która odbyła się w Bolzano
(Włochy), dyrektor Biblioteki
Politechniki Gdańskiej
dr Anna Wałek została
powołana na członka
IATUL Board of Directors.
Podstawą nominacji był jej
dotychczasowy dorobek
zawodowy i naukowy oraz
zaangażowanie w rozwój
innowacyjnych rozwiązań
bibliotecznych.

nternational Association of University Libraries to istniejące
od 1955 roku międzynarodowe, pozarządowe stowarzyszenie
zrzeszające biblioteki uczelniane. Obecnie do IATUL należy 242
członków – instytucji ze wszystkich kontynentów. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspomaganie efektywnej współpracy
należących do niego bibliotek poprzez wzajemną wymianę
doświadczeń zawodowych i naukowych. Biblioteka Politechniki
Gdańskiej jest członkiem IATUL od marca 2017 roku.
Podczas konferencji IATUL, zorganizowanej w dniach 18–22
czerwca, miało miejsce posiedzenie IATUL Board of Directors
(Rady Dyrektorów IATUL). Jest to ciało nadzorujące działalność
stowarzyszenia, wyznaczające kierunki działań rozwojowych, jak
również opiniodawcze dla instytucji i organów zewnętrznych,
m.in. Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest przede wszystkim działanie na rzecz stowarzyszenia i jego członków poprzez
inicjowanie i nadzorowanie różnego rodzaju innowacyjnych
projektów. Okres powołania dr Wałek na członka Rady obejmuje
trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku.
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Niepublikowane
zdjęcia Politechniki
Gdańskiej. Pierwszy
album poświęcony jej
architekturze
Niezwykły album poświęcony
architekturze Politechniki Gdańskiej
wydał duet autorski zawodowo
związany z uczelnią. Fotografik
mgr. inż. arch. Krzysztof Krzempek
i historyk architektury dr hab.
inż. arch. Jakub Szczepański,
prof. nadzw. PG opowiadają m.in.
o odkryciach, na które natrafili
podczas pracy nad książką,
o żartach wykonawców uczelnianych
gmachów wciąż widocznych na
fasadach politechniki i o tym, jak
wiele śladów uczelni znajdziemy
w całym Górnym Wrzeszczu.
Izabela Biała: Aż trudno uwierzyć, że
wasz album „Kampus Politechniki Gdańskiej.
Powstanie i rozwój” jest pierwszym po wojnie
albumem poświęconym w całości architekturze i urbanistyce tej najstarszej uczelni
w Gdańsku.
Jakub Szczepański: Tak właśnie jest. Jeżeli
można go z czymś porównać, to z malutkimi wydawnictwami z okresu międzywojennego.
Krzysztof Krzempek: Tego typu publikacja ukazała się z okazji inauguracji działalności
Politechniki Gdańskiej w 1904 roku. Zostały tam
opisane i sfotografowane wszystkie ówczesne
budynki uczelniane.

Z ŻYCIA UCZELNI

J.S.: Politechnika po wojnie wydawała właściwie tylko książki poświęcone rozwojowi poszczególnych wydziałów z naciskiem na działalność
pracowników. Oczywiście pojawiały się w nich
także fotografie budynków (często średniej jakości), ale nigdy całość jako zespół architektoniczny
i urbanistyczny nie była tematem odrębnej książki.
K.K.: Ostatnie zdjęcie w albumie powstało dosłownie na tydzień przed oddaniem go do druku.

Fot. 1. Krzysztof Krzempek i Jakub Szczepański
Fot. Piotr Niklas

Długo pracowaliście nad swoim albumem?
K.K.: Trudno ustalić początek. Od dawna
fotografuję politechnikę, od ponad 15 lat robię to
systematycznie. Zebrany materiał zdjęciowy urósł
do ogromnych rozmiarów, mam w archiwum
tysiące zdjęć. Wiele miejsc fotografowałem kilkakrotnie: albo zmieniały się warunki oświetleniowe,
albo możliwości sprzętowe, albo okazywało się,
że mam do dyspozycji podnośnik i dzięki temu
mogę wejść gdzieś na dach. Od dawna myślałem
o tym, żeby taka publikacja powstała, ale ważne
było dla mnie również to, żeby materiał był dobrze
opracowany merytorycznie, żeby prezentowane
zdjęcia miały osadzenie historyczne. Namówiłem
Jakuba na to, żebyśmy zaczęli wspólnie pracować
nad albumem.
J.S.: Koncepcja docierała się przez kilka lat
i ewoluowała, ponieważ zespół budynków na
kampusie jest tak duży i skomplikowany, że można go pokazać na różne sposoby. Ostatecznie zdecydowaliśmy się pokazać całość z zachowaniem
proporcji między różnymi epokami historycznymi,
żeby nie koncentrować się tylko na powstaniu

1

tego zespołu na początku XX wieku, tylko żeby
dojść do dzisiejszych czasów. To ważne, ponieważ
teren uczelni jest obecnie wielokrotnie większy niż
na początku. Chcieliśmy pokazać ciągłość historii,
narastanie od rdzenia poprzez realizacje w okresie
międzywojennym, kiedy powstały nowe budynki
i powiększył się obszar uczelni i później – w kilku
etapach – kolejne zmiany powojenne.
Najkrótszy rozdział poświęcony jest zniszczeniom wojennym.
J.S.: Bo zniszczenia nie były wielkie – istotne
były dla Gmachu Głównego, który uległ zniszczeniu tylko w środkowej części. Inne budynki
przetrwały wojnę bez szwanku. To jest wyjątkowa
sytuacja w skali Gdańska, że mamy spory zespół
budynków, w którym zachowało się również tak
wiele drobnych elementów wyposażenia: meble,
posadzki, drzwi, klamki, poręcze schodów – to
także staraliśmy się tutaj pokazać.
Czego nowego dowiedzieliście się o Politechnice przy okazji pracy nad książką?
K.K.: Dotarliśmy do kilku zdjęć w wersji oryginalnej, które nie były dotąd publikowane. Parę
z nich zachowało się na szklanych negatywach,
z których wykonałem skany. Są to doskonałej
jakości fotografie wnętrz Laboratorium Maszynowego.
J.S.: Udało się nam znaleźć kilka dość ciekawych publikacji z nietypowymi ujęciami terenu
uczelni, które pokazują, jak mocno zmieniał się
krajobraz w czasie. Ciekawe są zwłaszcza,
w porównaniu ze stanem obecnym, fotografie pokazujące krótki etap z przełomu lat 20. i 30., kiedy
to uczelnia doszła już do dzisiejszej ul. Siedlickiej,
ale jeszcze tylko boiskami, na których później powstały budynki dawnego Wydziału Hydrotechniki.
Pewnym zaskoczeniem były też niektóre daty
realizacji budynków powojennych. Na przykład
budynek Wydziału Chemicznego (tzw. Chemia B),
którego czas powstania (początek lat 50. – red.)
wskazywałby na to, że powinien być to budynek
socrealistyczny. Tymczasem absolutnie nie ma on
nic wspólnego z socjalizmem. Zadziwiające jest,
że udało się wtedy architektom zrealizować tak
nowoczesny, modernistyczny jak na ówczesne
czasy projekt, kiedy ze względów politycznych ten
budynek powinien wyglądać jak…
Pałac Kultury?
J.S.: Tak, a wygląda jak kontynuacja przedwojennego modernizmu. Widać tu więc pewną
specyfikę rozwoju uczelni.
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Fot. 2. Zespół Politechniki od strony
zachodniej. Po lewej stronie wieża
ciśnień i Laboratorium Maszynowe,
pośrodku budynek Instytutu Elektrotechniki, a za nim Gmach Główny. Fotografia z początku XX wieku.
Obecnie wykonanie fotografii
w podobnym ujęciu nie byłoby możliwe. Na pierwszym planie znalazłyby się nowe budynki wzniesione
w drugiej połowie XX wieku i na
początku obecnego stulecia

2

Wiele się jednak zmieniło…
J.S.: Oczywiście, pierwotny układ urbanistyczny uległ ogromnej przemianie. Zniknęły bardzo
efektowne ogrody, ale to po prostu dlatego, że
brakowało miejsca. Już przed wojną zaczęto
budować na tych terenach zielonych, bo uczelnia
wciąż się rozwijała.

K.K.: Fotografując detale, odkryłem coś,
o czym nikt dotąd nie wiedział. Można to zobaczyć w serii zdjęć dotyczących budynku Wydziału
Elektrycznego (dziś Elektrotechniki i Automatyki).
Miałem okazję fotografować z podnośnika szczyt
budynku, co pozwoliło mi z bliska ująć wszystkie
detale jego fasady. Generalnie detale na historycznych gmachach kampusu są bardzo dopracowane, wygładzone, wypieszczone, wiadomo
dokładnie, co przedstawiają: żarówkę, węże,
smoki… A tutaj znalazłem kamienie, które zostały
potraktowane w inny sposób. Jest forma, ale
łamana, a kamień robi wrażenie surowego. Fotografowałem sobie te rzeczy i zupełnie nic mi to nie
mówiło: jakieś kółko, jakby młotek, rozwidlenie…
Później układałem te zdjęcia na różne sposoby
i znalazłem cztery detale, które ułożyły się
w napis V-O-L-T. Dotąd nikt tego nie opisał.
Detale bardzo ściśle były powiązane z funkcją
danego budynku. Na gmachu Wydziału Elektrycznego znajdziemy więc wyładowania elektryczne,
żarówki, bieguny magnetyczne. Na budynku
Wydziału Chemicznego: symbole chemiczne. Są
też i wewnątrz na balustradach w klatkach schodowych. Na ścianie w historycznym audytorium
namalowany jest okresowy układ pierwiastków
z 1900 roku. Zupełnie już dziś nieaktualny, bo
wielu pierwiastków brakuje, mało tego – jeden nie
jest już obecnie pierwiastkiem!

Krzysztof – można Ci pozazdrościć zrobionych z bliska zdjęć detali z fasad starych
gmachów politechniki, które na co dzień,
z poziomu chodnika, są prawie niewidoczne.
Opowiedz o nich.

Czy udało Ci się sfotografować wszystkie
detale z fasad i wnętrz?
K.K.: Mam nadzieję… ale mam jednocześnie
przeczucie, że na pewno coś jeszcze zostało. Są
miejsca trudno dostępne, do których nie wiadomo

Patrząc na budynki kampusu, które powstały po wojnie, mam wrażenie, że projektowano je z dużym szacunkiem i pokorą wobec
tego, co zastano. Nie są to gmachy rzucające
się w oczy, nie przysłaniają wspaniałej architektury najstarszego zespołu budynków.
J.S.: W większości realizacji powojennych,
niezależnie od czasu powstania, widać ten duży
szacunek dla przeszłości. I to też jest dosyć
zaskakujące, bo przecież to były czasy, kiedy
architektury z przełomu XIX i XX wieku w ogóle się
nie ceniło, w dodatku jeszcze niemieckiej. To, że
politechnika przedwojenna w ogóle przetrwała,
że tych budynków nie przebudowano, nie popsuto
w okresie powojennym, jest dość zaskakujące.
Świadomość, że architektura tego czasu wymaga
ochrony i że ma wartość, zarówno na wschodzie,
jak i na zachodzie Europy pojawiała się dopiero
w latach 60.–70. Przedtem uważano te obiekty za
bezwartościowe i bardzo często je przebudowywano.
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Fot. 3. Na prawym
(zachodnim) bocznym
portalu latarnia morska
odnosi się do budowniczego portów Gotthilfa
Hagena, zaś wieża
gdańskiego kościoła
NMP symbolizuje pracę
architekta Karla Friedricha Schinkla
Fot. 4. Klatka schodowa budynku Wydziału
Elektrotechniki
i Automatyki
Fot. Krzysztof Krzempek

jak podejść i nie wiemy, czy tam coś jest, czy nie.
Na przykład fragment fasady Gmachu Głównego
przy krawędzi dachu. Z przodu wydaje się, że nic
tam nie ma, a jeśli popatrzy się z boku, okazuje
się, że są tam przepiękne rzeczy. Między innymi
zobaczyć można dużą pszczołę – znajdziemy ich
kilka na Gmachu Głównym. Nawet trzony kominów na tym gmachu są przepięknie ozdobione.
W narożnikach są muszle… To są tysiące pozycji.
Można się zastanawiać, dla kogo są te
detale, skoro bez użycia wysięgnika są praktycznie niedostępne. Czy dla postaci alegorii
nauki, która „widzi” je z góry, z zegarowej
wieży, czy dla ptaków, dla Pana Boga?
K.K.: Weźmy grupy postaci trzymające rzygacze
w szczytach fasady Gmachu Głównego. Byłem
zaskoczony, kiedy je zobaczyłem z bliska (w albumie jest seria zdjęć tych postaci). Są rewelacyjnie,
bardzo precyzyjnie wyklepane z blachy miedzianej. Dłonie oddano łącznie z paznokciami, twarze
są pieczołowicie wykonane, widać brwi, rysunek
mięśni na ciałach, jedna postać trzyma model kogi,
inna ster. Sam się zastanawiałem: skoro to jest
widoczne na co dzień wyłącznie z dołu z odległości
20–30 metrów, to po co aż tak precyzyjnie to robić?
J.S.: Inny przykład to kamienne kule ziemskie trzymane przez dwie dłonie nad szczytami
wschodniej i zachodniej elewacji Gmachu Głównego, które widać tylko z okien laboratoriów na
poddaszu – pierwotnie tych okien tam nie było,
powstały niedawno. Tutaj także dokładnie widać
paznokcie i marszczenia skóry na stawach dłoni.
Teraz da się to sfotografować, a pierwotnie
w ogóle nikt tego nie oglądał, jedynie z daleka.

Dlaczego więc zostało to tak precyzyjnie
wykonane?
J.S.: Po prostu: satysfakcja projektantów i wykonawców, że jakość budynków była doskonała
w każdym najmniejszym detalu. Początek XX
wieku to bardzo ciekawy okres w rozwoju budownictwa. Istnieje jeszcze tradycyjne rzemiosło: są
rzeźbiarze, snycerze i blacharze – rzemieślnicy,
niekoniecznie artyści, którzy potrafią wykonać
ręcznie takie detale. Jednocześnie to rzemiosło na
wysokim poziomie spotyka się już wtedy
z nowymi możliwościami technologicznymi.
Przy budowie gmachów uczelni stosowano już
żelbet, wprowadzono stalowe konstrukcje, dające
możliwość budowania wielkich przekryć, bardzo
dużych stropów, dzięki temu ta architektura jest
taka efektowna. Doskonale widać tu spotkanie
tych dwóch światów.
Zresztą autorzy zdawali sobie z tego sprawę
w sposób często ironiczny. W rzeźbach jest bardzo dużo dowcipów. Mamy na przykład smoka
podłączonego do maszyny i nie wiadomo, czy on
kręci kołem, czy ono napędza jego, pod spodem
widać, że wytwarza się jakaś energia. Albo putto
z fasady Gmachu Głównego trzymający w rękach
malutki projekcik tego budynku. Oczywiste było,
że dekoracja ma nawiązywać do funkcji, ale jednocześnie projektanci zrobili to trochę z przymrużeniem oka.
Mieli wolną rękę, że tak sobie gdzieniegdzie żartowali?
J.S.: W detalach na pewno, natomiast ogólne założenie, że dekoracje mają być, wynikało
wprost z decyzji cesarza Wilhelma II, który wtrącił
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rozwoju dzielnicy, szczególnie w części willowej
Górnego Wrzeszcza, powstanie uczelni było bardzo ważnym impulsem.
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Fot. 5. Budynki A i B
Wydziału Chemicznego
Fot. Krzysztof Krzempek

się w etap projektowy. Pierwsza koncepcja mu
się nie spodobała, zgłosił zmianę. To była decyzja
polityczna na najwyższym szczeblu, że budynki
kampusu mają być w stylu jednocześnie lokalnym,
„starogdańskim”, i państwowym, czyli „niemiecko-renesansowym”. Detale są natomiast inne,
autorskie.
Czyli, jak to często bywa, i w tym przypadku inwestor wyznaczał główne kierunki.
J.S.: Albert Carsten, jeden z projektantów
pierwszych budynków politechniki, który nadzorował budowę aż do etapu wykonywania detali, sam
kilka lat po powstaniu uczelni wybudował dom przy
dzisiejszej ul. Batorego, pod numerem 10. I tam
nie ma żadnych dekoracji, poza inicjałami „AC” na
drzwiach wejściowych. Jego gust architektoniczny
był zupełnie inny. Oczywiście gdyby zaprojektował
Gmach Główny jako asymetryczną bryłę bez żadnych dekoracji, nikt by mu tego nie przyjął, to było
zbyt nowoczesne jak na tamte czasy.
Myślę, że tutaj, w zderzeniu gustu Carstena
i cesarskiego zarządzenia, można się doszukiwać
powodów tych żartów: „Mają być dekoracje,
to niech będą, ale przynajmniej śmieszne”, jak
płaskorzeźba na budynku głównego palacza i mechanika ukazująca robotnika wrzucającego łopatą
węgiel do paszczy smoka.
W albumie poruszyliście również temat
otoczenia politechniki i budynków uczelni
powstałych poza kampusem w pierwszych
latach jej istnienia. Dlaczego poświęciliście im
odrębny rozdział?
J.S.: To jest bardzo istotna kwestia, bo kampus
nigdy nie był wyizolowany z Wrzeszcza, który powstawał właściwie równolegle z politechniką. Pod
koniec XIX wieku we Wrzeszczu były tylko letnie
rezydencje i młyny. W momencie powstawania
uczelni stało już kilka kamienic, natomiast dla
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Dlaczego?
J.S.: Okazało się, że potrzebne są setki mieszkań
dla dobrze zarabiających pracowników politechniki. Oni albo sobie budowali, albo kupowali domy
czy też mieszkania. Sprawdzałem, jak to było
w początkach politechniki. W księgach, w których
są listy pracowników, były podawane ich adresy.
Bardzo trudno znaleźć na nich osobę zatrudnioną
na uczelni, która nie mieszkałaby we Wrzeszczu.
Musiały powstać nowe domy, tu nie było za bardzo
gdzie kupić mieszkania. Pierwszy rektor prof. Hans
von Mangoldt mieszkał np. w dzisiejszym żłobku
przy ul. Wassowskiego. Co najmniej kilku pracowników Wydziału Chemicznego podało adres zielonej
kamienicy przy ul. Do Studzienki, należącej obecnie
do wojska. Pewien bogaty docent był właścicielem
willi, w której jest teraz Radio Gdańsk.
Większość budynków, o których piszemy, to
były prywatne inwestycje. Tylko dwie kamienice
między ul. Narutowicza i Puszkina politechnika
wybudowała sama w okresie międzywojennym.
O tym, że mieszkań było za mało, świadczą
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wspomniane listy pracowników. Spora część
z nich jako adres zamieszkania podaje adres
politechniki, mieszkali więc w kampusie. Było tu
kilka służbowych mieszkań, w założeniu przeznaczonych dla najważniejszych osób z obsługi,
jak: mechanik, główny inżynier, palacz, obsługa
portierska, ogrodnik. Pracownicy merytoryczni
poszczególnych wydziałów jednak też w takich
mieszkali, choć trudno teraz do tego dojść, gdzie
się znajdowały, bo wszystkie funkcjonowały pod
jednym adresem.
A inne budynki, o których wspominacie
w tym rozdziale?
J.S.: Sporo było w początkach historii uczelni
instytucji związanych z uczelnią, które budowały
obiekty w sąsiedztwie. Przede wszystkim chodzi
tu o różne bractwa, stowarzyszenia i korporacje
studenckie. Wiele z nich dostawało po prostu gotowe budynki od uczelni. Tak było m.in. z siedzibą
Związku Żeglarskiego uczelni (funkcjonował
w willi przy dzisiejszej al. Zwycięstwa, w której
mieści się konsulat Niemiec) albo z kolejnym
obiektem Związku Sportowego, który powstał,
wraz z kortami tenisowymi, przy obecnej ul.
Uphagena. W okresie międzywojennym politechnika przejęła budynek dawnej loży masońskiej
przy dzisiejszej ul. Własna Strzecha (obecnie
działa tu Laboratorium Wysokich Napięć).
Jak widać – to nie było tak, że równo z płotem
kończyła się uczelnia.
Kto jest adresatem Waszej książki? Osoby
związane w jakiś sposób z uczelnią czy może
takie, które nic nie wiedzą o kampusie i nigdy
tu nie były?
J.S.: Może nawet głównym adresatem są ci,
którzy nic nie wiedzą o politechnice. Nie było
takiego założenia, żeby cokolwiek trzeba było wiedzieć wcześniej, żeby zrozumieć przekaz naszej
publikacji. Natomiast myślę, że dla pracowników,
studentów, absolwentów również może to być
ciekawe, choćby ze względu na bogaty, unikalny
materiał zdjęciowy.
Nasza publikacja powstała w nieczęsto spotykany sposób. Najczęściej najpierw publikuje się
bazowe teksty, czyli obszerne książki opatrzone
aparatem naukowym, a później się je popularyzuje. My zaczęliśmy od wydawnictwa popularnego,
a nad o wiele szerszą i większą wersją pracujemy
teraz i mamy nadzieję skończyć ją w tym roku.
Wywiad ukazał się 7 czerwca 2017 roku na portalu
www.gdansk.pl.

Ryszard Markowski
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Kierownik 45. BAZUNY

ciągle młoda
W dniach kończących letni semestr
akademicki Centrum Zielona
Brama w Przywidzu gościło 45.
Ogólnopolski Turystyczny Przegląd
Piosenki Studenckiej BAZUNA 2017.

H

ala Ujeżdżalni Zielonej Bramy była miejscem trzech wydarzeń, skupionych
w sobotę 1 lipca:
• harcersko-studenckiego projektu ŚPIEWAJMY RAZEM, aktywnego od stycznia 2015
roku, ukoronowanego radosnym, dynamicznym maratonem, z udziałem przedstawicieli
obu kręgów;
• reedycją po półwieczu słynnego „Śpiewnika
Sucharka” (jeszcze do nabycia) zilustrowaną
na scenie programem piosenek z tamtych
lat; w okazjonalnym zespole obecny był
sam redaktor wersji oryginalnej – Zygfryd
„Sucharek” Kwiatkowski;
• Nocą Gwiazd – Wolna Grupa Bukowina,
U Studni, Czerwony Tulipan, zespół Supertrio oraz grupa Bez Jacka ze wspólnym tischnerowskim motywem wolności afirmowanej
piosenką, wraz z artystami niesioną ustami
tysiącosobowej widowni. Występ harcerskiej Grupy Muzycznego Wsparcia z Łukaszem Majewskim potwierdził, że unikalny
politechniczny projekt integracji światów:
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Fot. 1. Sucharek i zespół
Fot. 2. Koncert jubileuszowy – Wolna Grupa Bukowina
Fot. 3. Koncert jubileuszowy – Czerwony Tulipan
Fot. Janusz Wikowski

1

2

3

akademickiego i harcerskiego, na niwie
piosenki znajduje uznanie, zatem będziemy
go kontynuować.
Wyjątkowe wydarzenia zawarte były w programie pozostałych festiwalowych dni:
26
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• Adam Drąg w 45-lecie swojej pracy na scenie ukazał nowy program i nowy zespół;
• Dorota Kuziela przyjechała do nas z główną
nagrodą Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy
Poezję” w Olsztynie.
Czterocyfrowa publiczność sobotniej gali,
obecna mimo ulewnego deszczu, zapamięta
przede wszystkim wspaniałą interakcję, błyskawiczne, obustronne impulsy na linii widownia–
scena.
Przegląd BAZUNA 2017 ukazał potencjał
szerokiego kręgu piosenki studenckiej o wielu
obliczach (silny akcent harcerski), jego niesłabnącą moc i nieustający trend wykonawców
wszystkich generacji do tworzenia, występowania, dawania nam tego, co najlepsze
w piosenkach.
Patronat Honorowy nad imprezą objęli:
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, JM Rektor PG prof. Jacek Namieśnik,
Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP Hm Artur
Glebko, Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski. Głównym organizatorem 45 BAZUNY było
Stowarzyszenie Absolwentów PG.
Z całego serca pragniemy podziękować
naszym patronom honorowym i medialnym,
sponsorom i współorganizatorom oraz wykonawcom – wam wszystkim zawdzięczamy
cudowne, wspólnie spędzone chwile, niezapomniane trzy dni i dwie noce.
Mając w pamięci tak szerokie rozśpiewane
wydarzenie, tym bardziej pragniemy, aby piosenka była z nami przez cały rok. Tę myśl wprowadza w życie intensywny kalendarz spotkań
z piosenką anonsowanych na naszych stronach internetowych. Znaczącym wydarzeniem
będzie tegoroczna Jesień z Bazuną, 3 grudnia
2017 roku w Akademickim Klubie Politechniki
Gdańskiej Kwadratowa.
Zapraszamy do systematycznego odwiedzania portalu www.bazuna.org.pl oraz profilu
społecznościowego www.facebook.com/OTPPSBazuna.
Śpiewajmy razem, z gitarami, przy ognisku,
przed scenami, przez wszystkie cztery pory
roku – bo w piosence zawarta jest radość życia
i nasze człowieczeństwo.
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PG na trzecim
miejscu w klasyfikacji
generalnej AMP!
Agnieszka Głowacka
Centrum Sportu
Akademickiego

Za nami kolejna edycja
Akademickich Mistrzostw Polski
i kolejny rok, w którym Politechnika
Gdańska swój udział w nich kończy
na podium!

W

AMP 2017 udział wzięły 154 uczelnie wyższe z całego kraju, jednak tylko dwie z nich
wystawiły swoje reprezentacje we wszystkich 43
dyscyplinach – były to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Gdańska.
W każdych kolejnych mistrzostwach zawodniczki i zawodnicy Politechniki Gdańskiej
spisują się coraz lepiej i zdobywają coraz lepszy
sumaryczny wynik punktowy. W tym roku nasi
reprezentanci uzyskali 2169,5 pkt. Tak dobry
wynik pozwolił naszej uczelni zająć trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Lepsze okazały się
jedynie Uniwersytet Warszawski (2350 pkt.) oraz
AGH (2296 pkt.). W klasyfikacji uczelni technicznych Politechnika Gdańska zajęła 2. miejsce. Już
czwarty rok z rzędu nasza uczelnia zajmuje
3. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz piąty rok
z rzędu jest druga wśród uczelni technicznych.
Był to również nasz najlepszy rok pod względem liczby medali w klasyfikacji generalnej.
Politechnika Gdańska uplasowała się na
10. pozycji, zdobywając 6 krążków. Nasi zawodnicy zdobyli też aż 14 medali w klasyfikacji
uczelni technicznych. Warto dodać, że od kiedy
w AMP startują wszystkie uczelnie, w klasyfikacji generalnej zdobyliśmy już 42 medale.
W klasyfikacji generalnej reprezentanci Politechniki Gdańskiej zdobyli 1 złoty medal,
4 srebrne oraz 1 brązowy. Na najwyższym
podium po raz czwarty z rzędu stanęli żeglarze, na drugim miejscu uplasowała się drużyna

wioślarzy i zawodników aerobiku sportowego
oraz reprezentanci PG w ergometrze wioślarskim i we wspinaczce sportowej. Na najniższym
stopniu podium stanęli siatkarze plażowi.
Indywidualnie nasi zawodnicy również
zdobyli szereg medali. Złote krążki wywalczyła
wioślarska dwójka w składzie Patryk Butyński
i Rafał Gawędzki oraz żeglarska załoga Patryka
Richtera, Jakuba Surowca i Marka Zalewskiego. W biegu na 100 m triumfował Przemysław
Adamski, w aerobiku sportowym trójka
w składzie Karolina Gajewska, Karolina Kotowska i Natalia Sobolewska, a w ergometrze
wioślarskim – Łukasz Stasiewicz.
Srebrne medale wywalczyła ósemka wioślarska w składzie Michał Baran, Łukasz Stasiewicz,
Szymon Chiliński, Krzysztof Zywert, Michał
Kosiński, Patryk Butyński, Daniel Dwojakowski,
Rafał Gawędzki i sternik Jan Olecki, jak również
jedynka żeńska – Sylwia Zimnicka i męska – Łukasz Stasiewicz. Drugie miejsce zajęli oszczepnik Wiktor Mertka (1. miejsce w klasyfikacji
Uczeni Technicznych – UTE) i karateka Dominik
Korbolewski (do 60 kg, 2. UTE). W trójboju siłowym srebro zdobył Bartosz Śledź (1. UTE),
w ergometrze wioślarskim Sylwia Zimnicka
(w wadze lekkiej kobiet – KL, 1. UTE), zaś w judo
– Leszek Marek (100 kg, 1. UTE).
Brąz trafił do dwójki wioślarskiej w składzie
Szymon Chiliński i Daniel Dwojakowski, żeglarskiej załogi Igora Tarasiuka, Kacpra Ślepowroń7/2017
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skiego i Michała Pietrzaka, a także do Dariusza
Konopelskiego, który startował w AMP
w trójboju siłowym (2. UTE) oraz reprezentantek
PG w aerobiku sportowym Karoliny Kotowskiej
(1. UTE) i w ergometrze wioślarskim – Weroniki
Błaszczyk (w wadze ciężkiej kobiet – KA, 1 UTE).
Po zakończeniu Akademickich Mistrzostw
Polski reprezentanci Politechniki Gdańskiej odnosili kolejne sukcesy. Dariusz Konopelski zajął
czwarte miejsce w Uniwersyteckim Pucharze
Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym. Mateusz Grudzień z sekcji lekkiej atletyki zakwalifikował się do kadry B bobsleistów przygotowującej
się do najbliższych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Nasi zawodnicy odnosili sukcesy na
wodzie – drużyna wioślarzy przywiozła srebrny
medal z Akademickich Mistrzostw Europy,
student Wydziału Architektury Jakub Surowiec
zdobył tytuł mistrza Polski katamaranów
A-class, a adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Marcin Styborski
został najlepszym żeglarzem w klasie Puck.
Gratulacje należą się także Rafałowi Kasprowowi, trenerowi Centrum Sportu Akademickiego,
który poprowadzi młodzieżową reprezentację
Polski badmintonistów.

Jan Bogusławski
Absolwent Wydziału Budownictwa
Lądowego PG (1957)

Sześćdziesiąta
rocznica ukończenia
studiów – XVIII Zjazd
Absolwentów
Wydziału Budownictwa
Lądowego PG rocznik
1952–1957
Niecodzienne wydarzenie miało
miejsce w dniu 26 maja na
Politechnice Gdańskiej. Minęło
bowiem 60 lat od uzyskania przez
nas dyplomów ukończenia studiów
w naszej Alma Mater, na ówczesnym
Wydziale Budownictwa Lądowego.

Z

Wioślarze na Akademickich Mistrzostwach Europy
Fot. z archiwum CSA

28

PISMO PG

7/2017

organizowany dla uczczenia tej rocznicy
XVIII Zjazd Absolwentów został uświetniony atrakcyjną inicjatywą władz Politechniki
Gdańskiej oraz naszych kolegów, Jerzego
Wiensko i Jerzego Ziółko – w dniu 26 maja
w Sali Senatu PG odbyło się spotkanie z rektorem PG prof. Jackiem Namieśnikiem i dziekanem wydziału prof. Krzysztofem Wilde. Sala
ta w czasie naszych studiów była obskurnym
biurem kwestury. Obecnie sala Senatu eksponująca portrety wszystkich rektorów od 1945
roku do chwili obecnej, wyposażona w stylowe
meble gdańskie, robi na każdym duże wrażenie
i podkreśla znaczenie uczelni.
Przybyłych na spotkanie 28 absolwentów
i spore grono osób towarzyszących (rodziny,
dzieci, wnuki) powitał JM Rektor PG prof.
Jacek Namieśnik, podkreślając fakt, że to już
18. zjazd absolwentów rocznika kończącego
studia w 1957 roku: „Jesteście pod tym wzglę-

1

2

3

4

Fot. 1. JM Rektor PG i dziekan WILiŚ otwierają część oficjalną Zjazdu Absolwentów
Fot. 2. Studenci byłego Wydziału Budownictwa Lądowego PG znowu w swojej uczelni
Fot. 3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu mgr inż. Wiesław Stefaniak dziękuje władzom uczelni za przyznanie absolwentom dyplomów i medali pamiątkowych PG
Fot. 4. Współorganizatorka Zjazdu mgr inż. Joanna Piórek-Konopa otrzymuje z rąk JM Rektora PG dyplom honorowy
Fot. Krzysztof Krzempek

dem wyjątkowym rocznikiem na Politechnice
Gdańskiej”.
W trakcie spotkania JM Rektor wręczył
przybyłym absolwentom pamiątkowe medale
Politechniki Gdańskiej i dyplomy honorowe
z okazji 60. rocznicy ukończenia studiów. Za
wyróżnienie podziękował Wiesław Stefaniak,
od lat „Dożywotni” Prezes Komitetu Organizacyjnego Zjazdów WBL PG rocznik 1957.
W roku 1957 było nas 122. Początkowo
zjazdy odbywały się co 5 lat, potem stopniowo
skracaliśmy czas dzielący zjazdy i od paru lat
spotykamy się już corocznie.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy
kawie i ciasteczkach.

Nam, absolwentom WBL PG, trudno jest
ocenić, jak wypadamy na tle innych roczników
WBL i innych wydziałów PG. Jest prawdą, że
każdy z nas jest w swoich oczach wyjątkowy.
Pracowaliśmy jako projektanci, kierownicy
budów, inspektorzy nadzoru robót budowlanych różnych branż. Zajmowaliśmy także inne
stanowiska. Dobrze sprawdziliśmy się w praktyce, zostawiając ślady w postaci zaprojektowanych i zrealizowanych obiektów (budynków,
budowli inżynierskich) w Polsce i na świecie.
Niektórzy z nas byli managerami, organizatorami procesów inwestycyjnych, dyrektorami
różnych firm, urzędnikami administracji państwowej i samorządowej.
7/2017
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5

Fot. 5. Drugi, „turystyczny” dzień Zjazdu,
grupa absolwentów
przed ośrodkiem rekreacyjnym „U Stolema”
oczekująca na wyjazd
na zwiedzanie kolegiaty
dawnego klasztoru
w Kartuzach
Fot. Krystyna Kruk
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Na naszym roku studiowało też dużo dziewczyn (ca 1/3 ogółu studentów). Koleżanki dobrze
się odnalazły w tym, według powszechnego
mniemania, „męskim” zawodzie nie tylko
w czasie studiów, lecz także późniejszej pracy
zawodowej. Spełniały się na odpowiedzialnych
stanowiskach kierowników budów, inspektorów
nadzoru, samodzielnych projektantów – konstruktorów, rzeczoznawców budowlanych czy
też nawet w polityce (poseł Regina Drygalska-Maciejewska). Trzeba pamiętać, że jako kobiety
w tym samym czasie prowadziły domy rodzinne,
rodziły i wychowywały dzieci, tak że nieraz brakowało czasu na wypoczynek.
Myślę, że wspólną cechą takich rocznic jest
chęć podsumowania „życiowego dorobku”,
w tym także zawodowego. Każdy z nas ma taki
dorobek. Wyliczenie osiągnięć i zasług moich
koleżanek i kolegów złożyłoby się na pokaźną
księgę, więc teraz ograniczę się tylko do niektórych nazwisk:
• Andrzej Semrau – wspinał się po szczeblach
kariery w kolejnictwie – od zawiadowcy stacji do władz Kolei Europejskich; był jednocześnie przez kilka lat docentem na PG;
• Tadeusz Duszyński – uznany specjalista budowy obiektów przemysłowych w różnych
krajach, w szczególności Zakład Coca-Coli
w Gdyni;
• Jerzy Jamroż – zdolny konstruktor, przez
wiele lat dyrektor Miastoprojektu i Biura
Projektów Budownictwa Komunalnego
w Gdańsku;
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• Jan Odrobina – inspektor i następnie dyrektor w przedsiębiorstwach resortu budowy
dróg i lotnisk;
• Wiesław Stefaniak – dyrektor Okręgowej
Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ma
za sobą także 12 lat pracy w Iraku, Jemenie
i Laosie z ramienia organizacji FAO;
• Krystyna Domagalska – „legendarny”
kierownik budowy podczas powstawania
Petrochemii w Płocku, a następnie pracownik Energobloku w Gdyni;
• Zbigniew Wojciechowski – dyrektor Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych,
także niemal 10 lat przepracował za granicą,
w Libii i Iraku;
• Roman Grubba – naczelnik biura inwestycji
Północnej Dyrekcji Kolei Państwowych;
• Janusz Palinkiewicz – wieloletni budowniczy
i inspektor nadzoru, koordynator budowy
mostów, wliczając most wantowy im. Jana
Pawła II na Martwej Wiśle w Gdańsku;
• Halina Szewczyk – pracownik naukowy
m.in. w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
Niektórzy koledzy związali się z uczelniami:
• prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, prof. emeritus
PG – specjalista budowy zbiorników stalowych, doktor honoris causa Uniwersytetu
Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
• dr inż. Wiesław Pięciński – wykładał komunikację miejską na Politechnice Lubelskiej;
• dr inż. Henryk Borkowski, docent PG – specjalista konstrukcji drogowych;
• dr inż. Jerzy Wiensko – kierował zakładami
konstrukcji na politechnikach kolejno
w Białymstoku, Rzeszowie i uczelni rolniczej
w Olsztynie;
• dr inż. Jan Bogusławski – Generalny Projektant Komunikacji Miejskiej w Aglomeracji
Gdańskiej, przez siedem lat docent kontraktowy PG, a ostatnio przez dwie kadencje
prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT.
Wielu naszych kolegów przepracowało
znaczną część swej kariery zawodowej za granicą, że wspomnę Jerzego Bączka – budował
rurociągi na terenie b. ZSRR, Lecha Gutkowskiego – pracował w Afganistanie, Bolesława
Gwizdowskiego – był projektantem w Meksyku, Mieczysława Szczerbickiego – działał
w wielu krajach świata, by w końcu osiąść
w Hiszpanii, Jana Nowakowskiego – rozbudowywał kolej w Brazylii.
Jestem przekonany, że nie przynieśliśmy
wstydu naszej Alma Mater.

Wracając do Zjazdu – po spotkaniu w Sali
Senatu udaliśmy się do restauracji Pasibrzuch
mieszczącej się w dawnym Bratniaku (sala
Kwadratowa – stołówka w naszych studenckich
czasach), na wspólny obiad.
Ok. 14.00 autokarem pojechaliśmy zwiedzać niektóre znaczące inwestycje w Gdańsku,
poczynając od Ergo Areny na granicy Gdańska
i Sopotu, Stadionu Energa Gdańsk w Letnicy,
tunelu pod Martwą Wisłą i fragmentu Trasy Sucharskiego. Nieco więcej czasu poświęciliśmy
gdańskim inwestycjom komunalnym dzięki
uprzejmości Romualda Nietupskiego (naszego
młodszego kolegi WBL PG rocznik 1972), który
poświęcił nam swój czas i wygłosił prelekcję
na ten temat. W szczególności dziękujemy za
informacje, połączone z wizją lokalną, o budowie tunelu pod Martwą Wisłą i ilustrację tych
osiągnięć w formie wydawnictwa albumowego
poświęconego Gdańskim Inwestycjom Komunalnym.
Celem przejazdu było przypomnienie nam,
przybyłym z różnych dzielnic Polski, a także
innych części Europy, Gdańska i porównanie
miasta z okresu naszych studiów z dzisiejszą
wspaniałą rozbudową dokonaną w niejednym
przypadku przez naszych nauczycieli akademickich, a także kolegów, byłych studentów.
Na zakończenie przejazdu przez Gdańsk
zatrzymaliśmy się, by obejrzeć Europejskie
Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej – ze względu na ograniczenia czasowe
nie mogliśmy poświęcić im wiele czasu.
Nasz autokarowy spacer po Gdańsku skończył się w Ostrzycach na Kaszubach, gdzie
w ośrodku rekreacyjnym U Stolema był przygotowany nocleg poprzedzony uroczystą kolacją
i wieczorem wspomnień przy muzyce, co niektórym pozwoliło próbować swych sił
w tańcach.
W sobotę 27 maja, po śniadaniu, pojechaliśmy autokarem do Kartuz, gdzie z przewodniczką z Centrum Informacji Turystycznej zwiedziliśmy kolegiatę p.w. NMP (dawny klasztor
o. Kartuzów). Kawa z ciastkiem w refektarzu
klasztornym i tradycyjny „strzemienny”
z odśpiewaniem „jak szybko mijają chwile – jak
szybko mija czas” zakończył nasz XVIII Zjazd
Absolwentów WBL rocznik 1952–1957.
Pod każdym względem udany.
Powrót do Gdańska Koleją Metropolitalną
pozwolił nam spojrzeć na szeroką rozbudowę
metropolii gdańskiej oraz piękną przyrodę
Kaszub będącą w pełni wiosennej krasy.

Awanse naukowe
STANOWISKA
profesor zwyczajny

prof. sztuki
Jan Buczkowski,
prof. zw. PG
Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od
1987 roku pracuje na Wydziale Architektury w Katedrze Sztuk Wizualnych. Doktorat w dziedzinie sztuk
plastycznych uzyskał w 1995 roku, habilitację w 2001
roku, a tytuł profesora w 2014 roku. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. Brał udział
w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Jest
współautorem Systemu Identyfikacji Wizualnej PG
i autorem wielu wzorów użytkowych. Za osiągnięcia
artystyczne otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta
Gdańska w Dziedzinie Kultury.

prof. dr hab. inż.
Piotr J. Chrzan,
prof. zw. PG
W 1980 roku podjął pracę na Wydziale Elektrycznym
w zespole prof. Jerzego Jaczewskiego. W 1988 roku
uzyskał stopień naukowy dr. nauk techn., habilitację
w 1999 roku, w zakresie elektrotechniki: energoelektroniki i automatyki napędu, a tytuł prof. w 2017 roku.
Był promotorem 5 obronionych prac doktorskich
(3 z wyróżnieniem), obecnie prowadzi 2 otwarte
przewody doktorskie. Był recenzentem 14 doktoratów
i 2 postępowań habilitacyjnych. Współkierował międzynarodowym projektem w 6. programie ramowym
UE. Pracował jako profesor zaproszony w Institut
National Polytechnique de Toulouse i w Université de
Poitiers we Francji. Przewodniczył konferencji IEEE
International Symposium on Industrial Electronics,
która odbyła się na PG w 2011 roku. Jest współredaktorem „IEEE Transactions on Industrial Informatics”.
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prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, prof. zw. PG
Od 1985 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej. Zajmuje się syntezą
potencjalnych leków o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwbakteryjnej i immunosupresyjnej. W 1994
roku uzyskała stopień doktora, w 2005 roku – dr. hab., a w 2014 roku tytuł prof. nauk farmaceutycznych na
Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Jest specjalistką z zakresu chemii organicznej i związków naturalnych. Jej
najważniejsze osiągnięcia to: zakwalifikowanie przez NCI (USA) związków do badań in vivo; rekomendowanie
substancji jako adiuwantów stosowanych w antybiotykach do badań klinicznych (GUMed); akceptacja analogów MPA do badań in vivo jako potencjalnych immunosupresantów (patent polski). Otrzymała Srebrny Krzyż
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 18 Nagród Rektora PG oraz Nagrodę Rektora Akademii Medycznej.

prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG
W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki PG i rozpoczął tam pracę. Doktorat obronił w 1978 roku,
habilitację uzyskał w 1991 roku, a w 2015 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1993 roku
pracuje na Wydziale Architektury PG. W latach 1996–1999 był jego prodziekanem oraz członkiem Senatu PG.
Jego zainteresowania badawcze obejmują akustykę architektoniczną. Od 2004 roku prowadzi także wykłady
z akustyki muzycznej w gdańskiej Akademii Muzycznej. W latach 1980–1981 odbył staż naukowy w Uniwersytecie w Salonikach, zaś w latach 1989–1990 przebywał w Stanford University jako visiting scholar, uzyskawszy
stypendium Fundacji Fulbrighta. Prowadzi też aktywną działalność zawodową jako ekspert w zakresie akustyki architektonicznej i ochrony przeciwdźwiękowej, także jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków
Polskich.

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG
Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Architektury PG. W latach
1996–1997 studiował na MIT oraz na Harvard University (w ramach stypendium Fulbrighta). W 2001 roku obronił pracę doktorską poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W 2007 roku, po uzyskaniu
stopnia dr. hab., objął kierownictwo Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego. W 2016 roku otrzymał
tytuł naukowy prof. nauk techn. Reprezentuje dyscyplinę architektura i urbanistyka. W trakcie swojej kariery
współpracował m.in. z programem UNDP w Polsce oraz udzielał się przy realizacji projektu Młode Miasto
w Gdańsku. Pełni funkcję prezesa TUP (od 2015) oraz wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia
Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP) (od 2011).

prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska, prof. zw. PG
Od 1983 roku pracuje na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej. Doktorat w zakresie chemii
uzyskała w 1985 roku (rozprawa pt. „Synteza analogów sideroforów pochodnych kwasu cytrynowego”), habilitację – w 2000 roku („Stereochemia oraz spektroskopia związków o szkielecie 3-oksa- oraz 3-azabicyklo[3.1.0]
heksanu”), tytuł naukowy profesora – w 2013 roku. Do jej najważniejszych osiągnięć należy 60 publikacji w czasopismach z listy JCR (IF >168, indeks Hirscha = 14), a także 4 patenty krajowe i zagraniczne. Została wyróżniona kilkunastoma Nagrodami Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
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prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG
Pracuje na Wydziale Architektury od 1987 roku, specjalizuje się w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
W 1995 roku uzyskała stopień doktora, w 2007 roku stopień doktora hab., a w 2016 roku – tytuł profesora. Jej
najważniejsze osiągnięcie to wypracowanie oryginalnego ujęcia teoretycznego ukazującego proces przekraczania granic pomiędzy architekturą i wodą oraz jego konsekwencji dla współczesnego kształtowania budynków
i przestrzeni miejskich. Została wyróżniona m.in. Nagrodą Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
za pracę doktorską (1995) i Nagrodą Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną (2007). W 2011 roku została
powołana do Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, zaś w 2014 roku – do Rady European Association for
Architectural Education i rozpoczęła pracę w ramach Research Committee i Research Academy.

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG
Został zatrudniony w Katedrze Historii Architektury na WA w 1974 roku. Pracę doktorską obronił w 1997 roku.
Tytuł dr. hab. otrzymał w 2009 roku, zaś prof. nauk techn. w 2015 roku. Zajmuje się historią architektury
i konserwacją zabytków Pomorza, szczególnie działalnością budowlaną i artystyczną cystersów. Do ostatnich
najważniejszych prac należą: „Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku. Świątynia
zakonna białych mnichów” (2006) oraz „Wystroje artystyczne kościoła pocysterskiego w Oliwie” (2013). Do
cennych prac wykonanych w zespole należą badania Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku (2015) i dawnego
Domu Dobroczynności w Gdańsku (2016). Za swoją działalność otrzymał nagrody m.in.: Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (1998), im. Prof. Jerzego Stankiewicza (2008), Conservator Ecclesiae (2011).

prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, prof. zw. PG
W latach 1996–1999 był zatrudniony na Wydziale Inżynierii Lądowej w Katedrze Mechaniki Budowli, od 2000
roku pracuje na Wydziale Architektury w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego.
Reprezentuje dyscyplinę naukową budownictwo. W 1985 roku uzyskał doktorat, następnie habilitację (1998)
i profesurę (2007). Jest autorem i współautorem około 100 publikacji naukowych, w tym 9 książek i 7 artykułów
z tzw. listy filadelfijskiej. Otrzymał nagrodę naukową im. S. Hueckla w dziedzinie budownictwa lądowego,
przyznaną przez Wydział Nauk Technicznych PAN (1999), dwa wyróżnienia Ministra Budownictwa RP za publikacje (2007), Złoty Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP (2015), osiem indywidualnych i zespołowych Nagród Rektora PG za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej i za wyróżniającą się działalność
dydaktyczną.

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. zw. PG
Pracę w Instytucie Architektury i Urbanistyki (obecnym Wydziale Architektury) Politechniki Gdańskiej podjęła
w marcu 1974 roku w Zakładzie Historii Architektury, rozpoczynając badania w dziedzinie architektury XX wieku. Stopień doktora uzyskała w 1988 roku, stopień doktora habilitowanego w 2005 roku, a tytuł naukowy profesora nauk technicznych w 2016 roku. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych polskich i zagranicznych,
pośród których najważniejsze są 3 autorskie książki: „Gdynia – miasto dwudziestolecia międzywojennego.
Urbanistyka i architektura” (1993); „Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego” (2003); „Orłowo – perła międzywojennej Gdyni. Dzieje i architektura” (2013). Otrzymała wiele nagród
naukowych, w tym 3 nagrody ministra. Jest prekursorką badań architektury gdyńskiego modernizmu.
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prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG
Od 1983 roku jest zatrudniony na Wydziale Architektury w Katedrze Architektury Mieszkaniowej. Zajmuje się
architekturą i urbanistyką. W 1995 roku uzyskał doktorat, w 2006 roku habilitację, a w 2016 roku profesurę.
Jego najważniejsze osiągnięcia to zaprojektowanie kwartału kamienic w Gdańsku przy ul. Szerokiej (realizacja
2012), budynku „B” Centrum Nanotechnologii PG (realizacja 2015), Centrum Ekoinnowacji PG (projekt 2016).
Został uhonorowany Nagrodami Rektora PG za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej (1986, 1992,
1995, 2006, 2009, 2012, 2015), otrzymał wyróżnienie Rektora PG za rozprawę doktorską (1996) oraz wyróżnienie
Ministra Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej za pracę habilitacyjną (2007).

profesor nadzwyczajny
dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz, prof. nadzw. PG
Został zatrudniony w 1990 roku na Wydziale Elektroniki PG. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1990 roku na Wydziale Elektroniki PG, a doktora nauk
technicznych i doktora habilitowanego odpowiednio w roku 1997 i 2013 na WETI. Zajmuje się zagadnieniami
z dziedziny elektroniki, w szczególności projektowaniem scalonych układów analogowych i analogowo-cyfrowych o niskim napięciu zasilania i małym poborze mocy. W latach 2003–2004 był profesorem wizytującym
na Wydziale Elektroniki w Uniwersytecie Stanowym w Portland, USA. Był kierownikiem dwóch oraz głównym
wykonawcą 6 projektów badawczych finansowanych przez KBN i NCN. Jest autorem lub współautorem ponad
70 publikacji, w tym 15 w renomowanych czasopismach JCR.

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG
Od 2000 roku zajmuje się w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki WETI budową elektronicznych nanourządzeń zbudowanych z domieszkowanego, półprzewodnikowego diamentu cienkowarstwowego. Przebywał na
12-miesięcznym stażu naukowym post-doc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy), gdzie
pracował w zespole prof. Rainera Hipplera. Zajmował się tam zagadnieniami z zakresu elipsometrycznych
pomiarów cienkich warstw, optycznej diagnostyki plazmy i procesami rozpylania magnetronowego. Został wybrany od udziału w pierwszej edycji programu Top 500 Innovators (Uniwersytet Stanforda). Jest kierownikiem
grantów NCBR, NCN oraz NATO. Otrzymał 9-miesięczne stypendium Senior Fulbright Scholar Program
w California Institute of Technology (Caltech) w grupie prof. Williama A. Goddarda.

dr hab. inż. Jacek Czub, prof. nadzw. PG
Od 2011 roku pracuje na Wydziale Chemicznym PG w Katedrze Chemii Fizycznej. Uzyskał doktorat w dziedzinie nauk chemicznych (2008), w latach 2008–2011 odbył staż w Instytucie Chemii Biofizycznej Maxa Plancka
w Getyndze, następnie obronił habilitację (2016). Kierował projektami badawczymi „Telomeres as targets for
anticancer drug development – a computational approach” oraz „Mechanizm transferu i konwersji energii
w obrębie katalitycznej części syntazy ATP”. Otrzymał m.in. stypendium dla młodych naukowców w programie
START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium podoktorskie Towarzystwa Maxa Plancka, subsydium
badawcze Homing Plus przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
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dr hab. inż. Marek A. Galewski, prof. nadzw. PG
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 2003 roku rozpoczął pracę na Wydziale Mechanicznym, gdzie w 2007 roku uzyskał stopień dr. inż. Brał udział w pracach badawczych dotyczących redukcji drgań w obrabiarkach. Podjął także tematykę zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji
w identyfikacji modalnej. Owocem tych działań było nadanie w 2016 roku stopnia dr. hab. w dyscyplinie
budowa i eksploatacja maszyn za cykl publikacji dotyczących rozwiązań mechatronicznych w nadzorowaniu
drgań w procesie frezowania. Od czerwca 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. Jest autorem
i współautorem 60 publikacji (w tym 7 JCR i 1 podręcznik). Brał udział w 5 projektach badawczych, a za swoją
działalność kilkukrotnie otrzymał Nagrody Rektora PG.

dr hab. inż. arch. Robert Tomasz Hirsch, prof. nadzw. PG
Od 1989 roku jest zatrudniony w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków WA. W pierwszych latach pracy zawodowej tematem jego zainteresowania były historyczne fortyfikacje. W 2001 roku
obronił pracę doktorską pt. „Średniowieczne mury obronne miast Pomorza Gdańskiego”. Od 2000 roku nowym
obszarem jego aktywności badawczej stała się architektura modernistyczna I połowy XX wieku. Badania
i ochrona tej architektury realizowane są w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym miasta Gdyni. W 2016
roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jako główne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym wskazana została monografia pt. „Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej
Gdyni. Zarys problematyki”.

dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG
Od 1999 roku pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Doktorat z dziedziny elektroniki uzyskała w 2008 roku (z wyróżnieniem). Była kierownikiem
projektów: „Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi”,
„Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem”, „Optoelektroniczne warsztaty
dla młodzieży Light for better life” i „Optymalizacja parametrów niskokoherencyjnego, interferometrycznego
czujnika temperatury”. Uzyskała, samodzielnie lub w zespole, 3 patenty, liczne indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora PG oraz nagrody w konkursach eNgage, INTER i Innowacja jest Kobietą, złote medale za „System
wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych” podczas XI Targów TECHNICON-INNOWACJE 2015, XIX
Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016 oraz
w Rumunii.

dr hab. sztuki Dominika Krechowicz, prof. nadzw. PG
Od 1996 roku pracuje na Wydziale Architektury w Katedrze Sztuk Wizualnych. Zajmuje się dziedziną: sztuki
plastyczne, dyscypliną: sztuki piękne. Od 1996 roku pracowała na stanowisku asystenta, w 2000 roku uzyskała
kwalifikację I stopnia, w 2013 roku – stopień doktora hab. Od 2017 roku pracuje na stanowisku profesora PG.
Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1991), Brązowy Medal w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie
Malarstwa „Bielska Jesień” (1997), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2002), Stypendium The
Pollock-Krasner Foundation (2006), Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2014). Zrealizowała cykle prac malarskich: „Flagi”, „Historie obrazkowe”, „Alians znaków” oraz cykle fotograficzne: „Działki”,
„Double time”, „Błękit Szadółek”.
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dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. nadzw. PG
Tytuł magistra inżyniera obronił w 2003 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Od
2003 roku jest związany z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W 2007 roku
obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem
i współautorem ponad 70 artykułów naukowych, w tym 2 monografii oraz 2 rozdziałów w podręcznikach.
Ponadto jest autorem 5 zgłoszeń patentowych oraz jednego patentu, wykonawcą 11 krajowych projektów
badawczych oraz kierownikiem jednego z nich. Od 2008 roku współpracuje z przemysłem.

dr hab. inż. Marian Piwowarski, prof. nadzw. PG
W 1995 roku został zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa i do 2015 roku pracował
w Katedrze Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych (obecnie Automatyki i Energetyki). Od 2015 roku
pracuje na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej, w Zespole Mechaniki
Płynów i Maszyn Przepływowych. Zajmuje się mechaniką i budową maszyn. Tytuł naukowy mgr. inż. uzyskał
w 1996 roku, stopień naukowy dr. nauk techn. w 2002 roku, a dr. hab. nauk techn. w 2014 roku. Jest autorem
m.in. 9 monografii naukowych, 64 publikacji recenzowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych,
22 zgłoszeń patentowych i 6 przyznanych patentów, 39 osiągnięć projektowych i technologicznych. Czterokrotnie został wyróżniony Nagrodą Rektora PG za szczególne osiągnięcia naukowe i raz Nagrodą Gdańskiego
Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie nauk technicznych.

dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nadzw. PG
Od 1984 roku pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, gdzie obecnie jest kierownikiem Zespołu Optoelektroniki w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Stopień doktora w specjalności
optoelektronika uzyskał z wyróżnieniem w 1994 roku, a doktora habilitowanego (również z wyróżnieniem)
w 2010 roku. W 1996 roku odbył półroczny staż podoktorski w Laboratorium Pomiarów i Czujników w Kajaani,
należącym do Uniwersytetu w Oulu w Finlandii; na tym samym uniwersytecie w latach 1997–2003 przepracował naukowo 21 miesięcy. Specjalizuje się w optoelektronice i fotonice. Jest autorem lub współautorem
ponad 150 prac naukowych. Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN, otrzymał 18 razy
Nagrodę Rektora PG, a także Nagrodę Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG
Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym i w 2000 roku został na nim zatrudniony. Doktorat z mechaniki
płynów obronił w 2002 roku. Drugi doktorat z wymiany ciepła obronił w 2009 roku w Brunel University w Londynie. Habilitował się w 2012 roku na PG w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność mechanika
płynów. W latach 2000–2002 przebywał na stażu w London South Bank University, a w latach 2006–2008
w Brunel University. Specjalizuje się w zagadnieniach mechaniki płynów, bioprzepływów, optymalizacji, CFD
i metodach numerycznych. Autor ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych oraz 4 książek poświęconych mechanice płynów i optymalizacji. W roku 2004 został laureatem pierwszej nagrody im. prof. Elsnera
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za najlepszą pracę z mechaniki płynów.
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dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG
Jest zatrudniony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 1974 roku. W pierwszych latach
pracy uczestniczył w opracowaniu 9 systemów pomiarowo-diagnostycznych do kontroli produkcyjnej,
wdrożonych w przemyśle. Od 1983 roku pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Uzyskał stopień doktora w zakresie elektroniki i metrologii elektronicznej (1992) oraz
stopień doktora hab. w tej samej dyscyplinie (2010). Jest autorem i współautorem 3 patentów oraz ponad 100
publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Zajmuje się diagnostyką układów elektronicznych,
modelowaniem i symulacją systemów elektronicznych, zastosowaniem statystyki Bayesowskiej do oceny
niepewności pomiarów, badania zgodności i analizy ryzyka. Wypromował 56 inżynierów i 1 doktora.

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG
W 1989 roku został zatrudniony na Wydziale Architektury w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedra
Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku
na Politechnice Wrocławskiej – tytuł dr. hab. Zajmuje się zagadnieniami projektowania przestrzeni dostępnej
dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Jest autorem ponad 40 artykułów z tematyki projektowania
uniwersalnego i Standardów Dostępności wdrażanych obecnie w polskich miastach. Jest twórcą wzorów przemysłowych i użytkowych wspomagających poruszanie się osób niewidomych. Od 2014 roku organizuje warsztaty partycypacyjne „Projektowanie uniwersalne – jak żyć razem, nie obok siebie”. Jest inicjatorem powołania
na PG Centrum Projektowania Uniwersalnego. Współpracuje w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi,
samorządami lokalnymi i NGOs.

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. nadzw. PG
Od 1995 roku pracuje na Wydziale Architektury, od 2001 roku jako adiunkt, od 2017 roku jako prof. nadzw. PG.
W latach 2014–2015 był prof. nadzw. UWM na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w latach 2009–2014 wykładowcą na studiach podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich” na WA PG w zakresie rewitalizacji terenów
poprzemysłowych i pokolejowych. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora (praca wyróżniona), w 2012 roku obronił
rozprawę habilitacyjną na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
i Północnej Okręgowej Izby Urbanistów, doradcą PKP PLK S.A. w zakresie budowy Kolei Dużych Prędkości
w Polsce oraz Zarządu Centrali PKP S.A. w zakresie przebudowy polskich dworców.

Rektor Politechniki Gdańskiej, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG i Samorządem Studentów PG,
zapraszają na uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej, które rozpocznie się 22 listopada 2017
roku o godz. 13:15 w Auli Gmachu Głównego PG. Będzie ono poświęcone znamienitym jubileuszom organizacji studentów i absolwentów naszej uczelni. Szczegółowy program obchodów będzie opublikowany na stronach domowych
SAPG oraz SSPG.
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Fot. Krzysztof Krzempek

Pochwała różnorodności
– historia jednego wydziału
Julita Wasilczuk
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

Różnorodność oznacza złożoność z rzeczy, osób itp. różnego rodzaju, tak
głosi słownik PWN. Synonimami różnorodności są rozmaitość, bogactwo,
różnokierunkowość, wielotorowość, inność, niejednolitość i nawet
odmienność.

R

óżnorodność nas otacza, chociaż w wielu
obszarach staramy się ją zwalczać, bo tak
jest wygodniej. Wtłaczamy ją w zestandaryzowane reguły, tworzymy procedury, które
z jednej strony ułatwiają życie, z drugiej niszczą
różnorodność. Tyle tytułem wstępu.
Kształcenie w dziedzinie organizacji i zarządzania na uczelniach technicznych w Polsce
ma długą tradycję. Już w latach 70. XX wieku
niektóre politechniki w swoich strukturach miały instytuty lub wydziały prowadzące badania
i kształcenie w tym obszarze. Z tej perspek-
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tywy 25 lat Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej może i nie robi takiego
wrażenia, jednak patrząc na ten jubileusz
przez pryzmat osiągnięć, nie mamy się czego
wstydzić.
Jesteśmy najmłodszym wydziałem na PG,
decyzja o jego powstaniu zapadła w lipcu
1992 roku na posiedzeniu Senatu Politechniki
Gdańskiej. Wydział Zarządzania i Ekonomii nie
wyłonił się z niebytu – powstał z połączenia
Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych oraz Instytutu Organizacji i Projektowania

JUBILEUSZ 25-LECIA WZiE

Fot. Krzysztof Krzempek

Systemów Produkcyjnych działających długo
przed utworzeniem wydziału. Jednak nauki
ekonomiczne i humanistyczne były uprawiane
w murach politechniki już przed wojną, na ówczesnej Technische Hochschule, a kontynuowane w wersji upolitycznionej także po niej – kto
nie wierzy, może sięgnąć do obszernego opracowania historycznego prof. Adama Skrzypka,
opublikowanego w „Piśmie PG” nr 5/2003.
Nowy wydział na pierwszy rzut oka wydawał
się wszystkim odmienny. Przez kolejne lata
na uczelni mówiło się o specyfice Wydziału
Zarządzania i Ekonomii, chociaż w rzeczywistości każdy z wydziałów Politechniki ma swoją
specyfikę.
W pierwszych latach kluczowe były nabory studentów, ale już pierwszy nabór okazał
się dużym sukcesem, a moda na studiowanie
„zarządzania i marketingu” sprawiła, że wydział
nie był w stanie przyjąć wszystkich chętnych.
Połączenie treści inżynierskich z ekonomicznymi, dzięki swojej różnorodności, pozwoliło na
kształcenie studentów, którzy byli rozchwytywani na rynku pracy. Uelastycznienie studiów
poprzez zaoferowanie uzupełniających studiów
z zarządzania tym, którzy kształcili się na

kierunkach technicznych, było strzałem w dziesiątkę. Wszak prędzej czy później zdecydowana
większość inżynierów kończy na stanowiskach
kierowniczych. Mocną stroną oferowanych
studiów była i jest kadra reprezentująca różne
dziedziny i dyscypliny nauki, od filozofów,
psychologów, socjologów, prawników, politologów, ekonomistów, matematyków i fizyków, po osoby z obszaru nauk o zarządzaniu,
mechaniki, informatyki, chemii i towaroznawstwa. Ta różnorodność pozwoliła na uruchomienie kolejnych studiów: europeistyki (od
2007 do 2014), informatyki i ekonometrii (od
2008) przekształconej w roku 2014 w analitykę
gospodarczą, ekonomii (2016) i na koniec najmłodszego dziecka dydaktycznego: inżynierii
danych, prowadzonych wraz z Wydziałem
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Oprócz różnorodności oferty dydaktycznej zadbaliśmy także o różnorodność wśród
studentów – wprowadzona od roku 2006 specjalność na II stopniu, a od 2007 roku kierunek
studiów na I stopniu w języku angielskim przyciągnęły chętnych z całej Europy, ba – z całego
świata bez mała. Studiują u nas reprezentanci
czterech kontynentów, brakuje nam tylko stu7/2017
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Wyróżnienie PKA
Fot. Krzysztof Krzempek
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dentów z Australii i Antarktydy. Ten pierwszy
brak nadrabiamy, zatrudniając wykładowcę
australijskiego uniwersytetu, z drugim jakoś
musimy się pogodzić. Obecnie studenci na
WZiE mogą studiować w języku angielskim na
czterech kierunkach. Od 2008 roku oferujemy studia MBA, które jako nieliczne w Polsce
mogą poszczycić się międzynarodową akredytacją AMBA. Umiędzynarodowienie wydziału
przejawia się także przynależnością do prestiżowych stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych – od 2008 roku należymy do grona
1000 najlepszych szkół biznesu na świecie,
notowanych w rankingu Eduniversal, plasując
się wysoko w rankingach europejskich.
Pomimo dużego obciążenia dydaktyką, od
początku funkcjonowania wydziału pracownicy
angażowali się w badania naukowe. Liczba
realizowanych projektów rosła, rosła też liczba
wydawanych książek i publikowanych artykułów. Szacunki pewnie nie są bardzo dokładne,
ale wygląda na to, że od początku funkcjonowania wydziału opublikowaliśmy 210 monografii krajowych i 24 zagraniczne, co daje 10 sztuk
rocznie, i trochę mniej, bo ponad 4 artykuły na
liście JCR rocznie. Dzięki różnorodnej tematyce
nasze prace są znane i cytowane przez naukowców reprezentujących różne dziedziny
i dyscypliny nauki. Oczywiście nie ilość, a jakość
się liczy, a z nią także nie jest najgorzej, o czym
świadczy sukcesywnie powiększane portfolio
uprawnień naukowych, zaczynając od praw do
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doktoryzowania w naukach ekonomicznych,
w dyscyplinie ekonomia (1994), w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu (2009), praw habilitacyjnych w ekonomii (2011) oraz w naukach
o zarządzaniu (2016). Jesteśmy jedynym
wydziałem spośród siedemnastu wydziałów
nietechnicznych na politechnikach w Polsce
mającym pełne prawa naukowe w dwóch dyscyplinach nauk ekonomicznych.
Z perspektywy 25 lat łatwo pisać o sukcesach, wiemy jednak, że nie wszystko nam
się udawało. Bo jak napisałam na początku,
różnorodność to także inność, a inność budzi
często nieufność. Nie było łatwo przekonać
środowisko ekonomiczne w Polsce, że na
uczelni technicznej można uprawiać nauki
ekonomiczne na wysokim poziomie. Jedynie
pierwsze prawa naukowe przyznane zostały
nam bezboleśnie, przy każdych następnych
musieliśmy udowadniać w dwójnasób, że na
nie zasługujemy. Zanim uzyskaliśmy wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za studia na
kierunku zarządzanie, musieliśmy się ubiegać
o prawo do prowadzenia kierunku unikatowego – bo standardowe regulacje ministerialne
takich uprawnień nam nie dawały. Także
akceptacja w środowisku samej uczelni nie
była jednoznaczna. Nasze pomysły, które
odstawały od standardowych rozwiązań, nie
zawsze były entuzjastycznie przyjmowane,
bo kto to widział sprowadzać obcokrajowców
na studia, uruchamiać kolejne studia podyplomowe (mamy ich w ofercie ponad 30), pisać
blogi na stronie internetowej itp. Należy jednak
podkreślić, że pomimo naszych odstających
od standardów pomysłów, ostatecznie zawsze
dostawaliśmy jako wydział wsparcie z centrali.
Nie wiem, jakie miał wyobrażenie o przyszłości wydziału jego pierwszy dziekan, prof.
Piotr Dominiak, ani patron tych narodzin,
prof. Edmund Wittbrodt, ówczesny rektor PG.
Pewnie w tak długim horyzoncie czasowym
tego nie rozważali. Wygląda jednak na to, że
wprowadzenie różnorodności w mury Politechniki chyba się udało, a różnorodność pozwoliła
się wydziałowi rozwijać. I mam nadzieję, że to,
co René Dubos (zdobywca Pulitzera, którego
tytuł książki – „A God Within” – został na język
polski przetłumaczony jak w tytule tego tekstu)
pisał w roku 1972 o miastach: „Dzięki różnorodności posiadają one odporność, pozwalającą
przetrwać wstrząsy historyczne i zachować
tożsamość mimo ciągłych zmian”, odnosi się
także do WZiE.
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Słonie i mrówki
Krzysztof Zięba
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

„Małość” i „wielkość” są często w codziennym języku nośnikami wartości
wykraczających poza określenie fizycznego rozmiaru. „Małe” bywa tak
atrakcyjne jak komar uparcie brzęczący nad uchem czy tytułowa mrówka
kąsająca lewą łydkę. I gdzież tam „małemu” do „wielkiego”, tak wielkiego jak
lew czy jak – również tytułowy – słoń. A jednak…

A

jednak na co dzień rzadko zdajemy sobie
sprawę z tego, że na około 1,3 mln gatunków zwierząt żyjących na Ziemi niemal
milion gatunków stanowią owady. Małe, często
nieatrakcyjne (delikatnie rzecz ujmując),
niedostrzegane (lub wręcz przeciwnie – dostrzegane z irytacją lub strachem), a jednocześnie niezbędne dla funkcjonowania każdego
ekosystemu. Bez nich nie byłoby i lwów, i słoni,
i nas – ludzi.
Kiedy trzy lata temu w ramach badania
SEAS pytaliśmy studentów WZiE PG, z kim
kojarzy im się postać przedsiębiorcy, wśród
odpowiedzi pojawiły się licznie biznesowe słonie: Belfort, Gates, Jobs, Kiyosaki, Zuckerberg,
Czarnecki, Kulczyk – by wspomnieć tych najbardziej znanych. Ale nie mniej często padały
też odpowiedzi: mój brat, mama, mój ojciec,
znajomy, ojciec kolegi – odpowiedzi kryjące
w sobie zarówno mrówczy rozmiar firmy, jak
i mrówczą pracowitość ich właścicieli. Czy
w dobie globalizacji i transnarodowych korporacji, których przychody przekraczają wartość
PKB niektórych krajów, warto jeszcze patrzeć
na mrówki?
„Raport o stanie sektora MSP w Polsce” opublikowany przez PARP w końcu ubiegłego roku
szacuje liczbę działających w Polsce przedsiębiorstw na ok. 1,8 mln, co daje ponad 40 firm
na tysiąc mieszkańców. Spośród tych niespełna
dwóch milionów przedsiębiorstw 96 proc. (sic!)
to mikrofirmy, zatrudniające do 10 osób. Wraz
ze swoimi większymi odpowiednikami: małymi
(do 50 osób) i średnimi (do 250 osób) firmami
tworzą one sektor MSP odpowiedzialny za
wytwarzanie połowy PKB naszego kraju i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw siedmiu
na dziesięć osób. Małe i mikrofirmy zatrudniają
obecnie ponad połowę wszystkich zatrudnionych w całym sektorze przedsiębiorstw. Nakła-

dy inwestycyjne w mikrofirmach co prawda nie
imponują swoją wielkością – to zaledwie około
17 tys. zł w przeliczeniu na jedną firmę, ale już
łączne nakłady inwestycyjne sektora MSP
w Polsce sięgają 85 mld zł. Jak widać, mrówek
nie sposób ignorować!
Także i w całej Unii Europejskiej rola sektora MSP jest niezwykle istotna – jak pokazuje
„Annual Report on European SMEs 2015/2016”
na terenie krajów UE 23 mln małych i średnich
firm zatrudniają 90 mln osób (dwie trzecie
zatrudnienia w UE28 w roku 2015) i wytwarzają
ponad 60 proc. wartości dodanej w sektorze
pozafinansowym. Jednak pomimo upływu 27 lat
od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce i przynależności do UE trwającej już 13 lat,
różnice między polską gospodarką a wiodącymi
gospodarkami UE pozostają na tyle znaczne, że
w wielu aspektach wyniki osiągane przez polskie
firmy są wyraźnie niższe od unijnej średniej. Jest
to szczególnie widoczne w odniesieniu do generowania wartości dodanej: przeciętna polska
firma wytwarza wartość dodaną brutto
w wysokości ok. 120 tys. euro, podczas gdy
średnia dla firm w UE wynosi ok. 280 tys. euro.
Polskie mikrofirmy, najliczniej występujące
w gospodarce, wytwarzają zaledwie trzecią
część wartości dodanej generowanej przez
swoje unijne odpowiedniki. Najmniejsze różnice
między Polską a średnią UE występują wśród
firm małych, ale i tu generujemy nieco tylko
powyżej połowy średniej unijnej.
Ma to proste przełożenie na wysokość
wynagrodzeń w polskich firmach. O ile w 2014
roku średnie wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw wyniosło 3899 zł, to wynagrodzenia wypłacane pracownikom wyraźnie
uzależnione były od wielkości firmy, w jakiej
pracują. Mikrofirmy, mające najniższą zdolność do generowania wartości dodanej, płaciły
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swoim pracownikom najniższe wynagrodzenia
– średnio 2315 zł. W małych przedsiębiorstwach
średnie wynagrodzenie wyniosło 2873 zł,
w średnich – 4015 zł, a w dużych – 4731 zł –
a więc dwa razy więcej niż w mikrofirmach.
Druga wyraźna różnica między Polską
a średnią UE zaznacza się w odniesieniu do
struktury branżowej wartości dodanej brutto.
Mimo że sektor usług w polskiej gospodarce
od początku lat 90. XX wieku dynamicznie się
rozwija, to nadal jego udział w tworzeniu wartości dodanej brutto nie przekracza 30 proc.,
podczas gdy średnia w UE to ponad 45 proc.,
a więc o połowę więcej. W rezultacie, ponadprzeciętny wkład w tworzenie wartości dodanej
w polskiej gospodarce mają handel i przemysł.
Przykłady krajów wysokorozwiniętych sugerują, że wkład ten będzie się stopniowo zmniejszał w miarę przechodzenia na wyższy etap
rozwoju. Jednak warunkiem dalszej deindustrializacji polskiej gospodarki i zbliżania się jej
struktury branżowej do wiodących gospodarek
UE jest utrzymanie zdolności do rozwoju szybszego niż ten osiągany przez naszych europejskich konkurentów. Nie będzie to wcale łatwe.
Z nakreślonego powyżej obrazu płyną dla
nas – nauczycieli akademickich – co najmniej
trzy wnioski. Po pierwsze, najwyższy czas
zerwać z mitem „specjalistycznego kształcenia
zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy”.
Jak większość mitów, brzmi on z pozoru atrakcyjnie. Pamiętać jednak należy, że większość
naszych absolwentów podejmujących pracę
w sektorze przedsiębiorstw trafi do sektora
MSP. Jego heterogeniczność jest olbrzymia,
a co za tym idzie, równie duże jest zróżnicowanie zapotrzebowania na pracowników i na
posiadane przez nich umiejętności i kompetencje. Dodatkowo, sektor MSP charakteryzuje
się wysoką dynamiką zmian – co roku w Polsce
około ćwierć miliona nowych firm powstaje
i podobna ich liczba upada. Każe to kształcić
studentów w oparciu o interdyscyplinarne
programy obejmujące szerokie spektrum
zagadnień, umożliwiając im zdobycie tzw.
„miękkich kompetencji”, często zaniedbywanych w programach kształcenia na uczelniach
technicznych. Taki model kształcenia pozwoli
im się łatwo odnaleźć w przyszłości na szybko
zmieniającym się rynku pracy.
Po drugie, o ile mało realne jest kształcenie
studentów tak, by stanowili „produkt gotowy” dla zmieniającego się rynku pracy, o tyle
ważne wydaje się wpojenie im tendencji do
42
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samokształcenia i ciągłego rozwoju zawodowego. Oferta szkoleń i studiów podyplomowych
powinna być stale poszerzana i aktualizowana.
Dobrym przykładem takich działań jest np.
funkcjonowanie Centrum Rozwoju Kompetencji przy WZiE PG, jak również duża liczba
studiów podyplomowych realizowanych na
tym wydziale, spośród których wiele doczekało
się kilkudziesięciu edycji.
Po trzecie, kształcenie studentów powinno
rozwijać w nich tolerancję na porażkę. Porażki są nieodłącznym elementem uczenia się.
Akceptacja porażki ma wielkie znaczenie dla
rozwoju przedsiębiorczości, wszak pierwszy
rok działania przeżywa niespełna trzy czwarte
założonych firm, a po piątym roku na rynku
zostaje mniej niż jedna trzecia z nich. Tymczasem, jak podaje „Raport GEM Polska 2016”,
prawie połowa osób dostrzegających szanse
biznesowe zniechęca się do założenia własnej
firmy, ponieważ obawia się porażki. Poziom
strachu przed porażką w Polsce jest jednym
z najwyższych na świecie, a w połączeniu
z bardzo niskim poziomem zaufania w polskim
społeczeństwie, klimat do podejmowania działalności innowacyjnej, o immanentnie wysokim
poziomie ryzyka nie jest sprzyjający.
Tworząc ambitne plany (vide „plan Morawieckiego”), snując marzenia o milionie
polskich aut elektrycznych przemierzających
ulice naszych miast, czekając z utęsknieniem
na „polskiego Zuckerberga” czy „polskiego
Ubera”, kształćmy naszych studentów na
mądrych, otwartych, kompetentnych, dążących do samorozwoju i świadomych swoich
praw obywateli. Takich, którzy będą cenionymi
pracownikami polskich małych i średnich firm.
Bez obaw – jeśli kiedyś ten „polski Zuckerberg”
się pojawi, również chętnie z nich skorzysta.

Kreatywność w przedsiębiorczości
– czy można się tego nauczyć?
Anita
Richert-Kaźmierska
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

Przedsiębiorczość – choć od dawna stanowi atrakcyjny obszar badań
naukowych, a na co dzień chętnie wplatana jest w dyskurs o gospodarce
i społeczeństwie – ze względu na swoją złożoność i interdyscyplinarny
charakter nie doczekała się jednoznacznej definicji [3, 8, 9, 11].

W

zależności od tego, czy zajmują się nią
specjaliści z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, psychologii, czy innych dziedzin
i dyscyplin naukowych, przedsiębiorczości
przypisuje się odmienne znaczenia.
W gąszczu propozycji definicyjnych dominują trzy ujęcia: przedsiębiorczość jako zestaw
cech i umiejętności umożliwiających jednostce
sprawną, skuteczną i efektywną realizację
celów (ujęcie osobowościowe) [11], przedsiębiorczość jako specyficzny, proaktywny sposób
zachowania jednostki lub organizacji (ujęcie
behawioralne) [4, 10] oraz przedsiębiorczość
jako proces tworzenia (kreowania) nowych
przedsięwzięć i wartości [6]. Ostatnie z ujęć
koresponduje z teoretyczną koncepcją utożsamiającą przedsiębiorczość z czwartym czynnikiem produkcji [5], umożliwiającym w nowatorski i zyskowny sposób pożytkować pozostałe
trzy: ziemię, kapitał i pracę.
Wobec takich znaczeń przypisywanych
przedsiębiorczości nie dziwi społeczne oczekiwanie rozwijania wiedzy i umiejętności
przedsiębiorczych – kluczowych dla rozwoju
jednostki, organizacji i gospodarki, wzmacniania ich innowacyjności i konkurencyjności. Przedmiotem dyskusji pozostaje jednak
kwestia, jak takiej wiedzy oraz umiejętności
dostarczać uczniom i studentom, czego ich
uczyć i przy użyciu jakich metod. Polisemia pojęcia i interdyscyplinarność zjawiska przedsiębiorczości powodują, że na żadne z tych pytań
nie ma jednej, łatwej i oczywistej odpowiedzi.
Dotychczasowe – polskie i zagraniczne – doświadczenia w edukacji przedsiębiorczości pozwalają sklasyfikować stosowane rozwiązania
w czterech ujęciach: „zostać przedsiębiorcą”,
„zarządzać firmą i być jej liderem”, „stawać się
osobą przedsiębiorczą”, „znać teorię ekonomiki przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości” [12].

Relatywnie najprostsze wydaje się uczenie
przedsiębiorczości polegające na zapoznawaniu uczniów i studentów z procedurami
niezbędnymi do uruchomienia własnej firmy,
metodami tworzenia planów biznesowych itp.
Z kolei najtrudniejsze – jak być kreatywnym,
innowacyjnym, radzić sobie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu – w ujęciu „stawać się
osobą przedsiębiorczą”.
Jak uczymy przedsiębiorczości na Wydziale
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej? Studenci wydziału przedsiębiorczości
uczą się zarówno w ramach wyodrębnionego
w programie studiów przedmiotu nauczania
(występującego pod taką nazwą), jak również
innych zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych
realizowanych w czasie całych studiów.
Studenci uzyskują szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania,
przedsiębiorczości i prawa (ujęcie „znać teorię
ekonomiki przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości”), ćwiczą praktyczne umiejętności w obszarze zakładania firm, pozyskiwania środków na
ich funkcjonowanie, budowania zespołów i koordynowania ich pracą (ujęcie „zostać przedsiębiorcą”), zarządzania firmami oraz budowania
i zarządzania relacjami z podmiotami działającymi w ich otoczeniu (ujęcie „zarządzać firmą
i być jej liderem”). Pobudzaniu kreatywności
i innowacyjności studentów (ujęcie „stawać
się osobą przedsiębiorczą”) służyć mają także
projekty realizowane przez nich indywidualnie
lub zespołowo. Najlepsze dostają szansę udziału w wydziałowym konkursie z ćwierćwieczną
historią – Karole.
Poza projektami dedykowanymi zakładaniu
firmy, pozyskiwaniu środków na jej funkcjonowanie, tworzeniu nowych produktów itp.,
studenci realizują również projekty niekomercyjne – równie efektywnie kształtujące
7/2017
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„spróbowania się z biznesem” w Akademickim
Inkubatorze Przedsiębiorczości itp.
Pytanie sformułowane w tytule jest przedmiotem sporu w literaturze od dawna. Cunningham i Lischeron [2] uważają, że przedsiębiorczość jest swego rodzaju talentem, wrodzoną
cechą i nauczyć się jej nie można. Dokładnie
przeciwnego zdania są m.in. Bygrave [1] czy
Hindle [7]. Wydział Zarządzania i Ekonomii PG
od dwudziestu pięciu lat konsekwentnie tworzy
warunki do rozwoju talentów przedsiębiorczych swoich studentów, dostarcza im najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej
przedsiębiorczości, pobudza kreatywność oraz
aktywność ekonomiczną i społeczną, a także
zachęca i wspiera w urzeczywistnianiu innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Konkurs na najlepsze
projekty studenckie
„Karole”
Fot. z archiwum WZiE
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umiejętności przedsiębiorcze. W ostatnim
semestrze były to:
• „Loteria charytatywna – pomagamy Judytce” – polegający na organizacji całodniowego festynu połączonego z loterią
charytatywną i zbiórką funduszy na leczenie
chorego dziecka;
• „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy” –
polegający na opracowaniu autorskich zajęć
dedykowanych dzieciom w wieku przedszkolnym, wraz ze wszystkimi rekwizytami,
oraz ich przeprowadzeniu dla ponad 50
maluchów w jednym z gdańskich przedszkoli publicznych;
• dwie debaty oksfordzkie, w trakcie których broniono i atakowano tezy: „Bardziej
demony niż anioły biznesu – w biznesie nie
ma miejsca na duchowość i wiarę, liczy się
wynik ekonomiczny” oraz „W fazie narodzin
firmy najlepiej korzystać ze środków finansowych pożyczonych od członków bliskiej
rodziny i przyjaciół”.
Rozwój umiejętności i zachowań przedsiębiorczych studentów Wydziału Zarządzania
i Ekonomii wspierają również liczne spotkania
z praktykami biznesu oraz profesjonalistami
różnych dziedzin, „wyjazdowe” zajęcia warsztatowe w inkubatorach przedsiębiorczości
i parkach naukowo-technologicznych, wizyty
studyjne w przedsiębiorstwach, projekty i dyplomy realizowane na zlecenie przedsiębiorstw
pod opieką mentora – praktyka, możliwość
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Czy w negocjacjach są przegrani?
Kultura negocjacji organizacyjnych
Beata
Krawczyk-Bryłka
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

Negocjacje to proces interakcji pomiędzy stronami, które są od siebie
współzależne i dostrzegają konieczność współdziałania, by zrealizować
osobiste cele. Nakładaniu się interesów stron towarzyszy jednak
rozbieżność poglądów, stanowisk i oczekiwań, czyli konflikt. Jego
rozwiązanie jest konieczne, by strony mogły osiągnąć swoje cele i ustalić
zasady dalszych relacji.

M

Wizyta w Chinach
Fot. z archiwum WZiE

astenbroek nazywa proces negocjacji
„dynamiczną równowagą między walką
i współpracą” [6], jednak osiągnięcie tej równowagi jest trudne ze względu na typowe postrzeganie negocjacji jako sytuacji rywalizacji,
w której jedna ze stron wygrywa kosztem drugiej. Tak rozumiane negocjacje, koncentrujące
się na maksymalizacji własnego zysku i wykorzystaniu siły negocjacyjnej przeciwko negocjacyjnym partnerom, są typowe w transakcjach
handlowych, kojarzonych jednak częściej
z akwizycją niż prawdziwymi negocjacjami. Jeśli
biznesowym partnerom zależy na budowaniu
długotrwałej relacji, przynoszącej długofalowe,
obustronne korzyści, traktują negocjacje jako
proces poszukiwania warunków kontraktu,

który jest wygraną dla wszystkich uczestników.
Wśród reguł wartościowego stylu negocjacji
opartych na zasadach (stylu rzeczowego) Fisher,
Ury i Patton podkreślają podejmowanie decyzji
na podstawie merytorycznych informacji
i obiektywnych kryteriów, oddzielania ludzi od
problemu i traktowania rozmówców życzliwie,
przy jednoczesnym zasadniczym podejściu do
wyznaczonych celów [3].
Takie podejście jest szczególnie istotne
w negocjacjach w organizacji, gdzie kontekst
pracy na rzecz jednej firmy wiąże strony
w relatywnie trwałej relacji współzależności.
Kozina, prezentując szeroki kontekst negocjacji
organizacyjnych, pokazuje, że praca w firmie
opiera się na sytuacjach motywów mieszanych
(kooperacja i konkurencja), prowokujących do
stałego podejmowania negocjacji [4]. Kultura
organizacji oraz postawy negocjatorów powinny służyć negocjacjom integracyjnym,
w których respektowane są zasady rekomendowane przez Nęckiego [7]:
• komunikowanie się nie tylko na poziomie faktów, ale również emocji, intencji i oczekiwań;
• jasne i konkretne wyrażanie zarzutów, uwag
wobec rozmówców, unikanie uogólnień
i niedomówień oraz wyrażanie zainteresowania punktem widzenia drugiej strony;
• dostrzeganie i podkreślanie wspólnych interesów i zainteresowań rozmówców;
• okazywanie równości stron w zakresie proponowania rozwiązań, ważności przedstawianych argumentów, wzajemny szacunek
i życzliwość;
• postawa współodpowiedzialności za powstanie i rozwiązanie sytuacji konfliktowej
poprzez podjęte negocjacje.
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Tak prowadzone negocjacje wzmacniają zaufanie w organizacji, budują jej kapitał społeczny, kształtują atmosferę pracy i wzmacniają
zaangażowanie zatrudnionych.
Wielka odpowiedzialność spoczywa
w rękach osób zarządzających organizacją,
bo negocjacje według Druckera są istotną
metodą sprawowania funkcji menedżerskich
[2]. Sposób ustalania strategii, planów firmy,
organizowanie pracy i określanie struktury firmy, kształtowanie systemów oceny, motywacji
i komunikacji oraz rozwijanie ludzi i wyznaczanie kluczowych wartości firmy to zadania
menedżerów, które mogą być realizowane na
drodze negocjacji. Oczywiście alternatywą jest
zarządzanie autorytarne, ale rujnuje ono klimat
zaufania, który jest bezwzględnym warunkiem
integrowania pracowników z misją firmy oraz
budowania jej przewagi konkurencyjnej
w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
Czy polskie firmy są gotowe na wdrażanie
zarządzania opartego na negocjacjach,
w których nie ma przegranych? Odpowiedzią
są badania dotyczące zaufania horyzontalnego i wertykalnego w polskich zespołach
projektowych, prowadzone w kontekście ich
dojrzałości do stosowania zasad empowermentu [5]. Empowerment według autora
koncepcji – Blancharda – to zdolność osób lub
grup do dokonywania celowych, słusznych
wyborów i wykorzystywania ich do podejmowania działań, które przynoszą organizacji zysk
[1], ale również strategia zarządzania, której
istotą jest upodmiotowienie pracowników,
czyli włączanie ich w procesy zarządcze firmy.
Empowerment silnie wiąże się więc z ideą
zarządzania poprzez negocjacje. Przeprowadzone przez autorkę badania pozwoliły dość
wysoko ocenić poziom zaufania w zespołach
reprezentowanych przez badanych pracowników z ponad 130 pomorskich firm (zaufanie
horyzontalne: wynik 3,53/5, wertykalne 3,44/5).
Badania wskazały jednocześnie luki zaufania
pomiędzy pracownikami zespołów dotyczące
dotrzymywania obietnic, dzielenia się informacjami, przewidywalności zachowania (spójności
działań wynikającej ze zgodności wartości i postaw) i okazywania sobie wzajemnie zaufania.
W relacji pomiędzy pracownikami i liderami
najgłębsze luki dotyczyły dotrzymywania przez
przełożonych obietnic, poziomu ich kompetencji merytorycznych, zapewniania poczucia
bezpieczeństwa i dzielenia się informacjami.
Co ciekawe, w obu przypadkach zaufanie po46

PISMO PG

7/2017

między stronami osłabiało się w miarę postępu
współpracy. Kształtowanie kultury zaufania,
polegające między innymi na rzetelnym
i otwartym przepływie informacji, jest więc
wyzwaniem dla organizacji i warunkiem wdrażania w nich strategii zarządzania zgodnych
z modelem negocjacji wygrana–wygrana. Jest
to również wyzwanie dla nas – ludzi tworzących organizacje. Postępowanie zgodnie
z zasadami etyki zawodowej, rozwijanie osobistych i merytorycznych kompetencji, traktowanie współpracowników z szacunkiem i branie
odpowiedzialności za wypowiedziane słowa to
działania, które wpisują się w reguły efektywnych, rzeczowych negocjacji, a jednocześnie
skutkują budowaniem wzajemnego zaufania.
Korzystanie z potencjału zarządzania opartego na negocjacjach jest szczególnie istotne,
gdy weźmiemy pod uwagę warunki, w których
funkcjonują współczesne organizacje. Wysoka konkurencyjność, niedobór pracowników
i projektowy charakter realizowanych przez
firmy przedsięwzięć skłaniają do zabiegania
o pozytywne, długofalowe relacje z klientem,
przyciąganie do organizacji talentów, troski
o pracowników i ich zaangażowanie na rzecz
projektu. Jednocześnie zróżnicowany, globalny, wirtualny rynek pracy wymusza konieczność radzenia sobie z konfliktami i zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników oraz
integrowania ich z celami zespołów i kulturą
organizacji.
W prawdziwych negocjacjach nie ma przegranych, więc powyższe korzyści przekładają
się też bezpośrednio na satysfakcję z pracy,
poczucie osobistych osiągnięć i budowanie pozytywnych relacji, które są marzeniem każdego
pracownika. A wysokie zarobki? To oczywiście
też kwestia negocjacji…
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Zarządzanie humanistyczne
– etyczność wszelkich relacji
Ewa Hope
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

W ostatnich latach niezwykłą karierę robi nowe podejście w zarządzaniu
(zarządzanie, czyli celowe przekształcanie i organizowanie rzeczywistości)
– tzw. podejście humanistyczne; jak piszą Kostera i Nierenberg [7],
zarządzanie, „dla którego człowiek jest celem, nie zaś środkiem do innego
celu, takiego jak zysk lub efektywność”.

Z

decydowanie pobrzmiewa w tym imperatyw kantowski – co niezwykle chwalebne
Podejście takie jednocześnie zwraca uwagę na
kategorię odpowiedzialności: odpowiedzialności w biznesie, odpowiedzialności indywidualnej, odpowiedzialności społecznej. Twórcy
filmu „Chciwość” dość dokładnie przeanalizowali wszystkie te „rodzaje” odpowiedzialności
(a raczej brak tychże) jako główne przyczyny
ostatniego światowego kryzysu ekonomicznego. Działanie odpowiedzialne to nic innego, jak
działanie respektujące normy etyczne i jednocześnie to „przewaga zachowań zainspirowanych troską o dobro wspólne nad dążeniem do
czystej efektywności” [4].
W zarządzaniu nieustannie gubiono gdzieś
po drodze – w trosce o rozwój, efektywność
i zysk – podmiotowość człowieka, ale pojawiały
się koncepcje mające tę podmiotowość odnaleźć. Była koncepcja samozarządzających i samookreślających się zespołów pracowniczych
– zbudowanych właśnie na odpowiedzialności
pojedynczych osób bez zewnętrznego nadzoru,
zarządzanie metodą nieingerującą [8], zespoły
gniazd produkcyjnych – zamiast taśm montażowych w fabrykach, a zamiast przywództwa
(leadership) – podążanie (followership) [6].
Wikipedia czy system operacyjny Linux to
przykłady największych społecznych projektów ludzkości, realizowanych przez zespoły
niehierarchiczne, samozarządzające, które były
możliwe wyłącznie dzięki Internetowi – w dużej
mierze ich uczestnicy są anonimowi, działają
nie dla korzyści własnych czy jakiejkolwiek
organizacji, ale dla dobra wspólnego.
Próby wtłoczenia pracowników w organizacjach tradycyjnych w ramy procedur mają
zagwarantować i organizacji, i pracownikom
największą efektywność. Ale chcąc osiągnąć

największą efektywność, „pracownicy muszą
rozumieć organizację, a nie tylko być w stanie
wypracowywać ustalone wcześniej cele” [2].
Czy to truizm? W Polsce pojawia się jeszcze dodatkowy problem w zarządzaniu ludźmi – otóż
w każdej organizacji funkcjonuje niepodważalna zasada, że szef ma zawsze rację [9], to on
ostatecznie podejmuje decyzje – nawet wtedy,
kiedy zatrudnia specjalistów, którzy sugerują
inne rozwiązania…
Aby społeczeństwo mogło funkcjonować,
istnieją w nim jeszcze organizacje publiczne.
W czasach płynnej nowoczesności [3], której
cechami charakterystycznymi są zmiana
i płynność, organizacje publiczne próbują
dostosować się do nieustannej zmienności,
mnożąc przepisy, regulacje, zobowiązania,
powiększając armię urzędników i potrzebne na nią nakłady finansowe, stając się tym
samym „instytucją opresyjną, biurokratycznym tworem anektującym kolejne obszary
wolności obywateli” [1]. Organizacje więc nie
tylko wewnątrz nie respektują podmiotowości
pracowników, ale tak samo nie respektują
jej na zewnątrz – w stosunku do obywateli,
dla których dobrego funkcjonowania zostały
powołane.
Partycypacja, współodpowiedzialność
i podmiotowość to słowa klucze konieczne dla
zrozumienia etycznego funkcjonowania każdej
organizacji, więc elementarnej prawdy, że to
ludzie są celem każdej organizacji, to oni ją
tworzą, podejmują decyzje i ponoszą ich konsekwencje. Jeśli więc te decyzje będą zawsze
podejmowane zgodnie z zasadami etycznymi,
mamy szansę na przezwyciężenie istniejącej
patologii, a wielokulturowe i interdyscyplinarne
zespoły łączące różne metody badawcze – tym
samym rozszerzając granice nauki [1] – zwięk7/2017
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szają szanse na zrozumienie i rozwiązanie
wielu problemów współczesności.
No cóż, może się jednak zdarzyć, że nie będziemy w stanie zarządzać tym, co sami stworzyliśmy – ponieważ, jak pisze Irena Bauman
[2], przekroczyliśmy już trzy, a zbliżamy się do
przekroczenia kolejnych dwóch z dziewięciu
granic wytrzymałości planety, które zdefiniowali naukowcy [10]. Zastopowanie tego
czarnego scenariusza możliwe będzie „poprzez
procesy, które pozwalają na masową partycypację i ją wspierają” [2] i dopiero wtedy – jak
konstatuje Sally Weintrobe [5] – kiedy zrozumiemy, że wszyscy jesteśmy częścią kultury
braku odpowiedzialności… I tak wracamy do
punktu wyjścia – odpowiedzialność, głupcze! –
chciałoby się zakrzyknąć za klasykiem…

1
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Filozofia nie tylko matką wszechnauk
– o funkcji kształcenia filozoficznego
w edukacji
Andrzej Lisak
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

Mówiąc o filozofii i jej miejscu na uczelni typu akademickiego, należałoby
na początek powiedzieć coś o samej uczelni tego typu. Nazywamy ją w tym
tekście uniwersytetem, ale są nimi i politechniki, akademie artystyczne itd.
A więc odnosi się to też do naszej uczelni, Politechniki Gdańskiej.

U

niwersytety powstały w wiekach średnich,
starając się objąć całą wiedzę, jaką zostawił nam antyk, zarówno świecką, jak i religijną
(dorobek starożytnej patrystyki). Jednak
model uczelni współczesnych ukształtował
się zasadniczo dość późno, bo w początkach
XIX wieku, a wzorem dla nich był Uniwersytet
Berliński. Twórcą koncepcji tego uniwersytetu
był Wilhelm von Humboldt. Wspominając
o nim, nie sposób nie nawiązać do jego słynnej
koncepcji Bildung. Warto też o tym mówić,
bo rzekome nowatorstwo wielu pomysłów na
uniwersytet XXI wieku zadziwiająco przypomina pomysły Humboldta, Kanta, Fichtego,
Schillera czy Schleiermachera. Jak mówi stare
rosyjskie przysłowie: Często najlepszą częścią
nowego jest dawno zapomniana przeszłość. To
ci niemieccy idealiści, oczywiście filozofowie,
stworzyli i upowszechnili teorię wiedzy i jej
społecznej roli.
Dlaczego użyłem niemieckiego słowa
Bildung? W języku niemieckim są dwa słowa,
których sens trudno w przekładzie na język
polski zróżnicować: Bildung i Ausbildung, bo
oba dają się tłumaczyć jako „wykształcenie”.
O Ausbildung mówimy, jeśli chcemy zdobyć
konkretny fach i w związku z tym potrzebujemy konkretnej wiedzy, umiejętności. W tym
celu kończymy szkołę zawodową (może to być
nawet wyższa szkoła zawodowa). W słowie
Bildung pobrzmiewa sens czasownika bilden,
co oznacza tworzyć, formować, kształtować.
Chodzi tu nie tylko o przyswojenie potrzebnej
nam, także utylitarnie, wiedzy, ale właśnie
kształtowanie człowieka poprzez wiedzę,
sposób zużytkowania wiedzy prowadzący do
budowania osobowości, a więc o uszlachetnia-

nie charakteru, o doskonalenie się, o kształtowanie własnego człowieczeństwa. Oznacza to
stawanie się sobą, osiąganie autonomii jako
osoba. Cywilizacja europejska nie stworzyła,
przynajmniej dotąd, w tym celu innej placówki
niż uniwersytet, placówki, która niektórych
ludzi – o pewnym poziomie umysłowym – mogłaby w sposób instytucjonalny wznieść na jak
najwyższy osiągalny poziom człowieczeństwa.
Idea Bildung łączy się bezpośrednio z ideą
kultury, ideą związania rozwoju obiektywnej
nauki z subiektywnym duchowym i moralnym
kształceniem się, powiązania w idei kultury
sfery rozumu i sfery uczuć.
Dzisiaj świat tak szybko się zmienia, że
powszechne jeszcze niedawno zawody odchodzą w niepamięć, a powstają coraz to nowe.
Student na uniwersytecie ma poznawać reguły
myślenia, a nie tylko treść pozytywnej wiedzy;
w ten sposób autonomiczne i wolne myślenie
i zdobywanie wiedzy staje się częścią samego
podmiotu. Naucza się zatem nie faktów, ale
krytyki oznaczającej umiejętność korzystania z rozumu i rozumienie granic jego użycia.
Według Fichtego uniwersytet nie istnieje po
to, żeby wpajać wiedzę, ale po to, żeby uczyć
krytycznego myślenia. Najkrócej – uniwersytet
uczy myśleć, czyli uczy zdobywania wiedzy
jako procesu, a nie pozyskiwania wiedzy jako
produktu.
Jaki jest stosunek uniwersytetu do państwa?
Jest on niezależny od państwa, bo korzyść,
jaką czerpie państwo, nie polega na bezpośredniej użyteczności. Uniwersytet nie produkuje
lepszych podwładnych państwa, ale podmioty
– myślące, wolne, autonomiczne, krytyczne,
twórcze jednostki. Tacy ludzie są państwu po-
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trzebni. Racjonalne państwo musi takich ludzi
edukować, bo tylko tacy ludzie mogą racjonalne państwo tworzyć.
Bildung jest w swej istocie powiązane z ideą
humanum, tego, co w istotnym sensie ludzkie.
Stąd zasadniczą rolę w jego osiąganiu pełnią
nauki humanistyczne z filozofią na czele. Już
w XIII wieku kształtował się kanon takiego humanistycznego kształcenia, obejmujący język
(to jest gramatykę), filozofię moralną (z jej częściami składowymi, którymi są: etyka, polityka
i ekonomia), historię i w końcu retorykę. Ten
ideał kształcenia znajduje wyraz w renesansowej formule res et verba – poznawać rzeczy
i ich nazwy, tak żeby związki między rzeczami
przedstawić sobie jako świat związków między
pojęciami i w ten sposób pojąć porządek świata
i zrozumieć w tym porządku swoją rolę
i miejsce. Z perspektywy humanizmu oznacza
to dzięki prostemu i jasnemu językowi osiągnięcie ideału wolnego ducha, który może
uwolnić się od dogmatyzmu, zdystansować
się od ustalonych powszechnie sposobów
funkcjonowania w świecie. Ten renesansowy
ideał człowieczeństwa kształtowanego przez
filozofię ujmuje się za pomocą formuły użytej
przez Petrarkę: być mitis et amabilis, łagodnym
i towarzyskim. W wyniku renesansowej rewolty
idea kształcenia ożyła więc na nowo.
Nowy rys dało jej znowuż Oświecenie, epoka
rozumu. Immanuel Kant opiera uniwersytet na
rozumie. Oznacza to, że sam rozum ustanawia
porządek dyscyplin w obrębie uniwersytetu
(stary Arystotelesowski podział został przeprowadzony w oparciu o naturę przedmiotów), ale
i sam rozum ma swoją własną dyscyplinę – jest
nią filozofia. Filozofia nie ma zatem żadnej
treści poza czynieniem wolnego użytku
z rozumu. Fakultet najniższy, jakim była
filozofia, przeobraża się w fakultet najwyższy.
Rozum kształtuje człowieka jako byt autonomiczny zdolny do refleksji nad światem
zewnętrznych uwarunkowań.
Z tej krótkiej opowieści wynika po pierwsze,
że sama idea uniwersytetu jest ideą filozoficzną
i powstała dzięki filozofii. W istocie pytania
o to, kim jest człowiek, co może wiedzieć,
a czego nie może, czym ma być wiedza, którą
zdobywa itd., to są pytania filozoficzne. Po
drugie, nie może uniwersytet stracić swojej
krytycznej funkcji, ma nie tylko odpowiadać na
potrzeby rzeczywistości, ale i dostarczać nam
orientacji w tej rzeczywistości, krytycznie ją
ujmować. A to jest zasadniczo obszar filozofii.
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Niektórzy sadzą, że logiczne myślenie, a więc
precyzyjne analizowanie, samodzielność sądu,
staranne argumentowanie to tylko narzędzia
filozofii. Nic bardziej błędnego – to filozofia
sama. Tak ją rozumieją zarówno podstawowe
szkoły filozofii współczesnej, jak i te mające
źródło w kantowskim krytycyzmie i w analitycznej myśli Wittgensteina. Krytyczne używanie rozumu wykracza poza wiedzę o faktach.
Racjonalność praktyczna nie jest też czysto
instrumentalna, techniczna. Musimy odpowiadać też na pytania o cele, musimy rozstrzygać, które wartości są wyższe, a które niższe.
Filozofia dopiero daje nam zatem umiejętność
całościowego ujmowania świata w aspekcie
rzeczy i wartości (deskrypcyjnie i normatywnie), co jest warunkiem normatywnej orientacji
w świecie.
Jaką sytuację mamy dzisiaj? Jaka jest pozycja filozofii i nauk humanistycznych? Potrzebni
są nam nie tylko specjaliści, ale i osobowości,
ludzie głęboko rozumiejący otaczający nas
świat, rozumiejący tradycję, z której wyrastamy, i potrafiący się do niej krytycznie odnieść,
mający własne zdanie, zdolni do swobodnej
artykulacji idei i problemów. Filozofia i kształcenie humanistyczne to nie żadna nisza i wieża
z kości słoniowej, to nie kwiatek do kożucha, to
w cywilizacji europejskiej rodzaj samowiedzy,
rozumienie siebie i otaczającego nas świata,
ogarnianie świata jako spoistej całości, umiejętność integracji wielostronnego doświadczenia świata. Taka orientacja w świecie jest nam
potrzebna, gdy jesteśmy redukowani przez
samą rzeczywistość do roli konsumentów,
ewentualnie producentów, jesteśmy redukowani do bycia homines oeconomici, gdzie
wszystko jest, łącznie z wiedzą, towarem.
Jesteśmy jednak obywatelami odpowiedzialnymi za res publica, częściami kulturowych
wspólnot, funkcjonującymi w obrębie historycznie ukształtowanych kulturowych tradycji,
funkcjonujemy w kulturze i poprzez kulturę.
Sens życia nie powstaje poprzez ekonomiczne
interesy. Potrzebujemy wiedzy dostarczającej
nam orientacji w świecie i samorozumienia,
a nie tylko wiedzy utylitarnej, specjalistycznej
(po niemiecku można by to wyrazić krótką
formułą: Bildung vor Ausbildung).
Uniwersytet jako instytucja ulega ciągłemu
przekształceniu. Można chyba mówić o powolnym zmierzchu modelu ustanowionego przez
Humboldta. Jego miejsce w społeczeństwie, jak
i natura samego społeczeństwa przestają być

Tort w kształcie książki
– pierwszego wydania
„Bogactwa narodów”
Adama Smitha
Fot. z archiwum WZiE

jasne. Traci on swoje naturalne związki z losem
państwa narodowego, które kiedyś polegały
na jego misji kulturotwórczej, na kształtowaniu
tożsamości kulturowej w wymiarze narodowym i cywilizacyjnym. Jego funkcje społeczne
i krytyczne ulegają osłabieniu. Uniwersytet
porzuca często swoje zaangażowanie kulturowe. Globalizacja osłabia państwa narodowe
jako główny ośrodek reprodukcji kapitału.
Uniwersytet coraz bardziej staje się przedsiębiorstwem, biurokratycznie zorganizowaną
korporacją nastawioną na klientów. Proces
utowarowienia wiedzy powoduje zanik etosu
uniwersytetu i poważny spadek jego prestiżu.
Prawdziwym władcą uczelni staje się Księgowy.
Studenci nie stanowią wspólnoty, bo każe im
się myśleć o sobie jako konsumentach. Ciekawe, że uczelnie, które mają ambicje w pełni
podporządkować się regułom rynkowym
w USA, odnotowują drastyczny spadek darowizn ze strony absolwentów (co stanowi
w Stanach poważne źródło finansowania uczelni), a czemu się trudno dziwić (tak samo przecież
nabywca samochodu nie czuje wdzięczności
wobec producenta i nie czyni mu darowizn).
Główną cechą współczesnych uczelni akademickich staje się autoreferencja. Dawniejsze wizje
uniwersytetu odnosiły się do jakiegoś zewnętrz-

nego ideału, który kształtował jego model,
u Kanta była to idea rozumu, u Humboldta idea
kultury, idee, którym uniwersytet miał służyć
i do których miał się odnosić. Uniwersytet
współczesny odnosi się sam do siebie, chce być
doskonały, wszędzie powstają jakieś komórki jakości kształcenia, ale tak naprawdę główną rolę
pełni na nim biurokratyczna administracja, bo
idea doskonałości jest doskonale beztreściowa
i ta beztreściowość sprawia, że integracja działań staje się czymś czysto administracyjnym.
Uniwersytety miały kształcić elity. Jak
kształcić elity, gdy szkolnictwo akademickie
samo stało się masowe. Studenci nie czytają.
Nowe media skutecznie eliminują czytelnictwo, a w kraju nad Wisłą i tak nigdy nie było
z tym dobrze (63 proc. Polaków nie przeczytało
w poprzednim roku żadnej książki). Sercem
Uniwersytetu jest biblioteka. Jak kształcić
ludzi, którzy nie czytają? Kiedyś należenie do
elity charakteryzowało się poprzez uczestnictwo w kulturze wysokiej, dzisiaj wszyscy
pochłaniają tę samą papkę popkultury.
Z zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania
uniwersytetu należałoby wskazać na postmodernizację współczesnych demokracji, ukierunkowanych na konsumpcję i unieważniających
refleksyjność. Przejawia się ona w prymacie
kształtowanego przez portale społecznościowe
i media obrazu świata, gdzie obiektywizuje
się mniemania (zamiast poza subiektywność
mniemań wykraczać), gdzie opinie zastępują
fakty, pod pozorem informowania uprawia się
doktrynerstwo, a więc nie tylko deprecjonuje
fakty na rzecz ich arbitralnych interpretacji, ale
i uwiarygodnia się pożądaną interpretację jako
rzeczywistość.
To są liczne problemy, które zagrażają
pozycji filozofii i humanistyki na uczelniach, ale
zarazem, paradoksalnie, otwierają jej nowe pespektywy i wyzwania. Zwróćmy jednak uwagę,
że sama diagnoza tej sytuacji jest już filozofią.
Sytuacja ta pokazuje tym większą potrzebę
obecności filozofii i humanistyki w murach
uniwersytetu jako niezbędnego narzędzia
całościowego rozumienia świata i krytycznego
myślenia, ale i pozbawia nas złudzeń. Programy nauczania dyscyplin filozoficznych na
pewno nie mogą być tak ambitne jak dawniej,
musimy zmierzać w kierunku wiedzy stosowanej, na gruncie której eksperci formułują
odpowiedzi, zamiast doskonalić pytania. Ale
o tych problemach nie muszę już opowiadać, to
są już problemy nas, filozofów.
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Największe problemy współczesnej ekonomii
Aleksandra Parteka
Joanna Wolszczak-Derlacz
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

Międzynarodowe konferencje ekonomiczne, w których uczestniczą
pracownicy WZiE PG, są okazją nie tylko do prezentacji wyników badań, ale
i do przeglądu najnowszych trendów w ekonomii oraz w metodach analizy
problemów współczesnego świata.

Dr hab. Joanna Wolszczak Derlacz i dr hab. inż. Aleksandra Parteka na Światowym
Kongresie Ekonomicznym
Fot. z archiwum WZiE

P

od koniec roku akademickiego 2016/2017
uczestniczyłyśmy w Światowym Kongresie
Ekonomicznym, organizowanym cyklicznie
co 3 lata pod egidą International Economic
Association (IEA). Tegoroczna edycja odbyła się
w dniach 19–23 czerwca 2017 roku w Santa Fe,
Mexico City w Meksyku i zgromadziła 500 ekonomistów z całego świata, a wśród prelegentów
były takie sławy ekonomii, jak: Joseph Stiglitz,
Dani Rodrik, George Akerlof czy Santiago Levy.
Specjalizujemy się w ekonomii międzynarodowej i podczas kongresu zaprezentowałyśmy
wyniki naszych badań nad wpływem globalnych
sieci produkcji (czyli powiązań produkcyjnych
pomiędzy różnymi krajami) na płace.
Tematy poruszane w czasie kongresu odzwierciedlały główne zainteresowania eko-
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nomistów, m.in.: nierówności ekonomiczne,
przeobrażenia na rynkach pracy, zmiany strukturalne gospodarek, wpływ polityki państwa na
rynki, problemy demograficzne, mechanizmy
rynków finansowych, powiązania sieciowe,
migracje i handel międzynarodowy.
Po kryzysie finansowym w 2008 roku na
ekonomistów spadła fala krytyki – że nie potrafili przewidzieć jego nadejścia, że ekonomia
jako nauka została zbytnio sformalizowana,
że nacisk na matematyczną stronę analizy
ekonomicznej przysłonił socjologiczne mechanizmy rynków. Tymczasem prof. Dani Rodrik
z Universytetu Harvarda w swojej prezentacji „Doing (and Teaching) Economics for the
Real World” przekonywał, że sformalizowane
modele ekonomiczne wciąż są kluczowym
elementem ekonomii, a bez ich prawidłowego
stosowania nie jesteśmy w stanie prowadzić
badań, które pozwolą zrozumieć otaczający nas
świat. Według Rodrika problemem nie jest sformalizowanie badań w formie matematycznych
modeli, a raczej ich nieumiejętne i wybiórcze
stosowanie. Skrytykował on podejście stricte
empiryczne, bazujące jedynie na obserwacji
wybranych danych ekonomicznych (tzw. „let
the data tell”) oraz czysto mechaniczną eksplorację danych. Niewątpliwie zostało to spowodowane niesamowitym rozwojem ICT i pakietów
statystyczno-ekonometrycznych, pozwalających na bardzo szybkie obliczenia, niestety
także bez głębszego zrozumienia metod. Nauka
zaawansowanych sposobów modelowania
ekonomicznego (wymagających m.in. solidnej
wiedzy matematycznej oraz interdyscyplinarnego podejścia łączącego różne aspekty ekonomii,
socjologii, etyki) to także wyzwanie dla ekonomistów jako nauczycieli, zwłaszcza na poziomie
studiów doktoranckich. W kontekście badań
interdyscyplinarnych George Akerlof (profesor

Studenci studiów
niestacjonarnych
Fot. Krzysztof Krzempek

Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, laureat „ekonomicznego Nobla” z 2001 r.) podkreślał
związek pomiędzy ekonomią a psychologią,
a Eliana la Ferrara (specjalistka od ekonomii
rozwoju z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie)
analizowała socjologiczne efekty zachowań
ekonomicznych widoczne m.in. w mediach
społecznościowych.
Jednym z największych wyzwań współczesnej ekonomii jest asymetryczny podział
bogactwa na świecie oraz olbrzymie nierówności, jakie występują pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi. Jest to widoczne tak na
poziomie państw, jak i pojedynczych osób. Na
kongresie IEA Joseph Stiglitz (noblista
z 2001 r., profesor Uniwersytetu Columbia)
w prelekcji pt. „Wealth and Income Inequality
in the Twenty-First Century” nawiązał także do
ważnego rozróżnienia pomiędzy nierównościami dochodowymi (income inequality – czyli np.
ile razy więcej zarabiają osoby o najwyższych
zarobkach w stosunku do tych o najniższych
płacach) a nierównościami majątkowymi (wealth inequality – czyli w tym, co kto posiada,
a niekoniecznie zarabia).

Problemy te były też szeroko dyskutowane
podczas innej ważnej międzynarodowej konferencji poświęconej właśnie nierównościom,
w której uczestniczyła jedna z nas (Joanna
Wolszczak-Derlacz) – ECINEQ 2017, zorganizowanej przez City University w Nowym
Jorku. Analizowane tam tematy dotyczyły
głównie problemu redystrybucji dochodów;
metod pomiaru nierówności; wpływu edukacji,
systemów podatkowych i polityki państwa na
nierówności czy zróżnicowania płac między
kobietami a mężczyznami i między różnymi
grupami zawodowymi. Aspekty te są także
przedmiotem zainteresowania wielu naszych
kolegów i koleżanek z WZiE PG.
Przegląd problemów współczesnej ekonomii
podczas międzynarodowych kongresów
i konfrontacja z badaczami ze świata dowodzą
także, przed jakim wyzwaniem stoi polska
nauka. Problemu wciąż nikłej obecności polskich badaczy na forum międzynarodowym
nie da się rozwiązać bez niwelacji nierównego
dostępu do środków przeznaczanych na naukę,
a w obliczu reformy planowanej przez MNiSW
dysproporcja ta jeszcze się powiększy.
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Big data – ekonomia, zarządzanie, technologie
w jednym
Grzegorz Hope
Student studiów
niestacjonarnych
na Wydziale Zarządzania
i Ekonomii
Project Manager IT Alior
Bank SA
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Kto nie słyszał o Big Data? Termin „duża dana” co chwilę obija się o uszy,
ale czym to się je?

P

rodukujemy w każdej sekundzie ogromne
(a nawet potworne) ilości danych. Nie robią
tego tylko firmy, ale także tzw. przeciętni użytkownicy. Udostępniamy np. firmie Google informacje o swoim położeniu, wysyłamy zdjęcia
z konkretnych miejsc, chwalimy się na portalach
społecznościowych, gdzie jesteśmy, co jemy,
z kim, gdzie pójdziemy itd. – po prostu morze
informacji, które sami tworzymy i za darmo
udostępniamy. Dane te są skrzętnie zbierane
przez różne firmy – wspomniany już Google,
Facebook, Netflix, Orange i wiele, wiele innych.
Firma Oracle szacuje obecne rozmiary danych
w Internecie na ponad 8 ZB (zettabajtów), czyli
8 000 000 000 000 000 000 000 (nie liczcie – 21
zer) bajtów – w sumie… bardzo dużo. Trudno
ogarnąć taką dużą kuwetę, jak mawiał znajomy
kot.
W ramach Cisco Connected World Technology Report ponad 1,8 tys. specjalistom IT
z 18 krajów zadano pytania dotyczące Big
Data. Większość pytanych firm rozpoczęła już
zbieranie, przechowywanie oraz analizowanie
dużych zbiorów nieustrukturyzowanych informacji (to właśnie Big Data). Jednak nie
wszyscy z nich korzystają. Około 60 proc.
ankietowanych stwierdziło, że Big Data
z pewnością usprawni proces podejmowania
decyzji (przecież musi być jakiś cel zbierania
danych), ale tylko 28 proc. faktycznie to robi.
Zaczyna pojawiać się problem z gromadzonym
ogromem informacji. Jak z tego skorzystać? Po
co dalej je zbierać? Czy warto ponosić koszty,
żeby uzyskać… Właśnie, co my z tym możemy
zrobić?
Odłóżmy na bok problemy formalne, takie
jak prawa do danych, prawa autorskie, ochrona baz danych, ochrona części składowych
baz danych, ich licencjonowanie, prywatność
użytkowników i ochrona danych osobowych,
bezpieczeństwo przetwarzania itd., itd. – to
jest odrębna grupa zagadnień. O to niech
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martwią się inni. Nas interesuje podstawowe
pytanie – jak zbierane dane wykorzystać? O co
tyle szumu? Jak mówi stare przysłowie: jeśli
nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Autorzy raportu „What’s the Big deal with
Data” opublikowanego przez BSA The Software Alliance w listopadzie 2015 roku podają, że
gospodarka oparta na danych zwiększy światowy produkt brutto o 15 bln dolarów do 2030
roku – jest się zatem po co schylić.
Praktycznie już każdy z nas korzysta
z dobrodziejstw Big Data (oczywiście jest także
wiele problemów i zagrożeń, ale nie psujmy sobie tym razem nastroju). Przykładów jest wiele:
np. Facebook może zaproponować udział
w jakimś koncercie, wcześniej analizując nasze
upodobania (sam je rozpozna na podstawie
oglądanych treści), używając nawigacji korzystamy z danych o ruchu drogowym i wiemy
gdzie jest korek, gdzie pojechać optymalną
drogą – to te mniej istotne, chociaż czasami
bardzo przydatne korzyści. Warto wymienić
parę ważniejszych przykładów wykorzystania
Big Data opisywanych w przywołanym wcześniej raporcie BSA: dzięki analizie danych
z czujników morskich monitorujących fale,
prądy i inne zjawiska można skuteczniej
przewidywać tsunami; z kolei dzięki śledzeniu
ponad 1000 odczytów na sekundę parametrów życiowych wcześniaków wykryto, że
nietypowo stabilne parametry życiowe przedwcześnie urodzonych noworodków skutkują
następnego dnia wysoką gorączką. Dzięki
tym informacjom można wprowadzić działania zapobiegawcze, unikając dramatycznych
wydarzeń. Wiele samorządów wykorzystuje
dane do budowy inteligentnego miasta – na
podstawie szerokiego spektrum danych
o ruchu wybiera się nowe lokalizacje bankomatów, stacji rowerowych – czy też do
kierowania drogową sygnalizacją świetlną
(chociażby trójmiejski Tristar).

Big Data to jednak nie jest łatwy biznes.
Trzeba umieć łączyć dane z różnych źródeł,
czasami na pierwszy rzut oka bardzo odległych.
„Mieć” już potrafimy, ale jeszcze nie umiemy
wykorzystać. Trzeba nauczyć się budować różne algorytmy, a do tego są potrzebni specjaliści
z bardzo różnych dziedzin. Całość jeszcze komplikuje ciągły napływ informacji z Internetu rzeczy (czyli od różnych urządzeń podłączonych
do Internetu, np. pralki wysyłającej powiadomienia na smartfona o zakończonym praniu lub
braku proszku). Big Data już „się dzieje”, tylko
musimy się nauczyć mądrze z niej korzystać.
W pierwszej kolejności trzeba poprawnie
zdefiniować problem, po to, żeby znać cel
przekopywania gór danych. Andrew McAfee,
profesor MIT, podczas swojego wystąpienia na
konferencji Harvard Business Review Polska
w 2016 roku mówił, w czym leży sukces tej
„górniczej” pracy – jest to kwestia właściwego
nazwania problemu biznesowego, jaki chcemy
rozwiązać, i postawienia go w centrum uwagi.
Efekt „przeładowania” ilością danych może być
groźny. Nawet tak doświadczeni w obrabianiu
ogromu danych specjaliści, jak NSA (National
Security Agency), są przytłoczeni ich ilością, do
tego stopnia, że nie są w stanie zidentyfikować
wielu zagrożeń. Już w 2006 roku miało istnieć
w NSA Biuro ds. Sprostania Przeładowaniu In-

formacyjnemu. Na projekty badawcze mające
pomóc w radzeniu sobie z nadmiarem informacji w roku 2011 Agencja wydała 39 mln dolarów,
w 2012 roku ponad 64 mln, by w 2013 roku
zmniejszyć tę kwotę do jedynie 48,6 mln.
Obecnie w ciągu 2 dni produkujemy tyle
informacji, co cała ludzkość do 2003 roku, lub
inaczej: w ciągu ostatnich 2 lat wyprodukowaliśmy 90 proc. istniejących danych! Jako
ludzkość przeszliśmy od dziewiętnastowiecznej
absorpcji informacji do modelu dwudziestego
pierwszego wieku, polegającego na umiejętnej
ich selekcji. Żeby poradzić sobie z problemem
analizy, uczelnie muszą wykształcić wielu
dobrych specjalistów, którzy podołają temu
zadaniu. Potrzebni są fachowcy posiadający
wiedzę nie tylko z zakresu IT, ale z bardzo
różnych dziedzin nauki – ekonomii, socjologii,
zarzadzania, etyki. Poza tym z Big Data korzystają przecież nie tylko firmy IT, ale budowlańcy, elektronicy, menedżerowie itd.
Najważniejsze to mieć otwarty umysł
i myśleć nieszablonowo – czyli po inżyniersku.
To jest nowatorskie wykorzystanie wiedzy dziedzinowej. Big Data jest tylko narzędziem, które
należy umieć użyć w dobrym celu, żeby nie
zrobić sobie krzywdy, jak przy nieumiejętnym
operowaniu młotkiem.
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Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017.
PG z pięcioma nagrodami
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Systemy głębinowe Morświn i Głuptak, układ do wykrywania
i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym
systemie nawigacyjnym GPS oraz projekt bezzałogowego latającego
ambulansu zostały nagrodzone w V edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa
Państwa. Co więcej, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik
otrzymał Medal za Innowacyjność na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności.
Żadna inna uczelnia techniczna nie może się poszczycić taką liczbą
wyróżnień!

K

onkurs promuje produkty i technologie, które mogą zostać zastosowane w systemach
uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych
oraz usprawnić funkcjonowanie systemów
zarządzania kryzysowego. Jego organizatorem
jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb
Mundurowych. Honorowy patronat nad uroczystą galą wręczenia nagród objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
– Laureaci wyróżnień to w większości przedsiębiorcy produkujący na potrzeby Ministerstwa
Obrony Narodowej. W ich gronie znalazły się
tylko dwie uczelnie techniczne: Politechnika
Gdańska, która otrzymała aż pięć nagród, oraz
Politechnika Warszawska, której przyznano
jedną statuetkę – relacjonuje prof. Ryszard Katulski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Prof. Katulski odebrał nagrodę I stopnia za
układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom
elektronicznym typu spoofing w satelitarnym
systemie nawigacyjnym GPS. Spoofing polega
na nadawaniu sygnałów imitujących te wysyłane przez satelity, ale podających zafałszowaną
pozycję nawigacyjną. W 2011 roku irańskie
siły zbrojne wykorzystały tę technologię, aby
przechwycić amerykański bezzałogowy samolot
zwiadowczy. Urządzenie opracowane w ramach
rozprawy doktorskiej zrealizowanej przez dr. inż.
Jarosława Magierę z Katedry Systemów i Sieci
Radiokomunikacyjnych, której promotorem był
prof. Katulski, chroni odbiorniki GPS przed tego
typu zakłóceniami.
Nagrodę Diamentową „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017” przyznano systemom
głębinowym Głuptak i Morświn opracowanym
przez zespół prof. Lecha Rowińskiego
z Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki
Podwodnej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Głuptak to mały, zdalnie sterowany
pojazd podwodny stworzony z myślą o niszczeniu min morskich. Morświn jest przeznaczony
do wykonywania wszelkiego typu prac obserwacyjnych i mapowania dna morskiego za pomocą urządzeń sonarowych oraz lekkich prac
manipulacyjnych związanych z rozpoznaniem,
dokumentacją i niszczeniem obiektów niebezpiecznych. Oba systemy były już wielokrotnie
wyróżniane – Głuptak otrzymał tytuł EuroSymbol 2016, natomiast Morświna nagrodzono na
targach Balt Military Expo 2016.
Kolejną nagrodę otrzymał projekt bezzałogowego latającego ambulansu. Jest to dron
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o masie całkowitej nieprzekraczającej 15 kg,
wyposażony w defibrylator, pulsoksymetr,
termometr i zestaw do iniekcji domięśniowej.
Projekt ten stworzył zespół dr. inż. Tadeusza
Matuszka z Wydziału Mechanicznego, złożony
ze studentów, którzy przygotowali go
w ramach pracy dyplomowej.
– Wszyscy uczestnicy gali Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017 mogli się przekonać, że
nasza uczelnia jest bardzo aktywna na polu
obronności – podsumowuje prof. Katulski.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb
Mundurowych uhonorowało również rektora
Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika.
– Wyróżnienie Medalem za Innowacyjność na
rzecz Bezpieczeństwa i Obronności potwierdza,
że PG prowadzi innowacyjne prace badawcze
o charakterze wdrożeniowym, istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa. Nagrodzone
projekty są gotowe do produkcji i wykorzystania
w praktyce – podkreśla rektor.

MOST Wiedzy – nowoczesne
narzędzie promocji dorobku
pracowników uczelni
Paweł Lubomski
Centrum Usług
Informatycznych PG

31 sierpnia 2017 roku pod adresem mostwiedzy.pl publicznie udostępniony
został portal MOST Wiedzy. Integruje on informacje na temat zasobów
i możliwości uczelni pochodzące z różnych źródeł i baz danych. MOST
Wiedzy to również inteligentna wyszukiwarka, która pomaga w szybszym
przeszukiwaniu bogatych zasobów naukowych Politechniki Gdańskiej.

P

ortal oraz cała platforma, na której jest uruchomiony, powstały w ramach projektu pod
nazwą „Multidyscyplinarny Otwarty System
Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy”. Projekt ten
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014–2020. Stanowi on kontynuację działań realizowanych w ramach dwóch wcześniejszych projektów: eUczelnia oraz CD NIWA.
Rozpoczął się 1 lipca 2016 roku i realizowany
będzie przez 3 lata. Celem projektu MOST
Wiedzy jest połączenie środowiska naukowców, biznesu i społeczeństwa informacyjnego
oraz zapewnienie im przestrzeni współpracy.
Wszystkie zasoby zgromadzone w uczelnianych bazach wiedzy zostały udostępnione
w ramach otwartego dostępu, co wpisuje się
w inicjatywę otwartej nauki i stanowi jeden

z filarów projektu. Bazy te obejmują m.in. informacje o pracownikach naukowo-badawczych,
ich pracach (w tym pełne treści publikacji), realizowanych projektach i grantach, posiadanej
infrastrukturze naukowej, takiej jak laboratoria,
aparatura i zespoły badawcze, opracowanych
rozwiązaniach innowacyjnych, patentach, kursach on-line oraz ofercie technologicznej.
Projekt ma znaczenie ogólnokrajowe. W ramach jego zadań zaprojektowano i wybudowano platformę pozwalającą na integrację danych
z baz ewidencyjnych Politechniki Gdańskiej,
jak również innych uczelni wyrażających chęć
skorzystania z platformy. Platforma charakteryzuje się wysoką wydajnością, dostępnością
i niezawodnością. Spełnia również wszystkie
wymagane normy bezpieczeństwa informacji.
Dostęp do danych jest możliwy poprzez prosty
i intuicyjny interfejs WWW, dostosowany do
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Portal dostępny z każdej
przeglądarki. Zawsze
i wszędzie pod ręką –
wystarczy Internet, by
czerpać inspiracje
z wiedzy
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przeglądania zasobów przy pomocy różnych
typów urządzeń – od standardowych komputerów PC po urządzenia mobilne (ang. Responsive
Web Design). Wprowadzono rozwiązania eliminujące wykluczenie osób niepełnosprawnych.
Zadbano o dobre indeksowanie w wyszukiwarkach internetowych – wdrożone mechanizmy
SEO sukcesywnie poprawiają pozycję w wynikach wyszukiwania popularnych wyszukiwarek,
w tym przede wszystkim Google. Dodatkowo
udostępniony został otwarty, dobrze udokumentowany interfejs programistyczny API.
Otwarty dostęp do zasobów nauki (ang. Open
Access) jest możliwy dzięki wbudowanemu
repozytorium treści. Publikacje są powszechnie
dostępne i wykorzystują otwarte licencje (np.
Creative Commons).
W ramach pierwszego etapu realizacji projektu MOST Wiedzy skupiono się na prezentacji
dorobku naukowo-badawczego pracowników
nauki oraz ich jednostek. Istotnym elementem
było wdrożenie na Politechnice Gdańskiej idei
otwartego dostępu na bazie repozytorium zlokalizowanego na portalu mostwiedzy.pl i jego
promowanie w ramach projektu. W czasie rozmów z pracownikami naukowymi podnoszona
była obawa, czy udostępnianie pełnych treści
nie jest sprzeczne z politykami wydawnictw,
w których prace zostały oryginalnie opublikowane. Jednak znacząca część wydawców
pozwala na udostępnienie w uczelnianym repozytorium wersji po recenzji (ang. post-print)
lub przed recenzją (ang. pre-print) na zasadzie
otwartego dostępu. Czasami wymaga to zwłoki
czasowej (tzw. embarga).
Mając na celu ułatwienie pracownikom naukowym udostępnianie publikacji na zasadach
otwartego dostępu, we współpracy z Biblioteką
PG przygotowano dla osób z naszej uczelni
specjalny proces. W myśl tego procesu autor,
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przy okazji rejestracji swojej pracy w systemie Moja PG, dodatkowo wgrywa pełną treść
publikacji. W kolejnym kroku wykwalifikowani
pracownicy Biblioteki PG zweryfikują z polityką
wydawnictwa możliwość udostępnienia oraz
formę załączonego dokumentu. W momencie, gdy dana publikacja będzie mogła zostać
upubliczniona, zostanie ona automatycznie
udostępniona w portalu MOST Wiedzy. Takie
podejście powinno w istotnym stopniu pomóc
zapełnić repozytorium wartościowymi treściami. Intencją jest, aby Politechnika Gdańska
stała się swoistym centrum kompetencyjnym
ds. otwartego dostępu i otwartej nauki w północnej Polsce.
Kolejnym etapem projektu jest opracowanie
mechanizmów inteligentnego sugerowania
treści zainteresowanym przedstawicielom
przemysłu i biznesu (operujących odmienną,
„nienaukową” nomenklaturą) oraz wyszukiwanie i wskazywanie kontaktu do ekspertów,
czyli naukowców zajmujących się określonym
obszarem wiedzy. W tym celu trwają rozmowy
z kilkoma uczelnianymi centrami transferu
technologii oraz parkami naukowo-technologicznymi. Ostatnim etapem projektu będzie
doskonalenie wytworzonego narzędzia oraz
udostępnienie go innym zainteresowanym
jednostkom naukowym.
Szeroko zakrojone działania promocyjne idei otwartego dostępu oraz inteligenta
platforma MOST Wiedzy mogą przynieść wiele
korzyści jej użytkownikom oraz całej uczelni.
Odpowiednie wykorzystanie tego narzędzia
przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności
poszczególnych pracowników na świecie.
Dzięki temu łatwiejsze będzie budowanie
multidyscyplinarnej międzynarodowej współpracy naukowej. Publicznie dostępne pełne
teksty publikacji przełożą się na wzrost liczby
cytowań. Dobrze opisana i zrozumiała dla
przedstawicieli biznesu oferta technologiczna powinna doprowadzić do wzrostu liczby
wdrożeń innowacyjnych rozwiązań opracowanych na uczelni. Jednocześnie analiza zapytań
użytkowników portalu pozwoli lepiej poznać
zapotrzebowanie w poszczególnych obszarach
biznesowych. Mogą one stać się inspiracją dla
naszych pracowników w zakresie kierunku
dalszych badań. W ten sposób Politechnika
Gdańska ugruntuje swoją renomę jako innowacyjnego uniwersytetu badawczego.
Portal o takich funkcjach w intencji autorów
projektu ma stać się przestrzenią współpracy

– miejscem, gdzie nawiązywane będą nowe
relacje pracowników nauki zarówno z innymi
naukowcami, jak i z przedstawicielami środowiska biznesowego.
Zastosowane rozwiązania technologiczne
zapewniają niezawodne działanie platformy.
Wykorzystano również w pełni zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Dzięki
postawieniu w centrum potrzeb użytkownika

oraz częstych interakcji z nim i prototypowaniu
Centrum Usług Informatycznych PG stara się,
aby dostarczone narzędzie było jak najbardziej
przydatne dla użytkowników. Dlatego z uwagą
analizuje każdą sugestię dotyczącą portalu.
Zespół realizacyjny zaprasza do kontaktu pod
adresem most@pg.edu.pl i liczy na efektywną
współpracę.

Cyfrowe odpowiedniki
zaufania i reputacji
Ewa Lach
Dział Promocji

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki rozpoczyna się
projekt pt. „Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych
w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jerzy Konorski, prof. nadzw. PG
z Katedry Teleinformatyki. Na ten cel udało się uzyskać dofinansowanie
z programu OPUS 11 Narodowego Centrum Nauki w wysokości blisko 307 tys. zł.

P

rof. Jerzy Konorski opowiada, że we współczesnych systemach ICT rozpowszechnia
się tzw. mikroekonomiczny paradygmat
projektowania. Elementy systemów teleinformatycznych (agenty) wchodzą w interakcje
między sobą w celu wzajemnego świadczenia
rozmaitych usług, np. udostępniania zasobów,
wykonywania zadań cząstkowych, wyszukiwania informacji itp. W miarę postępu technologii
cechują się one coraz większą wbudowaną inteligencją, a jednocześnie cieszą się coraz większą
autonomią. Połączenie tych dwóch jakości sprawia, że zaczynają zachowywać się racjonalnie,
a więc kierują się korzyściami własnymi, niekoniecznie zaś celami globalnymi zdefiniowanymi
dla całego systemu. Zarazem też wykazują
myślenie strategiczne, tj. antycypują podobne
zachowania u innych agentów – zupełnie jak
w przypadku podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej. Zwiastuny takich zachowań
można już dziś zauważyć w aplikacjach rozproszonych, sieciach dystrybucji treści multimedialnych, sieciach radia kognitywnego zapewniających współdzielenie licencjonowanych

Dr hab. inż. Jerzy Konorski, prof. nadzw. PG – kierownik
projektu
Fot. Krzysztof Krzempek

pasm elektromagnetycznych, a także w internetowych sieciach społecznościowych i portalach
transakcyjnych, w systemach samoorganizujących się i proponowanych architekturach szeroko rozumianego Internetu Przyszłości.
– Współcześni inżynierowie stanęli przed
dużym wyzwaniem. Nie jesteśmy przygotowani
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do systematycznego projektowania systemów ICT, w których
racjonalne agenty, działające praktycznie bez nadzoru
i w dodatku często chroniące swą anonimowość, zechcą
sobie uczciwie świadczyć usługi i tym samym wypełniać
misję systemu. Katalizatorem uczciwej współpracy w takich
warunkach może być tylko zaufanie – ściślej, coś w rodzaju
ograniczonego zaufania, podobnie jak w ruchu drogowym.
Jego budowa opiera się m.in. na wypracowywaniu reputacji
agentów, tj. miar oceny ich uczciwości opartych na analizie
przeszłych zachowań – mówi prof. Jerzy Konorski.
Klasyczna inżynieria nie wypracowała dotąd niezbędnego aparatu pojęciowego i metodologii projektowania.
Zdaniem kierownika projektu trzeba tu czerpać z dorobku
innych dziedzin wiedzy: ekonomii, teorii informacji, biologii
teoretycznej i socjologii.
– Wieloagentowe systemy ICT zainteresowane są stymulacją zachowań uczciwych, wypracowując cyfrowe
odpowiedniki zaufania i reputacji. Niezbędne do tego jest
zaprojektowanie tzw. mechanizmów RTBS (ang. Reputation
and Trust Building Scheme). Są one obecne np. na różnych
forach opinii, portalach transakcyjnych, takich jak Amazon
i eBay, w architekturach elementów równorzędnych (ang.
peer-to-peer) czy też w tzw. sieciach ad hoc. Wykorzystuje
je też popularny algorytm PageRank firmy Google, służący
do pozycjonowania stron WWW. Do tej pory jednak mechanizmy RTBS znajdują się we wczesnej fazie rozwoju – mówi
prof. Jerzy Konorski.
Trudności projektowania mechanizmów RTBS wzrastają, gdy wybór usługodawcy jest „ślepy”, tj. nie w pełni
uwarunkowany jego reputacją – nie zawsze zaufany usługodawca jest w pobliżu i nie zawsze dysponuje odpowiednimi zasobami, usługobiorca jest więc niekiedy zdany na
przypadek!
Badania prowadzone w zespole prof. Konorskiego mają
jasno określić, jak bardzo mechanizmy RTBS są podatne
na rozmaite manipulacje oraz w jakich warunkach i jak
efektywnie pomagają zrealizować ich główny cel – stymulację uczciwych zachowań agentów. Naukowcy szukają też
odpowiedzi na pytanie, czy uda się skutecznie zniechęcić
agentów do ataków polegających na wystawianiu fałszywych opinii bądź do zmowy celem zdyskredytowania lub
sztucznego wypromowania innych agentów. Potrzebne są
więc solidne podstawy do tego, by móc uwierzyć
w prawdziwość opinii. I nie chodzi tylko o zakupy na
Allegro, a przede wszystkim o poważniejsze decyzje, takie
jak udostępnienie pasma transmisyjnego, wybór trasy dla
transferu danych wrażliwych czy też powierzenie zadania
o krytycznym znaczeniu.
Są nadzieje, że przy zastosowaniu formalizmów matematycznych i algorytmicznych można uzyskać nową
wiedzę w zakresie utrudniania lub uniemożliwiania wrogich
działań wobec mechanizmów RTBS. Jest to główny cel
projektu, który potrwa trzy lata. Badania mają charakter
podstawowy.
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Jakub Wesecki
Dział Promocji

Rekordowe
dofinansowanie
na interdyscyplinarne
studia doktoranckie
75 doktorantów Politechniki
Gdańskiej i Uniwersytetu
Gdańskiego otrzyma szansę
uczestnictwa w studiach
doktoranckich dofinansowanych
przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu
PO WER. Udział w projekcie
„Rozwój Interdyscyplinarnego
Programu Studiów Doktoranckich
o wymiarze międzynarodowym”
zapewni im także wsparcie
w postaci dodatkowych zajęć, staży
i stypendiów.

W

ystąpiliśmy z wnioskiem o sfinansowanie
rozwoju studiów doktoranckich w wymiarze międzynarodowym. Dostaniemy na ten cel
około 9,5 mln zł – mówi prof. Maciej Bagiński,
kierownik studiów doktoranckich na jednym
z dofinansowanych wydziałów oraz kierownik
projektu.
Głównym celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości kompetencji przez przynajmniej
46 absolwentów interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich prowadzonych
przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej. Do
projektu mogą przystąpić doktoranci Wydziałów Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska, a także uczestnicy programu INTERCHEM prowadzonego wspólnie przez Wydział

STUDENCI I DOKTORANCI

Chemiczny PG i Wydział Chemii Uniwersytetu
Gdańskiego.
Dzięki środkom otrzymanym z NCBR
dotychczasowy program tych studiów zostanie znacznie rozbudowany. Wszystkie zajęcia
prowadzone będą w języku angielskim, także
przez zagranicznych profesorów wizytujących.
Doktoranci będą musieli odbywać obowiązkowe, półroczne staże związane z prowadzonymi
badaniami oraz uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i warsztatach. Interdyscyplinarne rozprawy doktorskie również mają być
przygotowywane po angielsku.
Aby ułatwić przyszłym doktorom pracę
w obcym języku, otrzymają oni wsparcie
w postaci indywidualnych seminariów prowadzonych przez osoby, dla których angielski jest
językiem ojczystym (native speakers). Uczelnia

zaoferuje także specjalistyczne zajęcia pomagające rozwijać tzw. kompetencje miękkie.
85 proc. doktorantów będzie mogło liczyć na
stypendia na realizację zadań badawczych
w wysokości 1600 zł miesięcznie.
– Cykliczny konkurs przyznawania 64 stypendiów zadaniowych ma na celu motywowanie
doktorantów do prac nad badaniami, doktoratem i szybszym ukończeniem studiów. Będzie to
wsparcie odrębne od tradycyjnego ustawowego
stypendium za wyniki w nauce, więc jeden zdolny doktorant ma szansę otrzymać dwa stypendia
jednocześnie – mówi prof. Bagiński.
Całkowita wartość projektu wynosi
9 980 960 zł, z czego Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju zapewni dokładnie
9 681 530 zł. Jest to drugie co do wysokości dofinansowanie przyznane przez NCBR w ramach
tej edycji konkursu POWR 03.02 w Polsce. Projekt opracowywał zespół pod opieką prorektora
ds. nauki prof. Janusza Smulko, w składzie: prof.
Maciej Bagiński z WCh, prof. Michał Mrozowski
z WETI i prof. Robert Jankowski z WILiŚ. Nad
redakcją wniosku czuwała dr Monika Bizewska
z Działu Projektów.

Doktorant Wydziału
Chemicznego w gronie
laureatów konkursu ETIUDA
Ewa Lach
Dział Promocji

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA.
W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże prawie 10 mln zł.
O finansowanie starało się 389 badaczy. Jednym z laureatów konkursu jest
mgr inż. Mateusz Daśko z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

E

TIUDA to konkurs na stypendia doktorskie
skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł
miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym
przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.
Mgr inż. Mateusz Daśko otrzymał dofinansowanie w wysokości 110,7 tys. zł. Już wiadomo,
że wyjedzie na staż na Uniwersytet CEU San

Pablo w Hiszpanii. Tematem pracy doktorskiej
Mateusza Daśki jest „Projektowanie, synteza
oraz badanie aktywności biologicznej nowych
amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy
steroidowej, zawierających w swojej konstytucji
ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F”. Opiekunem naukowym laureata jest prof. Janusz
Rachoń z Katedry Chemii Organicznej.
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– W piątej edycji konkursu zdecydowaliśmy
się zwiększyć wysokość stypendiów przyznawanych doktorantom o 1,5 tys. zł w porównaniu
z poprzednimi latami – wyjaśnia prof. Janusz
Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – Dzięki
temu młodzi naukowcy będą mogli poświęcić
cały swój czas badaniom, a program stażowy

Jakub Wesecki
Dział Promocji

umożliwi im pracę pod okiem najlepszych specjalistów z ich dziedzin.
O środki na badania w ramach konkursu
ETIUDA 5 ubiegali się przedstawiciele różnych
dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 157
wniosków, nadesłali przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych, z których finansowanie
o łącznej wysokości 4 mln zł otrzymało 40 osób.

Nagroda główna w konkursie POIIB
dla absolwentów WEiA
Absolwenci Wydziału
Elektrotechniki i Automatyki PG,
mgr inż. Marcin Skibowski
i mgr inż. Robert Przystalski,
zdobyli główną nagrodę w III edycji
konkursu Pomorskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa na
najlepszą pracę dyplomową.

N

Fot. z archiwum autorów projektu
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agroda została przyznana w dziedzinie „instalacje elektryczne i telekomunikacja” za
pracę magisterską pt. „Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego”. Jej
autorzy zaprojektowali i skonstruowali prototyp
w pełni mobilnego, zdalnie sterowanego robota
podwodnego z funkcją transmisji obrazu wideo
z zainstalowanej w pojeździe kamery.
Robot może być wykorzystywany do inspekcji podwodnych części kadłubów statków oraz
instalacji elektroenergetycznych, takich jak
morskie kable przesyłowe HVDC, farmy wiatrowe typu offshore czy też elementy hydrotechniczne elektrowni pływowych lub zbiorników
elektrowni szczytowo-pompowych.
Nagrodzona praca dyplomowa została
przygotowana pod opieką prof. Jarosława
Guzińskiego z Katedry Automatyki Napędu
Elektrycznego. Laureaci otrzymali wyróżnienie
podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Elektrotechniki
i Automatyki.
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Podziemny biurowiec w Sobieszewie
i inne studenckie projekty
Ewa Lach
Dział Promocji

Studenci architektury puścili wodze fantazji i przedstawili futurystyczną
wizję Sobieszewa. Michał Malewczyk i Tomasz Kruszyński wygrali studencki
konkurs architektoniczny zorganizowany przez Urząd Miasta Gdańska
i Wydział Architektury. Panowie przekonali jury pomysłem na „Niemiasto
2050”. W nagrodę otrzymali 6 tys. zł.

D

nia 26 czerwca na Politechnice Gdańskiej
odbyło się ogłoszenie wyników konkursu
na projekt koncepcyjny zagospodarowania
kwartału w rejonie ulicy Wałowej i Więcierze,
kwartału w rejonie ulic Wałowej, Rybaki Górne
i Jana Heweliusza oraz rejonu Bramy Sobieszewskiej (lokalizacja do wyboru). Na konkurs
wpłynęło 41 prac, a pula nagród wyniosła
20 tys. zł. Wyróżnienia, już po raz dziewiąty,

przyznał Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz.
Odczytując werdykt jury, Barbara Szczerbowska, kierownik Referatu Planów i Marketingu Urzędu Miasta Gdańska, podkreśliła, że
poziom prac był wysoki, a projekty studenckie
dają włodarzom Gdańska dużą wiedzę. Niekiedy poprzedzają konkursy adresowane do
zawodowych architektów.
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Laureaci I nagrody przygotowali pracę bardzo nietypową. Jej opis został przedstawiony
w formie sztuki teatralnej (rozmowy Witruwiusza z Bogiem na temat Sobieszewa), a półokrągła plansza wyglądem przypomina scenę.
Zdaniem młodych autorów na podstawie
prognoz futurologów około roku 2050: „sfera
życia publicznego przeniesie się w dużej mierze
w «niemiejsce», jakim jest Internet, a człowiek
zamieszka w mniejszym organizmie, jakim
będzie «niemiasto». Te jednostki mieszkalne
powstaną na bazie dzisiejszych wsi i będą
stanowiły połączenie krajobrazu naturalnego
z «niewidzialną» architekturą, która stanowi
poszanowanie wiejskiego krajobrazu kulturowego”. Na tej tezie Michał Malewczyk i Tomasz
Kruszyński oparli swoją koncepcję i zaproponowali scenariusz dla Sobieszewa na najbliższe 35
lat, zaczynając od rewitalizacji przestrzeni.
– Chcemy odtworzyć historyczną tożsamość
Sobieszewa, dla której wzorcem architektonicznym ma być dawna zabudowa kurortowa i domy
rybackie. Ten wzorzec nazwaliśmy „nowoczesną
stodołą”. W tego rodzaju budynkach inspirowanych przeszłością mogłyby się mieścić restauracje, punkty usługowe czy też Wyspa Skarbów
GAK. Oprócz tego proponujemy stworzenie
dużych terenów spacerowych i rekreacyjnych
nad rzeką – mówił Tomasz Kruszyński tuż po
odebraniu gratulacji.
Kolejna część projektu, wybiegająca dużo
bardziej w przyszłość, zakłada powstanie podziemnego biurowca. Ma on być skonstruowany
w taki sposób, by pracujący w nim ludzie mogli
wyłonić się spod ziemi, jak na ruchomej scenie.
Znajdą się wówczas w otoczeniu parku, pod
którym zbudowany zostanie gmach.
– Ze względu na globalne, kompleksowe i futurystyczne, niecodzienne podejście autorów do
rozwiązania problemów Wyspy Sobieszewskiej,
opracowanie daleko odbiega od pozostałych prac
konkursowych, przedstawiając śmiałe przewi66
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dywania innego sposobu życia, zamieszkiwania,
a przede wszystkim innego sposobu pracy. Czy
przewidywania co do tych elementów spełnią
się, jest problematyczne, niemniej jednak autorzy przedstawili interesującą formę (…). W całym
opracowaniu widać ogromne poszanowanie
natury, choćby w rozbudowie i urządzeniu letniskowej wioski sobieszewskiej – odczytał opinię
jury dr inż. arch. Bazyli Domsta z Wydziału Architektury PG i dodał, że praca zdobyła uznanie
wszystkich członków komisji konkursowej.
A jakie projekty przygotowali pozostali
nagrodzeni?
II nagrodę (4,5 tys. zł) otrzymały Sylwia
Możejko i Marta Ratkowska za koncepcję zagospodarowania kwartału ulic Wałowa/Więcierze.
W ocenie jurorów: „opracowanie szczególnie
odważnie podejmuje walkę z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,
wskazując na potrzebę otwarcia opracowanego
kwartału na zbudowane już Muzeum II Wojny
Światowej. Studentki zagospodarowały działkę
po obwodzie różnorodnymi, interesującymi
formami zabudowy, w styku z muzeum lokalizując niekubaturowe elementy rekreacyjne”.
Na podium stanął także zespół w składzie:
Paulina Węgrzynowska, Uliana Yanishevska,
Joanna Turłowicz i Olesya Kornilova. Za koncepcję zagospodarowania kwartału ulic Wałowa/
Rybaki/Heweliusza otrzymały 3,5 tys. zł. Projekt
doceniono za propozycję bogatego programu
usługowo-mieszkaniowego, a także za wprowadzenie lekko pochylonych dachów w proponowanych miejskich budynkach, które razem
z kamieniczkami tworzą zbiór dobrze dobranych
form architektonicznych.
W konkursie przyznano także trzy równorzędne wyróżnienia (po 2 tys. zł). Otrzymali je:
Julia Ciomek, zespół: Agata Owczarek i Karolina Pietruszka, oraz zespół: Daniel Borzyszkowski, Kacper Brzuszek, Albert Ciesielski i Kacper
Czaja.

STUDENCI I DOKTORANCI

Współpraca Wydziału Architektury
z Urzędem Miasta Kołobrzeg
Ewa Lach
Dział Promocji

W roku akademickim 2016/2017 studenci Wydziału Architektury PG
wzięli udział w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania terenu w rejonie amfiteatru
w Kołobrzegu.

K

Prace inż. arch. Adrianny Leżuchowskiej i inż. arch. Anny Puźniakowskiej, które otrzymały drugą nagrodę w konkursie

onkurs został przeprowadzony w ramach
realizacji współpracy podjętej z Urzędem
Miasta Kołobrzeg. Za jego organizację odpowiedzialni byli architekt IARP Janusz Gujski
i dr inż. arch. Izabela Burda, którzy rozwiązanie problemu postawionego przez partnera
zewnętrznego powierzyli grupie studentów
uczestniczących w zajęciach z projektowania
urbanistycznego na I semestrze studiów II
stopnia w Katedrze Urbanistyki i Projektowania
Regionalnego.
Przedmiotem konkursu było opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla
wyznaczonego obszaru, uwzględniającej modernizację obiektu amfiteatru wraz z przedstawieniem strategii rozmieszczenia funkcji użytkowych, zieleni, komunikacji pieszej i kołowej
w jego sąsiedztwie. Istotne było także zadbanie
o stworzenie powiązań obszaru objętego projektem z otoczeniem i centrum miasta.
Do konkursu przystąpiło 11 zespołów. Po
uprzednim przeprowadzeniu analiz studenci
podjęli próbę wskazania możliwości ukształtowania nowego placu przed amfiteatrem,
nadania mu nowej formy oraz uporządkowania
zaniedbanego aktualnie terenu Parku Aleksandra Fredry. Szczególną uwagę skupili na aranżacji układu przestrzeni publicznych, wyznaczając równocześnie nowe fragmenty ciągów
pieszych. Przedstawili różne sposoby zagospodarowania obszaru, pozwalające na uzyskanie
nowych wartości urbanistyczno-architektonicznych i krajobrazowych przestrzeni objętej
projektem. W ten sposób autorzy projektów
konkursowych zaproponowali stworzenie miejsca, które będzie atrakcyjne dla mieszkańców
i turystów. Zaprezentowali szereg rozwiązań,
które korzystnie wpłyną na rozwój różnego
rodzaju aktywności związanych m.in. z kulturą,
rekreacją i turystyką.
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Posiedzenie Sądu Konkursowego odbyło się
w czerwcu. W jego skład wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Wydziału
Architektury Politechniki Gdańskiej. Poddając
ocenie zgłoszone na konkurs opracowania,
postanowiono nie przyznać pierwszej nagrody.
Przyznano natomiast nagrodę drugą, którą
otrzymały inż. arch. Adrianna Leżuchowska
i inż. arch. Anna Puźniakowska. Dwie równorzędne trzecie nagrody przyznano zespołom:
inż. arch. Katarzynie Girjat i inż. arch. Jakubowi
Girjatowi oraz inż. arch. Zuzannie Leszczyńskiej
i inż. arch. Dawidowi Kłodzie. Przyznano także
trzy wyróżnienia. Otrzymały je następujące
zespoły: inż. arch. Magdalena Dolot i inż. arch.
Albert Ciesielski, inż. arch. Daniel Borzyszkowski i inż. arch. Kacper Brzuszek, inż. arch.
Karolina Dulska i inż. arch. Yegor Maslow.
Projekty studialne opracowane przez
zespoły studentów mogą stanowić niewątpliwie ważny głos w dyskusjach nad problemami
dotyczącymi przestrzeni miasta. Co ważne,
na podstawie wybranych fragmentów zgłoszonych na konkurs koncepcji możliwe jest
wskazanie wytycznych do realizacji przyszłych
inwestycji.
W lipcu odbyło się spotkanie laureatów
konkursu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg.
Obie strony wyraziły chęć kontynuacji podjętej współpracy. Kolejnych efektów wspólnych
działań można spodziewać się już za rok.
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Jerzy M. Sawicki
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

O słowach słów kilka

P

iękna nasza polska mowa, choć się czasem
mylą słowa! Pozwolę sobie strawestować
znany utwór Wincentego Pola, by na początek
nowego roku akademickiego poświęcić nieco
uwagi najważniejszemu chyba narzędziu pracy
nauczycielskiej, jakim jest właśnie słowo. Rzecz
jasna, nie zamierzam zapuszczać się na pole,
które tak owocnie uprawia Felietonista Krzysztof, a chciałbym tylko odnieść się do komplikacji dydaktycznych, jakie wynikają z często
w naszym języku występujących niejednoznaczności. Bo nie da się ukryć, że jest ich
wiele, więcej niż w innych znanych mi językach.
Podstawową formą są tu klasyczne homonimy, jak na przykład słowo pokój. Jednakże ich
odrębne znaczenia (jak angielskie room
i peace w tym przypadku) są tak oczywiste,
że po uwzględnieniu kontekstu nie powodują
nieporozumień.
Natomiast widoczne już zamieszanie wywołują słowa, których znaczenie podstawowe,
wręcz literalne, ulega zmianie wskutek czegoś,
co mgliście nazwałbym odniesieniami kulturowo-historycznymi. Wiem, jest to opis amatorski
i chętnie posłuchałbym, co na ten temat powiedzieliby profesjonaliści. Poprzestanę tylko na
dwóch przykładach. Weźmy więc słowo słuchać.
Oznacza ono „odbiór przekazu akustycznego”
(że się podeprę fizyką), przy czym nie mówi nic
o tym, co z usłyszanym przekazem zrobimy.
Dobitnie pokazuje to jedna z podstawowych
reguł stosowanych przy rzetelnym rozstrzyganiu
sporów: audiatur et altera pars. Natomiast od
pewnego czasu (zresztą całkiem długiego, bo
przecież już Wieszcz Adam pisał, że „…i serce
posłucha…”) słowo to odbierane jest w sensie,
rzekłbym, militarnym: słuchać znaczy właśnie
posłuchać, czyli odebrać i wykonać polecenie
bądź wręcz rozkaz.
Podobnie jest ze słowem rozumieć, które
oznacza racjonalne przyswojenie sobie czyjejś
argumentacji, za czym wcale nie musi iść jej
akceptacja, która z kolei coraz częściej jest wymagana przez argumentującego. Jakże często
okrzyk: Zrozum mnie! oznacza: Zgódź się ze mną!
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Jednakże nie to jest przedmiotem moich
niniejszych narzekań, bo chodzi mi o takie
sytuacje, gdy najbardziej powszechne znaczenie
danego słowa jest traktowane jako jego jedyne
znaczenie. Problem ten wyraźnie widać, gdy
obserwujemy wysiłki studentów „optymalizujących” proces uczenia się – napotykając jakiś
termin o znaczeniu specjalistycznym, zapamiętują go, lecz interpretują w sensie wcześniej poznanym. W mojej macierzystej dyscyplinie, czyli
inżynierii środowiska, jest to bardzo powszechne i równie bardzo dokuczliwe dla nauczyciela.
Dobrym przykładem jest słowo rozkład.
Zgodnie z Internetem jego podstawowym znaczeniem jest rozkład jazdy, ale odbiega
ono od tematyki zawodowej, więc nikt nie
powie, że pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem Gaussa. Natomiast studentom mojego
wydziału w pierwszej kolejności kojarzy się
ono z jego angielskim znaczeniem decay –
w końcu omawianie przemian i reakcji fizycznych, chemicznych oraz biologicznych, powodujących rozpad, rozkład, przemianę czy inną
formę dekompozycji substancji zanieczyszczających wodę lub ścieki, stanowi znaczną
część programu studiów. Tyle tylko, że w innej
grupie tematycznej używa się słowa rozkład
w sensie distribution, czyli sposób rozdziału
ładunku względem jakiejś cechy. Przykładowo,
osoby tworzące grupę wchodzącą do centrum

handlowego w pewnej chwili, opuszczają je po
upływie różnych odcinków czasu. Informacja
o tym, fachowo zwana „gęstością rozkładu
czasu przebywania klienta w obiekcie” jest
z pewnością ważna dla właścicieli centrum ze
względów marketingowych. Podobnie jest
z rozkładem czasu przebywania zanieczyszczeń w reaktorze w oczyszczalni ścieków.
Opis tego rozkładu nie jest sprawą intelektualnie prostą, ale od czego jest wspomniana
optymalizacja. Gdy źle przygotowanemu
studentowi trafi się podczas egzaminu pytanie
dotyczące owego czasowego rozkładu, zaczyna „ruszać inteligencją” i pisze, że oczywiście
jest rozkład, bo z upływem czasu zanieczyszczenia… ulegają w oczyszczalni rozkładowi.
Natomiast o znaczeniu słów retention time
distribution nie ma najmniejszego pojęcia.
Podobnie jest z terminem redukcja, choć
w tym przypadku nieporozumienia generowane są nie przez studentów, lecz przez
nauczycieli przedmiotów typu chemicznego.
Literalnie słowo to oznacza zmniejszenie, a co
jest zmniejszane, trzeba wyspecyfikować, bo
jest tu naprawdę wiele możliwości. W przypadku chemii chodzi o stopień utlenienia molekuł,
ale w mojej branży za podstawowe znaczenie
należy uznać zmniejszenie stężenia substancji
zanieczyszczających medium. Jednak mimo
to wielokrotnie byłem świadkiem gęstniejącego napięcia, gdy chemicznie zorientowany,
a niezbyt dobrze znający dysertację uczestnik
obrony pracy doktorskiej z groźną miną pytał
przerażonego doktoranta o rozważane przez
niego reakcje redoks, podczas gdy ten zajmował się po prostu flotacyjnym zmniejszaniem
stężenia zawartych w ściekach deszczowych
substancji ropopochodnych w wyniku przepływu przez separator.
Nieporozumienia wywołuje także słowo
strumień. W pierwszej kolejności, szczególnie
w ujęciu potocznym, kojarzy się ono z małą
rzeczką (czyli z angielskim stream). Jednakże
w naukach ścisłych oznacza też ważną kategorię wielkości fizycznej, mówiącą o liczbie
jednostek ładunku przemieszczających się
przez rozważaną powierzchnię w jednostce
czasu (angielski flux). Jeśli z kranu w każdej
sekundzie wypływa ćwierć litra wody, to mamy
przykład wielkości typu strumień, zwanej też
objętościowym natężeniem przepływu lub
w skrócie – wydatkiem wody. Oczywiście,
każdy stream ma swój flux, ale jak przejdziemy
do praw ogólniejszych i rozdzielimy strumień
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na adwekcyjny, dyfuzyjny i może jeszcze jakiś,
to niejeden student popada w egzaminacyjne
tarapaty.
A kolejnym ich źródłem jest, że się tak
górnolotnie wyrażę, sama kwestia struktury
działalności inżynierskiej, wydawałoby się, że
elementarna. Otóż w procesie tworzenia obiektów technicznych (w tym ich projektowania)
jednym z kluczowych etapów jest wyznaczanie
wielkości jednoznacznie określających ich konkretne realizacje. Inżynier musi wiedzieć bez
żadnych wątpliwości, jaki zestaw tych wielkości
odpowiada danej kategorii obiektów. Musi też
wiedzieć, jakie informacje (od równań i wzorów, po wymogi prawne) ma do dyspozycji,
a wreszcie musi mieć świadomość, że punkt
startowy procesu twórczego wyznacza zamówienie inwestora. Zestawienie szukanych
wielkości z posiadanymi informacjami pozwala
wykonać obliczenia techniczne. Cały tak schematycznie opisany etap pracy inżyniera dość
powszechnie określa się mianem wymiarowania.
Co prawda w jego ramach wyznacza się wielkości nie tylko będące wymiarami w sensie geometrycznym, ale w końcu zawodowe kolokwializmy
nie muszą być precyzyjne, a po ich znajomości
poznaje się prawdziwego fachowca.
Niestety, o ile studenci jako tako rozumieją,
że mając do dyspozycji jakieś wzory i równania,
możemy za ich pomocą obliczyć wielkości niewiadome, to w moim odczuciu mają problem
z ulokowaniem obliczeń na tle całego etapu
wymiarowania. Tak na marginesie dodam, że
w moim pojęciu jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy są zbyt rutynowo prowadzone na uczelni zajęcia projektowe. Student otrzymuje od

nauczyciela wytyczne do swego projektu
i wykonuje go w żądanym zakresie, nie bardzo
mając świadomość, że to, co najbardziej
wartościowe i najciekawsze… zrobił za niego
nauczyciel, generując jego zestaw danych.
Ale to temat na osobną dyskusję, więc
wróćmy do istoty sprawy. Skutkiem takiego
stanu rzeczy jest częste rozumienie terminu
wymiarowanie w sensie „krawieckim”. Dobrych
kilkanaście procent odpytywanych przeze mnie
studentów na pytanie o proces wymiarowania,
powiedzmy, kanałów otwartych odpowiada,
że… trzeba wziąć miarkę i zmierzyć szerokość
i głębokość rzeki, jak też ewentualnie prędkość
przepływu wody. Na moje pytanie dodatkowe,
jak zmierzyć cokolwiek w obiekcie, którego
jeszcze nie ma, z reguły zapada cisza.
Wariantowo, gdy mowa o wymiarowaniu,
obserwuję podejście bazujące na rysunku
technicznym. Jego zwolennicy przyjmują, że…
polega ono na rysowaniu linii wymiarowych
oraz wpisywaniu wymiarów projektowanych
obiektów. I w istocie rzeczy mają rację! Ale
powtarzam, że prawdziwy fachowiec musi znać
specjalistyczne terminy, w tym branżowe kolokwializmy, więc mówię o tym na wykładach,
gdy padają takie wieloznaczne pojęcia, nie
tylko te, które opisałem w tym felietonie. Tyle
tylko, że nazwisk studentów, mających takie
trudności, nie znajduję na zajęciowych listach
obecności.
A ciekaw jestem, czy jest to tylko lokalny
problem inżynierii środowiska, dyscypliny
wielowątkowej, czy ma on szerszy charakter.
Może ktoś z Szanownych Czytelników zechce
o tym napisać?

Małe i duże
Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki
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rlop lubię spędzać w górach. Góry stwarzają właściwą perspektywę dla spraw i rzeczy
pozostawionych tam na dole, w codzienności. W górach rzeczy małe stają się jeszcze
mniejsze, a rzeczy duże stają się jeszcze lepiej
widoczne. Na dole niewielki pagórek potrafi
zupełnie zasłonić nawet największy szczyt.
Gdy nabieramy wysokości, pagórek znika,
a prawdziwe góry wyłaniają się w całej okazałości. Czyż nie jest tak właśnie z naszymi codzien-
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nymi sprawami, które przesłaniają nam sprawy
naprawdę ważne?
Wędrując po górskich szlakach w te wakacje, rozmyślałem podobnie o sprawach
językowych. A wierzcie mi Państwo, że czasu
na górskich szlakach nie brakuje, szczególnie
gdy pomyli się drogę… Bo są w kwestiach
językowych sprawy małe i sprawy duże. W swoich felietonach piszę i o jednych, i o drugich.
Ale od czasu do czasu warto trochę bardziej

FELIETON

Fot. Krzysztof Goczyła

refleksyjnie spojrzeć na kwestie poprawności
językowej.
Wbrew pozorom, sporo osób jest zainteresowanych poprawnością języka polskiego.
Szczególnie bawi, ale też irytuje mnie podejście purystyczne. Po różnych zebraniach bywa,
że ktoś zaczepia mnie, mówiąc ściszonym
głosem: „X powiedział tą sprawę zamiast tę
sprawę, zauważyłeś?” albo „Słyszałeś, jak Y powiedział ilość ocen zamiast liczba ocen? Co ty na
to?”. W takich sytuacjach zazwyczaj potakuję,
że owszem, zauważyłem, ale nie wdaję się
w jakieś dłuższe dywagacje na ten temat. Co
najwyżej napomknę, że nie są to poważne
błędy w języku mówionym, że przecież bywa
znacznie gorzej. No i pomijam milczeniem fakt,
że ten ktoś też popełnił parę razy podobne
lapsusy językowe, a i mnie samemu nieraz się
zdarzyło coś takiego. Bo te i podobne błędy to
są właśnie te rzeczy małe, drobne, które nie powinny przesłaniać rzeczy dużych i poważnych.
Ale zanim przejdę do tych dużych, zatrzymajmy się jeszcze przy tych małych. Parę innych klasycznych przykładów? Proszę bardzo:
niewłaściwe użycie wyrażenia w międzyczasie
zamiast poprawnego tymczasem (ale uwaga: jeszcze gorsze jest pretensjonalne w tak
zwanym międzyczasie!), zwroty typu wysłałem
esemesa, przeczytałem mejla i podobne zamiast
staranniejszych wysłałem esemes i przeczytałem mejl, niepoprawne stosowanie słów żeśmy,
żeście i podobnych w zdaniach typu wczoraj
żeśmy postanowili (poprawnie: wczoraj postanowiliśmy, ale: wiedział, żeśmy postanowili),

nadużywanie zwrotu w oparciu o i sporo innych
drobiazgów, których tu nie przytaczam, by nie
powtarzać tego, o czym pisałem już w moich
felietonach.
A co z tymi dużymi? Jest parę takich moich
„ulubionych” i, niestety, wciąż powszechnych
koszmarków. Oto parę klasycznych przykładów: w cudzysłowiu zamiast w cudzysłowie,
w roku dwutysięcznym siedemnastym zamiast
w roku dwa tysiące siedemnastym, używać narzędzie zamiast używać narzędzia, wymyśleć coś
zamiast wymyślić coś, przekonywujący zamiast
przekonujący, półtorej dnia zamiast półtora dnia,
dlatego, bo zamiast dlatego, że. Niedobrze
reaguję też na to, że ktoś niewłaściwie akcentuje wyrazy z końcówkami nieakcentowanymi,
jak na przykład zrobiliśmy zamiast zrobiliśmy.
Istnieje sporo takich „drzazg” kaleczących
nasz piękny ojczysty język, których koniecznie
należy unikać.
Na koniec zasadnicze pytanie: jak odróżnić
błędy małe od tych dużych? Przecież przytoczone tu przykłady nie wyczerpują listy ani jednych,
ani drugich. Takie pełne listy nie istnieją, bo
język to nie jest skończony zbiór słów, a tym bardziej zwrotów i zdań. Mógłbym odpowiedzieć
tak: błąd jest wtedy mały, gdy po jego usłyszeniu
zapala mi się lampka tolerancji i wyrozumiałości
(naprawdę mam taką lampkę!), a błąd jest duży
wtedy, gdy poczuję nieprzyjemne ukłucie gdzieś
tam w zakamarkach moich zwojów mózgowych. No tak, to tylko moje własne odczucia, ale
jaką wskazówkę dać Wam, Drodzy Czytelnicy?
A może po prostu trzeba pojechać w góry?
7/2017
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Z ŻYCIA UCZELNI

12 polskich uczelni zostało sklasyfikowanych
w tegorocznej edycji rankingu Times Higher Education World University Rankings. W tym gronie
znalazła się również Politechnika Gdańska. Informację na ten temat opublikował serwis Polskiej Agencji
Prasowej „Nauka w Polsce” oraz media ogólnopolskie
(m.in. wprost.pl, cogito.com.pl) i regionalne.
„Kolejny sukces Politechniki Gdańskiej” – takim
nagłówkiem „Gazeta Polska” opatrzyła informację
o przyznaniu naszej uczelni prawa do posługiwania się logo HR Excellence in Research. O tym
prestiżowym wyróżnieniu można było przeczytać
w oficjalnym biuletynie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na jego stronie internetowej,
jak również na portalu nauka.gov.pl, w „Dzienniku
Bałtyckim” i serwisie NaszeMiasto.pl.
Prof. Jacek Namieśnik otrzymał Nagrodę Prezesa
Rady Ministrów za swój wybitny dorobek naukowy.
O wyróżnieniu, jakim został uhonorowany rektor PG,
napisał między innymi „Dziennik Bałtycki”. Usłyszeć
o nim można było również w serwisie informacyjnym
Polskiego Radia Gdańsk.
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy
Polską Grupą Zbrojeniową a Politechniką Gdańską
i siedmioma innymi uczelniami odbiło się szerokim
echem w ogólnopolskich mediach. Wiadomość tę
opublikowały nie tylko serwisy branżowe, lecz także
serwis PAP „Nauka w Polsce”, onet.pl, „Nasz Dziennik” i Telewizja Republika.
O Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya, powstającym w laboratorium LINTE^2 we
współpracy z koncernem energetycznym Energa SA,
można było przeczytać na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz serwisów branżowych poświęconych
energetyce. Informację na ten temat opublikowało
również Ministerstwo Energii.
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157 dzieci z miejscowości zdewastowanych przez
wichurę, która przeszła nad naszym regionem
w nocy z 11 na 12 sierpnia, przyjechało do Gdańska, aby spędzić w mieście ostatni tydzień wakacji.
Zorganizowanie ich wizyty było wspólną inicjatywą
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz władz i mieszkańców miasta. Podczas swojego pobytu najmłodsi
uczestniczyli w grach i zabawach zorganizowanych
przez Centrum Sportu Akademickiego PG, o czym
informowały „Gazeta Wyborcza” i Polsat News oraz
oficjalne portale Miasta Gdańska i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Serwisy branżowe i regionalne szeroko opisywały
Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO, największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych
w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce
morskiej. Podczas odbywających się w dniach 11–13
września targów Wydział Mechaniczny PG otrzymał
wyróżnienie w konkursie o nagrodę „Złota Kotwica”
za projekt autonomicznego pojazdu podwodnego.
Media w całej Polsce publikowały informacje
o planowanym rozpoczęciu prac przy przekopie
Mierzei Wiślanej. Powtarzano w nich, że nadzór
naukowo-techniczny nad tą inwestycją sprawować
będzie nasza uczelnia. Budowa przekopu ma ruszyć
w listopadzie przyszłego roku.
W okresie wakacyjnym, to znaczy od 22 czerwca do
15 września, tradycyjne i internetowe media opublikowały ponad 2500 materiałów, w których wspomniana została Politechnika Gdańska.
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