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W trakcie uroczystości, 6 grudnia 2017 r.,  
wręczono Nagrody Rektora, które pracow-

nicy naszej uczelni otrzymali w ciągu mijającego 
roku kalendarzowego, Medale za Zasługi dla PG, 
a także Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Jacek Namieśnik znaczną część swojego 
przemówienia poświęcił najważniejszemu zagad-
nieniu, które ostatnio skupiało uwagę środowi-
ska akademickiego – parametryzacji jednostek 
naukowych. W październiku Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny 
parametrycznej dziewięciu wydziałów PG w ra-
mach różnych grup wspólnej oceny (GWO). Dwa 
wydziały otrzymały kategorię A+, pięć wydziałów 
– kategorię A i tylko dwa wydziały – kategorię B.

– Kategorie przyznane wydziałom przekładają 
się na wartość liczbową parametru Yi , czyli śred-
nią kategorię wydziałów, która na Politechnice 
Gdańskiej wynosi Yi = 1,04 i jest najwyższa w gru-
pie uczelni technicznych. Jesteśmy bardzo dumni 
z tego sukcesu, trudno przecenić jego znaczenie. 
Wysoka ocena nie tylko podnosi prestiż uczelni  
i potwierdza renomę naukową Politechniki Gdań-
skiej, ale ma także wpływ na wysokość dotacji 
podstawowej na działalność statutową. Liczę na 
to, że wnioski grantowe składane przez pracowni-
ków z wydziałów posiadających kategorię A+ lub 
A będą życzliwiej oceniane przez ekspertów  
z NCN i NCBR – powiedział prof. Jacek Namie-
śnik. Podziękował przy tym władzom uczelni  
i władzom wydziałów poprzedniej kadencji. – To 
właśnie ich działania złożyły się na uzyskanie tak 
znaczącego postępu w zakresie liczby wydziałów 
posiadających kategorię A+ i A. Po raz pierwszy 
od momentu wprowadzenia kategoryzacji Poli-
technika Gdańska zaistniała na akademickiej ma-
pie kraju jako uczelnia, w ramach której działają 
wydziały z najwyższą kategorią A+. Jest to dobry 
prognostyk – dodał prof. Namieśnik.

Rektor zachęcał pracowników do podejmo-
wania działań, które mogą się przyczynić do 
kolejnego awansu PG.

– Osiągnęliśmy wprawdzie dużo, ale jeste-
śmy świadomi naszych słabości. Najbliższe trzy 
lata musimy wykorzystać na to, by poprawić 
wszystko, co stanowi przeszkodę w dalszym 
rozwoju. Potrzebny będzie dodatkowy wysiłek, by 
zwiększyć efektywność i produktywność działal-
ności naukowej i wdrożeniowej. Konieczne jest 

Nagrody, medale i wyróżnienia dla pracowników 
Politechniki Gdańskiej

Agata Cymanowska
Dział Promocji

– Nasza Alma Mater spełnia z naddatkiem warunki brzegowe niezbędne 
do startu w konkursie o status uniwersytetu badawczego.Osiągnęliśmy 
wprawdzie dużo, ale jesteśmy świadomi naszych słabości. Najbliższe 
trzy lata musimy wykorzystać na to, by poprawić wszystko, co stanowi 
przeszkodę w dalszym rozwoju – mówił rektor prof. Jacek Namieśnik 
podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, zachęcając 
pracowników do zwiększania efektywności i produktywności działalności 
naukowej i wdrożeniowej. 

Nagrodzeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PG, WILiŚ
dr hab. inż. Hubert Cieśliński, WCh
dr inż. Małgorzata Gajewska, WETI
dr inż. Sławomir Gajewski, WETI
mgr inż. Zbigniew Górski, WOiO
dr inż. Sławomir Judek, WEiA
dr hab. Katarzyna Kazimierczuk, WCh
dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa, WCh
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG, WOiO
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG, WILiŚ
prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski,  WETI
dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG, WILiŚ
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG, WILiŚ
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przełamanie stereotypu o niemożności publiko-
wania efektów pracy w czasopismach z listy JCR 
(Journal of Citation Report) przez przedstawicieli 
niektórych dyscyplin naukowych – powiedział 
prof. Jacek Namieśnik. – Aby poważnie plano-
wać następny awans w rankingach i osiągnięcie 
wysokich pozycji w przyszłym procesie ewaluacji, 
nie możemy zapominać o koniecznych zmianach 

w strukturze organizacyjnej naszej uczelni. Myśleć 
o tym muszą wszyscy, którym na sercu leży dobro 
Politechniki. Swoją rolę do spełnienia mają wszy-
scy pracownicy – nie tylko ci, którzy bezpośrednio 
są zaangażowani w prowadzenie badań  
i realizację zadań dydaktycznych. Ważna jest rola 
pracowników technicznych i administracyjnych. 
Uczelnia to bardzo skomplikowany organizm 
i niezbędna jest współpraca na rzecz jednego 
celu – podnoszenia prestiżu i rozpoznawalności 
Politechniki Gdańskiej w skali międzynarodowej – 
podsumował rektor. 

W trakcie uroczystości Dariusz Drelich, woje-
woda pomorski, w towarzystwie rektora PG wrę-
czył Medale Komisji Edukacji Narodowej. Prof. 
Jacek Namieśnik wręczył także Medale za Zasługi 
dla Politechniki Gdańskiej oraz Nagrody Rektora.

Gratulacje za najlepszą monografię popular-
nonaukową Politechniki Gdańskiej pt. „Dolna 
Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości” 
odebrał prof. Romuald Szymkiewicz z Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał 
Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Galeria zdjęć z uroczystego posiedzenia 
Senatu Politechniki Gdańskiej jest dostępna 
na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej.
Nagranie z wydarzenia można obejrzeć na 
uczelnianym kanale na YouTube.

Nagrodzeni Złotym Medalem za Zasługi  
dla Politechniki Gdańskiej (fot. 1)

prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, WILiŚ
prof. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski, WCh
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zwierzykowski, WCh

Nagrodzeni Medalem za Zasługi dla Politechniki  
Gdańskiej (fot. 2)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG, WEiA
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG, WM

Nagrodzony Medalem Honorowy Profesor Emeritus
Politechniki Gdańskiej (fot. 3)

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, prof. zw. PG, WCh,
rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2002–2008

Fot. Krzysztof Krzempek

1

2

3

Listę osób, które otrzymały Nagrodę Rektora, 
opublikowaliśmy w grudniowym wydaniu  
„Pisma PG” (nr 9/2017, s. 7).
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To już czwarta wizyta wicepremiera Jarosła-
wa Gowina na Politechnice Gdańskiej.  

W swoim wystąpieniu Jarosław Gowin przed-
stawił jeden z elementów strategii rozwoju 
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na lata 
2015–2019 przyjętej przez podległy mu resort – 
działania podejmowane w celu budowy pomo-
stu pomiędzy nauką i gospodarką.

– W Polsce przez ponad dwadzieścia ostatnich 
lat głównie mówiliśmy o innowacyjności. Dużo 
mniej w tej dziedzinie udało nam się dokonać. Do 
tej pory nie stworzono przemyślanego, całościo-
wego, stabilnego systemu wsparcia dla innowacji 
w gospodarce i budowania pomostu między 
nauką a biznesem – powiedział Jarosław Gowin, 
dodając, że przez ostatnie dwa lata MNiSW, we 
współpracy z innymi resortami, pracowało nad 
„spójnym, skutecznym systemem złożonym  
z ustaw, przepisów, instytucji ulg i progra-
mów”, dzięki którym Polska ma uniknąć tzw. 
pułapki średniego wzrostu.

Wicepremier przypominał, że od początku 
2017 roku obowiązuje pierwsza ustawa  
o innowacyjności, zakładająca m.in. „realne ulgi 
podatkowe dla przedsiębiorstw angażujących 
się we współpracę z uczelniami i instytutami na-
ukowymi” i „wiele rozwiązań zachęcających do 
współpracy z biznesem naukowców”, m.in. wy-
dłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosz-
tów na działalność B+R czy usunięcie ograni-
czenia czasowego, jakie przysługiwało twórcom 

wynalazków, naukowcom oraz innowatorom do 
udziału w korzyściach z komercjalizacji.

– W ślad za pierwszą ustawą o innowacyjno-
ści, w toku szerokich konsultacji ze środowiskiem 
akademickim i przedsiębiorcami, przygotowano 
białą księgę barier utrudniających innowacyjność 
i drugą ustawę o innowacyjności – powiedział 
na PG wicepremier, oceniając, że ustawa 
jest „przełomowa”. – Za sprawą tej ustawy 
od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorca, który 
zainwestuje złotówkę w badania i rozwój, będzie 
mógł sobie odpisać od podstawy opodatkowania 
dwa złote. Jeszcze korzystniejsze są rozwiązania 
dotyczące centrów badawczo-rozwojowych – ta 
ulga jest dodatkowo 50 proc. większa. Po wejściu 
w życie tych rozwiązań staniemy się krajem, 
który należy do ścisłej światowej czołówki, jeżeli 
chodzi o tworzenie warunków, przynajmniej po-
datkowych, do rozwoju innowacyjnej gospodarki 
i badań będących jej podstawą – powiedział 
Jarosław Gowin, dodając, że ustawa przewiduje 
szereg udogodnień dla naukowców i uczelni.

Wicepremier mówił również o doktoratach 
wdrożeniowych i odniósł się do dotacji przy-
znawanych przez Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju.

– To jest bardzo potężna dźwignia rozwojowa 
dla polskiej gospodarki, ale też duża szansa dla 
uczelni – podkreślił wicepremier.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG 
wystąpili także przedstawiciele organizacji aka-

Wicepremier Jarosław Gowin: PG to moja  
ulubiona uczelnia

Agata Cymanowska
Dział Promocji

– Politechnika Gdańska to jedna z tych uczelni, gdzie wyczuwam największy 
dynamizm działania, największą otwartość na dobrze rozumianą reformę 
oraz największą wolę współpracy i wykorzystania szansy, jaką jest 
Konstytucja dla Nauki – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady 
Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas uroczystego 
otwartego posiedzenia Senatu PG z okazji jubileuszy siedmiu organizacji 
akademickich. Wicepremier pogratulował też pracownikom naszej uczelni 
osiągnięcia w tegorocznej kategoryzacji „zdecydowanie największego 
postępu, jeśli chodzi o dorobek naukowy w ciągu ostatnich czterech lat na 
tle całego kraju”. 
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demickich obchodzących w tym roku jubileusze: 
Akademickiego Związku Sportowego (95-lecie), 
Akademickiego Związku Morskiego (85-lecie), 
Parlamentu Studentów PG (60-lecie), Studenc-
kiej Agencji Radiowej (60-lecie) oraz Stowa-
rzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej 
(30-lecie), przedsiębiorczości studenckiej 
(30-lecie), Studenckich Komitetów Solidarności 
(40-lecie). 

– Cieszy fakt, że organizacje studenckie na 
PG mają tak długie i wspaniałe historie – powie-
dział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki 
Gdańskiej.

Przedstawiciele poszczególnych organizacji 
opowiedzieli o ich historiach i najważniejszych 
osiągnięciach.

– Czasami wydaje mi się, że studentom sprzed 
czterdziestu czy sześćdziesięciu lat żyło się łatwiej 
i weselej. Wszyscy byliśmy źle ubrani i bez pienię-
dzy, ale za to spędzaliśmy długie wieczory na dys-
kusjach o polityce, literaturze, muzyce i teatrze. 
[…] A co najważniejsze, w tamtych czasach wszy-
scy wyznawaliśmy filozofię „być, a nie mieć”. Nikt 
nie poświęcał się dla sprawy, nie pytał, co z tego 
będzie miał. Studenci pracowali w różnych agen-
dach parlamentu pro publico bono, ponieważ była 
to fantastyczna przygoda. Parlament Studentów 
Politechniki Gdańskiej budował społeczeństwo 
obywatelskie i krzewił filozofię dobra wspólnego, 
co pozwoliło mu przetrwać trudne chwile Marca 
1968 roku, jak i dramatyczne wypadki roku 1970 

– podkreślał prof. Janusz Rachoń, przewodni-
czący Koła Parlamentarzysty Stowarzyszenia 
Absolwentów Politechniki Gdańskiej i rektor PG 
w latach 2002–2008.

Janusz Rybicki, członek Rady Ekonomicznej 
Akademickiego Związku Sportowego, podkre-
ślał, że nieprzerwanie od 95 lat sport akade-
micki w Gdańsku kojarzy się z naszą Alma 
Mater. Wspomniał trudne początki organizacji 
założonej niedługo po I wojnie światowej oraz 
wywodzących się z AZS olimpijczyków. Wy-
mienił też największe osiągnięcia sportowców, 
także najnowsze.

– W Akademickich Mistrzostwach Polski 
2017 wśród uczelni technicznych Politechnika 
Gdańska zajęła drugie miejsce, natomiast wśród 
wszystkich uczelni w Polsce trzecie miejsce – 
powiedział Janusz Rybicki.

W posiedzeniu Senatu PG uczestniczyła 
Krystyna Krupa, polska dwukrotna brązowa 
medalistka olimpijska w siatkówce z Tokio  
i Meksyku.

Dr inż. Jacek Jettmar, były przewodniczący 
Stowarzyszenia Absolwentów PG, od wielu lat 
związany z Akademickim Związkiem Morskim, 
przedstawił historię i osiągnięcia AZM, w tym 
pierwszy kobiecy rejs dookoła świata, którego 
dokonała kpt. Krystyna Chojnowska-Liskie-
wicz, również uczestnicząca w uroczystości.

– Należy postawić pytanie, czy nadal po-
trzebne jest wychowanie morskie studentów 

Fot. Krzysztof Krzempek
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w Polsce, czy możliwe jest wsparcie tej misji 
publicznymi środkami finansowymi. Wierni 
morzu przypominają apel „trzymajmy się morza” 
– powiedział dr inż. Jacek Jettmar. – Powstała 
inicjatywa zbudowania żaglowca dla uczczenia 
150. rocznicy urodzin naszej wielkiej rodaczki 
Marii Skłodowskiej-Curie. Promowanie osiągnięć 
tradycji polskiej byłoby doskonale realizowane, 
gdyby żaglowiec noszący jej imię z polskimi 
studentami i profesorami pojawiał się w portach 
Europy i innych częściach świata. Apelujemy, by 
Senat PG poparł tę inicjatywę.

Historię Studenckiej Agencji Radiowej  
i najważniejsze osoby związane ze studencką 
rozgłośnią przypomniał dr inż. Tomasz Klajbor, 
były redaktor naczelny SAR.

– SAR nadaje do dzisiaj. To fantastyczna ekipa, 
która relacjonuje różne wydarzenia, uczestniczy 
w życiu studenckim. Wierzę, że jeszcze przez wiele 
lat będziemy tę piękną opowieść kontynuować. 
SAR stoi teraz przed nowymi wyzwaniami. To, jak 
zbudować rzetelny przekaz dla uczelni i studen-
tów, jest wyzwaniem dla współczesnych redakto-
rów SAR-u – podkreślał dr inż. Tomasz Klajbor.

Ryszard Markowski, wiceprezes Zarządu 
Techno-Service SA, opowiedział o przedsię-
biorczości studenckiej i działalności organizacji.

– Pomyślny rozwój Techno-Service SA doko-
nuje się przy ścisłej współpracy z naukowcami 
Politechniki Gdańskiej, którzy są źródłem myśli 
innowacyjnej i fachowej porady. Dziś przed-
siębiorczość ta funkcjonuje w dwóch formach 
organizacyjnych. Obie zatrudniają studentów, 
szkolą, uczą ich zorganizowanej pracy. Obie też, 
jak dawniej, świadczą finansowe wsparcie dla 
różnych przedsięwzięć środowiska akademickie-
go – powiedział Ryszard Markowski.

Dr inż. Henryk Majewski, minister spraw we-
wnętrznych w roku 1991, sekretarz Konwentu 

PG, przypomniał najważniejsze wydarzenia  
i pracowników PG, którzy wykazywali się od-
wagą w czasach, gdy „odwaga dużo znaczyła”.

– Chciałbym skierować motto sprzed Sali 
Senatu „historia mądrością” nie tylko do stu-
dentów, pracowników czy gości, ale także do 
rządzących, do posłów, senatorów, polityków, 
samorządowców. Warto uczyć się i korzystać  
z mądrości historii. Nic nie jest dane raz na za-
wsze – powiedział dr inż. Henryk Majewski.

– Zawsze staraliśmy się być o krok przed  
konkurencją. Zawsze też przyświecało nam  
hasło „Gdańsk miastem wolności”, „Gdańsk  
naszym miastem” – powiedział Ryszard  
Trykosko, przewodniczący Stowarzyszenia 
Absolwentów Politechniki Gdańskiej, który 
przypomniał okoliczności zawiązania SAPG  
i najważniejsze cele działalności stowarzysze-
nia. Podkreślił też „wspaniały klimat współ-
pracy z władzami uczelni wszystkich kadencji 
minionego trzydziestolecia”, którego wyrazem 
ma być akceptacja inicjatywy powołania Cen-
trum Absolwenta. Jego podwaliny ma stanowić 
podpisane niedawno porozumienie pomiędzy 
stowarzyszeniem a władzami uczelni.

Więcej o organizacjach akademickich moż-
na przeczytać na stronie internetowej PG  
w zakładce poświęconej jubileuszom.

Podczas posiedzenia Senatu minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłego niedawno prof. 
Bolesława Mazurkiewicza.

Oprawę artystyczną zapewnił Akademicki 
Chór PG. Galeria zdjęć z uroczystego posiedze-
nia Senatu Politechniki Gdańskiej jest dostępna 
na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej.

Wystąpienie wicepremiera Jarosława Go-
wina oraz nagranie z uroczystego posiedzenia 
Senatu PG można obejrzeć na uczelnianym 
kanale YouTube.

Nagroda ProJuvenes 2017

Podczas tegorocznej Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes 
przyznano nagrodę specjalną – Studencką Siłę Tradycji. Wręczono 
ją Samorządowi Studentów Politechniki Gdańskiej, w 60. rocznicę 
utworzenia Parlamentu Studentów PG. Nagrodę odebrał Jakub Brzoska,  
zastępca przewodniczącej ds. finansowo-gospodarczych. 

Jakub Wesecki
Dział Promocji
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Nagrody ProJuvenes to inicjatywa orga-
nizowana od 2013 roku przez Parlament 

Studentów RP. Gala wręczenia nagród odbyła 
się 25 listopada 2017 roku na Politechnice War-
szawskiej. Uczestniczący w tym wydarzeniu 
wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Jarosław Gowin podkreślił, że studenci 
zaangażowani w pracę na rzecz samorządu są 
„przyszłą i to nieodległą elitą tego państwa”.

– Samorządność zainicjowana na naszej 
uczelni przyczyniła się do rozwoju podobnej dzia-
łalności w całej Polsce. Powstanie Uczelnianego 
Parlamentu ZSP Politechniki Gdańskiej pozwo-
liło funkcjonować innym organizacjom, takim 
jak Studencka Agencja Radiowa czy Akademicki 
Związek Morski. Jako spadkobiercy jej tradycji 
staramy się ciągle rozwijać i ulepszać – zapewnił 
odbierający nagrodę Jakub Brzoska.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się dokładnie 
w 60. rocznicę pierwszej sesji Uczelnianego 
Parlamentu Zrzeszenia Studentów Polskich 
Politechniki Gdańskiej, która miała miejsce 25 
listopada 1957 roku.

Nagrody ProJuvenes to inicjatywa orga-
nizowana przez Parlament Studentów RP od 
2013 roku. Celem konkursu jest promowanie 
aktywnych studentów i ich projektów, jak rów-
nież podkreślanie zasług osób oraz podmio-
tów przyjaznych studentom i wspierających 
potencjał młodych ludzi. W tegorocznej gali 
wręczenia nagród udział wzięło kilkaset osób, 
wśród których oprócz ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego znaleźli się rektorzy uczelni 
wyższych oraz przedstawiciele samorządów 
studenckich i organizacji młodzieżowych.

Fot. Krzysztof Krzempek

Podziękowania ministra Jarosława 
Gowina za organizację konferencji 
programowej NKN

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin skierował list do 
rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka 
Namieśnika, dziękując w nim za organizację 
konferencji programowej Narodowego  
Kongresu Nauki, która odbyła się na naszej 
uczelni w kwietniu 2017 roku, oraz za wkład 
merytoryczny wniesiony do prac nad projektem 
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce.



Rektor PG prof. Jacek Namieśnik odebrał 
tę prestiżową, przyznawaną od 2016 roku 

nagrodę 27 listopada podczas gali w ramach 
konferencji „Polskie uczelnie w światowej 
perspektywie – Rankingi a zarządzanie szkołą 
wyższą”, zorganizowanej przez Fundację Edu-
kacyjną „Perspektywy” wspólnie z Konferencją 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polską 
Komisją Akredytacyjną. Statuetkę wręczył prof. 
Łukasz Szumowski, ówczesny podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, obecnie minister zdrowia.

– Po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę za 
publikacje multidyscyplinarne z pogranicza nauk 
społecznych i technicznych. To wyraz uznania 
dorobku naszej Alma Mater, ale i sygnał dla 
wszystkich uczelni, że interdyscyplinarność to 
jeden z filarów współczesnej nauki – powiedział 
rektor Politechniki Gdańskiej.

Podczas konferencji, w której wzięli udział 
przedstawiciele władz uczelni, prof. Jacek 
Namieśnik wygłosił wystąpienie pt. „Rankingi 
budują wizerunek – strategia rankingowa Poli-
techniki Gdańskiej”.

Politechnika Gdańska została doceniona za 
najbardziej umiędzynarodowione publikacje 
oraz największy udział publikacji wśród presti-
żowych tytułów, co stanowi wynik znaczącego 
wzrostu liczby publikacji w dyscyplinie Social 
Sciences oraz wzrostu liczby autorów.

W latach 2014–2016 zostało zindekso-
wanych 110 publikacji, co przekłada się na 
287-procentowy wzrost dla tego okresu. 
Jednocześnie liczba publikujących autorów wy-
niosła 132, co oznacza 358-procentowy wzrost. 
Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były 
średnio cytowane 1,78-krotnie częściej  
w stosunku do średniej cytowalności światowej. 

– Dziękuję wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do tak znaczącego wzrostu liczby 
publikacji interdyscyplinarnych, a co za tym 
idzie, do rosnącej rozpoznawalności Politechniki 
Gdańskiej w międzynarodowym środowisku 
naukowym – dodał prof. Jacek Namieśnik.

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Po raz drugi Politechnika Gdańska 
otrzymała nagrodę ELSEVIER 
Research Impact Leaders  
w kategorii Social Sciences. Nagroda 
przyznawana jest uczelniom, 
których publikacje miały największy 
wpływ na postrzeganie polskiej 
nauki w świecie. Pod uwagę 
brany był wzrost liczby publikacji 
w najbardziej prestiżowych 
czasopismach naukowych 
z udziałem zagranicznych 
współautorów oraz poziom cytowań 
w danej dyscyplinie.

Politechnika Gdańska po raz drugi  
z prestiżową nagrodą ELSEVIER Research  
Impact Leaders 2017
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Możliwość działania w ramach Akademii 
zalicza się do największych wyróżnień, jakie 

mogą spotkać naukowca w naszej części świata. 
To dla mnie ogromny zaszczyt – mówi prof. 
Jacek Namieśnik.

Powstała w 1990 roku EASA jest niezależ-
nym, międzynarodowym stowarzyszeniem 
specjalistów z zakresu nauki, sztuki i religii. 
Zrzesza ono ponad 2000 najwybitniejszych 
naukowców i artystów z całej Europy, wśród 
których jest 31 laureatów Nagrody Nobla. Euro-
pejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych stawia 
sobie za cel analizę i rozwiązywanie problemów 

Prof. Jacek Namieśnik członkiem 
Europejskiej Akademii Nauk  
i Sztuk Pięknych

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (EASA, European Academy of 
Sciences and Arts), jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych 
i artystycznych w Europie, zaprosiła w swoje szeregi prof. Jacka Namieśnika, 
rektora Politechniki Gdańskiej.

stojących przed społecznością europejską we 
współpracy z przedstawicielami władz, wyznań 
i religii. Twórcą i przewodniczącym tej organi-
zacji jest światowej sławy austriacki kardiolog 
prof. Felix Unger.

Członkowie European Academy of Sciences 
and Arts dzielą się na przedstawicieli nauk hu-
manistycznych, medycznych, artystycznych, 
przyrodniczych, społecznych (w tym prawa 
i ekonomii), technicznych, religijnych oraz 
związanych z zarządzaniem. EASA regularnie 
angażuje się w projekty i organizuje wydarze-
nia dotyczące każdego z tych obszarów badań. 

Z Europejską Akademią Nauk i Sztuk 
Pięknych współpracuje sześć instytutów: 
European-Latvian Institute for Cultural and 
Scientific Exchange (Ryga, Łotwa), Institute for 
Interdisciplinary Science and Cultural Exchan-
ges (Timisoara, Rumunia), Institute for Global 
Mapping and Research (Salzburg, Austria), 
Institute for Earth System Preservation (Mo-
nachium, Niemcy), Mozart – Opern Institut an 
der Universität Mozarteum (Salzburg, Austria) 
oraz Kardinal König Institut (Salzburg, Austria).

EASA prowadzi również swój własny 
uniwersytet, Alma Mater Europaea, z siedzibą 
w austriackim Salzburgu. Jego rektorem jest 
niemiecki politolog prof. Werner Weiden-
feld. EASA publikuje rocznik „Annales” oraz 
kwartalnik „Litterae Academiae Scientiarum et 
Artium Europaea”.

Do European Academy of Sciences and Arts 
należy 31 Polaków, w tym prof. Jerzy Buzek, 
prof. Krzysztof Penderecki, prof. Andrzej Zoll 
i prof. Jerzy Woźnicki. W 2015 roku wicepre-
zesem EASA został ówczesny prezes Polskiej 
Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Prof. Aleksandra 
Parteka z nagrodą 
MNiSW I stopnia

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Prof. Aleksandra Parteka z Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii otrzymała 
nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla Nauczycieli 
Akademickich I stopnia za osiągnięcia 
naukowe będące podstawą nadania 
w 2016 roku stopnia naukowego 
doktora habilitowanego. Nagrodzono 
cykl powiązanych tematycznie 
publikacji „Dywersyfikacja struktur 
handlu i zatrudnienia a procesy 
rozwoju gospodarczego”.

Fot. Mariusz Hajdarowicz

Zasiadając w Radzie NKN, koordynowałem pracę grupy 
zajmującej się problematyką zróżnicowania modeli uczelni 

i instytucji badawczych. To właśnie temu zagadnieniu poświę-
cona była konferencja programowa Narodowego Kongresu 
Nauki, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w kwietniu 
2017 roku – tłumaczy prof. Leja, który był również współorga-
nizatorem tej konferencji.

Dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG, jest prodzie-
kanem ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechni-
ki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania 
współczesną uczelnią. Jest autorem dwóch monografii  
i ponad stu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych 
dotyczących szkolnictwa wyższego.

Nagroda Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
dla prof. Krzysztofa Lei

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prof. Krzysztof Leja z Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej został 
uhonorowany przez wicepremiera, ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina nagrodą I stopnia za działalność 
organizacyjną, przyznaną za aktywny udział  
w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki.
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Prof. Aleksandra Parteka od 2008 roku jest 
pracownikiem Katedry Nauk Ekonomicz-

nych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej. Jest absolwentką WZiE 
PG (2003), a także Università Politecnica delle 
Marche (Ankona, 2005) i Sussex University 
(Brighton, 2006). W 2008 roku uzyskała tytuł 
doktora nauk ekonomicznych na Università 
Politecnica delle Marche. W roku akademickim 
2011/2012 przebywała na podoktorskim stażu 
naukowym na Universitat Pompeu Fabra  
w Barcelonie. W lipcu 2016 roku otrzymała sto-
pień doktora habilitowanego nauk ekonomicz-
nych w dyscyplinie ekonomia. W 2018 roku, 

jako stypendystka programu Fulbrighta (Senior 
Award), będzie prowadziła badania naukowe 
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jej 
zainteresowania naukowe obejmują ekonomię 
międzynarodową (handel międzynarodowy, 
wpływ handlu i procesów integracyjnych na 
rynki pracy), wzrost ekonomiczny, empiryczne 
analizy produktywności.

Prof. Aleksandra Parteka znalazła się wśród 
60 przedstawicieli świata akademickiego 
nagrodzonych corocznymi nagrodami ministra 
nauki, które są przyznawane za wybitne osią-
gnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. 
Bardzo mnie cieszy, że aż tylu przedstawicieli 

naszej uczelni znalazło się wśród stypendystów 
ministra nauki – mówi prof. Jacek Namieśnik, 
rektor Politechniki Gdańskiej. – Mam nadzieję, 
że dzięki stypendium nasi młodzi utalentowani 
naukowcy i doktoranci będą mogli skupić się na 
realizacji ciekawego programu badawczego  
i przygotowaniu możliwie dużej liczby publikacji 
w renomowanych czasopismach, a studenci 
będą mieli możliwość rozwijania swoich zaintere-
sowań i zdobywania nowych umiejętności.

Stypendia otrzymali następujący naukowcy 
z Politechniki Gdańskiej:
• dr inż. Krzysztof Formela (WCh);
• dr inż. Tomasz Berezowski (WETI);
• dr hab. inż. Marek Tobiszewski(WCh);
• dr inż. Jacek Ryl (WCh);
• dr inż. Łukasz Piszczyk (WCh);Fot. Mariusz Hajdarowicz

• dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj (WCh);
• dr inż. Dawid Ryś (WILiŚ).

Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z Politechniki Gdańskiej (doktoranci):
• mgr inż. Karolina Cysewska (WETI);
• mgr inż. Judyta Strychalska-Nowak 

(WFTiMS);
• mgr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska 

(WCh);
• mgr inż. Mateusz Daśko (WCh);
• mgr inż. Mariusz Szkoda (WCh).

Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z Politechniki Gdańskiej (studenci):
• Joanna Bławat, nanotechnologia (WFTiMS);
• Andrzej Cioch, technologie kosmiczne  

i satelitarne (kierunek międzywydziałowy);
• Leszek Litzbarski, nanotechnologia 

(WFTiMS);

Młodzi naukowcy, doktoranci i studenci z PG 
stypendystami ministra nauki

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Siedmiu młodych badaczy, pięcioro 
doktorantów i sześcioro studentów 
Politechniki Gdańskiej zostało 
stypendystami ministra nauki  
i szkolnictwa wyższego.
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• Agata Melchert, elektrotechnika (WEiA);
• Mikołaj Nowak, elektrotechnika (WEiA);
• Paweł Tarnowski, zarządzanie (WZiE).

W gronie stypendystów ministra w 2017 
roku znalazło się w sumie 209 młodych na-
ukowców, prowadzących wysokiej jakości ba-
dania i cieszących się imponującym dorobkiem 
naukowym w skali międzynarodowej. Na ten 
cel minister przyznał ponad 40 mln zł. Laureaci 
będą otrzymywać 5,39 tys. zł miesięcznie przez 
trzy lata. W dwunastej edycji konkursu rozpa-
trzono 1159 wniosków.

System obrony  
przeciwminowej  
Głuptak wyróżniony 
przez MON

Zespół pod kierunkiem prof. Lecha 
Rowińskiego z Katedry Projektowania 
Okrętów i Robotyki Podwodnej WOiO,  
który opracował „System głębinowy  
obrony przeciwminowej OPM kr. 
Głuptak”, zdobył wyróżnienie  
„za najlepszy patent za wynalazek, 
prawo ochronne na wzór użytkowy 
lub prawo z rejestracji wzoru 
przemysłowego, chroniony prawem 
własności przemysłowej, uzyskany  
w wyniku realizacji badań naukowych 
lub prac rozwojowych” w V Konkursie  
na najlepszą pracę naukową  
i wdrożenie z obszaru obronności.  
To już kolejna nagroda dla 
opracowanego na PG systemu do 
zwalczania min morskich.

Stypendia MNiSW za wybitne osiągnię-
cia na rok akademicki 2017/2018 otrzymało 
łącznie 645 studentów i 78 doktorantów. 1800 
wniosków, które do resortu nauki nadesłali 
rektorzy polskich uczelni, oceniał zespół 24 
ekspertów z siedmiu obszarów nauki i sztuki. 
Na podstawie listy rankingowej decyzję  
o przyznaniu stypendiów podejmował mini-
ster nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław 
Gowin. W tym roku akademickim doktoranci 
otrzymają wsparcie w wysokości 25 tys. zł,  
a studenci 15 tys. zł. 

Agata Cymanowska
Dział Promocji
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Głuptak (kryptonim nadany przez służby 
MON) to system obrony przeciwminowej 

(OPM) – mały, zdalnie sterowany pojazd, po-
dobny do torpedy. Pojazd służy do przenosze-
nia małego urządzenia (efektora) niszczącego 
minę morską, sam także ulega zniszczeniu.  
W wersji treningowej może być wykorzystywa-
ny do rozpoznania. 

Pojazdy typu Głuptak opracowane przez 
Politechnikę Gdańską znajdują się na pokładzie 
niszczyciela min ORP Kormoran, najnowszego 
okrętu Marynarki Wojennej.

– Nasz Głuptak spełnia wszystkie wymagania 
wobec tego typu urządzeń, a dodatkowo ma 
obrotową głowicę, która pomaga w celowaniu  
w miny morskie. Używając naszego pojazdu, 
można celować w bok, podczas gdy wszystkie 
konkurencyjne urządzenia umożliwiają kierowa-
nie tylko na wprost – podkreśla prof. Lech Ro-
wiński. – Ponadto nasz pojazd ma zdolność do 
działania w warunkach silnych prądów. To jedy-
ne rozwiązanie dostosowane do pracy w prądzie 
do 2 m/s. Materiał wybuchowy przechowywany 
jest poza nośnikiem. Dzięki tym walorom Głup-
tak nadaje się do wszystkich rodzajów misji.

Członkowie wyróżnionego zespołu badaw-
czego z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownic-
twa to: prof. Lech Rowiński, mgr inż. Bogumił 
Porala, mgr inż. Eliza Białasik, mgr inż. Ewelina 
Ciba, mgr inż. Tadeusz Chruściel, mgr inż. Julita 
Dopke, mgr inż. Natalia Jasiewicz, mgr inż. Do-
rota Łukaszewicz, mgr inż. Danuta Warnke, Je-
rzy Dziadkiewicz, Dariusz Frydel, mgr inż. Piotr 
Grymajło, mgr Michał Jakubowski, mgr inż. Jan 
Koralewski, dr inż. Leszek Matuszewski, Leszek 
Obin, mgr inż. Ryszard Partycki, mgr inż. To-
masz Sauer, mgr inż. Paweł Sobczyk, Arkadiusz 
Rębiś, mgr inż. Arkadiusz Szcześniak, Paweł 
Wasilewski, lic. Bartosz Zamojski, mgr inż. 
Miłosz Zygadło.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa od 
ponad 40 lat prowadzi prace nad robotycznymi 
urządzeniami dla techniki głębinowej, w tym 
nad pojazdami podwodnymi dla celów m.in. 
obrony przeciwminowej. Efektem tych prac są 
systemy o kryptonimach Ukwiał, Głuptak, Alba-
tros i Morświn. System OPM Ukwiał stosowany 
jest na niszczycielach min Marynarki Wojennej 
RP od roku 1999.

Prof. Bogdan M. Wilamowski ukończył Wy-
dział Elektroniki PG w 1966 roku, broniąc 

pracę magisterską wykonaną pod kierunkiem 
prof. Jerzego Seidlera. Obronioną w 1970 roku 
rozprawę doktorską przygotował pod opieką 

Absolwent Wydziału  
Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki  
Politechniki Gdańskiej 
nowym członkiem  
zagranicznym PAN 

Prof. Bogdan M. Wilamowski, 
absolwent WETI PG, w grudniu 2017 
roku został wybrany członkiem 
zagranicznym Wydziału Nauk 
Technicznych Polskiej Akademii 
Nauk.

Fot. z archiwum WETI

Opracował

Piotr Płotka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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prof. Michała Białko. W 1977 roku uzyskał habi-
litację, a w 1987 roku tytuł profesora.

Jest autorem dziewięciu książek, ponad 
300 recenzowanych artykułów i 31 patentów. 
Będąc jeszcze pracownikiem wydziału, w 1976 
roku prof. Wilamowski, w trakcie stypendium  
w Sendai w Japonii w instytucie nestora japoń-
skiej mikroelektroniki prof. Nishizawy, opraco-
wał technologię cyfrowych układów scalonych 
o rekordowo małym iloczynie pobieranej mocy 
i czasu opóźnienia. Choć z dzisiejszej perspek-
tywy trudno to sobie wyobrazić, te układy 
miały mniejsze zapotrzebowanie na moc zasi-
lania niż współczesne im układy CMOS. Prof. 
Wilamowski wyprzedził swój czas, przedsta-
wiając w 1983 roku nowatorskie rozwiązanie 
diody Schottky’ego o podwyższonym napięciu 
przebicia. Dzisiaj diody działające na tej samej 
zasadzie, tyle że wykonane z węglika krzemu 
lub azotku galu i z dwoma złączami metal-pół-
przewodnik, są powszechnie dostępne  
i znajdują wiele zastosowań.

Obecnie prof. Wilamowski jest dyrektorem 
Alabama Microelectronics Science and  
Technology Center na Uniwersytecie Auburn  
w stanie Alabama. Bardzo aktywnie działa  
w amerykańskim, a właściwie głównym mię-
dzynarodowym stowarzyszeniu inżynierów 
elektryków i elektroników – IEEE. Był wiceprze-
wodniczącym IEEE Computational Intelligence 
Society, a następnie przewodniczącym IEEE 
Industrial Electronics Society. Był redaktorem 
wielu czasopism naukowych IEEE. Zakładał 
„IEEE Transactions on Industrial Informatics”, 
a obecnie jest redaktorem naczelnym „IEEE 
Transactions on Industrial Electronics”, jedne-
go z najważniejszych periodyków IEEE.

Prof. Bogdan M. Wilamowski razem z prof. 
Jackiem Żuradą i prof. Józefem Modelskim 
doprowadzili do uznania przez IEEE polskich 
matematyków za prawdziwych autorów 
złamania kodu Enigmy. Promował organizację 
wielu międzynarodowych konferencji w Polsce 
i publikacje monografii polskich autorów. Od 
wielu lat prowadzi wykłady i badania naukowe 
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie. Kieruje tam zespołem nauko-
wym, który uzyskuje granty naukowe z NCN.

Jest to już drugi, obok prof. Jacka Żurady, 
absolwent WETI PG w gronie członków zagra-
nicznych PAN w Wydziale IV Nauk Technicz-
nych.

Medal Księcia Mściwoja II wręczany jest za zasługi  
w dziedzinach podnoszących rangę miasta w kraju i za 

granicą, w szczególności w ramach rozwoju nauki, kultury, 
oświaty, służby zdrowia i gospodarki, oraz podejmowanie 
publicznie pożytecznych inicjatyw. Podobne osiągnięcia 
stanowią podstawę do otrzymania Medalu św. Wojciecha, 
przyznawanego przede wszystkim za zasługi w zakresie 
dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii 
oraz pojednania i współpracy między narodami.

Prof. Edmund Wittbrodt, były rektor Politechniki Gdań-
skiej i minister edukacji narodowej, profesor zwyczajny 
Wydziału Mechanicznego PG, został wyróżniony Medalem 
św. Wojciecha w 2013 roku.

Prof. Edmund Wittbrodt 
Mistrzem Kapituły  
medali miasta Gdańska

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Na pierwszym posiedzeniu 
dziewięcioosobowej Kapituły Medalu  
św. Wojciecha (S. Adalbertusa) oraz Medalu 
Księcia Mściwoja II (Mestwina II), powołanej 
uchwałą Rady Miasta Gdańska z maja 2017 
roku, prof. Edmund Wittbrodt został  
wybrany na jej Mistrza (przewodniczącego). 
Medale św. Wojciecha oraz Mściwoja II 
przyznawane są przez Radę Miasta od 1997 
roku za wybitne zasługi dla Gdańska.
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Prof. Marek Wysocki promuje najlepsze stan-
dardy, jeśli chodzi o pomoc osobom niepełno-

sprawnym, świetnie też współpracuje z Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich. Tworzy rozwiązania 
systemowe w architekturze, które pomagają 
wszystkim – podkreślił dr Adam Bodnar, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, wręczając wyróżnienie.

Nagroda im. dr. Macieja Lisa przyznawana jest 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony 
praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. 
Ustanowiono ją, aby uhonorować pamięć Pełno-
mocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, który 
zmarł w kwietniu 2015 roku. Jej tegoroczny laureat, 
prof. Marek Wysocki, pracuje na Wydziale Archi-
tektury naszej uczelni. Jest inicjatorem powołania 
na Politechnice Gdańskiej Centrum Projektowania 
Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum 
badawczo-rozwojowego wdrażającego koncepcje 
projektowania uniwersalnego w kształtowaniu 
środowiska fizycznego, produktów i usług. To 
także autor standardów dostępności przestrzeni 
publicznych, które wdraża systemowo w polskich 
miastach, i pierwszy w Polsce Access Officer powo-
łany na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd 
Miasta Gdyni. Prof. Wysocki jest członkiem Komisji 
Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy 
Rzeczniku Praw Obywatelskich i współpracowni-
kiem wielu organizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Laudację z okazji przyznania nagrody prof. 
Markowi Wysockiemu przygotował prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek. Na uroczystości we 
Wrocławiu odczytała ją Beata Wachowiak-Zwara, 
pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. osób 
niepełnosprawnych.

– Jest pan znakomitym ambasadorem idei spo-
łeczeństwa obywatelskiego, w którym niesłychanie 
ważną rolę odgrywa równoprawny dostęp osób  
z niepełnosprawnością do przestrzeni publicznej 
oraz powszechnej edukacji każdego szczebla. Ser-
decznie gratuluję panu Nagrody Rzecznika Praw 
Obywatelskich im. dr. Macieja Lisa, na którą za-
sługuje pan w sposób szczególny – pisał w laudacji 
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Prof. Marek Wysocki wskazuje, że idee 
projektowania uniwersalnego mogą być nowym 
podejściem do poszukiwania innowacyjnych 
rozwiązań, nie tylko w dziedzinie architektury. 
Udowodnił to podczas prowadzonych w tym roku 
po raz pierwszy na politechnice zajęć „Projekto-
wanie Uniwersalne – Design for All”, realizowa-
nych w ramach bloku przedmiotów humanistycz-
nych. Na zajęciach zapoznawał studentów innych 
wydziałów z metodologią tworzenia rozwiązań 
bazujących na zasadach projektowania uniwer-
salnego. W czasie zajęć pod jego kierunkiem 
w interdyscyplinarnych zespołach powstało 
kilkanaście bardzo różnych koncepcji produktów: 
od mostów, przystanków komunikacji miejskiej 
i automatów sprzedających po aplikacje na tele-
fony komórkowe. Wspólnym mianownikiem tych 
rozwiązań było to, że mają one służyć wszystkim 
użytkownikom, bez względu na ich możliwości 
fizyczne i sensoryczne.

Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich  
dla prof. Marka Wysockiego

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prof. Marek Wysocki został 
wyróżniony Nagrodą Rzecznika 
Praw Obywatelskich im. dr. 
Macieja Lisa. Doceniony został 
wkład profesora w tworzenie 
rozwiązań architektonicznych 
przyjaznych osobom  
z niepełnosprawnościami.

Fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich



W deklaracji podkreślono szczególną rolę 
uczelni, jako miejsca tworzenia i prze-

kazywania wiedzy o otaczającej rzeczywisto-
ści, a także zobowiązanie szkół wyższych do 
uwzględniania i stosowania zasad społecznej 
odpowiedzialności we wszystkich obszarach 

działalności oraz upowszechniania tych zasad 
wśród interesariuszy.

Zapisy deklaracji, która składa się z 12 punk-
tów, odnoszą się do najważniejszych aspektów 
pracy uczelni: pielęgnowania wartości, realiza-
cji programów, projektów wdrożeniowych  
i badań ważnych dla rozwoju społecznej od-
powiedzialności oraz rozwiązywania istotnych 
problemów społecznych, organizacji pracy 
uczelni, która sprzyja rozwojowi jej społecznej 
odpowiedzialności i współpracy z interesariu-
szami.

– W deklaracji podkreślono także wagę współ-
pracy środowiska naukowego i biznesu, dzięki 
której jest możliwy rozwój badań i wdrożeń. 
Taka współpraca daje szansę nie tylko na rozwój 
innowacyjności, ale i rozwiązywanie problemów 
społecznych – mówi prof. Piotr Dominiak.

Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzial-
ności Uczelni został wypracowany przez grupę 
roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR, funk-
cjonującą w ramach Zespołu ds. Zrównoważo-
nego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Ministra 
Rozwoju i Finansów). W pracach grupy uczest-
niczą przedstawiciele środowiska akademic-
kiego, biznesu, organizacji społecznych oraz 
administracji publicznej.

Treść deklaracji znajduje się na stronie inter-
netowej: http://www.mr.gov.pl/media/46898/
Deklaracja_SOU.pdf.

Agata Cymanowska
Dział Promocji

PG podpisała Deklarację Społecznej  
Odpowiedzialności Uczelni

Politechnika Gdańska, jako jedna z 23 szkół wyższych, podpisała Deklarację 
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Uroczystość podpisania dokumentu 
miała miejsce podczas konferencji pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki  
– wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbyła się  
w Ministerstwie Rozwoju. Naszą uczelnię reprezentował prof. Piotr 
Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG.

Deklarację w imieniu Politechniki Gdańskiej podpisał prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. 
internacjonalizacji i innowacji 
Fot. KPF/Adam Jankowski

Z ŻYCIA UCZELNI
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Prof. Bolesław Mazurkiewicz na stałe zapisał 
się w annałach nauki jako niestrudzony bu-

downiczy krajowej gospodarki morskiej. Profesjo-
nalizm dokonań, bogactwo doświadczeń zawodo-
wych i niekwestionowany autorytet, jakim cieszył 
się w szerokich kręgach gospodarczych, sprawia-
ły, że współpraca z nim była zaszczytem. Pragnąc 
zachować pamięć o Profesorze jako wybitnym 
przedstawicielu nauki polskiej, Rada organizacji 
Pracodawcy Pomorza jednogłośnie postanowiła, 
że nasza najwyższa nagroda przyznawana dla 
naukowca przez środowisko gospodarcze Pomo-
rza powinna nosić jego imię – mówi dr Zbigniew 
Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza.

Nagrodę Primum Cooperatio (Nade wszyst-
ko współpraca) od 2014 roku otrzymują osoby 
z pomorskiego środowiska naukowego, które 
swoim działaniem udowadniają, że możliwa jest 
efektywna współpraca naukowców ze światem 
gospodarki. Wśród jej laureatów i wyróżnio-
nych znajdują się przedstawiciele Politechniki 
Gdańskiej: prof. Janusz Rachoń, prof. Eugeniusz 
Dembicki, prof. Andrzej Zieliński i właśnie prof. 
Bolesław Mazurkiewicz.

– W 2014 roku, kiedy ustanowiono tę nagrodę, 
Kapituła nie miała żadnych wątpliwości, że pierw-
szym laureatem nie może być nikt inny, jak prof. 
Mazurkiewicz – podkreśla dr Canowiecki.

Prof. Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz był 
jednym z twórców współczesnego budownictwa 
morskiego. Całe życie związany był z Politechni-
ką Gdańską jako inżynier, nauczyciel, naukowiec 

i rektor (1987–1990). Był niezwykle aktywny 
w transferze osiągnięć badawczych do gospo-
darki. Jego metody obliczeniowe i rozwiązania 
hydrotechniczne wdrażane były podczas budo-
wy doków i pochylni w stoczniach w Polsce i na 
świecie. W 1980 roku prof. Bolesław Mazurkie-
wicz został ekspertem agendy ONZ do spraw 
Rozwoju Przemysłu UNIDO. Był też szefem 
zespołu ekspertów Politechniki Gdańskiej, który 
uczestniczył w budowie tunelu drogowego pod 
Martwą Wisłą w Gdańsku.

Opublikował w sumie 400 pozycji, w tym 14 
książek. Ponad połowa publikacji ukazała się 
także w językach obcych. W ciągu całego życia 
wydał 500 ekspertyz i opinii. Jako nauczyciel 
akademicki wypromował 12 doktorów. Jako vi-
siting professor prowadził zajęcia w 18 wyższych 
uczelniach Europy i Ameryki. Intensywna współ-
praca międzynarodowa przyniosła mu najwyż-
sze dowody uznania – doktoraty honoris causa 
Państwowego Uniwersytetu Technicznego i Uni-
wersytetu w Petersburgu, Akademii Budownic-
twa i Architektury w Odessie oraz Uniwersytetu 
Fridericiana w Karlsruhe. Tytuł doktora honoris 
causa przyznały mu także Akademia Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Politechnika Szczecińska  
i Politechnika Gdańska. Prof. Mazurkiewicz 
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

– Prof. Bolesław Mazurkiewicz pozostanie 
w pamięci jako wybitny naukowiec, przyjazny 
ludziom, chętnie dzielący się swoją wiedzą  
i doświadczeniem, wzór do naśladowania dla 
wielu pokoleń polskich inżynierów i naukowców – 
dodaje dr Zbigniew Canowiecki.

Ustanowiono nagrodę  
im. prof. Bolesława  
Mazurkiewicza

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Przyznawana przez organizację 
Pracodawcy Pomorza Nagroda 
Primum Cooperatio (Nade wszystko 
współpraca) będzie nosić imię 
prof. Bolesława Mazurkiewicza, 
znakomitego specjalisty z zakresu 
budownictwa morskiego oraz byłego 
rektora Politechniki Gdańskiej, który 
zmarł w listopadzie 2017 roku.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Debata, która odbyła się 13 grudnia 2017 
roku, była próbą ustalenia realności  

postulatów przedstawionych podczas czerw-
cowego posiedzenia Konwentu PG z udziałem 
posłów i senatorów RP oraz wiceministrów: 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, Ministerstwa Budownictwa  
i Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska oraz 
przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju. Uzna-
no wówczas, że program zagospodarowania 
dolnej Wisły, uwzględniający budowę Kaskady 
Dolnej Wisły z poszanowaniem współczesnych 
uwarunkowań środowiskowych, to „niezwykle 
pilny i efektywny ekonomicznie oraz innowa-
cyjny i prorozwojowy program gospodarczy dla 
Polski”. Zgodnie z przyjętymi przez rząd w 2016 
roku założeniami do planów rozwoju śródlądo-
wych dróg wodnych w kraju na lata 2016–2020 
z perspektywą do 2030 roku, do tego czasu 
(2030) Odra na całej długości oraz Wisła od 
Warszawy do Gdańska mają stać się międzyna-
rodowymi szlakami żeglugowymi.

– To program o niespotykanej w biznesie  
efektywności ekonomicznej, pobudzającej  
przedsiębiorczość, ale i środowisko naukowe 
– powiedział dr Zbigniew Canowiecki, prze-
wodniczący Konwentu Politechniki Gdańskiej 
oraz prezydent Pracodawców Pomorza, który 
poprowadził debatę. – Podczas Konwentu  

w czerwcu zaproponowaliśmy, aby podobnie jak 
w innych krajach narodowy program zagospoda-
rowania dolnej Wisły przyjąć ustawą sejmową, 
jednocześnie powołując podmiot gospodarczy, 
który koordynowałby wszystkie działania. Dopie-
ro jak będzie odwaga polityczna podjęcia decyzji, 
że taki program w Polsce uruchamiamy, dopiero 
wtedy powinniśmy rozpocząć dyskusję nad tym, 
jak powinna wyglądać kaskada. Czeka nas także 
dyskusja z ekologami, ale wierzę, że obecne 
technologie i możliwości techniczne pozwolą 
na pełne wykorzystanie Wisły pod względem 
hydrotechnicznym, gospodarczym i regulacyj-
nym, przy zachowaniu najwyższych standardów 
środowiskowych.

Janusz Granatowicz, ekspert hydrotechni-
ki, zaprezentował korzyści, jakie niosłoby za 
sobą kompleksowe zagospodarowanie dolnej 
Wisły.

– Możliwość połączenia portu w Gdańsku 
z centrum kraju, zwiększenie retencji odpły-
wu powierzchniowego, likwidacja zagrożenia 
powodzią terenów nadbrzeżnych, wykorzystanie 
potencjału energetycznego i rozwój terenów 
nadwiślańskich – wyliczył. – Do 2030 roku 
przeładunki w gdańskim porcie mają wzrosnąć 
trzykrotnie, a o pozycji portu decydują nie tylko 
nabrzeża czy infrastruktura rozładunkowa, ale 
przede wszystkim transport wewnętrzny.

Użeglownienie wodnych dróg śródlądowych 
jednym z najważniejszych zadań Polski  
Ogólnopolska debata na Politechnice Gdańskiej

Agata Cymanowska
Dział Promocji

– To może być jedno z najważniejszych przedsięwzięć w Polsce na najbliższe 
lata, tak jak w tej chwili Centralny Port Komunikacyjny. To przedsięwzięcie 
o skali większej niż do tej pory myśleliśmy, ale nie jest to skala dla naszego 
kraju nieosiągalna – powiedział dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji 
i rozwoju, podczas ogólnopolskiej debaty poświęconej programowi 
zagospodarowania dolnej Wisły, która odbyła się podczas posiedzenia 
Konwentu Politechniki Gdańskiej. O użeglownieniu królowej polskich rzek 
rozmawiali politycy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, biznesu  
i mediów. 
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Jak podkreślił minister Jerzy Kwieciński, 
„mamy stracone dziesiątki lat w tym obszarze, 
bo potencjał naszego kraju, jeśli chodzi o trans-
port rzeczny, jest potężny”.

– Aby program miał szansę realizacji, musi być 
programem, który jest podejmowany nie tylko 
przez rząd, ale i środowisko. W tym przypadku,  
w większym stopniu niż w przypadku infrastruk-
tury kolejowej czy drogowej, możemy współpra-
cować z sektorem prywatnym. Główne elementy 
infrastruktury będą musiały być finansowane 
przy dużym udziale sektora prywatnego – po-
wiedział dr Jerzy Kwieciński. – Nie mówię „nie” 
dla ustawy, ale mamy w naszym programowa-
niu rządowym taki instrument, jak program wie-
loletni, który, dopóki nie ma potrzeby wprowa-
dzania ustawy, jest bardziej elastyczny i szybszy. 
Mamy wstępną strategię, liczne programy i ana-
lizy zaproponowane przez państwa [uczestników 
debaty – red.]. Chciałbym, żeby kolejne projekty 
były przygotowywane pod kątem przyszłej per-
spektywy finansowej. Żegluga śródlądowa jest 
bardzo ważnym uzupełnieniem dla pozostałych 
rodzajów transportu w naszym kraju – znacznie 

tańszym niż drogowy czy kolejowy, przyjaznym 
środowisku – i absolutnie niewykorzystanym 
dotychczas potencjałem. 

Jak dodał dr Jerzy Kwieciński, okres przy-
gotowania i realizacji tego programu będzie 
dłuższy niż w przypadku programu drogowego 
i kolejowego. Jak zapowiedział, użeglownienie 
wszystkich międzynarodowych wodnych szla-
ków śródlądowych w kraju – dolnej Wisły, Odry, 
połączenia Wisły z Morzem Czarnym – może 
kosztować łącznie od 60 do 150 mld zł.

– Mamy świadomość, że tych pieniędzy nie 
ma nigdzie zapisanych, ale uważamy, że środki 
na realizację tego programu można pozyskać 
w formie dotacji lub poprzez różne instrumenty 
instytucji europejskich i międzynarodowych 
finansujących tego typu projekty – powiedział dr 
Zbigniew Canowiecki.

Głos przedstawicieli nauki i biznesu

Uczestnicy debaty zwracali uwagę m.in. na 
konieczność podjęcia decyzji politycznej doty-
czącej realizacji programu zagospodarowania 

Debata odbyła się 
podczas posiedzenia 
Konwentu PG
Fot. Krzysztof Krzempek
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doliny dolnej Wisły i dialogu z organizacjami 
ekologicznymi.

Prof. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy powiedział: 
– Od 46 lat nie możemy rozwiązać tego proble-
mu, a oczywiste jest, że otwarcie dróg wodnych 
przyczyniłoby się do rozwoju gospodarczego. 
Problem leży w Naturze 2000, która niejako 
praktycznie uniemożliwia nam podjęcie prac. Je-
śli nic nie będziemy robić w kwestii uregulowania 
Wisły, doprowadzimy do degradacji dna doliny 
rzeki. W kolejnych latach będziemy mieli coraz 
gorszą sytuację, jeśli chodzi o powodzie i susze, 
ponieważ przyspiesza się obieg wody. Powódź 
w 2010 roku kosztowała nas 12 mld zł. Budowa 
kaskady jest najlepszą inwestycją, która zwróci 
się po 3–8 latach.

Prof. Wojciech Majewski z Instytutu Budow-
nictwa Wodnego PAN: – Mieliśmy decyzję o bu-
dowie stopnia wodnego w Siarzewie. Chciałbym, 
aby nie stało się tak, że ten stopień zostanie 
wybudowany i znowu będziemy czekali wiele lat 
na kolejne decyzje. Dlatego narodowy program 
zagospodarowania dolnej Wisły jest niezbędny.

Przemysław Daca, zastępca dyrektora De-
partamentu Żeglugi Śródlądowej w Minister-
stwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej: – W nowej ustawie Prawo wodne istnieje 
zapis mówiący o tym, że minister przygotowuje 
program rozwoju wodnych dróg śródlądowych 

w Polsce. Najpierw planowanie, potem decyzje 
polityczne, następnie partnerstwo publiczno-pry-
watne i korzystanie z korzyści, rozwój społecz-
ności lokalnych i turystyki. Nasze ministerstwo 
gromadzi wszelką dokumentację w sprawie tego 
programu.

Marcin Osowski, wiceprezes zarządu  
ds. infrastruktury Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk SA: – Od czasu ostatniego Konwentu 
Port Gdańsk przyjął na siebie zadanie stworzenia 
studium wykonalności dla użeglownienia Wisły. 
Na początku stycznia 2018 roku będziemy ogła-
szać przetarg na wybór wykonawcy. Potem bę-
dziemy dysponować dokumentem, który przeka-
żemy Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Mamy nadzieję, że zostaną w nim 
zebrane wszystkie informacje i dokumenty, które 
powstały na przestrzeni dekad. Port Gdańsk ma 
w planie rozbudowę i zwiększenie przeładunków, 
dlatego ma powstać centralny port morski  
z oficjalnym wsparciem rządu. Aby zasilać go  
w towary, potrzebujemy drogi śródlądowej nie 
tylko do Warszawy, ale także połączenia syste-
mu dróg wodnych z Morza Bałtyckiego do Morza 
Czarnego. Studium będzie uwzględniać drogę 
wodną od Gdańska do Warszawy, w połączeniu 
z systemem dróg białoruskich oraz fragmentem 
drogi E70 przez Nogat do Elbląga. Obszary Natu-
ra 2000, umieszczone wewnątrz wałów przeciw-
powodziowych, to główne zagrożenie  
i wyzwanie dla realizacji tego programu.

Ryszard Świlski, członek Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego: – Na Pomorzu mamy 
rozbudzone aspiracje, ale i nadzieje w kwestiach 
związanych z rozwojem portu. Zapewniam, że 
jako Stowarzyszenie Polskich Regionów Koryta-
rza Transportowego Bałtyk–Adriatyk będziemy 
aktywnie działać przy pracach nad rewizją  
w roku 2023 sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej).

Jerzy Gajewski, prezes zarządu NDI SA, 
podkreślił, że „relacja publiczno-prywatna jest 
niezbędna, żeby doprowadzić do skuteczności 
tego działania”.

– Jeżeli zostałaby podjęta decyzja o realizacji 
takiego programu, a jego zarys i warunki współ-
pracy między stronami zostałyby określone, 
to mogę sobie wyobrazić, że strona prywatna 
podejmie takie wyzwanie – o ile słowo „part-
nerstwo” będzie miało rzeczywiste znaczenie – 
podsumował Jerzy Gajewski.

Zbigniew Canowiecki w konkluzji debaty za-
proponował przygotowanie dla ministrów Mar-
ka Gróbarczyka i Jerzego Kwiecińskiego pisma 

W czerwcu 2017 roku, także podczas posiedzenia Konwentu PG, Politech-
nika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego 
Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie o współpracy na rzecz 
Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. W porozumieniu zapisano, 
że „realizacja programu zabudowy dolnej Wisły kaskadą stopni wodnych 
umożliwi: włączenie Wisły w europejski system dróg wodnych E40 i E70, 
rozwój wielkogabarytowego i turystycznego transportu śródlądowego, 
wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego, zwiększenie ochrony 
przeciwpowodziowej, zaopatrzenie w wodę regionów nadwiślańskich oraz 
rozwój gospodarczy Polski”. Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, powiedział 
wówczas, że „Politechnika Gdańska mogłaby stać się wiodącym ośrodkiem 
w ramach konsorcjum, które stanowiłoby zaplecze naukowo-badawcze  
i projektowe dla proponowanego programu”. Każda z uczelni wyznaczyła 
pełnomocnika do współpracy w zakresie porozumienia. Z ramienia PG zo-
stał nim prof. Romuald Szymkiewicz z Katedry Hydrotechniki WILiŚ, który 
jest koordynatorem prac podejmowanych w ramach porozumienia. 
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z propozycją rozpoczęcia prac nad przyjęciem 
programu wieloletniego zagospodarowania 
dolnej Wisły z projektami na przyszłą perspek-
tywę finansową.

– Uważamy, że to jest wielki narodowy 
program rozwojowy dla naszego kraju. Nie od-
puścimy, będziemy walczyć. To spotkanie dało 
nam większą nadzieję, niż się spodziewaliśmy – 
podsumował dr Zbigniew Canowiecki.

W debacie udział wzięli: dr Jerzy Kwieciński, 
minister inwestycji i rozwoju; Ryszard Świlski, 
członek Zarządu Województwa Pomorskiego; 
Sławomir Kopyść, członek Zarządu Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego; Przemysław 
Daca, zastępca dyrektora Departamentu  
Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; prof. 
Krystyna Wojewódzka-Król z Katedry Polityki 
Transportowej na Wydziale Ekonomicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego; dr Kazimierz  
Szefler, dyrektor Instytutu Morskiego  
w Gdańsku; prof. Janusz Cieśliński, prorektor 
ds. organizacji PG; prof. Romuald Szymkiewicz 
z Katedry Hydrotechniki na Wydziale Inżynierii 
Lądowej i Środowiska PG; prof. Marek Szmyt-
kiewicz z Instytutu Budownictwa Wodnego 
PAN; prof. Krzysztof Rokiciński z Akademii 
Marynarki Wojennej; prof. Wojciech Majewski 
z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN; prof. 
Maciej Matczak z Akademii Morskiej w Gdyni; 
prof. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy; dr Zbigniew 
Canowiecki, przewodniczący Konwentu PG 
i prezydent Pracodawców Pomorza; Jerzy 
Gajewski, prezes zarządu NDI SA; Marcin 
Osowski, wiceprezes zarządu ds. infrastruktu-
ry Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA; Jerzy 
Lewicki z PCC Intermodal SA; Czesław Błocki 
z TRANS-WOD; Jarosław Popek z „Dziennika 
Bałtyckiego”, dr inż. Jerzy Granatowicz, eks-
pert hydrotechniki; Edward Ossowski, ekspert 
ds. żeglugi. Debatę otworzył prof. Jacek Na-
mieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Sponsorem wydarzenia była Polska Grupa 
Energetyczna.

Fot. 1.  Dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju
Fot. 2. Korzyści, jakie niosłoby za sobą kompleksowe zagospodarowanie dolnej 
Wisły zaprezentował Janusz Granatowicz 
Fot. Krzysztof Krzempek
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Projekty, które zmieściły się w budżecie 
pracowniczym w wyniku głosowania, to 

„Defibrylatory na Politechnice Gdańskiej” 
(oddano na niego 17 proc. wszystkich głosów), 
„Wymiana ogrodzenia wokół budynku Wy-
sokich Napięć przy ul. Własna Strzecha 18A 
(narożnik)” (16 proc.) i „Uruchomienie pracowni 
komputerowej dla studentów” (11 proc.). 

Z projektów studenckich wybrane zostały 
„Mobilny warsztat studencki” (30 proc. gło-
sów), „Studenckie sale multimedialne  
w DS1, DS3, DS6, DS8, DS9” (16 proc.), „Sys-
tem kolejkowy do Dziekanatu i Wydziałowej 
Komisji Stypendialnej WFTiMS” (15 proc.) oraz 
„Ławki plenerowe i miejsca piknikowe”  
(12 proc.).

Znamy wyniki głosowania w drugiej edycji  
budżetu obywatelskiego PG

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Defibrylatory na Politechnice Gdańskiej oraz mobilny warsztat studencki 
– to właśnie na te pomysły oddano największą liczbę głosów w tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego PG. Na liście projektów do realizacji 
znajdują się w sumie cztery inicjatywy pracownicze oraz pięć studenckich. 

Po zsumowaniu planowanych wydatków na 
wymienione projekty okazało się, że w budże-
cie pozostały niewykorzystane środki, które 
jednak nie umożliwiały finansowania projektów 
znajdujących się na kolejnych pozycjach listy 
rankingowej. W związku z tym rektor Politech-
niki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik podjął 
decyzję o zwiększeniu budżetu obywatelskiego 
o łączną kwotę 32 500 zł (19 500 zł dla budżetu 
pracowniczego i 13 000 zł dla budżetu studenc-
kiego). Pozwoli to na przyjęcie do realizacji 
projektu pracowniczego „Dodatkowe stero-
wanie windami z każdego piętra w gmachu B” 
(7 proc. głosów) oraz projektu studenckiego 
„Strefy wypoczynku na Osiedlu Akademickim” 
(10 proc.).

Z ŻYCIA UCZELNI
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ODWIEDZILI NAS

Naszych gości interesuje przede wszystkim 
rozwój technologii związanych z robotyką 

podwodną oraz konstrukcją turbin i silników. 
Chcemy także współpracować w zakresie edu-
kacji, zwłaszcza związanej z inżynierią morską 
– wyjaśnia prof. Janusz Kozak.

Podczas spotkania prof. Marek Dzida 
poruszył możliwość uczestnictwa w progra-

mie Erasmus+, który skierowany jest także do 
uczelni spoza Unii Europejskiej, oraz wspólne-
go ubiegania się o granty na badania naukowe. 
Prof. Jacek Namieśnik podkreślił natomiast,  
jak istotne jest przygotowywanie publikacji 
naukowych, których autorami byliby badacze  
z obu uczelni.

Rektorzy prof. Jacek Namieśnik i prof. Volo-
dymyr Blintsov podpisali porozumienie  
o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską  
a Narodowym Uniwersytetem Budowy Okrę-
tów im. Admirała Makarowa. Obie uczelnie po-
stanawiają w nim rozpocząć wymianę studen-
tów i pracowników naukowych oraz wspólne 
badania. W planach są również działania  
w ramach programu Horyzont 2020 oraz podpi-
sanie umów o podwójnym dyplomowaniu.

– Cieszę się z odwiedzin na tak znakomitej 
uczelni, jaką jest Politechnika Gdańska, i moż-
liwości bliższego poznania jej osiągnięć. Nasza 
współpraca na pewno przyniesie wiele korzyści 
zarówno naukowcom, jak i młodzieży z Ukrainy  
i Polski – uważa prof. Volodymyr Blintsov.

Na pamiątkę swojego pobytu na Politechni-
ce Gdańskiej oraz podpisania umowy o współ-
pracy delegaci Narodowego Uniwersytetu 
Budowy Okrętów im. Admirała Makarowa prze-
kazali prof. Jackowi Namieśnikowi upominek – 
model zaprojektowanego na ich uczelni jachtu 
Ikar, na którym załoga złożona z przedstawicieli 
uniwersytetu odbyła rejs dookoła świata.

Rozpoczynamy współpracę z uniwersytetem  
z Mikołajowa

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Wizytę na Politechnice Gdańskiej złożyli przedstawiciele Narodowego 
Uniwersytetu Budowy Okrętów im. Admirała Makarowa z Mikołajowa na 
Ukrainie – prorektor prof. Volodymyr Blintsov, kierownik Instytutu Budowy 
Maszyn prof. Serhiy Serbin oraz kierownik centrum edukacyjno-naukowego  
i integracji europejskiej dr inż. Rostislav Ryzhkov. Delegaci spotkali się  
z rektorem PG prof. Jackiem Namieśnikiem, prorektorem ds. kształcenia  
i dydaktyki prof. Markiem Dzidą oraz dziekanem Wydziału Oceanotechniki  
i Okrętownictwa prof. Januszem Kozakiem, aby omówić potencjalne obszary 
współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

Prof. Jacek Namieśnik i prof. Volodymyr Blintsov
Fot. Krzysztof Krzempek
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Awanse naukowe 

prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. zw. PG

Od 1997 roku pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. Ukończyła studia w 1988 roku, 
tytuł doktora nauk chemicznych otrzymała w 1997 roku, dr. hab. w 2010 roku, a profesora w 2016 roku. Kiero-
wała dwoma grantami KBN (badawczym rozwojowym i badawczym habilitacyjnym), uczestniczyła w realizacji 
grantu NCBR jako główny wykonawca. Jest autorką i współautorką 58 publikacji z listy filadelfijskiej, jej IF 
wynosi 155, indeks Hirscha – 17. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Zespołu Chromatografii 
i Nauk Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Otrzymała Nagrodę Głównego Inspektora Pracy za wy-
bitne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony pracy (1998), Srebrny Krzyż Zasługi (2005), Medal 
Komisji Edukacji Narodowej (2010) i 7 Nagród Rektora za wyróżniającą się działalność dydaktyczną i naukową.

prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG

Został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej w 1998 roku. Ukończył Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej  
w 1979 roku w specjalności matematyka, uzyskał doktorat w 1982 roku oraz habilitację w 1996 roku w dziedzi-
nie nauk matematycznych. Pracował między innymi w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk 
i na University of South Africa w Republice Południowej Afryki, na stałej posadzie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego od roku 1996. Specjalizuje się w analizie funkcjonalnej w połączeniu z teorią prawdopodo-
bieństwa. Tytuł profesora w dziedzinie nauk matematycznych uzyskał w 2007 roku.

STANOWISKA

profesor zwyczajny

prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG

W 1987 roku został zatrudniony na Wydziale Mechanicznym na etacie technicznym, a po trzech tygodniach – 
zwolniony z pracy na skutek represji politycznych. Został przywrócony do pracy na PG w 1990 roku na Wydziale 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W 1994 roku obronił doktorat w Instytucie Fizyki PAN w War-
szawie, w 2000 roku habilitował się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Wydziału Fizyki 
UW uznała habilitację za wyróżniającą się, mimo że takie wyróżnienie formalnie nie istnieje. Tytuł naukowy 
profesora uzyskał w 2011 roku w dyscyplinie fizyka teoretyczna. Był stypendystą Fulbrighta, DAAD, Humboldta 
i NATO. Uważa się, iż jego artykuł na temat nierówności Bella dla relatywistycznych elektronów (preprint 1984, 
publikacja 1997) zapoczątkował relatywistyczną teorię informacji kwantowej.

prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG

Od 1988 roku pracuje na Wydziale Fizyki Technicznej w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Doktorat w zakresie fizy-
ki uzyskała w 1993 roku (rozprawa pt. „Badania efektów niesprężystych w nadprzewodnikach wysokotempera-
turowych w zakresie częstotliwości akustycznych”), habilitację – w 2008 roku („Struktura i właściwości szkieł 
(Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O krystalizowanych w fazie stałej”), tytuł naukowy profesora – w 2016 roku. Do jej najważ-
niejszych osiągnięć należy ponad 100 publikacji w czasopismach z listy JCR, a także 3 zgłoszenia patentowe. 
Została wyróżniona kilkunastoma Nagrodami Rektora PG za osiągnięcia naukowe.
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prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. zw. PG

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Gdańskiej. Od 1982 roku jest zatrudniony w Kate-
drze Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktorat (1990) i habilitację 
(2006) obronił w dziedzinie nauk fizycznych. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Jego zainte-
resowania naukowe koncentrują się na badaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz mate-
riałów do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Jest współautorem ok. 80 publikacji z listy JCR i jednego 
patentu. Brał udział w badaniach w ramach 5 grantów i otrzymał 10 Nagród Rektora PG.

dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. nadzw. PG 

Od 1989 roku jest zawodowo związana z Wydziałem Architektury PG. Pracuje w Katedrze Projektowania Śro-
dowiskowego, początkowo była zatrudniona jako asystent, później jako adiunkt. Doktorat w zakresie archi-
tektury i urbanistyki obroniła w 2006 roku. W 2007 roku otrzymała za pracę doktorską wyróżnienie Ministra 
Budownictwa RP. Jest autorką monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach, w których 
omawia zagadnienia współczesnej transformacji obszarów wiejskich oraz udziału krajobrazu w planowaniu 
przestrzennym. Habilitację uzyskała w 2017 roku uchwałą Rady Wydziału Architektury PG na podstawie 
osiągnięcia pt. „Krajobrazowy wymiar ruralistyki”. Jest wielokrotną laureatką indywidualnych i zespołowych 
Nagród Rektora PG.

profesor nadzwyczajny

dr hab. inż. arch. Karolina A. Krośnicka, prof. nadzw. PG

Jest zatrudniona w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej od 2016 roku. Reprezentuje dziedzinę nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. 
Doktorat obroniła w 2005 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora habilito-
wanego z nadania Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej otrzymała w 2017 roku. Zajmuje się problema-
tyką kształtowania i rozwoju struktur zurbanizowanych, w szczególności obszarów portów i miast portowych. 
Jest autorką i współautorką szeregu monografii, artykułów naukowych i opracowań eksperckich. Jest prezesem 
gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

dr hab. Julien Guthmuller, prof. nadzw. PG

Od 2011 roku pracuje w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Technicznej  
i Matematyki Stosowanej. Doktorat z fizyki uzyskał w 2006 roku na Uniwersytecie Claude’a Bernarda w Lyonie, 
habilitację w dziedzinie nauk fizycznych w 2014 roku na Politechnice Gdańskiej. Od 2017 roku jest profesorem 
nadzwyczajnym PG. Stypendysta Marie Curie Career Integration Grant (2012–2016) „Theoretical simulation of 
vibrational spectroscopies based on the Raman effect”. Obecnie jest kierownikiem projektu NCN HARMONIA 
(2015–2018) „Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotokatalizatorów służą-
cych do wytwarzania wodoru jako odnawialnego źródła energii”. Jest autorem ponad 50 publikacji w czasopi-
smach międzynarodowych indeksowanych w bazie Web of Science. Został wyróżniony Nagrodami Rektora za 
osiągnięcia naukowe I stopnia (2015) i II stopnia (2014, 2016).
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Badania prowadzone w dyscyplinie informatyka podejmują najważniejsze wyzwania współczesnej informaty-
ki i koncentrują się wokół przedstawionych obszarów realizowanych przez zespoły katedralne.

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów prowadzi badania w zakresie analizy i projektowania algo-
rytmów dla zagadnień optymalizacji dyskretnej i badań operacyjnych. Podejmowane są problemy routingu 
w optycznych sieciach światłowodowych, opisywane metodami chromatycznej teorii grafów, oraz konstru-
owane są algorytmy dla systemów rozproszonych i samostabilizujących się. Innymi obszarami zainteresowań 
naukowców pracujących w Katedrze są bioinformatyka i informatyka kwantowa. 

W Katedrze Inteligentnych Systemów Interaktywnych badany jest paradygmat naturalnego interfejsu 
człowiek-komputer, zakładający możliwość interakcji ludzi z maszynami z wykorzystaniem ludzkich zmysłów. 
Wynikiem są nowe metody, architektury i algorytmy wdrażane w prototypowych systemach i serwisach 
internetowych. Szczególnym osiągnięciem jest wdrożenie unikatowej pełnowymiarowej jaskini rzeczywistości 
wirtualnej typu CAVE, umożliwiającej interaktywną wizualizację scenariuszy rzeczywistości wirtualnej  
w czasie rzeczywistym. 

Badania Katedry Systemów Geoinformatycznych obejmują wykorzystanie technologii ICT w zagadnieniach 
związanych z obserwacją Ziemi. Opracowywane są systemy mobilne i usługi przeznaczone do prezentacji  
i przetwarzania danych przestrzennych, dostarczania wysokorozdzielczych danych z numerycznych prognoz 
pogody, modelowania hydrologicznego i hydrodynamicznego tworzenia systemów geoinformatycznych. Ba-
dane są metody estymacji batymetrii przybrzeżnej na podstawie obserwacji satelitarnych i powietrznych oraz 
hydroakustyczne metody obrazowania dna morskiego i obiektów podwodnych. 

Katedra Teleinformatyki prowadzi badania z zakresu projektowania i oceny efektywności przewodowych  
i bezprzewodowych sieci LAN, MAN i WAN, bezpieczeństwa sieciowego, niezawodności i jakości transmisji, 
analizy i projektowania rozproszonych mechanizmów komunikacyjnych w środowiskach niekooperacyjnych, 
projektowania i zarządzania systemami chmurowymi oraz analizy wydajności systemów Internetu Rzeczy. 

Badania prowadzone w Katedrze Inżynierii Oprogramowania dotyczą szeroko rozumianej inżynierii systemów 
informatycznych, w szczególności procesów wytwarzania oprogramowania, bezpieczeństwa systemów, zarzą-
dzania ryzykiem, zarządzania informacją i wiedzą, analityki wielkich danych, sztucznej inteligencji i informa-
tyki afektywnej. Opracowano i skomercjalizowano rozwiązanie pod nazwą NOR-STA, wspierające osiąganie  
i kontrolę zgodności ze standardami. 

Informatyka

Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze Architek-
tury Systemów Komputerowych jest rozwój architektur równole-
głych i rozproszonych aplikacji i systemów komputerowych,  
w tym przetwarzanie wysokiej wydajności na klastrach oblicze-
niowych, architektury klient-serwer, wielowarstwowe i agentowe, 
architektury zorientowane na usługi (SOA), przetwarzanie typu 
grid i cloud, przetwarzanie rozproszone uwzględniające urządze-
nia mobilne, przestrzenie inteligentne i systemy wszechobecne. 

Studenci w Laboratorium Sieci Komputerowych
Fot. Piotr Niklas
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Badaniami i kształceniem na kierunku telekomunikacja zajmują się cztery katedry:
• Katedra Sieci Teleinformacyjnych;
• Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych;
• Katedra Systemów Multimedialnych;
• Katedra Systemów Elektroniki Morskiej.

Historia i działalność Katedry Sieci Teleinformacyjnych sięga czasów powołania w 1945 roku Politechniki 
Gdańskiej. Obecnie badania i dydaktyka skupiają się na sieciach następnej generacji NGN, w tym na Inter-
necie następnej generacji NGI. Prace ukierunkowane są na systemy optyczne ASON, OTN i DWDM oraz sieci 
definiowane programowo (SDN) i wirtualizację funkcji sieciowych (NFV). Dydaktyka obejmuje dyplomowanie 
na profilu inżynierskim sieci teleinformacyjne oraz specjalności magisterskiej sieci i systemy teleinforma-
cyjne. Przekazywana wiedza oraz umiejętności są skorelowane z prowadzonymi badaniami i uwzględniają 
potrzeby rynku telekomunikacyjnego. Katedra od wielu lat uczestniczy w projektach finansowanych przez 
instytucje państwowe lub firmy telekomunikacyjne. 

Również Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych należy do najstarszych na WETI. Obecnie w ka-
tedrze są realizowane trzy duże projekty zewnętrzne, w tym dwa związane z innowacyjnym podejściem do 
sposobu prowadzenia nawigacji lotniczej. Zapleczem narzędziowym dla tych badań jest Środowiskowe Labo-
ratorium Łączności Bezprzewodowej do Zastosowań Specjalnych wyposażone w specjalistyczną aparaturę 
badawczo-pomiarową, która umożliwia badania w paśmie do 26 GHz. Warto podkreślić aktywność między-
narodową katedry, m.in. kilkuletnią współpracę z politechniką w Lizbonie, obejmującą trendy rozwojowe 
systemów 5G. Rezultatem tego są liczne artykuły w czasopismach z listy JCR oraz rozpoznawalność zespołu 
na poziomie międzynarodowym.

Z kolei tematyka prac badawczych prowadzonych w Katedrze Systemów Multimedialnych obejmuje szeroki 
zakres zagadnień związanych z technologiami multimedialnymi. Katedra uczestniczy od wielu lat w projek-
tach i grantach badawczych, finansowanych zarówno przez instytucje krajowe, jak i przez Unię Europejską, 
oraz w licznych projektach współfinansowanych przez przemysł. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne 
obejmujące zagadnienia dotyczące dźwięku, obrazu i technologii multimedialnych. 

Telekomunikacja

Natomiast Katedra Systemów Elektroniki Morskiej od  
wielu lat realizuje projekty dotyczące militarnych systemów 
sonarowych. Od 2001 roku zespół katedralny za kwotę  
ok. 70 mln zł zmodernizował 33 sonary przeznaczone do 
zwalczania okrętów podwodnych oraz poszukiwania min 
morskich. Modernizacja sonarów polega na zaprojektowaniu 
nowych systemów z wykorzystaniem zamontowanych na 
okrętach przetworników ultradźwiękowych. Dzięki skon-
struowanym systemom sonarowym okręty i helikoptery 
Marynarki Wojennej RP biorące udział w międzynarodowych 
ćwiczeniach NATO skutecznie wykonują swoje zadania. 
Obecnie w katedrze trwają badania nad technologią cichego 
sonaru, emitującego sygnały trudne do przechwycenia.

Holowany sonar do zwalczania okrętów podwodnych
Graf. Iwona Kochańska
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Jesteśmy u progu nowego okresu rozwoju elektroniki. Coraz szerzej wdrażane są inteligentne rozwiązania tzw. 
elektroniki wbudowanej – złożone układy elektroniczne wyposażone w zaawansowane sensory i możliwości 
komunikacji bezprzewodowej. Znajdują one mnóstwo zastosowań, z których chyba najważniejsze są zastoso-
wania w ochronie zdrowia i poprawie jakości życia. Wyzwaniom tym stawiamy czoła, kształcąc studentów na 
kierunku elektronika i prowadząc badania w tej dyscyplinie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki Politechniki Gdańskiej – jednym z dwóch wydziałów w Polsce posiadających w tym zakresie 
status jednostki wiodącej (kategoria A+).

Kształcenie w specjalnościach komputerowe systemy elektroniczne i optoelektronika oraz w specjalności 
uzupełniającej systemy wbudowane możliwe jest dzięki pracom badawczym nad konstrukcjami systemów 
elektronicznych i optoelektronicznych, np. w aplikacjach Internetu Rzeczy. W unikatowych laboratoriach wy-
twarzane są warstwy i poszukiwane są zastosowania nowych materiałów, np. nanodiamentu, grafenu i fosfo-
renu. Naukowcy pracują nad rozwiązaniami stosowanymi w czujnikach i przetwornikach i nad nieniszczącymi 
biomedycznymi i technicznymi zastosowaniami optycznej tomografii koherentnej, a także innych optycznych 
metod i przyrządów pomiarowych, np. sensorów światłowodowych.

Elektronika

Projekt specjalizowa-
nego układu scalonego 
opracowany w Katedrze 
Systemów Mikroelektro-
nicznych
Fot. z archiwum WETI

Laboratorium inżynierii 
materiałowej w Katedrze 
Metrologii i Optoelek-
troniki
Fot. z archiwum WETI

Studenci specjalności systemy mikroelektroniczne  
poznają metody projektowania układów i systemów  
z wykorzystaniem mikrokontrolerów, cyfrowych układów 
programowalnych oraz układów scalonych typu System on 
Chip. Trwają prace nad metodami projektowania zintegro-
wanych sieci sensorowych złożonych z miniaturowych, 
autonomicznych urządzeń. Rozwijane są sensory obrazu, 
które przechwytują i przetwarzają obraz w czasie rzeczy-
wistym w podobny sposób, jak to robi narząd wzroku. 
Badania dotyczące metod modelowania i optymalizacji 
stosowanych m.in. w inżynierii antenowej, mikrofalowej 
czy lotniczej pozwoliły na skrócenie czasu obliczeń nawet 
o kilka rzędów wielkości w stosunku do technik konwen-
cjonalnych. 

Studenci specjalności inżynieria komunikacji bezprzewo-
dowej kształceni są przez specjalistów znanych w świecie 
z licznych publikacji i rozwiązań dotyczących nowych 
koncepcji anten, układów oraz całych bezprzewodowych 
systemów wbudowanych. Rozwiązania te powstają we 
współpracy z wielkimi firmami europejskimi, takimi jak 
Airbus, AVL, Philips, TYCO, Audi, Thales, Infineon czy BMW. 
Powstające systemy łączą elektronikę wbudowaną, pracu-
jącą w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 70 GHz,  
z nowoczesnymi sensorami, przy wykorzystaniu inteli-
gentnych algorytmów analizy sygnałów radiowych  
w czasie rzeczywistym. W nauczaniu uczestniczą światowej 
klasy zagraniczni naukowcy jako profesorowie wizytujący.

Absolwenci kierunku elektronika znajdują pracę natych-
miast po ukończeniu studiów lub jeszcze w trakcie ich 
trwania zarówno w firmach polskich, jak i zagranicznych. 
Zdolni absolwenci decydują się na otwieranie własnych 
firm typu start-up przy współudziale zewnętrznych inwe-
storów. 
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Automatyka i robotyka (AiR) to wymagająca dyscyplina, która dla rozwiązywania problemów związanych  
z budową urządzeń sterujących obiektami bez udziału człowieka w szczególny sposób dba o rozwój teorii 
opartych na matematyce, fizyce, biologii, fizjologii i ich emanacjach w postaci inteligencji obliczeniowej (AI).

Na WETI w obszarze AiR działają Katedra Systemów Automatyki, którą prowadzi prof. Maciej Niedźwiecki, 
oraz Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki, której kierownikiem jest prof. Zdzisław Kowalczuk.

Rozwijane są teorie modelowania i identyfikacji, sterowania, diagnostyki oraz podejmowania decyzji – z uży-
ciem AI, informatyki, telekomunikacji, elektroniki i mechatroniki.

Badania dotyczą m.in. zagadnień aktywnego tłumienia hałasu i drgań oraz wspierania diagnostyki medycznej, 
jak również nawigacji robotów za pomocą metod rozproszonych. Zajmujemy się też detekcją i rozróżnianiem 
uszkodzeń, diagnostyką rurociągów, analizą sygnałów, estymacją, optymalizacją i rozwojem sztucznej inteli-
gencji, w tym modelowaniem mózgu człowieka.

Jednym z ważniejszych osiągnięć było opracowanie przez zespół prof. Niedźwieckiego metody aktywnego 
tłumienia hałasu i drgań, z wbudowanymi mechanizmami samooptymalizacji. Prowadzone badania nad 
modelowaniem i identyfikacją oraz optymalizacją i sterowaniem procesami czasu ciągłego zaowocowały spek-
takularnym osiągnięciem w postaci Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Kowalczuka, zwaną 
„Polskim Noblem”. 

Organizowane są międzynarodowe konferencje naukowe: Diagnostics of Processes and Systems oraz Intelli-
gent Autonomous Vehicles.

Na wydziale działają dwa koła naukowe studentów AiR: SafeIDEA oraz SKALP. Studenci zdobywają doświad-
czenie poprzez organizację wizyt w firmach branżowych oraz współpracę w postaci projektów dyplomowych 
krajowych i zagranicznych (Socrates-Erasmus). Organizują też coroczny Trójmiejski Turniej Robotów, a także 
przekazują zdobytą wiedzę uczniom liceów poprzez zajęcia w ramach Akademii ETI oraz warsztaty dla mło-
dzieży z programowania komputerów i projektowania systemów wbudowanych. 

Koła budują autonomiczne pojazdy lądowe i podwodne (Deep), sterowce (SciEnter), śmigłowce i quadrocopte-
ry czy makiety inteligentnych budynków i obiektów (PKM).

Automatyka i robotyka

Laury zdobyły projekty Pneumobila (I miejsce na Arcade Skill Race; wspólnie  
z KN Mechanik), łazik marsjański LEM (II miejsce na zawodach łazików) oraz ro-
bot rolniczy Żukbot (I miejsce na Field Robot Event). Uzyskaliśmy też nagrody 
główne na światowych finałach Odysei Umysłu. Inne to: nagroda główna  
w konkursie Młodzi Innowacyjni, nagroda za najlepszą symulację komputero-
wą SimComp, I miejsce w konkursie Unilever Engineers League.

Automatyka i robotyka znajduje zastosowania wszędzie tam, gdzie potrzeba 
precyzji, powtarzalności, pewności działania i bezpieczeństwa oraz integracji 
informacji z wielu źródeł. Dyscyplina AiR dostarcza narzędzi, dzięki którym 
możliwa jest ingerencja w najrozmaitsze procesy. Jedyną rzeczą, która ograni-
cza inżyniera AiR, jest wyobraźnia. 

Laboratorium Integracji Systemów Automatyki
Fot. z archiwum WETI
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W roku 2016 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, jako piąta w Polsce instytucja, uzyskał 
uprawnienia habilitowania, a więc pełne uprawnienia akademickie w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna. Nastąpiło to po 50 latach od pierwszych prób podjęcia tej tematyki. Pionierem był doc. Roman 
Zimmermann, następnie prace kontynuował prof. Antoni Nowakowski, organizator Katedry Inżynierii Biome-
dycznej, którą kierował od 1991 do 2013 roku. W latach 2013–2017 Katedrą kierował prof. Jerzy Wtorek, pierwszy 
absolwent PG specjalności elektroniczna aparatura medyczna (1976). Od 2017 roku kierownikiem Katedry 
jest prof. Jacek Rumiński, pierwszy doktor informatyki w medycynie na WETI. Podjęte od tego czasu prace 
badawcze doprowadziły do wypromowania 43 doktorów i 12 doktorów habilitowanych oraz do paru nominacji 
profesorskich. 

Pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej uczestniczyli w opracowaniu programu nowego w Polsce kierun-
ku studiów – inżynieria biomedyczna – i przygotowali podstawy kształcenia w tym zakresie na PG.  
W 2008 roku nastąpiło uruchomienie międzywydziałowego kierunku inżynieria biomedyczna w PG, we współ-
pracy WETI z wydziałami Chemicznym i Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Przyczynił się do tego 
prowadzony od 2009 roku projekt POKL „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia 
międzywydziałowe”. Według raportu końcowego z 2015 roku liczba ostatecznych beneficjentów wyniosła 759 
osób, na 432 planowane! Studia te są kontynuowane i corocznie kończy je około 70 absolwentów I stopnia 
oraz 40 magistrów inżynierów specjalności chemia, elektronika, fizyka i informatyka w medycynie. 

Należymy także do sieci uczelnianych kierunków biorących udział w wymianie międzynarodowej studentów  
w programie Erasmus+. Nasi studenci mają możliwość kształcenia się na najlepszych uniwersytetach w Euro-
pie, m.in. ETH Zurich, Universidad de Sevilla, TU Berlin i innych.

Bierzemy udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w latach 2010–2017 m.in.: „Domowy asystent 
osób starszych i chorych” (POIG), „eGLASSES – The interactive eyeglasses for mobile, perceptual computing” 
(Chist-Era), „Nowe warstwy funkcjonalne dla tlenkowych ogniw paliwowych”, „Wieloczujnikowy system pomia-
ru zanieczyszczeń powietrza”. Łączna suma dofinansowania przekroczyła 10 mln zł (więcej na stronie:  
http://healthengineering.eu/).

Inżynieria biomedyczna

Prototyp protezy przedramienia i ręki – projekt studencki, 
opiekun dr inż. Tomasz Kocejko
Fot. z archiwum WETI

Dorobek pracowników kierunku inżynieria bio-
medyczna jest doceniany przez specjalistów z tej 
dziedziny na całym świecie, co owocuje organizacją 
konferencji naukowych, m.in.: Biocybernetyka  
i Inżynieria Biomedyczna (2013); Infobazy (2011, 
2014, 2017) oraz międzynarodowych: Human System 
Interaction (2011, 2015, 2018); Quantitative InfraRed 
Thermography – QIRT 2016; Microelectronics and Pac-
kaging IMAPS – IEEE (2011, 2015); Optoelectronic and 
Electronic Sensors (2016). W lipcu 2018 roku zostanie 
zorganizowana pierwsza Międzynarodowa Letnia 
Szkoła poświęcona uczeniu głębokiemu (http://
dl-lab.eu/), gdzie będzie wykorzystywany m.in. zaku-
piony serwer obliczeniowy NVIDIA DGX Station.
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Kalendarium obchodów 65-lecia WETI

20 maja 2017 roku – Rajd Elektronika 2017

Aktywne uczestnictwo w obchodach 65-lecia Wydziału ETI i zaanga-
żowanie się w ich organizację studenci z Wydziałowej Rady Studen-
tów ETI rozpoczęli od kontynuacji tradycyjnego Rajdu Elektronika, 
czyli największej i najstarszej imprezy wyjazdowej na PG. A w 2017 
roku Rajd Elektronika odbył się już po raz pięćdziesiąty. Pierwsze raj-
dy miały formę pieszych wędrówek, ale z czasem wydarzenie nabrało 
nieco wygodniejszego stylu. Od kilku lat w ramach Rajdu Elektronika 
około 700 studentów wyrusza w podróż udostępnionym pociągiem 
w różne rejony Pomorza, a ostatnio stacją końcową jest miejscowość 
Czarna Woda. Na miejscu studenci na polu kempingowym korzystają 
ze zorganizowanych przez WRS rozrywek i atrakcji, a po całym dniu 
świetnych zabaw uczestnicy pociągiem wracają do Gdańska.

26 maja 2017 roku – spotkanie byłych 
dziekanów WETI, prorektorów PG z rektorem 

26 maja 2017 roku – Kariera na WETI, Zakręć się  
z technologią – konferencja 

Studenci pracujący w WRS i Kołach Naukowych zajmują się  
promocją Wydziału ETI wśród szkół licealnych i techników.  
W ramach projektu Kariera na WETI studenci odwiedzili 18 szkół  
w całej Polsce, gdzie w trakcie godzinnego spotkania przedstawiony 
został Wydział ETI oraz Politechnika Gdańska. Dzięki zaangażowa-
niu kół naukowych prowadzone były również warsztaty praktycz-
ne. Celem akcji było zaznajomienie uczniów szkół licealnych oraz 
techników z ofertą uczelni i wydziału w związku z wyborem dalszej 
ścieżki kształcenia. Podsumowaniem inicjatywy było konferencyjne 
spotkanie w audytorium zaproszonych uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych pod hasłem „Zakręć się z technologią”, także jako akcent 
obchodów jubileuszu wydziału. 

Organizatorzy Rajdu Elektronika 2017 
Fot. Krystian Bojeczko

Seminarium dla szkół
Fot. Marcin Pazio

Na zdjęciu prof. Józef Woźniak (dziekan 1996–2002), prof. Anto-
ni Nowakowski (prorektor ds. ogólnych 1990–1996), prof. Henryk 
Krawczyk (dziekan 1990–1996 i 2002–2008, rektor 2008–2016), prof. 
Andrzej Stepnowski (prorektor ds. nauki 2002–2005), prof. Janusz 
Smulko (obecny prorektor ds. nauki), prof. Jacek Namieśnik (obecny 
rektor Politechniki Gdańskiej), prof. Jacek Stefański (obecny prodzie-
kan ds. organizacji studiów), prof. Jerzy Wtorek (obecny dziekan), 
prof. Paweł Czarnul (obecny prodziekan ds. współpracy i promocji), 
prof. Wojciech Sobczak (dziekan 1982–1987), prof. Ryszard Katulski 
(prorektor ds. nauki i wdrożeń 2005–2008), prof. Krzysztof Goczyła 
(dziekan 2008–2016), prof. Paweł Raczyński (obecny prodziekan ds. 
kształcenia), prof. Piotr Płotka (obecny prodziekan ds. badań).

Fot. Piotr Niklas
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27 maja 2017 roku – Dzień Absolwenta ETI

Przeprowadzono konkurs filmowy „WETI z klasą”, drużyny wioślarskie 
absolwentów, pracowników i studentów rywalizowały na dystan-
sie 65 km. Odbył się turniej brydża sportowego. Zaprezentowano 
sylwetki absolwentów na wystawie „Oni są od nas”. Po godzinie 13.00 
uczestnicy wydziałowego Dnia Absolwenta ustawili się do wspólnego 
zdjęcia. Chwila wspomnień po spotkaniu w audytorium uwieńczona 
została tortem WETI podzielonym przez dziekanów, a dzień zakoń-
czył się Piknikiem WETI.

22 września 2017 roku – konferencje naukowe

Rywalizacja wioślarska na dystansie 65 km
Fot. Marcin Pazio

„65 lat WETI – Od słabych prądów do technologii kosmicznych”
Seminarium popularnonaukowe na WETI

22 września 2017 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki odbyło się seminarium pt. „65 lat WETI – Od słabych 
prądów do technologii kosmicznych”. Wydarzenie, zorganizowane 
w ramach obchodów 65-lecia wydziału, miało charakter popularno-
naukowy i było adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy niebawem staną w obliczu wyboru dalszej ścieżki kształcenia. 
Celem seminarium było przybliżenie uczniom oferty dydaktycznej 
wydziału w kontekście prowadzonych badań naukowych. 

Spotkanie rozpoczął prodziekan ds. kształ-
cenia dr inż. Paweł Raczyński, który krótko 

zaprezentował historię i teraźniejszość wydzia-
łu. Dalszą część seminarium poprowadził prof. 
Krzysztof Goczyła. 

Program seminarium obejmował 7 pre-
zentacji odnoszących się do prowadzonych 
na wydziale kierunków studiów I i II stopnia. 
Pierwsza prezentacja pt. „Automatyka i robo-
tyka w ruchu” dotyczyła kilku wybranych za-
gadnień automatyki i robotyki związanych ze 
sterowaniem ruchem, w tym: przemysłowych 
robotów manipulacyjnych, zautomatyzowa-
nej makiety Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
i sterowania robotem w świecie wirtualnym. 
Ponadto przedstawiono dwa stanowiska 
badawcze ilustrujące specyficzne zadania 
automatyki: pozycjonowanie dwuramienne-
go wahadła odwróconego oraz diagnostykę 
rurociągów przemysłowych.

Dla kierunku elektronika i telekomunikacja 
przygotowano dwie prezentacje. Pierwsza  
z nich, zatytułowana „Fascynujący świat 
współczesnej elektroniki”, dotyczyła różnora-
kich projektów elektronicznych zrealizowanych 
przez studentów, doktorantów, absolwentów 
i pracowników wydziału. W pokazach na żywo 
wykazano, że elektronika wciąż dynamicznie 
się rozwija i znajduje nowe zastosowania  
w wielu dziedzinach życia. W drugiej prezen-
tacji, pt. „Wszechobecna radiokomunikacja – 
dokąd zmierzają technologie telekomunikacyj-
ne?”, podjęto problematykę stanu aktualnego  
i perspektyw rozwoju współczesnych syste-
mów radiokomunikacyjnych oraz przedsta-
wiono koncepcję sieci radiokomunikacyjnych Fot. Marcin Pazio
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Rywalizacja wioślarska na dystansie 65 km
Fot. Marcin Pazio

Krzysztof Gierłowski

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

następnych generacji w kontekście rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego po roku 2020. 

Prezentacja kierunku informatyka pt. „Sieci 
komputerowe na morzu” koncentrowała się na 
zastosowaniach sieci komputerowych w warun-
kach morskich – począwszy od dostępu do usług 
sieci Internet w celach rekreacyjnych, poprzez 
prowadzenie specjalistycznych szkoleń i realiza-
cję zadań administracyjnych na potrzeby załóg, 
a kończąc na usługach e-nawigacji pozwalają-
cych statkom na odbywanie bezpiecznych 
 i efektywnych rejsów. Opisano wyzwania sto-
jące przed projektantami tego rodzaju oprogra-
mowania na przykładzie projektu poświęconego 
realizacji tego zadania na Morzu Bałtyckim.

Kierunek inżynieria biomedyczna został 
przedstawiony w prezentacji pt. „Człowiek 
przyszłości – nowoczesna inżynieria biome-
dyczna”. Omówiono wybrane aspekty projek-
towania elektronicznych urządzeń monitorują-
cych stan zdrowia osób w domu oraz urządzeń 
wspomagających samodzielne funkcjonowanie 
osób starszych w środowisku domowym. 
Przedstawiono także kwestie związane z inte-
rakcją człowiek–inteligentne urządzenie, w tym 
problemy gromadzenia i analizy dużych zbio-
rów danych powstałych z pomiarów sygnałów 
życiowych i obrazów. Pokazano, jak sygnały 

pochodzące z ludzkiego ciała można wykorzy-
stać do sterowania urządzeniami typu protezy 
zrekonstruowanych kończyn.

Nowo uruchomiony w tym roku akademic-
kim międzywydziałowy kierunek inżynieria 
danych przedstawiono w prezentacji zatytuło-
wanej „Co się kryje w danych – czyli inżynieria 
danych w pigułce”. Inżynieria danych to prężnie 
rozwijająca się dziedzina technologii informa-
cyjnych dotycząca gromadzenia informacji  
z różnych źródeł, ich analizowania i wykorzy-
stywania w procesach podejmowania decyzji. 
Przewiduje się, że w ciągu kilku lat specjaliści  
z tej dziedziny będą jednymi z najbardziej po-
żądanych ekspertów na rynku pracy. W ramach 
prezentacji przedstawiono, czym jest inżynieria 
danych, na jakich zasadach się opiera i do cze-
go może się przydać w ramach funkcjonowania 
firm i instytucji. 

Ostatnia prezentacja pt. „Technologie 
kosmiczne i satelitarne dla Ziemi i Ziemian”, 
przedstawiająca niedawno uruchomiony 
międzyuczelniany kierunek II stopnia o nazwie 
wymienionej w tytule, odnosiła się do postępu 
technologii związanych z kosmosem. Nietrudno 
spostrzec, że wraz z rozwojem technologicznym 
ludzkości przestrzeń wokółziemska staje się 
środowiskiem coraz bardziej służącym miesz-
kańcom Ziemi. W wystąpieniu zaprezentowano 
interdyscyplinarne zagadnienia związane  
z szeroko rozumianymi technologiami ICT znaj-
dującymi zastosowanie w przestrzeni kosmicz-
nej, takimi jak wysokorozdzielcze obrazowanie 
Ziemi z satelity, satelitarne systemy pozycjono-
wania w nawigacji samochodowej i pieszej oraz 
planowanie i realizacja misji kosmicznych.

W blisko czterogodzinnym seminarium 
uczestniczyło ok. 400 uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych Gdańska (II LO, V LO, IX LO, Ze-
spół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Łącz-
ności), Sopotu (I LO), Gdyni (V LO, Katolickie LO) 
i Kwidzyna (II LO), a w przerwie uczniowie  
i towarzyszący im nauczyciele raczyli się słodko-
ściami i napojami ufundowanymi przez wydział. 
Żywe reakcje uczniów na prezentacje pozwalają 
mieć nadzieję, że już niedługo najlepsi z nich 
trafią pod nasze wydziałowe skrzydła. 

Fot. Marcin Pazio
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Otwierający posiedzenie dziekan WETI prof. 
Jerzy Wtorek przedstawił zgromadzonym 

znakomitych gości związanych z historią wydzia-
łu. Znaleźli się wśród nich jeden z jego pierw-
szych absolwentów dr Zbigniew Frydrych, pierw-
szy doktorant, który obronił pracę na wydziale 
doc. dr inż. Walerian Gruszczyński, pierwszy 

profesor WETI uhonorowany tytułem doktora 
honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Michał 
Białko oraz prof. Michał Polowczyk, który obronił 
swój doktorat dokładnie 50 lat temu.

– To, jakim wydziałem jest dzisiaj WETI PG, 
to w olbrzymiej mierze wasza zasługa. To wy 
budowaliście zarówno jego budynki, jak i zespoły 
badawcze, wytyczając przy tym jego przyszłość 
– stwierdził prof. Jerzy Wtorek, zwracając się 
do wszystkich gości posiedzenia.

Dziekan przedstawił zebranym wyniki kom-
pleksowej oceny jakości działalności naukowej 
lub badawczo-rozwojowej jednostek nauko-
wych, ogłoszone przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. WETI jako jeden  
z dwóch wydziałów Politechniki Gdańskiej uzy-
skał w niej najwyższą możliwą kategorię A+. 
Minutą ciszy uczczono pamięć prof. Jerzego 
Seidlera, wybitnego naukowca i wieloletniego 
dziekana wydziału, który zmarł 12 października 
2017 roku w Salzburgu. Artykuł pamięci Profe-
sora opublikowano w „Piśmie PG” nr 9/2017.

Dalszą część posiedzenia poprowadził 
prodziekan ds. badań dr hab. inż. Piotr Płotka, 
który szczegółowo opowiedział o wynikach 
oceny parametrycznej. Oprócz Wydziału Elek-
troniki, Telekomunikacji i Informatyki Politech-
niki Gdańskiej kategorię A+ w tej samej grupie 
wspólnej oceny uzyskał jedynie Wydział Infor-
matyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

– Świadczy to o postępie, jakiego dokona-
liśmy, ale też jakiego dokonali inni, a przecież 
uzyskana kategoria nie jest nam dana raz na 
zawsze – podkreślił dr hab. inż. Piotr Płotka.

Następnie wręczone zostały nagrody rek-
tora dla nauczycieli akademickich Politechniki 
Gdańskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktycz-
ne i organizacyjne oraz dla Młodych Pracowni-
ków Nauki, uzyskane w roku 2016. 

Kulminacyjnym momentem spotkania była 
prezentacja sylwetek zaproszonych gości.  
Dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek opowiedział  
o doktorze Zbigniewie Frydrychu, któremu 
rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek 
Namieśnik przyznał honorowy dyplom. Prof. 
Jerzy Pluciński przybliżył postać doc. Waleria-
na Gruszczyńskiego, dr hab. inż. Piotr Płotka 
przedstawił tezy i wzory z pracy doktorskiej 
prof. Michała Polowczyka, a prof. Marek Wój-
cikowski zaprezentował sylwetkę i dokonania 
prof. Michała Białko.

Jubileuszowa Rada Wydziału i jej wybitni goście

Jakub Wesecki

Dział Promocji

Otwarte posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki, podczas którego wręczane są wyróżnienia dla pracow-
ników naukowych mogących pochwalić się sukcesami odniesionymi 
w poprzednim roku akademickim, jest już tradycją WETI. Ze względu 
na obchody 65-lecia wydziału tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy 
charakter.

Otwarte posiedzenie Rady Wydziału
Fot. Krzysztof Krzempek

17 października 2017 roku – otwarte posiedzenie Rady 
Wydziału ETI
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25 listopada 2017 roku – 60 lat Parlamentu 
Studentów PG, hat trick WRS ETI

Podczas uroczystej Gali Złotych Lwiątek w dniu 25 listopada 2017 
roku studenci z WRS ETI otrzymali trzy wyróżnienia spośród czterech 
nominacji w Plebiscycie „Złote Lwiątka 2017” organizowanym przez 
Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. WRS ETI otrzymała 
statuetkę w kategorii Kultura i Rozrywka za Rajd Elektronika 2017,  
a w kategorii Konferencja i Szkolenie – za inicjatywę przeprowadzaną 
w ramach akcji „WRS ETI pomaga” – Otwarte zajęcia z przedmiotów 
matematycznych. Ponadto tytułem Osobowości roku i statuetką 
wyróżniono Jakuba Malinowskiego z WRS ETI.

Laureaci wyróżnień w Plebiscycie „Złote Lwiątka 2017”  
z dyrektorem administracyjnym WETI Zenonem Filipiakiem
Fot. z archiwum WRS ETI 

17 listopada 2017 roku – towarzyskie spotkanie 
dziekana z absolwentami

Dziekan podziękował grupie absolwentów za pomoc w przygotowa-
niu obchodów jubileuszu 65-lecia wydziału i aktywny udział w Dniu 
Absolwenta. Podczas spotkania, w trakcie wspólnego obiadu w gronie 
zaproszonych 12 absolwentów zapowiedziana została dalsza prezen-
tacja sylwetek pt. „Oni są od nas”, którą obecnie można obejrzeć na 
portalu wydziałowym w zakładce Absolwenci. Wspominano także cza-
sy studenckie, a na zakończenie wszyscy przybyli otrzymali okoliczno-
ściowe upominki.

Dziekan dziękuje absolwentowi z roku 1975, Andrzejowi 
Sollichowi
Fot. z archiwum WETI

Absolwenci WETI są rozsiani po całym świecie i swe zawodowe karie-
ry i sukcesy związali z różną wykonywaną działalnością zawodową. 
Zawsze jednak mówią, że:
Głęboka i wszechstronna wiedza, którą otrzymałem w czasie studiów, 
dała mi w pracy samodzielność i pozwoliła bez kompleksów współpraco-
wać z inżynierami na całym świecie. Henryk Paluszkiewicz, 1958 rok
Ukończyłem Wydział Elektroniki. Nigdy nie pracowałem w tym zawo-
dzie, jednak elektronika, zwłaszcza dziś, pozwala mi zrozumieć ten 
świat. Jan Tomaszewski, 1960 rok, muzyk jazzowy, jego 17-osobowy 
big-band akompaniował w 1962 roku Paulowi Ance (słynna „Diana”)
Ukończenie Wydziału Elektroniki było inwestycją na całe życie, dając 
możliwość ciekawego, pasjonującego życia, szansę na interesującą 
pracę i sukces. Alfred Rak, 1976 rok

Fot. Maciej Kozak
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Analizy dokonano na podstawie zasobów 
bazy Web of Science – all databases, która 

jest uznana przez MNiSW jako referencyjna, 
obowiązująca w parametryzacji jednostek 
naukowych oraz przy aplikowaniu o projekty 
badawcze, np. do Narodowego Centrum Nauki. 
Baza Web of Science Core Collection zawiera 
dane bibliograficzne, streszczenia artykułów 
z czasopism naukowych, konferencji i książek 
oraz informacje o cytowaniach. Przedstawione 
w artykule zestawienia zostały przygotowane 
dzięki pracownikom Działu Spraw Naukowych: 
Małgorzacie Ciurkot, Agnieszce Klej i Małgorza-
cie Makowieckiej.

W tabeli 1 zamieszczono wartości liczbowe 
wskaźników według stanu na początek listopa-
da 2017 roku. Wzięto pod uwagę zatrudnienie 
na dzień 30 października 2017 roku i warunek 
afiliacji publikacji w Politechnice Gdańskiej.

Poniżej zaprezentowano najczęściej cytowa-
ne prace nauczycieli akademickich zatrudnio-
nych obecnie w Politechnice Gdańskiej  
i opublikowane z afiliacją Politechniki Gdańskiej 
(pisownia oryginalna zamieszczona w bazie). 
Liczba cytowań została obliczona na dzień  
5 grudnia 2017 roku.
• Całkowita liczba cytowań: 2827 

Horodecki R., Horodecki P., Horodecki 
M,. Horodecki K. Quantum entanglement. 
Reviews of Modern Physics 2009, 81 (2): 
865–942.

• Całkowita liczba cytowań: 2142 
Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R. 

Analiza cytowań

Janusz Smulko
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki

Mariusz Madajczyk
Dział Spraw  
Naukowych

Na podstawie bazy Web of Science Core Collection została przeprowadzona 
analiza dorobku aktywnych zawodowo pracowników Politechniki 
Gdańskiej. Pod uwagę wzięto dwa parametry bibliometryczne: wartość 
liczbową indeksu Hirscha oraz liczbę cytowań bez autocytowań. 

Separability of mixed states: Necessary and 
sufficient conditions. Physics Letters A 1996, 
223 (1–2): 1–8.

• Całkowita liczba cytowań: 754 
Klionsky D.J., Abdelmohsen K., Abe A., 
Abedin M.J., Skwarska A. i in. Guidelines for 
the use and interpretation of assays for mo-
nitoring autophagy (3rd edition). Autophagy 
2016, 12 (1): 1–222.

• Całkowita liczba cytowań: 726 
Zyczkowski K., Horodecki P., Sanpera A., 
Lewenstein M. Volume of the set of separa-
ble states. Physical Review A 1998, 58 (2): 
883–892.

• Całkowita liczba cytowań: 695  
Horodecki P. Separability criterion and 
inseparable mixed states with positive partial 
transposition. Physics Letters A 1997, 232 (5): 
333–339.

• Całkowita liczba cytowań: 475 
Horodecki M., Horodecki P. Reduction 
criterion of separability and limits for a class of 
distillation protocols. Physical Review A 1999, 
59 (6): 4206–4216.

• Całkowita liczba cytowań: 418 
Lewenstein M., Kraus B., Cirac J.I., Horo-
decki P. Optimization of entanglement wit-
nesses. Physical Review A 2000, 62 (5): numer 
artykułu 052310.

• Całkowita liczba cytowań: 395 
Koziel S., Michalewicz Z. Evolutionary 
Algorithms, Homomorphous Mappings, and 
Constrained Parameter Optimization. Evolu-
tionary Computation 1999, 7 (1): 19–44.

• Całkowita liczba cytowań: 377 
Morosan E., Zandbergen H.W., Dennis 
B.S., Bos J.W.G., Onose Y., Klimczuk T., 
Ramirez A.P., Ong N.P., Cava R.J. Supercon-
ductivity in CuxTiSe2. Nature Physics 2006, 2 
(8): 544–550.

• Całkowita liczba cytowań: 357 
Tobiszewski M., Namiesnik J. PAH diagno-
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stic ratios for the identification of pollution 
emission sources. Environmental Pollution 
2012, 162: 110–119.

• Całkowita liczba cytowań: 330 
Dudek P., Szczepanski S., Hatfield J.V.  
A high-resolution CMOS time-to-digital conver-
ter utilizing a Vernier delay line. IEEE Journal of 
Solid-State Circuits 2000, 35 (2): 240–247.

• Całkowita liczba cytowań: 295 
Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R. 
Inseparable two spin-1/2 density matrices can 
be distilled to a singlet form. Physical Review 
Letters 1997, 78 (4): 574–577.

• Całkowita liczba cytowań: 292 
Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R., 
Oppenheim J., Sen A., Sen U., Synak-Radt-
ke B. Local versus nonlocal information in 
quantum-information theory: Formalism and 
phenomena. Physical Review A 2005, 71 (6): 
numer artykułu 062307.

• Całkowita liczba cytowań: 286 
Oppenheim J., Horodecki M., Horodecki 
P., Horodecki R. Thermodynamical approach 
to quantifying quantum correlations. Physical 
Review Letters 2002, 89 (18): numer artykułu 
180402.

• Całkowita liczba cytowań: 276 
Piani M., Horodecki P., Horodecki R. No-
-local-broadcasting theorem for multipartite 
quantum correlations. Physical Review Letters 
2008, 100 (9): numer artykułu 090502.

• Całkowita liczba cytowań: 257 
Sprynskyy M., Buszewski B., Terzyk A.P., 
Namiesnik J. Study of the selection mecha-
nism of heavy metal (Pb2+, Cu2+, Ni2+, and Cd2+) 
adsorption on clinoptilolite. Journal of Colloid 
and Interface Science 2006, 304 (1): 21–28.

• Całkowita liczba cytowań: 257 
Schaak R.E., Klimczuk T., Foo M.L., Cava 
R.J. Superconductivity phase diagram of  
NaxCoO2· 1.3H2O. Nature 2003, 424 (6948): 
527–529.

• Całkowita liczba cytowań: 248 
Larsen A.K., Eseargueil A.E., Skladanowski 
A. Catalytic topoisomerase II inhibitors in can-
cer therapy. Pharmacology & Therapeutics 
2003, 99 (2): 167–181.

• Całkowita liczba cytowań: 241 
Larsen A.K., Eseargueil A.E., Skladanowski 
A. Resistance mechanisms associated with 
altered intracellular distribution of anticancer 
agents. Pharmacology & Therapeutics 2000, 
85 (3): 217–229.

• Całkowita liczba cytowań: 221 
Horodecki P., Horodecki M., Horodecki R. 

Tab. 1. Parametry bibliometryczne pracowników Politechniki Gdańskiej według stanu 
zatrudnienia na dzień 30.10.2017 r. oraz dla prac opublikowanych z afiliacją Politechniki 
Gdańskiej

Lp. Imię i nazwisko Wydział
Indeks 
h

Liczba 
cytowań 
bez auto-
cytowań

Liczba 
publikacji

1 Jacek Namieśnik WCh 46 8307 680

2 Paweł Horodecki WFTiMS 40 11 839 149

3 Tomasz Klimczuk WFTiMS 23 2139 128

4 Andrzej Składanowski WCh 23 1708 57

5 Marek Biziuk WCh 22 1604 72

6 Jan Hupka WCh 22 1743 87

7 Kazimierz Darowicki WCh 21 1247 201

8 Agata Kot-Wasik WCh 21 1670 79

9 Sławomir Milewski WCh 21 949 90

10 Jacek  
Tejchman-Konarzewski

WILiŚ 21 777 149

11 Piotr Konieczka WCh 19 906 81

12 Elżbieta Luboch WCh 19 660 75

13 Żaneta Polkowska WCh 19 951 144

14 Tadeusz Połoński WCh 19 831 86

15 Maciej Bagiński WCh 18 688 44

16 Robert Jankowski WILiŚ 18 479 77

17 Jan Mazerski WCh 18 855 39

18 Michał Mrozowski WETI 18 965 161

19 Janusz Stangret WCh 18 665 57

20 Jan Zielkiewicz WCh 18 798 54

21 Barbara Becker WCh 17 629 67

22 Christian Jungnickel WCh 17 932 34

23 Waldemar Stampor WFTiMS 17 939 40

24 Andrzej Wasik WCh 17 921 45

25 Maria Gazda WFTiMS 16 1057 149

26 Janusz Smulko WETI 16 423 80

27 Ryszard Andruszkiewicz WCh 15 458 65

28 Janusz Datta WCh 15 299 64

29 Helena Janik WCh 15 628 81

30 Marek Krawczuk WEiA 15 690 46

31 Paweł Możejko WFTiMS 15 500 45

32 Bożena Zabiegała WCh 15 811 53

33 Robert Bogdanowicz WETI 14 305 66

34 Jacek Czub WCh 14 480 52

35 Piotr Jasiński WETI 14 515 104

36 Marian Kamiński WCh 14 491 59

37 Sławomir Kozieł WETI 14 790 158

38 Anna Lisowska-Oleksiak WCh 14 522 79
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Bound entanglement can be activated. Physi-
cal Review Letters 1999, 82 (5): 1056–1059.

• Całkowita liczba cytowań: 211 
Namiesnik J., Zabiegala B., Kot-Wasik A., 
Partyka M., Wasik A. Passive sampling and/
or extraction techniques in environmental ana-
lysis: a review. Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 2005, 381 (2): 279–301.

• Całkowita liczba cytowań: 209 
Kalinowski J., Stampor W., Mezyk J., Cocchi 
M., Virgili D., Fattori V., Di Marco P. Quen-
ching effects in organic electrophosphorescen-
ce. Physical Review B 2002, 66 (23): numer 
artykułu 235321.

• Całkowita liczba cytowań: 208 
Feddes R.A., Kowalik P., Kolinska-Malinka 
K., Zaradny H. Simulation of field water-
-uptake by plants using a soil-water dependent 
root extraction function. Journal of Hydrology 
1976, 31 (1–2): 13–26.

• Całkowita liczba cytowań: 204 
Galuszka A., Migaszewski Z., Namiesnik J. 
The 12 principles of green analytical chemistry 
and the SIGNIFICANCE mnemonic of green 
analytical practices. TrAC-Trends in Analytical 
Chemistry 2013, 50: 78–84.

• Całkowita liczba cytowań:204 
Jungnickel C., Luczak J., Ranke J., Fernan-
dez J.F., Muller A., Thoming J. Micelle forma-
tion of imidazolium ionic liquids in aqueous 
solution. Colloids and Surfaces A-Physico-

chemical and Engineering Aspects 2008, 316 
(1–3): 278–284.

• Całkowita liczba cytowań: 203 
Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R. 
Limits for entanglement measures. Physical 
Review Letters 2000, 84 (9): 2014–2017.

• Całkowita liczba cytowań: 201 
Luczak J., Hupka J., Thoming J., Jungnickel 
C. Liquids in aqueous solution. Colloids and 
Surfaces A-Physicochemical and Engineering 
Aspects 2008, 329 (3): 125–133.

• Całkowita liczba cytowań: 196 
Kot A., Namiesnik J. The role of speciation in 
analytical chemistry. TrAC-Trends in Analyti-
cal Chemistry 2000, 19 (2–3): 69–79.

• Całkowita liczba cytowań: 186 
Skladanowski A., Konopa J. Adriamycin and 
daunomycin induce programmed cell-death 
(apoptosis) in tumor-cells. Biochemical Phar-
macology 1993, 46 (3): 375–382.

• Całkowita liczba cytowań: 185 
Deschrijver D., Mrozowski M., Dhaene T., 
De Zutter D. Macromodeling of multiport sys-
tems using a fast implementation of the vector 
fitting method. IEEE Microwave and Wireless 
Components Letters 2008, 18 (6): 383–385.

• Całkowita liczba cytowań: 180 
Izydorek M., Janczewska J. Homoclinic 
solutions for a class of the second order 
Hamiltonian systems. Journal of Differential 
Equations 2005, 219 (2): 375–389.

• Całkowita liczba cytowań: 177 
Gorecki T., Namiesnik J. Passive sampling. 
TrAC-Trends in Analytical Chemistry 2002, 
21 (4): 276–291, numer artykułu: PII S0165-
9936(02)00407-7.

• Całkowita liczba cytowań: 176 
Park T., Park E., Lee H., Klimczuk T., Bauer 
E.D., Ronning F., Thompson J.D. Pressu-
re-induced superconductivity in CaFe2As2. 
Journal of Physics-Condensed Matter 2008, 
20 (32): numer artykułu: 322204.

• Całkowita liczba cytowań: 175 
Rucka M., Wilde K. Application of continuous 
wavelet transform in vibration based damage 
detection method for beams and plates. Jour-
nal of Sound and Vibration 2006, 297 (3–5): 
536–550.

• Całkowita liczba cytowań: 166 
Zaleska A., Sobczak J.W., Grabowska E., 
Hupka J. Preparation and photocatalytic 
activity of boron-modified TiO2 under UV and 
visible light. Applied Catalysis B-Environmen-
tal 2008, 78 (1–2): 92–100.

Lp. Imię i nazwisko Wydział
Indeks 
h

Liczba 
cytowań 
bez auto-
cytowań

Liczba 
publikacji

39 Maria Szpakowska WZiE 14 366 54

40 Agnieszka Bartoszek WCh 13 451 60

41 Jarosław Chojnacki WCh 13 575 102

42 Marek Czachor WFTiMS 13 503 56

43 Anna Dołęga WCh 13 219 43

44 Krystyna Dzierzbicka WCh 13 311 62

45 Lidia Jasińska-Walc WCh 13 415 27

46 Ewa  
Klugmann-Radziemska

WCh 13 570 73

47 Paweł Ślepski WCh 13 386 34

48 Marcin Gnyba WETI 12 265 48

49 Marek Kubale WETI 12 392 45

50 Bogusław Kusz WFTiMS 12 441 86

Zestawienie zawierające 402 osoby jest dostępne pod adresem  
http://pg.edu.pl/dsn/analiza_pismoPG
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Autorzy przedstawionych powyżej zestawień 
zwracają uwagę, że nawet drobne literówki  
w nazwisku autora pracy lub nazwie Politechniki 
Gdańskiej powodują niedoszacowanie wyników 
dla poszczególnych osób lub ich przeszacowanie 
w przypadku kilku osób o tym samym nazwisku. 
Podobne efekty występują, gdy część dorobku 
publikacyjnego wybranych autorów była afilio-
wana do innej jednostki (np. podczas pobytów 
na stypendiach lub jako post-doc). Jeśli zauważą 
państwo tego rodzaju błędy, prosimy o kontakt  
z Działem Spraw Naukowych (dsn@pg.edu.pl). 

Zachęcamy państwa do zweryfikowania 
poprawności indeksowania publikacji umiesz-
czonych w bazie WoS. Doświadczenie uczy, że 
zwykle około kilku procent prac nie jest przypi-
sanych właściwie do ich autorów. Jednym  
z narzędzi, które mogą pomóc w bardziej pre-
cyzyjnej ocenie dorobku autorów, jest identyfi-
kator ORCID (Open Researcher and Contributor 
ID). Jest to międzynarodowy system identyfi-
kacji autorów prac naukowych, polegający na 
przydzieleniu każdemu autorowi unikalnego 
oznaczenia alfanumerycznego, składającego się 
z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części 
i zapisanych w formie orcid.org/oznaczenie 
numeryczne. Istotą identyfikatora ORCID jest 
stworzenie unikatowego numeru, który jest 
niezależny od poszczególnych, bardzo różnych 
wydawców przydzielających podobne identyfi-
katory we własnym zakresie. 

Spotkanie było kontynuacją cyklu konferencji, 
które wcześniej odbyły się w Krakowie (1974), 

Gołuniu (1978), Opolu (1982), Szklarskiej Porębie 
(1986), Janowicach (1992), czterokrotnie w Jura-
cie (1998, 2002, 2005, 2009) oraz w Gdańsku na 
PG w 2013 roku. Od roku 1998 konferencja ta jest 

organizowana wyłącznie dzięki zaangażowaniu 
pracowników Politechniki Gdańskiej z Katedry 
Mechaniki Budowli i Katedry Wytrzymałości 
Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej  
i Środowiska.

XI Konferencja „Shell Structures: Theory  
and Applications” – SSTA2017

Tomasz Ferenc
Hanna Małyszczyk
Agnieszka Sabik
Wojciech Witkowski 
Wydział Inżynierii Lądowej  
i Środowiska

Po raz kolejny w murach Politechniki Gdańskiej spotkali się specjaliści 
ze świata, by dyskutować nad zagadnieniami mechaniki konstrukcji 
powłokowych w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej „Shell 
Structures: Theory and Applications”. 

Identyfikator ORCID ma likwidować problem 
dublujących się nazwisk autorów działających 
na tym samym polu badawczym, eliminować 
problem różnych wersji zapisu imienia i na-
zwiska, precyzować tożsamość osób, które 
zmieniły nazwisko lub swoją afiliację. Profil 
naukowca zawiera listę jego publikacji, ale także 
dane o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia 
i realizowanych grantach badawczych. Istnieje 
możliwość wyboru formy prezentowania swo-
jego profilu: publiczne (widoczne dla wszyst-
kich), ograniczone (tylko dla zatwierdzonego 
grona odbiorców) oraz widoczne jedynie dla 
samego naukowca. Identyfikator ORCID będzie 
prawdopodobnie używany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do identyfikacji 
nauczycieli akademickich przy kolejnej ocenie 
parametrycznej. Jego stosowanie powinno 
pozwolić na automatyczne wczytywanie danych 
o opublikowanych pracach do systemu MojaPG, 
bez konieczności ich żmudnego wprowadzania, 
jak dotychczas. Z tych względów zachęcamy 
wszystkich nauczycieli akademickich i dokto-
rantów do utworzenia osobistego identyfikatora 
ORCID. Autor, posiadając identyfikator ORCID, 
sam zadecyduje, które publikacje w bazie Web 
of Science Core Collection będą mu przypisane. 

Na stronie Biblioteki Głównej, pod adresem: 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/orcid-id, 
dostępna jest krótka instrukcja, jak utworzyć 
ORCID. 
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Czym są powłoki? Są to dwuwymiarowe 
elementy konstrukcyjne zdolne do przenoszenia 
naprężeń. Otaczają nas na co dzień, np. jako 
przekrycia dachowe, zbiorniki, kadłuby statków, 
rurociągi, elementy karoserii samochodów, ale 
także przedmioty codziennego użytku – puszki 
do konserw, butelki do napojów itp. Są nimi 
także struktury biologiczne, jak np. skorupy zwie-
rząt, kości czaszki, błony komórkowe, naczynia 
krwionośne.

Szerokie występowanie i zastosowalność po-
włok pociąga za sobą konieczność stosowania  
i ciągłego rozwijania różnych metod badaw-
czych, zarówno teoretycznych, numerycznych, 
jak i doświadczalnych. Praktycznie w każdym  
z tych obszarów wciąż wiele kwestii wymaga dys-
kusji. Wynika to z jednej strony z charakterystyki 
samej powłoki, którą prof.  Ekkehard Ramm traf-
nie nazywa „primadonną konstrukcji”, „kapryśną”, 
wrażliwą na wiele warunków, co niewątpliwie 
utrudnia jej opis teoretyczny, modelowanie nu-
meryczne i prowadzenie badań doświadczalnych. 
Z drugiej strony w dobie szybkiego postępu tech-
nicznego wzrasta zapotrzebowanie na efektywne 
modele matematyczne i obliczeniowe dedykowa-
ne powłokom, umożliwiające uwzględnienie ich 
często bardzo złożonych warunków pracy.

Jak wskazuje kolejny numer porządkowy 
konferencji, tematyka ta nieustannie przyciąga 
nowe osoby z całego świata, które mają potrzebę 

wymiany wiedzy i doświadczeń. Takim forum jest 
właśnie organizowana konferencja „Shell Struc-
tures: Theory and Applications”. 

Tegoroczna edycja SSTA2017 odbyła się  
w dniach 11–13 października 2017 roku przy 
współpracy z gdańskim oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stoso-
wanej. Patronatu naukowego udzieliły: Komitet 
Mechaniki PAN, Sekcja Mechaniki Konstrukcji  
i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej  
i Wodnej PAN oraz Polskie Towarzystwo Metod 
Komputerowych Mechaniki. 

Nadzór nad poziomem teoretycznym sprawo-
wał Międzynarodowy Komitet Naukowy  
pod przewodnictwem prof.  Wojciecha Pietrasz-
kiewicza. Dzięki pracy specjalistów z różnych  
krajów udało się zapewnić wysoki poziom  
naukowy wydawnictwa konferencyjnego.  
W procesie rejestracji uczestników organizatorzy 
otrzymali 141 pełnych tekstów referatów.  
Teksty te zostały zrecenzowane przez członków 
Międzynarodowego Komitetu Naukowego,  
a następnie poprawione przez autorów zgodnie  
z sugestiami recenzentów. Jeszcze przed Konfe-
rencją przygotowany i opublikowany został tom 
materiałów konferencyjnych: Shell Structures: 
Theory and Applications, Vol. 4, eds.: W. Pietrasz-
kiewicz, W. Witkowski, CRC Press/Balkema, Tay-
lor & Francis Group, London 2018, pp. XIX + 574, 
ISBN 978-1-138-05045-7, zawierający 132 referaty 

Fot. 1. Prof. Shigeru Shi-
mizu z Japonii, uczestnik 
wszystkich konferencji 
od 1998 roku
Fot. 2. Z lewej przewod-
niczący Międzynarodo-
wego Komitetu Nauko-
wego, prof. Wojciech 
Pietraszkiewicz, z prawej 
prof. Michael Rotter  
z Wielkiej Brytanii
Fot.  Łukasz Pyrzowski

1 2
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Ewa Szczesik: Jakie doświadczenia z zarzą-
dzaniem różnorodnością zdobyła pani 
podczas realizacji programu biznesowego 
Politechniki Gdańskiej?

Barbara Geniusz-Stepnowska: Zarządzanie 
różnorodnością to według mnie umiejętne łącze-
nie wielowymiarowych wartości, które wynikają 

z różnych doświadczeń zawodowych ludzi, ich 
wieku, charakteru, wiedzy, umiejętności czy kul-
tury, z której się wywodzą. Tak zespolone war-
tości przekładają się na kształtowanie programu 
studiów MBA. Wykładowcy – są nimi praktycy 
biznesu i nauczyciele akademiccy – wywodzą się 
z różnych krajów i organizacji, mają też odmien-

Różnorodność kluczem do innowacji

O zarządzaniu różnorodnością na uczelniach wyższych opowiada  
dr Barbara Geniusz-Stepnowska, twórca i dyrektor programu MBA 
Politechniki Gdańskiej.

konferencyjne. Mamy nadzieję, że, podobnie 
jak w poprzednich edycjach konferencji, tzn. 
2005, 2009, 2013, aktualny czwarty tom będzie 
indeksowany w bazie ISI Web of Science. Pozwoli 
to upowszechnić zawartość książki szerszemu 
gronu specjalistów ze świata.

Czwarty tom materiałów konferencyjnych 
zawiera pełne teksty 5 referatów generalnych, 
których autorami są jedni z najwybitniejszych 
specjalistów w tej tematyce, kolejno: Erasmo 
Carrera (Włochy), Tomasz Lewiński (Polska), 
Stefanie Reese (Niemcy), Michael Rotter (Wielka 
Brytania), Yihui Zhang (Chiny). Pozostałe pełne 
teksty referatów zostały w tomie podzielone na 
sześć rozdziałów: Modelowanie teoretyczne  
(36 referatów), Stateczność (22 referaty), Dyna-
mika (14 referatów), Biopowłoki (7 referatów), 
Analizy numeryczne (15 referatów), Projekto-
wanie inżynierskie (21 referatów) oraz Tematy 
pokrewne (12 referatów).

Ostatecznie w Konferencji SSTA2017 wzięło 
udział 127 uczestników z 13 krajów świata: 79  
z Polski, 18 z Rosji, 9 z Niemiec, 7 z Wielkiej Bry-
tanii, po 3 z Chin i z Włoch, 2 z Japonii oraz po  
1 z Białorusi, Francji, Węgier, Indii, Słowenii  
i Ukrainy. Zaprezentowano łącznie 91 referatów 
wygłaszanych i 26 prezentacji plakatowych.

Dyskusje po wykładach często przenosiły się 
do kuluarów, nawet poza mury uczelni. Świad-
czy o tym duża liczba uczestników, którzy wzięli 
udział w poczęstunku w Restauracji Filharmonia  
w Gdańsku, gdzie mieli okazję podziwiać  
w nieformalnej atmosferze wieczorną panoramę 
Gdańska. Restauracja ta zadbała także o wyborne 

menu serwowane na najwyższym poziomie  
w czasie trwania konferencji.

Uczestnicy mieli także okazję wysłuchać 
koncertu kwartetu w składzie: Paweł Nowak – 
akordeon, Paweł Zawada – fortepian, Łukasz Pe-
rucki – skrzypce, Sebastian Wyszyński – kontra-
bas. Organizatorem koncertu była Anna Strojek 
(ASART). Kwartet zaprezentował repertuar  
z motywem wiodącym tanga argentyńskiego 
według Ástora Piazzolli. 

Tradycyjnie organizatorzy zapewnili uczestni-
kom także zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku 
oraz wizytę na zamku w Malborku.

Wszystkie te wydarzenia nie byłyby możli-
we, gdyby nie praca Komitetu Organizacyjnego 
konferencji w składzie: Wojciech Witkowski 
(przewodniczący), Jarosław Górski (wiceprze-
wodniczący), Stanisław Burzyński (sekretarz), 
Tomasz Ferenc (sekretarz), Dawid Bruski, Karol 
Daszkiewicz, Marek Jasina, Rafał Kędra, Bożena 
Kotarska-Lewandowska, Alina Kryczałło, Marcin 
Kujawa, Jacek Lachowicz, Hanna Małyszczyk, 
Magdalena Rucka, Agnieszka Sabik, Marek 
Skowronek, Bartosz Sobczyk, Beata Zima. 

Organizatorzy dziękują też pracownikom 
technicznym naszej uczelni z Sekcji Multime-
dialnej Działu Gospodarczego, Działu Ochrony 
Mienia, Działu Eksploatacji i CUI za pomoc i pro-
fesjonalną obsługę techniczną wydarzenia. 

Sama chęć do pracy nie wystarczyłaby do zor-
ganizowania tego przedsięwzięcia – niezbędne 
było wsparcie finansowe, za które organizatorzy 
wyrażają gorące podziękowania.

Rozmawia

Ewa Szczesik
Media & Marketing 
Solutions HBRP

2
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ne doświadczenia. Podobnie znaczący odsetek 
studentów wywodzi się z różnych państw i re-
prezentuje różne branże. Różnorodność w takim 
kształcie pozwala słuchaczom na spojrzenie  
z innego poziomu zarówno na otoczenie bizne-
sowe i zarządzanie, jak i na siebie, prowokuje 
do wielokierunkowego myślenia. We współcze-
snych organizacjach umiejętność ta jest nie do 
przecenienia. 

Nadal obserwuję niski, bo sięgający zaledwie 
20 proc., udział studiujących kobiet w naszym pro-
gramie. Co ciekawe, kobiety stanowią mniejszość, 
ale w poszczególnych rocznikach osiągają naj-
lepsze wyniki, a ścieżki ich karier są imponujące. 
Dlatego ważnym zadaniem dla zespołu programu 
MBA Politechniki Gdańskiej jest zachęcanie kobiet 
do podejmowania edukacji również w wieku 
dojrzałym. I tak działamy – poprzez seminaria, 
konferencje czy spotkania biznesowe.

Uczestniczymy i organizujemy takie przed-
sięwzięcia, jak Konkurencyjna Edukacja lub 
warsztaty z zarządzania talentami, przybliżając 
wspólne obszary zainteresowań zarówno młod-
szym, jak i starszym generacjom kobiet  
i mężczyzn. Takie podejście inspiruje, pozwala 
na budowanie zainteresowań, wzmacnia kapitał 
intelektualny. Skłania także uczestników do trak-
towania różnorodności jako jednego z najważ-
niejszych czynników rozwoju biznesu.

Jak styl zarządzania kobiet wpływa na 
rozwój organizacji i jednostek naukowych?

Pracę na Politechnice Gdańskiej podjęłam  
w 2006 roku, mając 11-letnie doświadczenie  
w zarządzaniu projektami i programami w sek-
torze finansowym. Gdy ówczesny dziekan WZiE 
zaproponował mi utworzenie studiów MBA na 
wydziale, potraktowałam to jak kolejne wyzwa-
nie zawodowe. Wiedziałam, że mam wsparcie 
uczelni. Warto podkreślić, że naukowcy rywalizu-
ją ze sobą. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać 
tych, którzy widzą wartość w pracy zespołowej. 
Tak się dzieje z wykładowcami MBA naszego 
wydziału. Tworzą oni zespół, który darzy się 
zaufaniem i szacunkiem, akceptuje innych ludzi 
oraz ich wartości. Partycypacyjny styl zarządza-
nia i podejmowanie odważnych decyzji, a przy 
tym dawanie szans innym i budzenie uśpionych 
talentów, to ważne elementy skutecznego za-
rządzania na nowoczesnej uczelni, inspirowania 
ludzi do wyjścia ze strefy komfortu. Ważne jest 
myślenie w kategoriach dobra nie tylko dla całej 
organizacji, ale też dla innych ludzi. Nie mniej 
kluczowa jest umiejętność korzystania z networ-
kingu, niezbędnego do łączenia i budowania 
zaufania między uczelnią i biznesem. Ta umie-
jętność wpływa również na konkurencyjność 
zarówno uczelni, jak i innych organizacji. Kobiety 
przyjmują te wszystkie postawy.

Jakie korzyści przynosi uczelni różnorod-
ność zespołów?

W mojej ocenie, wynikającej z wielu lat pracy 
zarówno w biznesie, jak i na uczelni, różno-
rodność nie może być celem samym w sobie. 
Jest natomiast czynnikiem kluczowym dla 
stworzenia kultury innowacji i realizacji celów 
zbiorowych zespołu oraz indywidulanych. Sukces 
naszego programu studiów mierzymy sukcesami 
absolwentów, a na ich osiągnięcia składają się 
nie tylko umiejętności pracy w różnorodnych 
zespołach, ale też zdolność wykorzystywania 
doświadczeń z tym związanych. Oceniając 
różnorodność zespołów, skupiamy się na takich 
kryteriach, jak: pochodzenie etniczne, płeć, wiek 
oraz narodowość. Dla generacji milenialsów 
takie podziały nie są istotne. Dlatego ważne jest, 
aby w zespołach nie tylko wykładowców, ale 
też słuchaczy byli ludzie, którzy wyróżniają się 
ciekawością, wiedzą, doświadczeniem.

Wywiad ukazał się w „Harvard Business Review Pol-
ska”, nr 178–179 (grudzień 2017 – styczeń 2018)

Fot. z archiwum prywatnego
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Pracownicy naukowi i studenci ASP  
w Gdańsku, będącej wiodącym partnerem 

porozumienia, przygotują na potrzeby tego 
przedsięwzięcia serię projektów architekto-
nicznych i artystycznych. Przed ewentualnym 
wdrożeniem ich w rzeczywistości zostaną one 
przetestowane w Laboratorium Zanurzonej 
Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdań-
skiej. Dodatkowo powstanie ocena przestrzeni 
publicznych w Czarnej Wodzie, uwzględniająca 
potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. 
Przygotuje ją Katedra Technicznych Podstaw 
Projektowania Architektonicznego na Wydziale 
Architektury PG, stosując przy tym koncepcję 
projektowania uniwersalnego.

– Szczególnym czynnikiem, który wpłynąłby 
na zmianę dotychczasowego funkcjonowania 
i układu przestrzennego miejscowości, byłaby 
budowa nowego przystanku kolejowego, o co 
starają się władze miasta. Mogłoby się to przy-
czynić do wykształcenia współczesnego centrum 
Czarnej Wody i stworzenia nowej koncepcji rekre-
acji oraz turystyki kulturowej, oryginalnie  
i atrakcyjnie włączającej miasto w przebiegające 
przez nie szlaki turystyczne – uważa kierownik 
projektu prof. Iwona Dzierżko-Bukal z Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Projekt będzie realizowany etapami. Pierw-
szy z nich zakończy się na początku lutego 2018 
roku i zostanie zaprezentowany przedstawi-
cielom władz Czarnej Wody. W drodze dyskusji 
i ustaleń zostanie wyłoniona koncepcja do 
dalszego opracowania. Zakończenie kolejnego 
etapu przewidziano na czerwiec 2018 roku, kie-
dy efekty wykonanych prac zostaną zaprezen-
towane mieszkańcom w formie wystawy  
i prezentacji w przestrzeni wirtualnej.

PG i ASP będą kształtować przestrzeń  
publiczną w Czarnej Wodzie

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Gmina Czarna Woda, Politechnika Gdańska oraz Akademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku wspólnie zrealizują projekt badawczy pod nazwą „Slow City. 
Projekt studialny kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej 
Wodzie”.
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Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
Fot. Jacek Lebiedź
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W ostatnich latach ośrodek w Czarlinie 
przeszedł kilka remontów i przebudów, 

od nowych boisk sportowych, po piękny drew-
niany pomost wychodzący w wodę. Sukcesyw-
nie modernizowane i wymieniane są domki 
wypoczynkowe. Jedynie główny pawilon, 
wybudowany w 1965 roku, odbiega od współ-
czesnych standardów. Obecnie znajdują się 
tu stołówka, sala telewizyjna, pomieszczenia 
administracyjne i gospodarcze, a także kilka 
całorocznych pokoi.

W ramach zajęć z projektowania architek-
tonicznego prowadzonych przez dr. inż. arch. 
Tomasza Szymańskiego i dr. inż. arch. Jana 
Cudzika z Katedry Architektury Miejskiej i Prze-
strzeni Nadwodnych powstają śmiałe koncep-
cje zmiany wyglądu i sposobu funkcjonowania 
tego budynku oraz przekształcenia go w miej-
sce odpowiednie do prowadzenia konferencji 
naukowych, zebrań władz uczelni, plenerowych 
posiedzeń Senatu PG czy wyjazdów studial-
nych kół naukowych naszej uczelni.

– Zadaniem studentów jest opracowanie 
koncepcji, które podniosłyby walory tego pięknie 
usytuowanego, ale substandardowego budynku, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
prawa, m.in. związanych z ochroną strefy brze-

gowej. Efekty prac studentów poznamy za  
kilka tygodni. Już dzisiaj jednak wiadomo, że  
nie zabraknie odważnych wizji pokazujących 
potencjał rozwoju ośrodka, który w przyszłości 
mógłby się stać wizytówką naszej uczelni. Kon-
cepcje studentów zostaną wykorzystane  
w dalszym procesie projektowania przekształceń 
ośrodka wypoczynkowego w Czarlinie. Poddane 
zostaną także konsultacjom społecznym wśród 
pracowników PG, którzy będą przecież z ośrodka 
korzystać – mówi prof. Lucyna Nyka, dziekan 
Wydziału Architektury PG, która również jest 
zaangażowana w pracę nad koncepcjami,  
a także uczestniczy w przeglądach i zajęciach 
studialnych.

Studenci są na etapie przygotowywania 
makiet swoich projektów. Część z nich posta-
nowiła zachować bryłę budynku, dostosować 
rozkład pomieszczeń do współczesnych ocze-
kiwań, poprawić estetykę i wyeksponować wa-
lory widokowe. Inni zaproponowali całkowicie 
nowe rozwiązania, uwzględniające zróżnico-
wane ukształtowanie terenu, ale i wymagające 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a także wprowadzające ory-
ginalne pomysły, jak np. zielone atrium, bryły 
budynków wzorowane na kształcie kryształu 
czy podziemna przeszklona przestrzeń wysta-
wiennicza dla lokalnego rękodzieła. Wszystkie 
koncepcje zakładają m.in. utworzenie ok. 50 
całorocznych miejsc noclegowych, restauracji  
i kawiarni.

Cykl zajęć został poprzedzony wycieczką 
studialną grupy projektowej, która została zor-

Studenci z Wydziału Architektury pracują  
nad koncepcją przebudowy pawilonu ośrodka  
wypoczynkowego w Czarlinie

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Studenci drugiego semestru studiów magisterskich Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej opracowują koncepcję funkcjonalno-przestrzenną 
przebudowy głównego pawilonu rekreacyjnego na terenie ośrodka 
wypoczynkowego PG nad jeziorem Jelenie w Czarlinie (gm. Kościerzyna). 
Celem projektu studialnego jest analiza możliwości przebudowy lub 
zaproponowanie nowej formy budynku.

Ośrodek wypoczynkowy PG w Czarlinie oferuje noclegi dla 
pracowników uczelni od połowy czerwca do połowy września 
(dwutygodniowe turnusy). Więcej informacji o ośrodku można 
znaleźć na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej.
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Pierwszym tematem, który podjął prof. 
Grzegorz Kołodko, były powiązania ekono-

miczne, którymi złączone są dziś praktycznie 
wszystkie państwa na świecie. Główną rolę gra 
w tym kontekście spontanicznie postępująca 
globalizacja, która niesie za sobą przeróżne 
szanse i zagrożenia. Według ekonomisty nic nie 
wskazuje na to, żeby w najbliższej przyszłości 
groziła nam powtórka z pierwszej połowy XX 
wieku w postaci wojen światowych, a wizja 
globalnej atomowej zagłady jest dla niego 
całkowicie nieprawdopodobna. Świat będą drą-
żyć mniej lub bardziej lokalne konflikty zbrojne, 
które nie zdołają zaburzyć globalnego handlu, 
będącego podstawą współczesnej gospodarki 
rynkowej.

Tomasz Wojdat
Uczelniana organizacja studencka HoryzonTy

Wydział Mechaniczny

Prof. Grzegorz  
Kołodko na  
Politechnice Gdańskiej

W piątek 13 października 2017 roku 
Wydział Zarządzania i Ekonomii 
miał po raz kolejny zaszczyt gościć 
znanego polskiego ekonomistę, 
dwukrotnego ministra finansów 
i wicepremiera, prof. Grzegorza 
Kołodko. W ramach spotkania 
zorganizowanego przez organizację 
studencką HoryzonTy profesor 
wygłosił prelekcję pod odważnym 
tytułem „Dokąd zmierza świat 
i Polska”, w której starał się 
przepowiedzieć czekające nas losy 
w perspektywie nieuniknionych 
zmian.

ganizowana dzięki osobistemu wsparciu  
i zaangażowaniu prof. Jacka Namieśnika, rek-
tora PG. Zajęcia poświęcone koncepcjom mo-
dernizacji ośrodka w Czarlinie prowadzone są 
we współpracy z mgr. inż. Mariuszem Milerem, 
kanclerzem ds. infrastruktury, oraz Działem 
Inwestycji i Remontów PG.

Studenci z prof. Lucyną Nyką, dziekan WA, podczas wycieczki studialnej w Czarlinie 
Fot. Jan Cudzik
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Ekonomista pochylił się nad Państwem 
Środka, które mimo bardzo szybkiego rozwoju 
gospodarczego będzie musiało stawić czoła 
poważnym problemom. Pierwsza gospodarka 
świata zmaga się obecnie z fatalnym stanem 
środowiska naturalnego, które jest nadwe-
rężane przez stale rosnący przemysł. Kolejną 
kwestią jest postępujący problem demogra-
ficzny w postaci starzejącego się chińskiego 
społeczeństwa. Prawie czterdzieści lat polityki 
jednego dziecka wyrządziło ogromne zabu-
rzenia w demografii, z którymi Chińczycy będą 
się borykać przez najbliższe dekady. Ostatnim 
podkreślonym przez profesora problemem jest 
wysoki poziom zadłużenia dotyczący zwłaszcza 
samorządów i gospodarstw domowych.

Prof. Grzegorz Kołodko uważa, że Pekin jest 
w stanie poradzić sobie z tymi problemami  
i Chiny cały czas będą rosnąć, spadnie jednak 
dynamika tego procesu. Dużą rolę odegrają 
przy tym Indie, które według prognoz już za 
kilka lat staną się najludniejszym państwem 
świata, a ich gospodarka – solidną przeciw-
wagą dla Chin, ograniczając tym samym ich 
wpływy w Azji.

Profesor wypowiedział się także o Stanach 
Zjednoczonych, które według niego pozosta-
ną mocarstwem liczącym się na arenie mię-
dzynarodowej, a dolar przetrwa jako waluta 
światowa. Prof. Grzegorz Kołodko skrytyko-
wał posunięcie Donalda Trumpa, jakim było 
wycofanie USA z porozumienia paryskiego. 
Globalne ocieplenie jest faktem i można z nim 
skutecznie walczyć tylko w ramach szeroko 
zakrojonej współpracy międzynarodowej, 
dlatego wyłamanie się tak potężnego gracza 
jak Stany Zjednoczone godzi w podstawowe 
założenia tej umowy.

Stary kontynent również nie ma przed sobą 
jasnej przyszłości. Ekonomista wskazał Afrykę 
jako tykającą bombę demograficzną, która  
w kolejnych dekadach może sprawić Euro-
pie wiele problemów. Profesor przyznał, że 
nieustający napływ ludności z Afryki do Europy 
jest podyktowany przede wszystkim czynnika-
mi ekonomicznymi, gdyż imigranci liczą  
w pierwszej kolejności na poprawę warunków 
materialnych. Bardzo niebezpieczne może być 
także obserwowane już teraz pustynnienie 
Afryki, które w przyszłości spowoduje znacznie 
większe fale migracji w porównaniu do tych  
z kilku ostatnich lat.

Profesor przeszedł ostatecznie do proble-
mów, z jakimi będzie zmagać się nasz kraj. Jed-
nym z najpoważniejszych z nich jest malejący 
potencjał demograficzny Polski określany po-
wszechnie jako starzejące się społeczeństwo. 
W niedalekiej przyszłości może spowodować to 
duży problem z utrzymaniem systemu emery-
talnego, do którego będzie trzeba coraz więcej 
dopłacać. Z tego powodu niezbędne będą takie 
działania jak stopniowe podwyższanie wieku 
emerytalnego. Ponadto według prof. Grzego-
rza Kołodko Polska powinna przyjąć walutę 
euro, co zlikwidowałoby problem z wahaniami 
kursu między złotówką a walutą europejską. To 
z kolei wpłynęłoby korzystnie na poziom inwe-
stycji zagranicznych. Mimo to profesor uważa, 
że rząd nie zdecyduje się na taki krok i Polska 
pozostanie przy swojej walucie.

Podsumowując, świat czekają potężne 
zmiany i wiążące się z tym poważne problemy. 
Możemy mieć tylko nadzieję, że nasi rządzący 
odpowiednio wcześnie je dostrzegą i właściwie 
zareagują. Analizując historię ludzkości, można 
dojść do wniosku, że człowiek sobie poradzi. 
Pytanie brzmi, czy świat, który pozostawi swo-
im potomkom, będzie lepszy.

Fot. Paweł Jacewicz
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Wyniki badań próbek wody pobranych  
z Fiordu Hornsund będą stanowić część 

mojej pracy doktorskiej, którą realizuję pod 
kierunkiem prof. Żanety Polkowskiej i dr Kata-
rzyny Jankowskiej w Katedrze Chemii Anali-
tycznej Wydziału Chemicznego.

Przygotowania do podróży rozpoczęły się 
kilka miesięcy wcześniej i obejmowały między 
innymi uzyskanie pozwoleń od gubernatora 
Svalbardu na prowadzenie badań na obszarze 
Fiordu Hornsund. Ponadto istotną kwestię sta-

nowiło spełnienie najwyższych standardów sys-
temu zapewnienia jakości i kontroli na etapie 
pobierania próbek do badań. Po dopełnieniu 
wszystkich obowiązków mogłam wyruszyć  
w podróż na Spitsbergen.

Do stolicy Spitsbergenu – Longyearbyen – 
doleciałam samolotem z Gdańska. Po wylądo-
waniu od razu poczułam surowy klimat Arktyki. 
Pogoda pierwszego dnia nie rozpieszczała 
– szare niebo, kłębiaste chmury na linii hory-
zontu, brak słońca, ale dla mnie był to najpięk-
niejszy moment lata i pierwszy z najpiękniej-
szych dni, jakie czekały mnie na Spitsbergenie. 
Latem w Arktyce słońce nie zachodzi. Przez 24 
godziny na dobę można napawać się cudow-
nym arktycznym krajobrazem i obserwować 
piękno przyrody, a praca – mimo że czasami 
ciężka – staje się przyjemnością. Podróż stat-
kiem z Longyearbyen do Hornsundu trwała 12 
godzin. Po tym czasie cały zespół naukowy, 
pod kierownictwem dr. Sławomira Kwaśniew-

 Wyprawa polarna AREX 2017

Klaudia Kosek
Wydział Chemiczny

W dniach od 26 lipca do 5 sierpnia 2017 roku uczestniczyłam w IV etapie 
XXXI Wyprawy Polarnej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk AREX 
2017 na Spitsbergen. Obszarem prowadzenia badań był Fiord Hornsund, 
a celem wyprawy było między innymi pobranie próbek wody do analiz 
chemicznych i mikrobiologicznych. Na wyprawę wyruszyłam razem  
z zespołem naukowców i załogą z Instytutu Oceanologii PAN statkiem s/y 
Oceania (fot. 1). 

Fot. 1. Oceania – widok na 
rufę statku
Fot. Klaudia Kosek

Fot. 2. Fiord Hornsund
Fot. Klaudia Kosek
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skiego z Instytutu Oceanologii PAN, rozpoczął 
prace badawcze. Moim zadaniem było pobra-
nie i wstępne przygotowanie próbek wody 
do analiz chemicznych i mikrobiologicznych, 
ukierunkowanych na oznaczenie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, metali ciężkich, 
ogólnego węgla organicznego, a także oszaco-
wanie biomasy bakterii, ogólnej liczby bakterii 
oraz taksonomii.

Próbki wody morskiej zostały pobrane za 
pomocą batometru z czterech głębokości (1 m, 
10 m, 60 m, 100 m), a lokalizacja punktów po-
bierania próbek (H1–H4) została przedstawiona 
na mapie (żółte oznaczenia) (rys. 1).

Pogoda w Hornsundzie znacznie się popra-
wiła w stosunku do tej, która przywitała nas 

po przylocie do Longyearbyen. Przez prawie 
cały rejs towarzyszyło nam słońce, oświetlając 
ukazujące się za każdym zakrętem cuda natury. 
Codziennie zmieniający się krajobraz pokazywał 
różne oblicza Arktyki – miejsca w całości pokry-
te lodem, a także ląd porośnięty roślinnością. 
Krajobraz Arktyki zachwycał wszystkich – nawet 
tych, którzy widzieli to miejsce wielokrotnie. 
Podobno za każdym razem wywołuje silne 
emocje. XXXI Wyprawa Polarna była moją drugą 
wyprawą. We wrześniu 2016 roku odwiedziłam 
Arktykę po raz pierwszy. Wrześniowe powie-
trze było chłodniejsze, a słońce nie wychodziło 
zza chmur. Hornsund był pogrążony we mgle 
ograniczającej widoczność w terenie i sprawiał 
wrażenie miejsca owianego tajemnicą. W tym 
roku zobaczyłam ten sam fiord w zupełnie innej 
odsłonie – słonecznej i z pozoru mniej groźnej 
(fot. 2).

Prace badawcze na statku rozpoczynały się 
codziennie po śniadaniu, czyli około godziny 
8:30, i trwały do późnych godzin wieczornych 
z przerwami na posiłki. Obejmowały one 
pobieranie i wstępne przygotowanie do analiz 
próbek wody, osadów dennych, bentosu, 
zooplanktonu i fitoplanktonu, a także pomiary 
rozmieszczenia planktonu metodami optycz-
nymi, pomiary in situ właściwości optycznych 
wody morskiej na wybranych stacjach, w szcze-
gólności określenie współczynników absorpcji 
i osłabiania wiązki światła w profilu pionowym 
wody, oraz oznaczenie chlorofilu, zasolenia  
i temperatury wody. Każda osoba odpowie-
dzialna była za poszczególne zadania badaw-
cze. W dobrze wyposażonym laboratorium na 
statku przydzielono nam stanowiska do pracy 
i pomimo dużej liczby osób pracujących w tym 
samym czasie, nie było większych problemów  
z wykonywaniem zaplanowanych zadań (fot. 3).

Z pomocą załogi pracującej na stałe na 
statku Oceania udało się wykonać wszystkie 
ustalone przed wyprawą zadania. Na statku 
obowiązywała podstawowa zasada, do której 

Rys. 1. Lokalizacja punktów pobierania próbek wody 
morskiej
Fot. 3. Przygotowanie siatki (MultiNet) do pobierania 
próbek planktonu
Fot. Klaudia Kosek
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wszyscy chętnie się dostosowali, a mianowicie: 
„Pracujemy wszyscy i odpoczywamy wszyscy”. 
Oznaczało to, że po skończeniu własnej pracy 
wszyscy pomagali sobie nawzajem, tak aby 
sprawniej zakończyć badania i później wspólnie 
odpocząć. W końcowym etapie wyprawy, kiedy 
nastąpiła potrzeba wykonywania ciągłych po-
miarów fizykochemicznych wody, zostaliśmy 
podzieleni na dwie grupy i pracowaliśmy  
w systemie wachtowym, razem z załogą statku.

Poza pracą obserwowałam niezwykłe 
zwierzęta występujące w Arktyce. Większość 
czasu przeznaczonego na odpoczynek wy-

korzystywaliśmy wspólnie na wypatrywanie 
wielorybów, charakterystycznych dla obszarów 
arktycznych gatunków ptaków (fot. 4) i oczy-
wiście niedźwiedzia polarnego (fot. 5). Ci mniej 
cierpliwi chowali się do kajut, czekając na znak, 
że pojawił się jakiś okaz, a reszta wytrwale stała 
z lornetkami i czekała… Czekanie zdecydowa-
nie się opłacało. Podczas tegorocznej wyprawy 
zobaczyłam między innymi kilka wielorybów  
i niedźwiedzia polarnego dryfującego na lodo-
wej krze, a następnie płynącego w stronę lądu.

Czas podczas rejsu mijał bardzo szybko, aż 
w końcu nadszedł dzień powrotu do Polski. 
Trudno było rozstać się z Arktyką, ale wracałam 
do kraju bogatsza o nowe doświadczenia  
i wiedzę nabytą od każdego uczestnika wypra-
wy. Liczę na to, że zarówno moje badania, jak  
i badania innych naukowców pozwolą na 
jeszcze lepsze poznanie Arktyki, co w dłuższym 
okresie przyczyni się do ochrony jej piękna  
i bioróżnorodności.

Chciałabym podziękować prof. Żanecie  
Polkowskiej i dr Katarzynie Jankowskiej za 
umożliwienie wyjazdu do Arktyki, a także  
okazane wsparcie podczas przygotowań do 
wyprawy. Składam również podziękowania 
prof. Jackowi Namieśnikowi, kierownikowi 
Katedry Chemii Analitycznej, za wsparcie  
i akceptację wyjazdu, a tym samym możliwość 
kontynuacji badań, których wyniki zostaną 
opracowane i zamieszczone w mojej pracy 
doktorskiej. Podziękowania należą się także  
dr. Sławomirowi Kwaśniewskiemu, kierowni-
kowi naukowemu XXXI Wyprawy Polarnej In-
stytutu Oceanologii PAN, za przyjęcie mnie na 
czas wyprawy do swojego zespołu naukowego, 
okazane wsparcie oraz liczne wskazówki prze-
kazywane podczas rejsu. Serdecznie dziękuję 
uczestnikom wyprawy za życzliwość i pomoc  
w prowadzeniu badań w Fiordzie Hornsund.

Fot. 4. Zwierzęta Arktyki – maskonur
Fot. 5. Zwierzęta Arktyki – niedźwiedź
Fot. Sigrid Maebe
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Wraz z przewodniczącym, PSPG powołuje 
Zarząd Samorządu Studentów Poli-

techniki Gdańskiej. W kadencji 2018 będą to 
kolejno: 
• Artur Albiński (WZiE) – zastępca przewodni-

czącej ds. mediów i promocji;
• Jakub Brzoska (WZiE) – zastępca przewod-

niczącej ds. finansowo-gospodarczych;
• Marcin Chodkowski (WETI) – zastępca prze-

wodniczącej ds. rozwoju struktury informa-
tycznej;

• Marceli Formela (WETI) – zastępca prze-
wodniczącej ds. socjalnych;

• Marcin Janusewicz (WILiŚ) – zastępca prze-
wodniczącej ds. kultury i sportu; 

• Szymon Krawczuk (WETI) – zastępca prze-
wodniczącej ds. dydaktyki i jakości kształ-
cenia;

• Maciej Miniszewski (WETI) – zastępca prze-
wodniczącej ds. przedsiębiorczości;

• Joanna Niesiobędzka (WCh) – zastępca 
przewodniczącej ds. struktury wewnętrznej 
i organizacji.
– Będzie to bardzo ciężki rok, ale wierzę, że 

będąc zgranym zespołem, damy radę sprostać 
nowym wyzwaniom i rozwinąć nasz Samorząd 
– powiedziała Maria Wichowska tuż po głoso-
waniu. Rok 2018 będzie obfitował we wdro-
żenia nowych projektów, takich jak Juwenalia 
Gdańskie, czyli juwenalia wszystkich publicz-
nych szkół wyższych w Gdańsku. Głównym 
koordynatorem przedsięwzięcia będzie Marcin 
Palanis, student WEiA. 

Reforma szkolnictwa wyższego planowana 
na 2018 rok to również bardzo ważny aspekt  
z perspektywy Samorządu Studentów. Do jego 
zadań będzie należało szczegółowe wdrożenie 
studentów PG w nowo obowiązujące przepisy 
oraz przeprowadzona na szeroką skalę kampa-
nia informacyjna.

W trakcie posiedzenia wyborczego nowo 
wybrana przewodnicząca zapowiedziała 

Fot. 1. Parlament Studentów w trakcie głosowania
Fot. 2. Ustępujący przewodniczący – Fabian Purwin – wraz z nowo wybraną przewod-
niczącą
Fot. Maciej Ziętarski

Nowy Zarząd Samorządu Studentów PG

Jakub Brzoska
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

W dniu 9 grudnia 2017 roku odbyło się Wyborcze Posiedzenie Parlamentu 
Studentów Politechniki Gdańskiej. Po prawie dziewięciu godzinach obrad 
delegaci ze wszystkich wydziałów wybrali na przewodniczącą Marię 
Wichowską – pierwszą kobietę na tym stanowisku w 60-letniej historii PSPG.

1
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Krótka historia  
Parlamentu  
Studentów  
Politechniki Gdańskiej

Janusz Rachoń 
Marszałek Uczelnianego Parlamentu ZSP  
Politechniki Gdańskiej 1969/1970 

Rektor PG 2002–2008

Senator RP VII kadencji

Na politechnice Wolnego Miasta 
Gdańska, z inicjatywy korporacji 
studenckiej „Wisła”, utworzono 
organizację, która została 
zalegalizowana przez władze 
Technische Hochschule zu Danzig 
22 listopada 1921 roku pod nazwą 
„Bratnia Pomoc – Zrzeszenie 
Studentów Polaków Politechniki 
Gdańskiej”. 

Bratnia Pomoc przed i po wojnie

Starania działaczy nowej organizacji,  
a głównie pierwszego prezesa Jana Chodziń-
skiego, doprowadziły do uzyskania własnego 
domu studenckiego przy ul. Heeresanger 11 
(dziś Legionów) we Wrzeszczu. Stał się on 
centrum życia polskich studentów w Wolnym 
Mieście Gdańsku, obok Bratniaka mieścił 
szereg organizacji społecznych, politycznych 
i sportowych. Jest to piękna karta polskiej 
historii. W programach tych organizacji znaj-
dujemy hasła patriotyczne, a ponadto program 
przeciwstawienia się dyskryminacji i szykanom, 
na jakie narażeni byli polscy studenci w tych 
murach. Trwały one w okresie międzywojen-
nym z różnym natężeniem, a zakończyły się 
bezprawnym relegowaniem polskich studen-
tów z politechniki Wolnego Miasta Gdańska  

poszerzenie działań SSPG, większą integrację 
struktur i większą współpracę pomiędzy  
poszczególnymi Komisjami Samorządu:  
– Obiecuję, że nowo wybrane motto: „Samorząd, 
by tworzyć, nie tylko być”, będzie przyświecało 
obecnej kadencji i dołożymy wszelkich starań, 
by zaangażować w nasze prace jak największą 
liczbę studentów.

Do końca grudnia trwały szkolenia i przeka-
zywanie wiedzy pomiędzy ustępującymi człon-
kami Zarządu oraz ich następcami, by z pełnym 
profesjonalizmem i zapałem wejść w styczniu  
w kadencję 2018.

Fot. 3. Nowy skład Zarządu SSPG
Fot. Maciej Ziętarski
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w lutym roku 1939, za pełną akceptacją ówcze-
snego rektora uczelni Ernsta Pohlhausena. 

Po II wojnie światowej, już 5 kwietnia 1945 
roku do zrujnowanego Gdańska przybyła De-
legacja Ministerstwa Oświaty ds. Politechniki 
Gdańskiej. W jej skład wchodzili: dr Stanisław 
Turski, inż. Kazimierz Kopecki, dr Kazimierz 
Kubik, inż. Franciszek Otto i Stanisław Szy-
mański. Pół roku później, 22 października 1945 
roku, wykładem inauguracyjnym prof. Ignace-
go Adamczewskiego rozpoczęła się nauka na 
wszystkich wydziałach. Był to pierwszy wykład 
akademicki w języku polskim wygłoszony  
w tych murach.

Od samego początku polskiej Politechniki 
Gdańskiej podjęła działalność samorządna 
organizacja studencka, kontynuująca tradycje 
przedwojennej Bratniej Pomocy. Prezesem 
reaktywowanej 25 sierpnia 1945 roku Bratniej 
Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej 
został przybyły z grupą operacyjną Stanisław 
Szymański, student Wydziału Budowy Okrętów 
– członek przedwojennego Bratniaka. Bratnia 
Pomoc zajęła się organizowaniem życia stu-
denckiego. Już w 1945 roku uruchomiła pierw-
szą stołówkę studencką, otwierała kolejne 
domy studenckie (do roku 1948 Bratnia Pomoc 
administrowała ośmioma domami studencki-
mi), wydawała skrypty i rozpoczęła działalność 

gospodarczą. Wystąpiła również do społecz-
ności akademickiej z apelem o odpracowanie 
80 godzin przy odgruzowywaniu i odbudowie 
zarówno politechniki, jak i miasta. 

Powojenna działalność Bratniaka trwała 
krótko. Po głośnej sprawie tzw. „Jednodniów-
ki”, z inicjatywy ówczesnych władz politycz-
nych i przy czynnym udziale członków Związku 
Młodzieży Polskiej, została ona brutalnie 
przerwana. 

„Jednodniówka”

W latach 1948/1949 opracowywana była  
(z inicjatywy przedwojennego studenta 
politechniki w Gdańsku, Macieja Ferta) jed-
nodniówka pt. „XXV lat Bratniej Pomocy”. 
Wydawnictwo zawierało m.in.: rys historyczny 
politechniki w Gdańsku, wspomnienia z pracy 
w gdańskiej Bratniej Pomocy do roku 1939  
(z listą przedwojennych prezesów organizacji, 
w tym kol. Adama Doboszyńskiego), sprawoz-
dania: zarządu z lat 1945–1949, z działalności 
kół naukowych i Akademickiego Związku 
Sportowego, jak też wspomnienia członków 
reaktywowanego w 1945 roku Akademickiego 
Związku Morskiego. Redagowali je Marian 
Firek, Jan Haslinger, Henryk Majcher, Krystyn 
Plewko i Wojciech Tuszyński. Całe opracowanie 
otrzymało zezwolenie cenzury na druk oraz na 
rozpowszechnianie.

Należy pamiętać, że rok 1949 był rokiem 
przemian; 15 grudnia 1949 roku powstaje 
PZPR, wszystkie dotychczasowe organizacje 
mają być zastąpione przez nowe, „oparte na 
zasadach centralizmu demokratycznego”. 
Nie pasowała tu Bratnia Pomoc o sanacyjnych 
korzeniach. Grupa działaczy Związku Młodzie-
ży Polskiej wykorzystała „Jednodniówkę” jako 
pretekst do wywołania wielkiej awantury  
i likwidacji Bratniej Pomocy. Komitet redakcyj-
ny „Jednodniówki” został przedstawiony jako 
„jednostka agenturalna obcych mocarstw”.  
W dniu 24 października 1949 roku komisja dys-
cyplinarna, powołana przez ówczesnego mini-
stra oświaty, relegowała ze studiów czterech 
studentów z powodu opracowania i wydania 
„Jednodniówki”, organizację rozwiązano,  
a kurator Bratniej Pomocy, prof. Wiktor 
Wiśniewski, został karnie przeniesiony na Poli-
technikę Wrocławską. 

Muszę powiedzieć, że jestem po lekturze 
„Jednodniówki” i nie widzę w tamtych tekstach 
niczego, co by godziło w polską rację stanu. 

Fot. z archiwum prywatnego
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Próby reaktywacji Bratniaka

Po mrocznych i niezmiernie trudnych latach 
pierwszej połowy lat 50. ubiegłego wieku 
przyszedł polski październik. W tych gorących 
dniach na studenckich wiecach kwestie ideolo-
giczne nie odgrywały większej roli. Żądano na-
tomiast autentycznej autonomii uczelni i ruchu 
studenckiego, likwidacji Związku Młodzieży 
Polskiej oraz reanimacji Bratniej Pomocy. 

W takiej atmosferze kilkudziesięcioosobo-
wa grupa studentów zebrała się w Politech-
nice Gdańskiej w celu zdefiniowania nowego 
programu działalności organizacji studenckiej 
i form jego realizacji w nowych uwarunkowa-
niach. Dyskusje były niezwykle gorące.  
W ich wyniku powstała koncepcja całkowitego 
uniezależnienia się od wszelkich politycznych 
organizacji i ideologicznych wpływów oraz po-
wrotu zarówno do treści, jak i form działalności 
zasłużonego studenckiego Bratniaka, w tak 
haniebny sposób zlikwidowanego w 1949 roku. 

Z drugiej zaś strony pojawiło się inne spoj-
rzenie na rolę i znaczenie uczelnianej organi-
zacji studenckiej, która w nowej sytuacji nie 
mogła jedynie kopiować działalności Bratniaka, 
musiała być czymś więcej niż tylko związkiem 
zawodowym studentów. Uważano, że po-
wszechna organizacja studencka powinno stać 
się znaczącym moderatorem życia uczelni we 
wszystkich ważnych dla społeczności studenc-
kiej kwestiach. 

Z ważniejszych osób, które odegrały wtedy 
istotną rolę w procesie organizacji ruchu stu-
denckiego na Politechnice Gdańskiej, należy 
wymienić Czesława Drueta, późniejszego pro-
fesora i członka rzeczywistego PAN, Andrzeja 
Cybulskiego, wówczas studenta Wydziału Bu-
dowy Okrętów, później prezesa Klubu Studen-
tów Wybrzeża „Żak” oraz wieloletniego dyrek-
tora Teatru Muzycznego w Gdyni, i Bogusława 
Sakowicza, studenta Wydziału Elektrycznego, 
późniejszego prezesa zarządu spółdzielczości 
studenckiej różnych szczebli. 

Projekt statutu oraz strukturę organiza-
cyjną, jak i projekt ordynacji wyborczej do 
Uczelnianego Parlamentu ZSP Politechniki 
Gdańskiej poddano ogólnouczelnianemu refe-
rendum. Koncepcja zdobyła poparcie środowi-
ska studentów uczelni. W listopadzie roku 1957 
na Politechnice Gdańskiej odbyły się pierwsze 
wybory do studenckiego parlamentu. 

Należy podkreślić, że była to sprawa bez 
precedensu. Były to pierwsze: bezpośrednie, 
powszechne, tajne, równe i proporcjonalne 
wybory. Każdy wydział stanowił okręg wybor-
czy, jeden poseł przypadał na 50 wyborców. 
Kandydatów na posłów mogli zgłaszać wszyscy 
wyborcy poszczególnych lat studiów na 
wydziałach. W strukturach parlamentu obo-
wiązywała zasada pełnej rotacji, tzn. konkretną 
funkcję można było pełnić wyłącznie przez 
jedną kadencję.

Fot. 1. Od lewej: Bogumiła Makuch, Wincenty Kościelecki, Czesław Druet, Krzysztof 
Fagiewicz
Fot. 2. Prezydium UP ZSP PG 1969; od lewej Zygmunt Czapiewski, Janusz Rachoń
Fot. z archiwum prywatnego
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Uczelniany Parlament ZSP

25 listopada 1957 roku w Auli Politechniki 
Gdańskiej odbyła się inauguracyjna sesja Uczel-
nianego Parlamentu ZSP Politechniki Gdań-
skiej. Pierwszym Marszałkiem został Czesław 
Druet, a misję utworzenia rządu (tj. Komitetu 
Wykonawczego) powierzono Bogusławowi 
Sakowiczowi.

Na tej samej sesji parlamentu zatwierdzono 
statut i podjęto dwie bardzo istotne uchwały:  
w sprawie wprowadzenia w skład Senatu uczel-
ni przedstawiciela parlamentu z głosem waż-
nym w sprawach studenckich oraz w sprawie 
utworzenia wydziałowych organów Komitetu 
Wykonawczego – w postaci Zespołów Posel-
skich – złożonych z posłów parlamentu wybra-
nych na wydziale. W taki sposób powstało na 
Politechnice Gdańskiej zupełnie nowe,  
w pełni demokratyczne i unikalne w skali kraju 
Zrzeszenie Studentów Polskich, prawdziwa 
reprezentacja odczuć i interesów studenckich. 

Znaczenie organizacji studenckiej o nowym 
obliczu zostało bardzo pozytywnie i szybko do-
cenione przez ówczesnego rektora Politechniki 
Gdańskiej prof. Wacława Balcerskiego. Zdołał 
on przekonać Senat uczelni do podjętej przez 
parlament studencki uchwały i wprowadzić 
w skład tego gremium przedstawiciela ZSP 
z głosem ważnym w sprawach studenckich. 
Fakt ten oraz realne zaistnienie samorządności 
studenckiej na wydziałach w postaci Zespołów 
Poselskich zaowocował silnym zaintereso-
waniem działalnością parlamentu zarówno 
administracji uczelnianej, jak i kierowniczych 
gremiów dziekańskich. Na plenarnych sesjach 
parlamentu ławy dla gości były pełne. Na 
sesjach pojawiała się nierzadko ostra krytyka 
działalności działów uczelni i zawsze prezento-
wane były stanowiska krytykowanych w danej 
sprawie. Wspólnie z władzami uczelni studenci 
parlamentarzyści dążyli do rozwiązania trud-
nych nieraz problemów, jak np. organizacja 
sesji, ciasnota w domach akademickich czy też 
poprawa wyżywienia w studenckiej stołówce. 

W strukturze rządu studenckiego działały 
komisje: ds. nauki (ze studenckimi kołami 
naukowymi), komisja kultury, komisja turystyki 
i sportu, komisja zagraniczna, komisja domów 
studenckich, komisja ds. studentów wieczoro-
wych oraz komisja organizacyjna. Zrzeszenie 
Studentów Polskich ze swoją parlamentarną 
strukturą na politechnice było organizacją 
masową. W 1963 roku wskaźnik przynależności 
wynosił 89,5 proc., a w rocznikach niektórych 
wydziałów, np. na Wydziale Łączności, nawet 
100 proc. Zaangażowanie studentów w prace  
w agendach parlamentu było ogromne,  
a w kolejnych latach frekwencja wyborcza do 
uczelnianego parlamentu przekraczała 80 proc. 
uprawnionych do głosowania. 

Fot. 3 i 4. Neptunalia 1966
Fot. z archiwum prywatnego
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Studenckie życie kulturalne

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku Poli-
technika Gdańska stanowiła potęgę na mapie 
kultury studenckiej Polski – ze swoją rozgło-
śnią radiową, klubami studenckimi, teatrami, 
kabaretami, zespołami muzycznymi i chórem, 
klubem filmowym, „Kroniką Studencką”  
i tygodnikiem „Politechnik”. Należy wspo-
mnieć, że słynny teatr BIM BOM ze Zbyszkiem 
Cybulskim, Bogumiłem Kobielą oraz Jackiem 
Fedorowiczem działał pod patronatem Ko-
mitetu Wykonawczego UP ZSP Politechniki 

Gdańskiej, a pierwszy spektakl wystawiany był 
w stołówce Bratniaka. A wystawienie spektakli 
w tamtych latach nie było sprawą łatwą. Trzeba 
było wykłócać się z cenzurą i uzyskać odpo-
wiednią zgodę!

To Politechnika Gdańska od roku 1965 była 
organizatorem corocznych ogólnopolskich 
festiwali przeglądu teatrów uczelni technicz-
nych „Przetarg” oraz ogólnopolskich przeglą-
dów studenckich zespołów jazzowych. Od roku 
1971 odbywa się doroczny festiwal studenckiej 
piosenki turystycznej „Bazuna”. Nie można tu 
też pominąć Kabaretu π, który rozpoczął dzia-
łalność w roku 1963, i jego twórców: Jerzego 
Ciepielewskiego, Jerzego Jankowskiego, Janu-
sza Ciombora, Stanisława Połońskiego, Piotra 
Bławata, Mścisława Nakoniecznego, Edwarda 
Licznerskiego i Jana Rubczaka. Nasi koledzy: 
Edward Licznerski, student Wydziału Budow-
nictwa Lądowego, i Jan Rubczak, student Wy-
działu Elektrycznego, to laureaci Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krakowie z roku 1970. 
Z kolei na tym samym festiwalu w roku 1978 
triumfował zespół (przepraszam za wyrażenie) 
„Wały Jagiellońskie” ze swoim liderem Rudim 
Schubertem, studentem Wydziału Budowy 
Okrętów. W organizowanych przez Uczelniany 
Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej impre-
zach dorocznego święta żaków „Neptunalia” 
uczestniczyło całe miasto.

Potężny i masowy był ruch turystyczny 
na politechnice. W ogólnopolskich rajdach 
studenckich „ Pierwiosnki” i „Opadające liście”, 
organizowanych przez Komisję Turystyki oraz 
klub studentów FIFY, uczestniczyła cała uczel-
nia i ogromna rzesza gości z innych uczelni  
w kraju. Rektor Politechniki Gdańskiej z tej 
okazji ogłaszał dni rektorskie i gościł na ognisku 
kończącym każdy z rajdów. Komitet Wykonaw-
czy Parlamentu wynajmował specjalny pociąg 
od PKP, który wieczorem dowoził rajdowiczów 
do Gdańska.

W ramach działalności kół naukowych 
organizowane były ogólnopolskie zjazdy oraz 
ogólnopolskie seminaria studentów i młodych 
inżynierów. 

Czasami wydaje mi się, iż studentom sprzed 
40 czy 60 lat żyło się łatwiej i bardziej wesoło. 
Wszyscy byliśmy źle ubrani i bez pieniędzy,  
ale za to spędzało się długie wieczory na  
dyskusjach o polityce, literaturze, muzyce  
i teatrze. Teatr Wybrzeże organizował specjal-
ne premiery studenckie, a bilety na te premiery 
rozchodziły się błyskawicznie. A co najważniej-

Fot. 5. Komitet Wykonawczy UP ZSP PG 1972
Fot. 6. Strajki na PG, marzec 1968
Fot. z archiwum prywatnego
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Podobnych spotkań na wydziałach uczelni 
jest co roku wiele. Ta uroczystość była dla 

mnie w pewien sposób wyjątkowa, gdyż po-
wróciły własne wspomnienia studenckie. Poza 
tym było to kolejne spotkanie z koleżankami  
i kolegami z lat 1969–1974. Magisterskie studia 
dzienne na ówczesnym Wydziale Mechanicz-
nym Technologicznym PG ukończyło w roku 
1974 łącznie 150 absolwentów. Były to dwa 
roczniki: 1968–1974 trwający 11 semestrów 
(obrony dyplomów odbyły się głównie wio-
sną 1974 r.) i 1969–1974, który jako pierwszy 
obejmował planowo 5 lat, a prace dyplomowe 
broniliśmy jesienią 1974 roku. Do dziś pamię-
tamy naszych kolegów z DS10, którzy wtedy, 
choć jak i my byli przed dyplomem, to jednak 
wydawali się nam jakby „nieco starsi”. 

W tym okresie na Wydziale MT, którego 
dziekanem był prof. Romuald Dziewanowski, 
istniały dwa instytuty: Instytut Technologii 
Budowy Maszyn oraz Instytut Technologii Ma-
teriałów Maszynowych i Spawalnictwa. Insty-
tutem TBM kierował prof. Ryszard Siemiński, 
a od 1973 roku doc. Mieczysław Feld. W skład 
tego instytutu wchodził Zakład Obrabiarek  
i Obróbki Metali Skrawaniem – kierowany 
przez prof. Romualda Kolmana, Zakład Techno-
logii Maszyn – kierowany przez st. wykł. Stani-
sława Miłosia, oraz Zakład Maszyn i Urządzeń 
do Drewna i Tworzyw Sztucznych, którego 
kierownikiem był prof. Ryszard Siemiński. Dy-
rektorem Instytutu TMMiS był prof. Mieczysław 

sze, w tamtych czasach wszyscy wyznawaliśmy 
filozofię BYĆ, a nie MIEĆ! Nikt nie pytał, co  
z tego będzie miał, pracował w różnych agen-
dach parlamentu pro publico bono, ponieważ 
była to fantastyczna przygoda. Uczelniany 
Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej budował 
społeczeństwo obywatelskie i krzewił filozofię 
dobra wspólnego, co pozwoliło mu przetrwać 
trudne chwile Marca 1968 roku, jak i drama-
tyczne wypadki roku 1970. 

Działalność do roku 1981

W Marcu 1968 roku dominujący nastrój 
studenckiego protestu wyrażony został wpraw-
dzie poza strukturami Uczelnianego Parlamen-
tu Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki, 
ale działacze ZSP byli wśród jego aktywnych 
organizatorów i uczestników. Agendy Parla-
mentu utrzymywały z nimi kontakt, uczestni-
czyły w organizacji działań porządkowych na 
uczelni i – co bardzo ważne – organizowały  
i finansowały obronę prawną represjonowa-
nych studentów. 

W styczniu 1971 roku kilka wydziałowych 
struktur Uczelnianego Parlamentu podjęło na 
otwartych zebraniach uchwały z postulatami 
politycznymi, jednoznacznie krytycznymi  
w zakresie dotychczasowych metod kierowa-
nia państwem przez władze PRL.

Po wymuszonym politycznie w 1973 połą-
czeniu ZSP z ZMS i ZMW pod nazwą Socja-
listyczny Związek Studentów Polskich oraz 
zmianie formy wewnętrznej organizacji i zasad 
działania Parlament Studencki nadal istniał  
i odgrywał pozytywną rolę w uczelni. Jego dzia-
łalność została definitywnie przerwana wraz  
z ogłoszeniem stanu wojennego w grudniu 
1981 roku. 

A moc ciekawych informacji na ten temat 
znajdzie Czytelnik w monografii „Życie stu-
denckie na Politechnice Gdańskiej” (red. Marek 
Biziuk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk 2005).

Kolejne spotkanie  
mechaników  
technologów

Adam Barylski
Wydział Mechaniczny

20 października 2017 roku na 
Wydziale Mechanicznym odbył 
się zjazd absolwentów Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego, 
którzy ukończyli studia dzienne 
jesienią 1974 roku. 
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Myśliwiec, a w skład tej jednostki wchodziły 
Zakład Technologii Metali i Metaloznawstwa 
(kierownik prof. Andrzej Zimniak) i Zakład 
Spawalnictwa (kierownik prof. Leon Dreher). 
Kiedy kończyliśmy studia, naszym wspaniałym 
prodziekanem był doc. Marian Jakubiec. Szcze-
gólnie często wspominają go ci, dla których 
dodatkowe terminy zaliczeń i egzaminów były 
niekiedy pilną potrzebą czasu – być albo już nie 
być na roku. 

Stosunkowo późno, bo dopiero w 2002 
roku, spotkaliśmy się po latach w Newskiej we 
Wrzeszczu. Spoglądaliśmy na nieocenione ta-
bleau rocznika 1969–1974; większość z 20 przy-
byłych osób zobaczyła się po raz pierwszy po 
28 latach. Kolejne spotkanie miało już bardzo 
uroczystą oprawę, bo odbyło się w Roku Jubi-
leuszowym Politechniki Gdańskiej – 4 czerwca 
2005 roku. Wspólny zjazd roczników 1974 i 1975 
w Auli im. prof. Edwarda T. Geislera na Wydziale 
Mechanicznym był też dobrą okazją do nagrań 
i zapisów wideo naszych wspomnień. Płytki ro-
zeszły się błyskawicznie. Szybko minęły kolejne 
3 lata i spotkaliśmy się ponownie 12 kwietnia 
2008 roku, by w gronie 40 osób uczcić pamięć 
nieodżałowanej Mirki Ardanowskiej. Nasze 
spotkania nie mogły także pominąć 35. roczni-
cy ukończenia studiów. Ten jubileuszowy zjazd 
rocznika 1974 „jesień”, z udziałem naszych 
przyjaciół z innych lat, odbył się 3 października 

Nasi profesorowie  
i wykładowcy
Fot. ze zbiorów prywatnych

2009 roku. Brało w nim udział prawie 40 osób. 
Część bardzo uroczysta miała miejsce na wy-
dziale, a część mniej oficjalna, już „bez krawa-
tów”, w Trzech Dębach – była więc możliwość 
nagadania się. Kolejne spotkanie jubileuszowe 
odbyło się 17 października 2014 roku i pojawiły 
się na nim dwa roczniki absolwentów – 1974 
„wiosna i jesień”. W zjeździe uczestniczyły 54 
osoby, głównie z mojego rocznika. Już tam 
zapadła decyzja o kolejnym spotkaniu. 

20 października 2017 roku na Wydział 
Mechaniczny przybyło 39 koleżanek i kolegów. 
Gośćmi tej części uroczystości w sali Rady  
Wydziału byli: prodziekan WM dr hab. inż. 
Paweł Śliwiński, dyrektor administracyjny  
inż. Wojciech Połubok i wiceprzewodniczący 
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Poli-
techniki Gdańskiej mgr inż. Krzysztof Dolny. 
Uczestnicy zjazdu wspominali okres studiów, 
ale przede wszystkim dzielili się spostrzeżenia-
mi i doświadczeniami z własnej pracy zawo-
dowej oraz osobistymi planami na najbliższą 
przyszłość. Uczestnikami spotkania byli  
przedstawiciele wszystkich kończonych  
w roku 1974 specjalności: Tamas Barkanyi, 
Józef Czajkowski (maszyny i urządzenia do 
drewna), Maria Niedzielska-Bartelik, Zdzisław 
Droń (maszyny do tworzyw sztucznych  
i gumy), Wiesław Ardanowski, Tadeusz Befin-
ger, Piotr Karpisiak, Józef Koś, Zbigniew Mi-
chalec, Jerzy Piękoś, Andrzej Wański (techno-
logia obróbki plastycznej i metaloznawstwo), 
Adam Barylski, Henryk Biegalski, Józef Olech, 
Andrzej Pawelec, Edward Pruchenko, Andrzej 
Radlak, Zenon Sawicki, Leszek Sitkiewicz, 
Piotr Wasiński, Piotr Wołowski, Aleksandra 
Żylińska-Plata (obrabiarki, narzędzia i techno-
logia budowy maszyn) oraz Andrzej Chruściel, 
Bogdan Garstecki, Edmund Grzelak, Grażyna 
Gutowska-Gabryel, Jerzy Jesiołowski, Woj-
ciech Kiełczyński, Elżbieta Lipińska z d. Kozak, 
Aleksander Polasik, Jeremiasz Purwin, Zenon 
Walentynowicz, Marek Zmysłowski (urządze-
nia i technologia spawalnictwa). Już tradycyj-
nie w zjeździe uczestniczyli też nasi przyjacie-
le: Jerzy Perec, January Senko, Józef Bożek, 
Danuta Branicka z d. Derek i Andrzej Ustowski, 
którzy z różnych powodów nie byli obecni na 
wspomnianym wcześniej tableau 1969–1974 
(przygotowanym przez Edwina Nowaka).  
Nie mogło zabraknąć też uroczystego odśpie-
wania „Hymnu technologów” („Pismo PG”  
nr 1/2010) i zbiorowego zdjęcia na schodach.  
Z dużym zaciekawieniem i podziwem zwiedza-
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no wybrane laboratoria wydziału po moderni-
zacji oraz dziedzińce w Gmachu Głównym, czy-
telnię biblioteki i Salę Senatu. Na drugą część 
zjazdu do DW Rzemieślnik, mniej oficjalną, 
udano się kultowym Ikarusem ze skasowanym  
i okolicznościowym zarazem biletem z epoki  
w ręku. Zabawa w klimatach kaszubskich  
i ciekawe indywidualne rozmowy trwały do 
późnych godzin nocnych. Nad całością przygo-
towań czuwał kolega Henryk Biegalski, a nad 
częścią oficjalną Adam Barylski. Było to bardzo 
udane i jak zawsze nieco sentymentalne spo-
tkanie, które chcemy powtórzyć już za dwa lata 
z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia studiów  
i 45-lecia ich ukończenia.

Fot. 1. Uroczyste odśpiewanie „Hymnu technologów”
Fot. Marek Zmysłowski

Fot. 2. Wizyta w odnowionych laboratoriach wydziału
Fot. Marek Zmysłowski

Fot. 3. Tradycyjne zdjęcie na schodach
Fot. ze zbiorów Marka Zmysłowskiego

Fot. 4. Przejazd na drugą część zjazdu kultowym Ikarusem 
z biletem w dłoni
Fot. ze zbiorów prywatnych

1
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Dodatkowo – to już gdańska specyfika – nie-
szczęsny mit ujęcia Straszyn ciągle napędza 

nieufność wobec jakości wody pitnej, choć od cza-
sów jego względnej aktualności dzieli nas już cała 
technologiczna epoka. Tymczasem kryzysowe lata 
80. XX wieku w 148-letniej historii nowoczesnych 
gdańskich wodociągów stanowią jedynie epizod. 
Powodów do zadowolenia jest w tej historii  
z pewnością więcej. Powstał więc projekt Gdań-
skiego Szlaku Wodociągowego, którego cele moż-
na streścić w trzech głównych punktach: pokazać 
historię, odkryć spektakularne historyczne obiekty 
infrastruktury i rozprawić się z mitami. Inwesto-
rem projektu jest GIWK sp. z o.o. 

A co to ma wspólnego z Politechniką Gdań-
ską? Ano to, że jeden z głównych filarów projektu 
GSW, zbiornik wody Stary Sobieski, niemal 

sąsiaduje z kampusem uczelni. W przyszłości zaś, 
gdy zrealizowane zostaną plany rozbudowy PG, 
będzie z nią sąsiadował niemalże „przez płot”.

Można powiedzieć, że zbiornik Sobieski jest 
społeczności politechnicznej zarówno znany, jak  
i nieznany. Z uwagi na geograficzną bliskość wie-
le osób kojarzy tajemniczy obiekt zlokalizowany 
na wzgórzu, powyżej skrzyżowania ul. Traugutta 
i Sobieskiego, za budynkiem WZiE. Również 
wiele osób z różnych powodów na tym wzgórzu 
bywało. Z pewnością jednym z takich powodów 
zawsze było podziwianie spektakularnej panora-
my Wrzeszcza, inne taktownie pomińmy milcze-
niem. Zapewne, w pojęciu większości, obiekt  
z automatu trafiał do najpopularniejszej w takich 
razach kategorii „bunkier” i w okolice czasowe  
II wojny światowej. Jest to zrozumiałe – w dzikim, 
porośniętym gęstą roślinnością terenie trudno 
było odgadnąć jego rzeczywistą skalę i funkcję.

 Tymczasem obiekt jest znacznie starszy – 
został oddany do użytku w 1911 roku, stanowiąc, 
wraz ze zlokalizowaną przy dzisiejszej ul. Sobie-
skiego przepompownią wody, zalążek systemu 
wodociągowego Wrzeszcza, który to rozwój nie-
przerwanie trwa do dziś. W szerszej skali Gdań-
ska punkt startowy dla tego systemu wyznacza 
natomiast rok 1869, kiedy powstało pierwsze 
nowoczesne ujęcie wody w Pręgowie, połączone 
18-kilometrową magistralą 418 mm ze zbiorni-
kiem wody Stara Orunia i dalej – z historycznym 
centrum miasta. Zbiorniki Stara Orunia, Stary So-
bieski i wiele innych podobnych obiektów pełniły 
(i w większości nadal pełnią) funkcje wież ciśnień 
– służąc akumulacji wody na czas zwiększonego 
zapotrzebowania i zapewniając stałe ciśnienie 
(hydrostatyczne) po stronie odbiorców. Korzyst-

Po drugiej stronie kranu, po drugiej stronie płotu
Tajemnicze sąsiedztwo Politechniki Gdańskiej

Michał E. Klugmann
Wydział Mechaniczny

W obecnych czasach i w naszym kręgu kulturowym dostęp do tzw. mediów 
traktujemy jako oczywisty element miejskiego życia. Zapewne większość 
ludzi, codziennie odkręcając kran i korzystając z bieżącej wody, nie 
uzmysławia sobie potęgi infrastruktury, która za tym stoi. Pierwsza część 
historii zbiornika wody Stary Sobieski w kontekście projektu Gdańskiego 
Szlaku Wodociągowego.

Fot. 1. Zbiornik wody 
Stary Sobieski, 2017 r.
Fot. Michał E. Klugmann/materiały 
GIWK



62 1 / 2 0 1 8PISMO PG

VARIA

ne warunki terenowe gdańskiej wysoczyzny  
i odpowiednie różnice wysokości spowodowały 
upowszechnienie w Gdańsku zbiorników tere-
nowych zamiast wieżowych (aczkolwiek piękny 
wyjątek mamy na samym terenie PG, kolejny, i to 
nowy – na Wyspie Sobieszewskiej). Drugie ujęcie 
uruchomiono w 1878 roku w pobliżu skrzyżowa-
nia dzisiejszych ulic Polanki i Abrahama i połą-
czono magistralą z Nowym Portem. Rura ta stała 
się jednym z czynników warunkujących rozwój 
Wrzeszcza. Rozwój ten wyprzedził infrastrukturę, 
z tego powodu powstające na początku XX wieku 
instytucje o skali politechniki musiały tworzyć 
własne instalacje wspomagające. Stąd właśnie 
mamy na terenie uczelni piękną, choć nieużytko-
waną wieżę ciśnień, stanowiącą część budynku 
Laboratorium Maszynowego (obszerny, bogato 
ilustrowany materiał na ten temat znaleźć  
można w miesięczniku „Technika Chłodnicza  
i Klimatyzacyjna” nr 4/2017 i nr 5/2017). Problem 
niedoborów wody postanowiono rozwiązać 
kompleksowo, uruchamiając w 1911 roku kolejne 
ujęcie w Dolinie Radości oraz przepompownię 
wody współpracującą z ogromnym zbiornikiem 
zlokalizowanym już w samym Wrzeszczu. Także 
to przedsięwzięcie nie rozwiązało problemu na 
długo, więc już w latach 30. XX wieku system roz-
budowano o kolejne zbiorniki – Cyganka i Wysoki 
Dwór, położone na wyższych rzędnych i zasilane 
przez nową, większą przepompownię, która 
zastąpiła obiekt z 1911 roku (więcej na temat 
pionierskich czasów gdańskich wodociągów  
w „TCHiK” nr 9/2016). Z czasem zbyt nisko 
położone zbiorniki Stara Orunia i Stary Sobieski 

straciły funkcjonalność i w 1978 roku zostały 
ostatecznie odłączone od systemu. Od tego 
czasu popadały w zapomnienie aż do roku 2013, 
kiedy wykrystalizowała się koncepcja Gdańskiego 
Szlaku Wodociągowego. 

Szlak ma być rodzajem muzeum gdańskich 
wodociągów, bardzo potrzebnym ze względu 
na konieczność kompleksowego zabezpiecze-
nia i uporządkowania ich niemal 150-letniego 
dziedzictwa. Nie należy jednak zniechęcać 
się wyobrażeniem ustawionych na cokołach 
wodociągowych kształtek i filcowych papuci – 
projekt zakłada odejście od klasycznej muzealnej 
formuły na rzecz otwartej ścieżki turystycznej, 
obejmującej rozproszone obiekty. Z jednej strony 
formuła taka ma ambicje wpisać się w aktualną 
modę na „turystykę eksploracyjną”, omijają-
cą szablonowe, uporządkowane przestrzenie, 
podążającą w kierunku atrakcji o pierwotnym 
kształcie, specyficznym klimacie, oferujących 
elementy przygody i survivalu. Z drugiej strony 
pozwoli ona – miejmy nadzieję – odkryć potęgę 
i majestat tego, co niewidoczne i dla większości 
ludzi zapewne zupełnie nieznane.

Na chwilę obecną projekt ma się oprzeć na 
trzech filarach. Udostępniony od ubiegłego roku 
zbiornik wody Kazimierz (właściwie jest to wieża 
ciśnień) pozwala podziwiać wspaniałą panoramę 
Wyspy Sobieszewskiej i Zatoki Gdańskiej, oferuje 
też ekspozycję poświęconą wodzie i przyrodni-
czym atrakcjom wyspy. Kolejne obiekty dołączą 
do programu zwiedzania w roku 2018. 

Zbiornik wody Stara Orunia będzie surowym, 
przyrodniczym elementem Szlaku. Jego specy-

Fot. 3. Zbiornik Stary 
Sobieski widziany z 9 
piętra gmachu WETI 
(zdjęcia wykonane przez 
lornetkę w ramach do-
zoru obiektu, 2015 r.)

Fot. 2. Specyfika miejsca 
w czasach „dzikich” – 
luty 2003 r. 
Fot. Kazik Niecikowski/PFE 

...i lipiec 2007 r. 
Fot. Michał E. Klugmann
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ficzny mikroklimat sprawił, że stał się jednym  
z największych i najbardziej wartościowych sie-
dlisk nietoperzy w Polsce północnej. Dla spokoju  
i komfortu tych zwierząt wnętrze zbiornika 
zachowa swój aktualny charakter i naturalną 
„patynę”, a na czas ich zimowej hibernacji bę-
dzie wyłączone ze zwiedzania. Ponieważ woda 
sprzyja nietoperzom, a zbiornikowi dodaje urody, 
planuje się częściowe jego zalanie i organiza-
cję zwiedzania na podestach lub z łódek. Pod 
względem wartości architektonicznej i atrakcyj-
ności wizualnej oruński rezerwuar w niczym nie 
ustępuje słynnej „podziemnej katedrze” w Łodzi 
i warszawskim filtrom, przy czym jest od tych 
obiektów starszy – dla przypomnienia, został od-
dany do użytku w 1869 roku. Podobnie jak obiekt 
łódzki, może budzić skojarzenia sakralne ze 
względu na klasyczną konstrukcję, złożoną z naw 
i arkad, wymurowaną z czerwonej cegły. Został 
wybudowany na planie kwadratu o boku 40 m,  
a jego wysokość wynosi ponad 5 m.

Trzeci obiekt od ponad 100 lat jest sąsia-
dem Politechniki, warto więc poznać go lepiej. 
Zbiornik Stary Sobieski prezentuje całkowicie 
odmienną koncepcję i technologię w porównaniu 
ze zbiornikiem oruńskim. Inna będzie też myśl 
przewodnia jego udostępnienia – m.in. będzie 
zawierał rozbudowaną ekspozycję poświęconą 
historii gdańskich wodociągów oraz instalacje 
artystyczne. Obiekt został wykonany w formie 

żelbetowego monolitu, co na początku XX 
wieku było imponującym osiągnięciem, biorąc 
pod uwagę skalę obiektu. Do dnia dzisiejszego 
wszystkie elementy komór wodnych spełniają 
bez zastrzeżeń surowe normy konstrukcyjne. Zo-
stał oddany do użytku w 1911 roku, jest posado-
wiony na planie koła o średnicy 50 m i składa się  
z kilku współśrodkowych przestrzeni, tworzących 
zaskakujący podziemny labirynt. Do dnia dzi-
siejszego nie wybudowano w Gdańsku zbiornika 
podziemnego, który mógłby się równać ze zbior-
nikiem Sobieski rozmachem architektonicznym 
i konstrukcyjnym. Mieściło się w nim 5000 m3 

wody, a właściwie 2 razy po 2500 m3, ponieważ 
przestrzeń „wodną” zbiornika podzielono na dwie 
niezależne komory – K1 i K2. Podobne podziały 
stały się regułą we wszystkich dużych obiektach 
tego typu – dzięki nim możliwe są ich remonty 
i czyszczenia bez konieczności przerywania ich 
pracy (notabene: Stara Orunia, przy zbliżonej 
pojemności, ma pojedynczą komorę). Z uwagi na 
rozwiązania konstrukcyjne rzeczywista całkowita 
kubatura zbiornika Sobieski wynosi aż 8238 m3, 
znacząco przewyższając jego pojemność wodną. 
Dlatego obiekt ten już „na oko” wydaje się o wie-
le większy niż inne, o takiej samej pojemności.

W kolejnych numerach „Pisma PG” zamieści-
my zarówno fachowy opis wnętrz zbiornika, jak  
i próbę opisu wrażeń wynikających z przebywa-
nia w tym niezwykłym miejscu.

Fot. 4. Zbiornik Stara 
Orunia – z lewej: cegły  
z biciem cegielni  
w Kolibkach (Kolibken)  
i wodoszczelne fugi;  
z prawej: widok jednej  
z 11 naw 
Fot. Michał E. Klugmann/mate-
riały GIWK
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Jest pierwszy września. Dziś powinna odbyć 
się uroczysta inauguracja nowego roku aka-

demickiego na uczelni, ale żadnej uroczystości 
nie było. Zamiast tego zwołano łącznościow-
ców pierwszego roku, tzn. nas, do Audytorium 
Maximum, celem przekazania najważniejszych 
informacji. Przywitał nas prof. Wiktor Szukszta, 
dziekan wydziału. Potem podzielono nas na 
grupy, odgórnie wyznaczono starostów i na 
koniec wręczono indeksy. Dodam, że ku mo-
jemu wielkiemu zdziwieniu zostałem starostą 
trzeciej grupy. Dlaczego ja? Miałem przecież 
zaledwie 16 lat i byłem z pewnością na roku 
ostatnim, który nadawał się do pełnienia tak 
zaszczytnej funkcji.

Po krótkiej przerwie zjawiło się na sali kilku 
oficerów. Na czele pułkownik. Budził respekt, 
nazywał się Gereon Grzenia-Romanowski, był 
kierownikiem Studium Wojskowego. Grzenia 
powiedział, że Studium Wojskowe stanowi 
integralną część politechniki i że kształci przy-
szłych oficerów. Musimy się zatem uczyć, musi-
my celnie strzelać, wzmacniać obronność  
i bronić pokoju. O pokój musimy walczyć.

Po kolejnej przerwie przedstawił się ze-
branym w audytorium nowicjuszom aktyw 
wydziałowy Związku Młodzieży Polskiej  
z kolegami Fliskiem i Młyńczakiem na czele. 
Kolega Flisek przypomniał, że „zetempe” sku-
pia w swoich szeregach przodującą młodzież  
i że prowadzi ją do walki o zbudowanie socja-
lizmu. Aby zbudować socjalizm, zacytował 
Flisek towarzysza Stalina, trzeba mieć wiedzę. 
A żeby mieć wiedzę, trzeba się uczyć. Uczyć 
pilnie i cierpliwie. Kolega Młyńczak dodał  
w uzupełnieniu, że niezależnie od tego, musi-
my być czujni. Czujność jest nakazem, który 
powinien towarzyszyć każdemu z nas nieustan-
nie. Bo wróg klasowy nie śpi.

Na zakończenie zabrał głos Alfred Plecka, 
jeden z nas, i podziękował Władzy Ludowej za 
to, że umożliwia ona młodzieży robotniczo-
-chłopskiej zdobycie wykształcenia, w szcze-
gólności wykształcenia wyższego. Jednocze-
śnie zapewnił, że nie zawiedziemy zaufania, 
jakie okazała nam Partia, i że będziemy pilnie 
zdobywać wiedzę. 

Alfred Plecka był repatriantem z Francji, tam 
należał do komunistycznej partii, mówił (po-
dobno) z wyraźnie paryskim akcentem i miał 
25 lat. Ja miałem lat 16 i razem ze Staszkiem 
Iszorą należałem do najmłodszych.

Moi koledzy z roku stanowili fascynującą 
zbieraninę. Różnili się wiekiem, doświadcze-
niem życiowym, w szczególności zaś stopniem 
przygotowania do studiów. Znaczna ich część 
kończyła tzw. studia przygotowawcze i nie 
miała owej matematycznej rutyny, niezbędnej 
na studiach politechnicznych. Aby wyrównać 
szanse, wydłużono nam pierwszy semestr 
o miesiąc, przekładając początek semestru 
na dzień 1 września. Z tego samego powodu 
studia politechniczne były dwustopniowe: kurs 
inżynierski dla wszystkich 4 lata, kurs magister-
ski dla najlepszych – dalsze 2 lata.

***
Następnego dnia rozpoczęły się regularne 

zajęcia zgodnie z planem: matematyka, fizyka, 
technologia i obróbka materiałów, kreślenie 
techniczne oraz rosyjski. Szczególnie ważnym 
przedmiotem był marksizm-leninizm. Świętą 
księgą tego przedmiotu była „Historia Wszech-
związkowej Komunistycznej Partii (bolszewi-
ków)”, wydana przez Książkę i Wiedzę w nakła-
dzie 1 000 000 egzemplarzy. Fizyka Westphala 
takiego nakładu nie miała. Ten ważny podręcz-
nik był wprawdzie w Bibliotece Głównej PG, ale 
zaledwie w kilkunastu egzemplarzach dostęp-

Jak powstała tajna radiostacja na PG

Tadeusz Tomasz 
Marchlik
Absolwent Wydziału 
Łączności (1963)

Jest rok 1953. W marcu zmarł Stalin, w maju zdałem maturę, pierwszego 
września rozpocząłem studia na Wydziale Łączności PG. Do Gdańska 
przyjechałem, oczywiście, dzień wcześniej. Zgłosiłem się w dziekanacie. 
Tamże otrzymałem skierowanie do akademika, kartę stołówkową oraz 
informacje dotyczące wypłaty stypendium w kwesturze.
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nych tylko w czytelni. W uzupełnieniu dodam, 
że obecność na zajęciach była obowiązkowa 
i za każdym razem sprawdzana. Studentów 
obowiązywała dyscyplina studiów, zaś absol-
wentów (po nakazie pracy) dyscyplina pracy.

Studenci Wydziału Łączności mieszkali  
w „czwórce”, pierwszy rok na czwartym pozio-
mie. Pokoje były małe, mniej więcej 16 metrów 
kwadratowych. W pokoju kwaterowało 6 osób. 
Łóżka trzypiętrowe, szafa w ścianie przewidzia-
na na 4 osoby musiała wystarczyć wszystkim. 
Szczególnym elementem wyposażenia każde-
go pokoju był głośnik, zwany kołchoźnikiem, 
podłączony do sieci radiowęzła. Ów radiowęzeł 
retransmitował jeden jedyny program – ogól-
nopolski program radiowy, nadawany na fali 

długiej. Retransmisja innych programów,  
w szczególności programów zagranicznych, 
była pod groźbą najpoważniejszych konse-
kwencji zakazana.

***
Jest pierwszy dzień października. Politechni-

ka Gdańska rozpoczyna nowy rok akademicki. 
Mury uczelni zapełniły się młodzieżą,  
w Bratniaku zorganizowano wielki bal,  
w domach akademickich były potańcówki. 
Potańcówki stanowiły stały element życia 
kulturalnego na uczelni. Odbywały się w każdą 
sobotę. Radiowęzeł nadawał najpopularniejsze 
kawałki z płyt – jako na ten przykład „Przybądź 
do mnie, dam ci kwiat paproci” lub „Na lewo 
most, na prawo most”. Eleganci z lat starszych 
przychodzili na potańcówki w samodziałowej 
marynarce, nosili kolorowe skarpetki oraz buty 
z grubo szytą podeszwą. Tu trzeba zaznaczyć, 
że byli oni solą w oku zetempowskiego aktywu. 
Nazywano ich bikiniarzami. Uważano, że ich 
zachowanie nie licuje z zachowaniem oddane-
go sprawie socjalizmu młodego człowieka.

Ważnym elementem życia kulturalnego było 
kino. We Wrzeszczu były dwa kina: Bajka i Zet-
empowiec. Bilety były tanie, filmy grano teraz 
nie tylko radzieckie. W minionych tygodniach 
obejrzałem 3 filmy: „Nadziei za dwa grosze” 
(włoski), „Aleksander Newski” (radziecki), 
„Przygoda na Mariensztacie” (polski). Nieza-
leżnie od tego zacząłem uczyć się gry w brydża 
oraz przeczytałem jedną książkę: „Wybrańcy 
Bogów” Leopolda Infelda, poświęconą życiu 
genialnego matematyka, Ewarysta Galois. 

Z wydarzeń, które zaszły w październiku, 
należy jeszcze wymienić wyjazdy na kartofle do 
pegeerów oraz przygotowania do obchodów 
XXXVI rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolu-
cji Październikowej. W ramach tych przygoto-
wań zaczęły się flagami czerwienić budynki,  
w zespołach artystycznych ćwiczono rewolu-
cyjne pieśni, Edzio Mundkowski doskonalił na 
akordeonie nadwołżańskie czastuszki.

***
Najbliższych kolegów miałem na roku pięciu: 

Awlas, Bułyk, Łęgowski, Potasznik i Wojdyłła. 
Mieszkaliśmy razem w jednym pokoju, współ-
życie układało nam się dobrze, w minionych 
dwu miesiącach nie wydarzyło się w naszym 
pokoju nic specjalnego.

Nadszedł jednak poniedziałek, drugi dzień li-
stopada. Tego dnia kolega Potasznik zrobił nam 
wszystkim bardzo miłą niespodziankę. Otóż 
przywiózł on z rodzinnego Starogardu wzmac-

Czwórka – dom akademicki nr 4 na końcu ulicy Morskiej (Hibnera, Do Studzienki), 
rok 1953
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niacz. Wzmacniacz własnoręcznie zbudowany! 
Miał 2 wejścia, stopień mocy w push-pullu, na 
wyjściu 10 watów. Powiedziałem, że należy go 
wypróbować. Mikrofon był, głośniki na piętrze 
też, Wojdyłła zaproponował, aby wejść do sieci 
nieczynnego przed obiadem radiowęzła. Raz, 
dwa, trzy – próba mikrofonu. Słychać? Adzin, 
dwa, tri. Ktoś rzucił mięsem, gadaliśmy różne 
głupstwa, na drugie wejście można by włą-
czyć muzykę. Siewodnia kancerta nie budziet 
– powiedziałem. Na tym próbę wzmacniacza 
zakończyłem, bo w świetlicy zaczynało się 
jakieś zebranie. Tego samego dnia wieczorem 
rozeszła się pogłoska, że w naszym akademiku 
działa tajna radiostacja. Następnego dnia ktoś 
nas sypnął. Tajna radiostacja została zdema-
skowana, aktyw zetempowski zarzucił nam 
sabotaż i dywersję. Jesteśmy wrogami Związku 
Radzieckiego i ustroju. Potasznika, Wojdyłłę  
i Marchlika należy przykładnie ukarać, wyrzucić 
z Zetempe i skreślić z listy studentów.  
W następnych dniach odbyło się kilka zebrań, 
na których nasi koledzy mieli nas sądzić i uka-
rać. Akt oskarżenia sformułował aktyw, obrony 
w planie nie było. Ale obrona się znalazła. 
Cywiński, Lubański, jak również inni koledzy 
dowodzili, że próba wzmacniacza żadną dy-
wersją nie jest, zaś „adzin, dwa, tri” o wrogości 
do Związku Radzieckiego wcale nie świadczy. 

W środę, 11 listopada zostałem przez samego 
Grzenię wezwany do Studium Wojskowego. 
Tam czekał na mnie człowiek w cywilnym 
płaszczu i oświadczył, że jest funkcjonariuszem 
Komendy Wojewódzkiej MO. Mam złożyć 
zeznanie odnośnie tajnej radiostacji. Skąd ją 
mamy? Gdzie została ukryta? Nasza rozmowa 
trwała ponad godzinę. Musiałem podpisać, że 
zatrzymam ją w tajemnicy. Na zawsze. Dwa 
tygodnie później zebrała się w gabinecie prof. 
Jagodzińskiego, w budynku Łączności na samej 
górze, Wydziałowa Komisja Dyscyplinarna. 
Przed Komisją stanęli Potasznik, Wojdyłła oraz 
Marchlik. Rozprawa była krótka i wszyscy trzej 
ukarani zostali naganą. Ustne uzasadnienie, 
jakie im podano, było takie: naruszyli przepisy 
bezpieczeństwa. Podłączyli do sieci radiowęzła 
urządzenie zasilane z innego obwodu i mogli 
spowodować zwarcie. Zarząd Wydziałowy ZMP 
z naganą pogodzić się nie chciał. Na zamknię-
tym posiedzeniu ponownie rozpatrzył naszą 
sprawę i podjął odpowiednie decyzje. Jeśli  
o mnie chodzi, to zostałem dyscyplinarnie 
zwolniony z obowiązków starosty oraz zawie-
szony w prawach członka ZMP. Potasznik i Woj-
dyłła mieli mniej szczęścia. Pierwszego grudnia 
okazało się, że odebrano im stypendium. Ta 
kara złamała im kark i żaden z nich studiów 
potem nie skończył.

21 grudnia skończyłem 17 lat, kupiłem  
śledzie i pojechałem na święta do domu.  
W domu nadrabiałem poważne zaległości, jakie 
w minionych tygodniach powstały. Wprawdzie 
nie wszystko mogłem nadrobić, jak się jednak  
w styczniu okazało, ćwiczenia zaliczyłem, 
wszystkie egzaminy zdałem i ogólny wynik 
uzyskałem dobry. Tymczasem organizacja 
zetempowska na uczelni uzyskała od wyższej 
instancji pochwałę za to, że dzięki wzmożonej 
czujności zdemaskowana została na jednym  
z wydziałów tajna radiostacja i reakcyjna ga-
dzinówka, która szkalowała bezczelnie Władzę 
Ludową oraz Związek Radziecki. 

***
Mamy rok 2003. Z okazji 50-lecia rozpo-

częcia studiów na PG odbyło się uroczyste 
spotkanie naszego rocznika. Już nie wszyscy 
mogli na to spotkanie przyjechać, ale przybył 
jednak ten, który był sprawcą naszych kło-
potów. Przyjechał, aby wyznać, że to właśnie 
on zdradził wtedy swoich kolegów z pokoju. 
Jest mu przykro, ma wyrzuty sumienia, prosi 
o przebaczenie. Przebaczenie dostał. Sprzeci-
wów nie było. 

Awlas i Marchlik cyklinują podłogę w akademiku, 1953



67PISMO PG1 / 2 0 1 8

Problemem prawdy zajmowali się filozofo-
wie od zawsze. Klasyczna definicja prawdy 

podana przez Arystotelesa głosi, że prawda 
jest to zgodność sądów z rzeczywistym stanem 
rzeczy, którego ten sąd dotyczy.

Bardziej rozbudowaną definicję prawdy 
można znaleźć np. w słowniku PWN. Prawda 
jest to: 
• «zgodna z rzeczywistością treść słów, 

interpretacja faktów, przedstawienie czegoś 
zgodne z realiami»;

• «to, co rzeczywiście jest, istnieje lub było»;
• «zasada dowiedziona naukowo lub wynika-

jąca z doświadczenia, uważana powszechnie 
za niepodważalną».
Gdy rozważamy zagadnienie prawdy  

w badaniach naukowych, to ogólnie przyjęta 
zasada, że eksperyment jest czynnikiem decy-
dującym o prawdzie lub fałszu danej teorii, na 
ogół wcześniej lub później zamyka dyskusję.

W zagadnieniach społecznych czy politycz-
nych rozstrzygnięcie, czy dane stwierdzenie 
jest prawdziwe czy fałszywe, jest znacznie 
trudniejsze. Ludzie patrzą na świat przez 
pryzmat swoich doświadczeń, swojej prze-
szłości, myśli i zasad, które zaakceptowali na 
przestrzeni lat. W pewnym sensie są niewolni-
kami swej przeszłości. Prawda zawsze powinna 
opierać się na rzetelnej analizie, gdyż bez głęb-
szego poznania nie jesteśmy w stanie niczego 
określić, a jeśli dokonamy osądu, może być on 
krzywdzący dla odmiennie myślących osób. 

Przez wieki prawda i wartości moralne czy 
religijne były niezwykle cenione i ludzie gotowi 
byli oddać za nie wiele, często nawet życie. 
Obecnie obserwujemy relatywizowanie prawdy 
i wartości. Już Józef Piłsudski w rozmowie  
z jednym z dziennikarzy powiedział: prawda 
jest jak d..., każdy ma swoją. 

Obecnie żyjemy w społeczeństwie informa-
cyjnym, w którym komunikowanie to naj-
ważniejsza ludzka działalność. Trzeba zawsze 
pamiętać, że rozmaite informacje w mediach, 
internecie, a szczególnie w mediach społecz-
nościowych mogą być prawdziwe, częściowo 
prawdziwe albo całkiem zmyślone.

Najczęściej decydujemy się na wybór źródeł 
informacji, które są zgodne lub zbliżone  
z naszymi przekonaniami. Część odbiorców 
mediów funkcjonuje w obrębie zamkniętych 
obiegów informacji i nie ma ochoty na wy-
mianę poglądów oraz zrozumienie odbiorców 
z innego obiegu informacji. Groźna, a nawet 
tragiczna jest sytuacja, w której ludzi mających 
odmienne poglądy traktuje się jako wrogów  
i zwalcza. Dużą winę w tym zakresie ponoszą 
media, które podsycają tę agresję.

Wiele nieporozumień, kłótni ma swoje 
źródło w przekonaniu o wyłącznej słuszności 
naszych racji i negowaniu racji adwersarzy,  
a także w braku chęci zrozumienia drugiej stro-
ny. Tymczasem często tak się zdarza, że obie 
strony mają rację. Należy tylko na dyskutowa-
ne problemy spojrzeć z przeciwnej strony.

Ludzie pozbawieni dostępu do prawdziwej 
informacji stają się bardziej podatni na manipu-

Fot. Damian Wiszowaty

Andrzej Kuczkowski
Wydział Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki 
Stosowanej

Prawda i postprawda

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”
(J, 8, 31,32)
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lacje. Z łatwością można im wmówić każdą bzdurę i skierować 
ich gniew w dowolną stronę. Dezinformacja stosowana na co 
dzień zmienia mentalność odbiorcy, wchodzi mu w krew, staje 
się drugą naturą, wręcz powinnością moralną czy narodową.  
W starciu z dezinformacją w mediach ważna jest edukacja mul-
timedialna, której główną strategią poznawczą jest nieufność  
i krytyczne myślenie oraz posługiwanie się różnymi mediami  
i porównywanie materiałów z różnych źródeł.

W 2016 roku często wymienianym w dyskusjach słowem 
była „postprawda”. Redakcje słowników oksfordzkich ogłosiły 
je słowem roku 2016. Według definicji oksfordzkiej z postpraw-
dą mamy do czynienia wówczas, gdy „obiektywne fakty mają 
mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwoła-
nia do emocji i osobistych przekonań”. Efektem postprawdy jest 
wzburzenie umysłów i podsycanie emocji zamiast racjonalnej 
dyskusji, która umożliwiłaby zbliżenie stron do prawdy.

Relatywizowanie prawdy jest niesłychanie niebezpieczne, bo 
sprzyja myśleniu, że postprawda w sumie nie jest taka zła. Post-
prawda jest zjawiskiem, które opanowuje dziś światowy obieg 
informacji i kształtuje poglądy ludzi, szczególnie tych, którzy 
codziennie karmią się strawą dostarczaną przez media społecz-
nościowe. Wielu ludzi szuka dziś informacji nie tyle prawdzi-
wych, ile atrakcyjnych, szokujących, śmiesznych. Prawda nie 
jest tu na pierwszym miejscu.

Oglądając debaty publiczne, możemy zauważyć, jak bardzo 
prawda jest upartyjniona. Jeżeli np. osoba publiczna powiedzia-
ła nawet jawną nieprawdę, to osoby będące z tej samej opcji 
politycznej nie będą jej zaprzeczać.

Są jednak i pozytywne sygnały. Zarówno Facebook, jak  
i Google przyznały, że istnieje ogromna liczba fałszywych 
informacji propagowanych na ich stronach – obie korporacje 
podjęły więc decyzje mające temu przeciwdziałać. Do tej pory 
dominowała postawa, żeby nie oceniać wiarygodności tego, co 
ludzie publikują w internecie. Teraz występuje wola poprawy 
standardów.

Gdyby ludzie dążyli do poznania prawdy, brzydzili się 
kłamstwem oraz kierowali się empatią, życie zapewne byłoby 
łatwiejsze.

Tak, prawda ma potężną moc: może nas wyzwolić z uwikła-
nia, ulegania poprawności politycznej i lęku przed sformułowa-
niem własnych wniosków zgodnych z naszymi przekonaniami. 
Pozwala naszym myślom na niezależność. Trzeba tylko pozbyć 
się konformizmu i, jak napisał Wyspiański, „by się nam chciało 
chcieć”.

Pojęcie postprawdy nie jest pojęciem nowym. W latach 
osiemdziesiątych ksiądz Józef Tischner mawiał, że są trzy praw-
dy: święta prawda, też prawda i g… prawda. Ta ostatnia prawda 
funkcjonuje obecnie właśnie pod nazwą postprawdy. 

Pora jest noworoczna, więc wypadałoby napi-
sać coś lekkiego, pogodnego. Postanowiłem 

jednak wykorzystać karnawałową tendencję 
ludzkości do zwracania większej uwagi na oto-
czenie i egoistycznie przedstawić swój problem. 
Nie z tych osobistych oczywiście, ale szerszy, 
branżowy, dotyczący mojej macierzystej inżynie-
rii środowiska.

Początek nowego roku kalendarzowego to  
w naszym akademickim świecie pora przy-
gotowywania się do udziału w konferencjach 
naukowych lub przynajmniej technicznych, które 
często organizowane są w rozkwicie wiosny, gdy 
natura zaprasza na swe łono znużonych jesienno-
-zimowym maratonem badawczym naukowców. 
Fakt, że wszechwładna u nas punktoza margina-
lizuje wpływ tego typu imprez na ocenę dorob-
ku uczonego, ale czyż te cztery lub pięć dni, 
spędzone przykładowo w miłym kołobrzeskim 
lub starosądeckim hoteliku w ostatnim tygodniu 
maja, nie stanowią okazji do przeprowadzenia 
intensywnej rozgrzewki przed wyzwaniami 
trzymiesięcznego okresu wakacyjnego? A jak 
ktoś dysponuje lepszym grantem, to do jakie-
goś Wiednia lub Sztokholmu też musi niekiedy 
wyskoczyć. W końcu czasem trzeba kupić choćby 
nowe buciki, a krajowe sklepy obuwnicze są 
bardzo żałośnie zaopatrzone (mam tu na myśli 
towar dla mężczyzn). I wreszcie są w branży 
osoby, dla których wystąpienie na konferencji 
jest wygodnym sposobem na wykazanie pewnej 
minimalnej aktywności naukowej. Są to głównie 
pracownicy silnie powiązani z przemysłem, wy-
konujący różne prace, powiedzmy, że badawcze. 
Realizują dużo dochodowych dla uczelni zleceń, 
więc punktoza ich nie obchodzi, ale lubią mieć 
coś tam corocznie opublikowane. Do grupy tej 
zaliczają się także doktoranci (oraz studenci 
myślący o studiach doktoranckich).

Siadają więc przyszli uczestnicy konferencji 
do swych laptopów i wystukują na klawiaturach 
referaty, by zdążyć na czas. W zasadzie każdy 
z nich skupia się na tym, na czym się zna, bo 
przecież jego wypowiedzi słuchać będą kole-
dzy z branży. A ponadto organizatorzy takiego 

Trochę prywaty

Jerzy M. Sawicki
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
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zjazdu raczej pilnują, by tematy nadsyłanych 
prac były zgodne z jego profilem. Jest wszakże 
jedna szczególna dyscyplina badawcza, do której 
jak muchy do miodu ciągną uczeni na co dzień 
pracujący w innych specjalnościach, a należący 
do wyżej wspomnianej kategorii miłośników 
konferencji – właśnie inżynieria środowiska.

Powstała niespełna pół wieku temu, w zasa-
dzie na bazie ówczesnej inżynierii sanitarnej, 
do dziś nie stanowi zwartego i jednoznacznego 
bloku tematycznego. Główną tego przyczyną jest 
ogromna różnorodność czynników, które w jej 
ramach należy uwzględniać, zaczynając od fizjo-
logii i psychologii, poprzez wachlarz nauk o Ziemi 
– geofizykę, geografię, geologię i oceanologię 
– aż do naprawdę trudnej i zmatematyzowanej 
mechaniki, głównie dotyczącej jakże ruchliwych 
cieczy i gazów. A że nie sposób (a nawet wręcz 
nie należy) dogłębnie poznać wszystkich tych 
poszczególnych nauk składowych, siłą rzeczy 
realizacja każdego większego zadania, które-
go można się w ramach inżynierii środowiska 
podjąć, wymaga interdyscyplinarnej współpracy 
osób z różnych dziedzin, których pracę trzeba 
zręcznie i kompetentnie zaplanować, zorgani-
zować i koordynować, by w końcu zadanie owo 
rozwiązać. Na dobrą sprawę można być całkiem 
przyzwoitym specjalistą z zakresu inżynierii śro-
dowiska, bynajmniej nie brylując na poszczegól-
nych jej polach. Jednakże nie sposób nim zostać, 
nie postrzegając tej dyscypliny jako całości, nie 
rozumiejąc jej wewnętrznych powiązań, a co 

więcej – nie potrafiąc opisać tych kwestii ilościo-
wo, a poprzestając na opisie werbalnym (często 
przeradzającym się w ekologiczną paplaninę).

Mamy tu więc do czynienia ze złożoną mate-
rią, co generuje szereg problemów. Jednym  
z ważniejszych jest właśnie niedostrzeganie tych 
skomplikowanych (a ujawniających się często  
w dłuższej perspektywie czasowej) zależności, co 
w dodatku bywa pokrywane pozornie słusznym 
pragnieniem specjalizowania się w wybranej 
tematyce. Tak więc jeden mówi, że interesuje go 
tylko układanie rur wodociągowych i przewo-
dów kanalizacyjnych, drugiego pociąga montaż 
kaloryferów, zaś jeszcze inny pragnie ograniczyć 
studia do nabywania kwalifikacji żony inżyniera 
Karwowskiego z serialu „Czterdziestolatek”. To 
ostatnie podejście często wynika z kolejnego 
problemu branży, jakim jest mylenie (i to  
w dobrej wierze!) tej dyscypliny techniki z ochro-
ną środowiska. Szczególnie boleśnie ujawnia się 
to podczas studiów drugiego stopnia, na które 
rekrutacja odbywa się, łagodnie mówiąc, zdecy-
dowanie zbyt elastycznie. W efekcie magisterkę 
z inżynierii środowiska próbują robić absolwenci 
kierunków, powiedzmy, że humanistyczno-
-ekologicznych, dla których matematyczny opis 
procesów jest wymysłem całkowicie obcym.  
A trzeba też przyznać, że sama nazwa dyscypliny 
jest niefortunna. Kojarzy się bowiem z prze-
kształcaniem, formowaniem czy kształtowaniem 
tego, co nas otacza, a przecież właśnie nasze-
go środowiska nie powinniśmy bez wyraźnej 
konieczności zmieniać. Kształtować bowiem 
możemy, a nawet musimy, tylko środowisko 
wewnętrzne (dbałość o sanitarny i klimatyczny 
komfort pomieszczeń, w których mieszkamy  
i pracujemy). Natomiast jeśli chodzi o środowisko 
zewnętrzne, zwane też naturalnym, to istotą 
rzeczy jest tu umiejętność przewidzenia nawet 
bardzo dalekosiężnych skutków naszej w nie 
ingerencji, jak też ich minimalizacja.

Ale generalnie pomysł na inżynierię środowi-
ska wypalił, a nie od rzeczy były tu bardzo znacz-
ne środki finansowe przeznaczane na działalność 
w jej ramach. Niestety natychmiast pojawiły się 
całe gromady kłusowników naukowych, którzy 
bardzo umiejętnie potrafili przekonać decyden-
tów (z czym wiązały się liczne i atrakcyjne gran-
ty), że właśnie oni są duszą i ciałem tej branży, 
choć co najwyżej pracowali na jej rzecz, będąc 
jedynie specjalistami zewnętrznymi, pomocni-
czymi. A gdy ktoś ewentualnie zadawał niewy-
godne pytania, wkładali kostiumy ekologów, co 
wykluczało jakąkolwiek krytykę ich poczynań.

Uporządkowanie...
Fot. Krystyna Pokrzywnicka
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Teraz eldorado najwyraźniej się kończy. Nad-
mierna produkcja specjalistów (trudno byłoby 
mi wskazać wyższą uczelnię w Polsce, która nie 
prowadzi studiów w tym zakresie), zdecydowany 
spadek poziomu jej finansowania (szczególnie 
od momentu, gdy w komitetach przyznających 
granty inżynieria środowiska straciła swą odręb-
ność), także chyba pewne rozczarowanie zesta-
wieniem oczekiwań i realnych osiągnięć (wciąż 
wysoki poziom zanieczyszczenia naszych rzek, 
smog, rosnące hałdy odpadów na wysypiskach) 
– to co ważniejsze przyczyny utraty blasku, jakim 
inżynieria środowiska promieniowała w począt-
kowym okresie swego istnienia.

Przykre to, ale stwarza też okazję do refleksji 
nad sytuacją, do zajęcia się własnym podwór-
kiem, do uporządkowania relacji między „specja-
listami wewnętrznymi” a „doradcami zewnętrz-
nymi”. Niestety wciąż w tym naszym tygielku 
mieszają ci, którzy próbują nas „uszczęśliwiać” 
swą aktywnością, każdy, nawet najmarniejszy 
rezultacik, byle tylko pozwalający powiedzieć, że 
coś będzie czyściej i „ekologiczniej”, wciskając na 
nasze pole, głównie podczas już wspomnianych 
konferencji.

Podam dwa przykłady z ostatniego okresu, 
gdy miałem zaszczyt (tak się zawsze mówi) 
prowadzenia sesji na konferencjach z zakresu in-
żynierii środowiska. Pierwsza z nich poświęcona 
była problematyce „czystej energii” w trans-
porcie miejskim. Fajnie to brzmi, właśnie tak 
„ekologicznie” i „problemowo”. Tyle tylko, że na 
sali zebrało się kilkanaście osób z trzech różnych 
uczelni technicznych, którzy w swoich macierzy-
stych miastach zajmowali się rozbudową sieci 
trolejbusowych. Radośnie wymieniali bardzo 
specjalistyczne uwagi, ważne dla kierownictwa 
przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej oraz dla 
motorniczych, głównie związane z sytuacją, gdy 
trolejbus zjeżdża z górki i nie tylko nie pobie-
ra prądu, ale go w dodatku może wytwarzać. 
Na moje próby delikatnego zasygnalizowania 
potrzeby rozważania tych kwestii nieco bardziej 
w aspekcie relacji tematyki ze środowiskiem 
reagowali co najwyżej lekkim zdziwieniem. No 
bo o co chodzi? Skoro powietrze będzie czystsze, 
to znaczy, że my jesteśmy specami od inżynierii 
środowiska. I tyle!

Druga konferencja, w innym mieście, groma-
dziła doktorantów i studentów, a „moja” sesja 
znów miała „elektryczny” charakter. Tym jednak 
razem z dużo wyższej półki – przewodniki proto-

nowe, nadprzewodnictwo, ogniwa paliwowe… 
Wielka fizyka, ale za pan brat z technologią,  
a przed nami radosna przyszłość. Że temperatura 
pracy jednego z tych układów sięga tysiąca stop-
ni Celsjusza? Furda, cały świat naukowy inten-
sywnie pracuje nad zbiciem jej o jakieś dwieście 
stopni. To będzie sukces! Że niezbędne materiały 
są drogie i trudno osiągalne? Proszę pana! Nas 
nie stać na pozorne oszczędności! Od tego zależy 
energetyczne bezpieczeństwo ludzkości!

Momentem szczytowym jednej z prezentacji 
były silniki z napędem wodorowym. Przecież 
są już na wyciągnięcie ręki! A rura wydechowa 
takiego pojazdu nie wydziela paskudnych spalin, 
tylko… czystą wodę. Owszem, to się może 
podobać (szczególnie dziennikarzom działów 
motoryzacyjnych popularnych tygodników). Gdy 
po konferencji obejrzałem sobie „w internetach” 
taką Toyotę Mirai, to aż zamruczałem  
z zachwytu. Zrozumiałem wtedy, że autor tekstu 
nieśmiertelnej „Jolki, Jolki…” w proroczym widzie 
właśnie o tym modelu myślał, pisząc o „Toyocie, 
przepięknej aż strach!”. Że kosztuje dobre  
300 000 PLN, a koszt jazdy jest wyższy niż aktual-
nych silników benzynowych? Ale jaka czysta!

Zachwyt referenta nie zmalał nawet wtedy, 
gdy któryś z dyskutantów (nie ja!) zapytał  
o kwestię bilansu energii. No bo jeśli do rozkładu 
wody na wodór i tlen trzeba włożyć A jednostek 
energii, a z ponownego spalenia obu tych gazów 
do postaci takiej samej wody otrzymuje się B jed-
nostek energii, to B zawsze będzie mniejsze od 
A. Więc nie tylko nie ma tu zysku energii, ale po 
prostu trzeba najpierw gdzieś na boczku wytwo-
rzyć to „boskie paliwo” (czy aby nie z brudnego 
węgla?), by potem spektakularnie zachwalać 
„samochody na wodę”. Ale i ten argument nie 
zastanowił autora referatu. Ot, może tylko łypnął 
ze złością okiem na wrednego dyskutanta  
i dalej snuł rojenia o energii czystej, taniej i jako-
by dostępnej.

Tak to wygląda. Mam jeszcze w zanadrzu 
sporo podobnych przykładów, więc z pełnym 
przekonaniem zwracam się do tych wszystkich 
„specjalistów z zakresu inżynierii środowiska”, 
którzy uszczęśliwiają nas swą obecnością na 
konferencjach oraz swymi genialnymi pomysła-
mi mającymi oczyścić nasz świat, aby dali sobie 
spokój i prezentowali te idee wśród swoich. Bo 
inaczej, jak znowu trafię na takich „ekologicz-
nych zbawców”, to nie będę grzecznie milczał, 
ale zabiorę głos i powiem, co myślę.
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Przełom roku to okres szczególny, pełen szcze-
gólnych dni, dni świątecznych, na które tak 

bardzo czekamy. Te dni szczególne są też dla pol-
skiej ortografii, bo piszemy je wielką literą: Boże 
Narodzenie, Nowy Rok, Święto Trzech Króli. Wielką 
literą piszemy też dzień poprzedzający Boże Na-
rodzenie – Wigilię, chociaż uroczysta wieczerza 
spożywana tego dnia to już tylko wigilia. Wigilia, 
ta pisana małą literą, to także dzień poprzedza-
jący jakieś inne niż Boże Narodzenie święto, jak 
na przykład wigilia (czyli przeddzień) czyichś 
imienin. A w noc wigilijną wierni idą na jedyną  
w swoim rodzaju bożonarodzeniową mszę świętą 
– pasterkę (mała litera), podczas której czytane są 
fragmenty z ksiąg biblijnych. 

Warto na chwilę zatrzymać się przy tytułach 
tych ksiąg. Reguły polskiej ortografii wymaga-
ją, by w tytułach dzieł i ich części wielką literą 
zapisywany był tylko pierwszy wyraz. Wyjątki są 
nieliczne i dotyczą głównie właśnie tytułów ksiąg 
biblijnych. Zgodnie z tymi wyjątkami piszemy 
Stary Testament, Nowy Testament, Pismo Święte, 
Dzieje Apostolskie itd., a także nazwy niektórych 
aktów historycznych, np. Magna Charta Liberta-
tum (Wielka Karta Swobód, akt wydany w 1215 
roku w Anglii przez Jana bez Ziemi). Pamiętajmy, 
by tych wyjątków nie przenosić na tytuły pol-
skojęzycznych prac naukowych, co jest niestety 
nagminnym zjawiskiem, zapożyczonym z języka 
angielskiego.

Boże Narodzenie od Trzech Króli oddzielają 
dwa inne ważne dni: sylwester (mała litera)  
i Nowy Rok. 31 grudnia nie jest świętem, dlatego 
nie zasługuje na wielką literę, w odróżnieniu od 
imienia solenizanta, Sylwestra. Nowy Rok pisany 
wielkimi literami to tylko jeden dzień, 1 stycz-
nia. Rozpoczynający się w tym dniu kolejny rok 
kalendarzowy budzi w nas mnóstwo nadziei na 
przyszłość, może dlatego usiłujemy go dodat-
kowo „przekupić”, powszechnie życząc sobie 
„Szczęśliwego Nowego Roku”, choć przecież nie 
tylko o ten jeden dzień nam chodzi. 

Po Nowym Roku rozpoczyna się karnawał 
(mała litera). Pierwszy dzień po tym wesołym 
okresie to Środa Popielcowa, rozpoczynająca 
Wielki Post. Tu drobna uwaga: współczesne słow-
niki ortograficzne języka polskiego dopuszczają 
też postać wielki post z uwagi na ogólną zasadę 
ortograficzną, zgodnie z którą okresy kalenda-
rzowe piszemy małą literą: kwartał, rok, półwie-
cze, wiek itd. Jednak ze względów uczuciowych, 
w tym wypadku religijnych, możliwe (a przez nie-
które źródła zalecane) jest tu użycie wielkich liter; 
podobnie jest w przypadku adwentu i Adwentu. 

Pod koniec Wielkiego Postu mamy kolejne 
szczególne dni, dni Wielkiego Tygodnia: Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, po któ-
rych następuje Wielkanoc. Na Święta Wielkanocy 
(albo Święta Wielkiejnocy) składają się dwa świą-
teczne dni: Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek 
Wielkanocny, tradycyjnie związany ze śmigusem-
-dyngusem. 

Kolejne następujące w roku święta zazwy-
czaj już nie budzą wątpliwości ortograficznych. 
Świętujemy między innymi: Dzień Kobiet, Święto 
Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Matki, Boże 
Ciało, Święto Wojska Polskiego, Dzień Nauczyciela, 
Wszystkich Świętych, Zaduszki, Narodowe Święto 
Niepodległości, Barbórkę itd. Do naszej tradycji 
zaczynają też przenikać święta obchodzone do 
niedawna tylko w krajach anglosaskich. Klasycz-
nym już przykładem jest obchodzone w wigilię 
Wszystkich Świętych Halloween, podczas którego 
dzieci bawią się w halloween. Chętnie obchodzi-
my też różne święta lokalne, jak np. Święto Szkoły 
(tak pisane, jeśli dotyczy konkretnej szkoły). 

Na kalendarzowej drodze natrafiamy też na 
inne szczególne dni, które jednak świętami nie 
są: walentynki, tłusty czwartek, śledzik, prima 
aprilis, noc świętojańska, andrzejki. Jest tego cał-
kiem sporo, jeśli do tego dodamy jeszcze święta 
prywatne. Dobrze, że wciąż jest jeszcze miejsce 
w kalendarzu na dni takie zupełnie zwyczajne,  
w które możemy odetchnąć od świętowania! 

Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji  
i Informatyki

Świąteczna ortografia

Rys. Małgorzata Piwowarska



Politechnika Gdańska znalazła się na najwyższej pozycji w tegorocznym rankingu uczelni  
najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia opracowanym przez MNiSW. Informacja  
na ten temat znalazła się w oficjalnym newsletterze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz w mediach takich jak „Gazeta Wyborcza”, trojmiasto.pl, Polskie Radio Gdańsk, Radio ESKA 
Trójmiasto i Radio WAWA Warszawa.

Serwis Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce”, telewizja Polsat News, „Gazeta Wyborcza”  
i „Gazeta Polska Codziennie” przygotowały materiały o diamentowym bioczujniku do wykrywania  
infekcji opracowanym przez polsko-amerykański zespół naukowców z prof. Robertem Bogdanowi-
czem z Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI PG na czele.

Telewizja Superstacja przygotowała obszerny materiał o opracowywanych na Politechnice  
Gdańskiej systemie obrony przeciwminowej oraz inteligentnym dronie. Informacje o pojeździe  
do niszczenia min Głuptak pojawiły się także na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej,  
Biura Bezpieczeństwa Narodowego i w audycji Radia ESKA Trójmiasto.

O Politechnice Gdańskiej piszą nawet w Chinach – gazeta „Dezhou News” opublikowała  
artykuł o spotkaniu władz Dezhou University z przedstawicielami Wydziału Chemicznego PG,  
prof. Waldemarem Wardenckim i prof. Christianem Jungnickelem.
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Diamentowy czujnik pomoże szybko 
wykryć grypę

Agata Cymanowska
Dział Promocji Większość dostępnych obecnie metod dia-

gnostyki oparta jest na technologii PCR 
(reakcja łańcuchowej polimerazy). Diamento-
wy bioczujnik nie tylko pozwala wykryć wirus 
nawet we wczesnym stadium choroby (przed 
wystąpieniem objawów klinicznych), ale jest 
szybszy (wynik uzyskuje się w czasie poniżej 
5 minut), a dzięki zastosowaniu powierzchni 
diamentowych, także bardziej precyzyjny.

– W przypadku naszego bioczujnika obecność 
innych bakterii czy grzybów standardowo poja-
wiających się w jamie ustnej nie zakłóca pomia-
rów. Tak wysoką czułość urządzenia uzyskaliśmy 
właśnie dzięki zastosowaniu powierzchni diamen-
towych – mówi prof. Robert Bogdanowicz  
z Katedry Metrologii i Optoelektroniki na 
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki PG.  – Diament to stabilna powierzchnia. 
Od dłuższego czasu jest już eksploatowany jako 
sensor elektrochemiczny, gdyż nie powoduje roz-
kładu wody. To bardzo ważne, ponieważ większość 
substancji biologicznych jest na bazie wody. Co 
więcej, jeżeli dokonujemy pomiaru prądowo-napię-
ciowo, to może się pojawiać rozkład wody, który 
zakłóci nam odczyt sensoryczny. Z punktu widze-
nia elektrochemicznego diament jest więc jeszcze 
lepszy niż złoto. Jest co prawda droższy i znacznie 

Polsko-amerykański zespół 
naukowców, z prof. Robertem 
Bogdanowiczem na czele, stworzył 
diamentowy bioczujnik, który  
w ślinie pacjenta wykryje patogeny 
wywołujące grypę. Ma to być bardziej 
precyzyjna i szybsza alternatywa 
dla dostępnych obecnie testów 
pozwalających odróżnić infekcję 
wirusową od bakteryjnej. Artykuł na 
ten temat ukazał się w prestiżowym 
czasopiśmie „Scientific Reports” na 
portalu nature.com.

trudniejszy do wytworzenia, ale można skalować 
jego produkcję w stosunku do zapotrzebowania.

Diamentowe powierzchnie do bioczujnika 
powstają w maszynie do syntezy diamentu  
w Centrum Zaawansowanych Technologii „Po-
morze”. Na podłożu z diamentu osadzony jest 
łącznik chemiczny, który umożliwia dołączenie 
przeciwciał (wyprodukowanych przez gdań-
skich biotechnologów). Przeciwciała wychwy-
tują białka, które powtarzają się we wszystkich 
szczepach grypy – wówczas zmieniają się 
parametry elektryczne i bioczujnik wskazuje, 
że pojawiła się infekcja.

Wynalazek będzie przenośnym testem, zbli-
żonym wyglądem i gabarytami do glukometru. 
Końcówki mają być jednorazowe, ale można 
będzie je recyklingować. Materiał biologiczny 
(ślina) nanoszony ma być na niewielką płytkę. 
Oprócz urządzenia, które będzie przeznaczo-
ne do użytku domowego, planowane jest też 
większe, bardziej skomplikowane, ale i dające 
więcej możliwości do stosowania w przychod-
niach, izbach przyjęć itp. Na rynku urządzenie 
ma pojawić się w roku 2019/2020.

W projekt zaangażowani są naukowcy z PG, 
Uniwersytetu Gdańskiego, California Institute 
of Technology oraz pracownicy firmy SensDx.

Fot. Piotr Niklas



W pierwszej trójce uplasowały się także 
Politechnika Warszawska (7,6 chętnego 

na jedno miejsce) oraz Politechnika Poznańska 
(6,8 kandydata na jedno miejsce). Warto pod-
kreślić, że w poprzedniej edycji rankingu obie 
te uczelnie wyprzedziły Politechnikę Gdańską, 
jednak tym razem to PG znalazła się na szczy-
cie zestawienia.

– Bardzo się cieszę z popularności studiów na 
Politechnice Gdańskiej. Wynika to zarówno  
z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowa-
nych absolwentów kończących kierunki inży-
nierskie, jak i z atrakcyjnej oferty dydaktycznej 
poszczególnych wydziałów i dobrej opinii  
o naszych absolwentach wśród pracodawców – 
mówi rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Podczas tegorocznej rekrutacji Politechnika 
Gdańska przyjęła na studia stacjonarne pierw-

szego stopnia prawie 3,5 tys. osób, z których 
panie stanowią niemal połowę. Wśród nowych 
studentów znalazło się 21 laureatów olimpiad. 
Studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczę-
ło ponad 200 osób, w większości kobiet.

Zestawienie przygotowane przez MNiSW 
wskazuje, że trzema najpopularniejszymi 
kierunkami według ogólnej liczby zgłoszeń 
kandydatów były informatyka, zarządzanie 
i psychologia. Warto zaznaczyć, że według 
liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce 
najpopularniejszym kierunkiem była inżynieria 
i analiza danych, natomiast na drugim miejscu 
znalazło się zarządzanie inżynierskie, kierunek 
prowadzony wyłącznie przez Wydział Zarzą-
dzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Rok 
akademicki 2017/2018 w całej Polsce rozpoczę-
ło ponad 429 tys. nowych studentów.

Jesteśmy najpopularniejszą uczelnią w Polsce!

Jakub Wesecki
Dział Promocji

W tegorocznym rankingu uczelni najczęściej wybieranych przez 
kandydatów na studia opracowanym przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Politechnika Gdańska znalazła się na najwyższej 
pozycji. O jedno miejsce na PG ubiegało się aż 9,3 osoby!

Fot. Krzysztof Krzempek


