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Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Koleżanki i Koledzy!

To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę zabrać 
głos w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu 
Politechniki Gdańskiej. 

Jest mi niezmiernie miło oznajmić, że już od 
przyszłego roku marcowa uroczystość poświę-
cona promocjom akademickim będzie nosiła 
miano Święta Politechniki Gdańskiej. Taką 
uchwałę podjął Wysoki Senat na posiedzeniu  
w lutym. Trzeba bowiem zaznaczyć, że dyna-
miczny rozwój kadry naukowej to niewątpliwie 
powód do świętowania. 

Uroczystość wręczenia dyplomów to mo-
ment podsumowania wielu lat wytężonej pracy 
i satysfakcji, że warto było podjąć się wyzwa-
nia, jakim jest realizacja każdego poważnego 
zadania badawczego. Jest to źródło radości  
i dumy!

Podsumowanie zamieszczone w tabeli 1 
świadczy o tym, że możemy cieszyć się z wielu 
doktoratów i uzyskanych habilitacji. Pewien 
niedosyt wywołuje jednak zbyt skromna liczba 
uzyskanych tytułów profesorskich.

Uzyskanie kolejnego stopnia lub tytułu 
naukowego nie może być celem ostatecznym, 
powinny to być tylko szczeble w rozwoju 
naukowym. Nie można na nich poprzestać, 
bowiem każda przerwa w pracy naukowej jest 
stratą nie tylko dla konkretnej osoby, ale rów-
nież dla całej naszej uczelni. Szczęście nigdy 
nie jest całkowite, po chwili triumfu trzeba 
wrócić do codziennej, żmudnej pracy i wysiłku 
związanego z poszukiwaniem ciekawych te-
matów badawczych i własnej drogi naukowej. 
Bardzo się cieszę, gdy widzę, że pracownicy 
po osiągnięciu kolejnych stopni kontynuują 
działalność naukową. Dziekanem czy rekto-
rem tylko się bywa, a profesorem zostaje się 

Jesteśmy na dobrej 
drodze do osiągnięcia 
statusu uniwersytetu 
badawczego

Wystąpienie JM Rektora prof. Jacka 
Namieśnika podczas uroczystego 
posiedzenia Senatu PG z okazji 
promocji akademickich, 21 marca 
2018 roku

Tab. 1. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w 2017 roku na Politechnice Gdańskiej

Fot. Krzysztof Krzempek

Wydział
Stopień naukowy

Tytuł naukowy 
profesoradoktora doktora  

habilitowanego

WA 2 3 –

WCh 40 6 1

WETI 20 5 1

WEiA 1 2 1

WFTiMS 13 1 –

WILiŚ 13 4 –

WM 4 3 –

WOiO 2 1 1

WZiE 3 2 –

Razem 98 27 4
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na całe życie. Najgorsze, co można zrobić, to 
zaniechać na czas trwania kadencji aktywności 
naukowej i utracić kontakt z aktualnymi tren-
dami w nauce.

Uzyskanie stopnia naukowego i tytułu 
profesora wiąże się z koniecznością znalezienia 
jednostki naukowej posiadającej odpowiednie 
uprawnienia. Posiadanie takich uprawnień 
świadczy o renomie naukowej i wysokim po-
ziomie prowadzonych badań naukowych i prac 
wdrożeniowych.

Liczba uprawnień akademickich posiada-
nych przez 9 wydziałów Politechniki Gdańskiej 
jest duża, bo mamy 4 tzw. niepełne uprawnie-
nia, czyli prawa do nadawania stopnia nauko-
wego doktora, oraz 17 uprawnień pełnych do 
nadawania stopnia naukowego doktora habili-
towanego i wnioskowania o tytuł naukowy pro-
fesora (tab. 2). Martwi jednak brak uprawnień 
akademickich w dyscyplinie mechanika oraz:
• brak pełnych uprawnień w dyscyplinie ener-

getyka (jest to kierunek studiów prowadzo-
ny na trzech wydziałach);

• brak pełnych uprawnień w dyscyplinie 
inżynieria materiałowa (mamy niepełne 
uprawnienia na jednym z wydziałów, a kie-
runek studiów inżynieria materiałowa jest 
prowadzony na trzech wydziałach).
Za każde uprawnienia akademickie przy-

znawane są dodatkowe punkty w trakcie 
kategoryzacji jednostek naukowych. Nie jest 
dobrze postrzegane, gdy na dwóch lub trzech 
wydziałach powtarzają się te same uprawnie-
nia. W takiej sytuacji można bowiem podważyć 
zasadność istnienia danego wydziału. 

Z uprawnień i prestiżu naukowego wydzia-
łów PG korzystają doktoranci i pracownicy 
innych ośrodków naukowych (tab. 3). Możemy 
być dumni z tego, że nasze wydziały są wybie-
rane jako właściwe miejsce do przeprowadze-
nia odpowiedniego postępowania kwalifikacyj-
nego.

Cieszę się, że doktoranci i – mam nadzieję – 
przyszli pracownicy PG, a także te osoby, które 
już tu pracują, starają się zdobywać ostrogi  
w innych jednostkach naukowych (tab. 4). 
To jest bardzo ważne, jeśli wydziały planują 
uzyskanie kolejnych uprawnień akademickich. 
Należą się za to wyrazy uznania!

Politechnika Gdańska jest teraz w dobrej  
sytuacji, bo wyniki ostatniej parametryzacji 
są dla nas niezwykle korzystne. Proszę jednak 
tych wszystkich, którzy mnie teraz słuchają,  
a później będą czytać moje wystąpienie, by nie 

Tab. 2. Uprawnienia akademickie wydziałów Politechniki Gdańskiej

*uprawnienia niepełne

Tab. 3. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane za pośrednictwem Politechniki Gdańskiej 
przez osoby z zewnątrz

Wydział Uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora

Uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora  
habilitowanego

WA architektura i urbanistyka architektura i urbanistyka

WCh

technologia chemiczna technologia chemiczna

biotechnologia biotechnologia

chemia chemia

WETI

automatyka i robotyka* biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna

biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna

elektronika

elektronika informatyka

informatyka telekomunikacja

telekomunikacja

WEiA
automatyka i robotyka automatyka i robotyka

elektrotechnika elektrotechnika

WFTiMS
fizyka fizyka

matematyka*

WILiŚ
budownictwo budownictwo

inżynieria środowiska inżynieria środowiska

WM

budowa i eksploatacja 
maszyn

budowa i eksploatacja 
maszyn

energetyka*

inżynieria materiałowa*

WOiO budowa i eksploatacja 
maszyn

budowa i eksploatacja 
maszyn

WZiE
ekonomia ekonomia

nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu

Razem 21 17

Stopień/tytuł naukowy Liczba

Stopień naukowy doktora 11

Stopień naukowy doktora habilitowanego 7

Tytuł naukowy profesora 1

Tab. 4. Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez doktorantów i pracowników poza  
Politechniką Gdańską

Stopień/tytuł naukowy Liczba

Stopień naukowy doktora 4

Stopień naukowy doktora habilitowanego 7

Tytuł naukowy profesora 0
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musieli wiele zmienić w funkcjonowaniu naszej 
uczelni, jeśli marzymy o poprawieniu pozycji 
w rankingach i powiększeniu dorobku nauko-
wego i wdrożeniowego. Jest to niezbędne, jeśli 
chcemy poważnie myśleć o uzyskaniu statusu 
uniwersytetu badawczego. Wiąże się z tym 
zdecydowanie inny sposób oceny dorobku, 
który będzie podstawą przyszłej ewaluacji. 
Nie wystarczy mieć kilku liderów, którzy są 
produktywni i pracują za innych. Konieczny jest 
wysiłek zdecydowanie większej grupy pracow-
ników poszczególnych wydziałów, by można 
było na serio myśleć o awansach w rankingach 
krajowych i międzynarodowych, jak i sukcesie 
w konkursie o status uniwersytetu badawcze-
go. Władze uczelni spotykają się z różnymi 
grupami pracowników, by dotrzeć z tym prze-
słaniem. Takie same działania są obowiązkiem 
wszystkich, którzy pełnią funkcje kierownicze, 
czyli dziekanów i kierowników katedr.

Musimy pamiętać o jeszcze jednym: ewa-
luacja będzie przebiegała w ramach poszcze-
gólnych dyscyplin naukowych uprawnianych 
na uczelni. Gdy zakończą się dyskusje nad 
ostatecznym kształtem Ustawy 2.0, zostanie 
powołana komisja na Politechnice Gdańskiej, 
która przedstawi założenia do nowego statutu, 
który będzie regulował funkcjonowanie naszej 
Alma Mater.

Rok 2018 będzie zatem decydujący dla nauki 
i szkolnictwa wyższego. Wszyscy musimy o tym 
pamiętać. Konieczne będą nowe inicjatywy,  
a często także niekonwencjonalne działania.

Dzisiaj jednak możemy się skupić na święto-
waniu. Łączymy się z dzisiejszymi bohaterami, 
świeżo wypromowanymi doktorami, dokto-
rami habilitowanymi i profesorami, którzy 
mają prawo do poczucia dumy z osiągniętego 
sukcesu.

Mam nadzieję, że będę wyrazicielem 
wszystkich, składając Państwu życzenia wielu 
kolejnych sukcesów i satysfakcji z pracy oraz 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym.

Dziękuję za uwagę.

poczuli się mistrzami świata i nie spoczęli na 
laurach. Uczestniczymy w ostrym wyścigu i nie 
czas jedynie na spożywanie owoców sukcesu. 
Inne jednostki i uczelnie też starają się osiągnąć 
lepsze wyniki i jeśli chcemy nie tylko utrzymać, 
ale poprawić naszą pozycję w rankingach, to 
musimy być lepsi i bardziej wydajni od innych.

Szczególne podziękowania i wyrazy uznania 
należą się pracownikom zarówno z grupy na-
uczycieli akademickich biorących udział  
w badaniach, jak i pracownikom administracyj-
nym ze wszystkich wydziałów, którzy najwięcej 
przyczynili się do naszego sukcesu w ostatniej 
akcji kategoryzacji jednostek naukowych. Ze 
środków przyznanych przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego zostały przyznane 
nagrody najbardziej aktywnym naukowcom. 
Listy tych pracowników, przygotowane przez 
władze poszczególnych wydziałów, zostały 
opublikowane w „Piśmie PG” i zamieszczone 
na stronie domowej uczelni. Te osoby dzisiaj 
otrzymają dyplomy uznania. Bardzo liczę, że ta 
grupa będzie z roku na rok coraz liczniejsza. 

Dużo do myślenia powinna dać analiza da-
nych nt. oceny naukometrycznej efektów pracy 
naszych pracowników naukowo-dydaktycz-
nych. Część tych informacji została opubliko-
wana w styczniowym numerze „Pisma PG”,  
a z pełną wersją można się zapoznać na stronie 
Działu Spraw Naukowych PG w zakładce Para-
metry naukometryczne dorobku publikacyj-
nego pracowników PG. 

Druga część danych na temat osiągnięć 
publikacyjnych i w zakresie kształcenia kadr 
naukowych została opublikowana w kolejnym 
numerze naszego politechnicznego pisma, 
które właśnie znalazło się w Państwa rękach. 
Te dane są doskonałym potwierdzeniem dla 
dobrze już znanej tezy, że na pozycję i prestiż 
Politechniki Gdańskiej pracuje zdecydowanie 
zbyt mała część naszej kadry. Takie informacje 
będą odtąd publikowane pod koniec każdego 
roku, abyśmy mogli zaobserwować zmiany. 

Wprowadzenie w życie Konstytucji dla 
Nauki, czyli Ustawy 2.0, sprawi, że będziemy 
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Spotkanie odbyło się na Dziedzińcu im. He-
weliusza w Gmachu Głównym Politechniki 

Gdańskiej 19 lutego. Zgromadzonych polity-
ków i przedstawicieli świata nauki powitał prof. 
Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

– Członkowie Rady Rektorów Województwa 
Pomorskiego w pełni zgadzają się z założeniami 
Ustawy 2.0. Sam jako rektor mogę powiedzieć, 
że ten akt prawny jest nam potrzebny jak powie-
trze i woda do życia. Prace legislacyjne związa-
ne z oceną projektu powinny rozpocząć się już 
niedługo, warto więc, aby parlamentarzyści  
z naszego regionu mogli osobiście zapoznać się  
z naszymi opiniami – stwierdził prof. Namieśnik.

Ustawa 2.0. Spotkanie z parlamentarzystami

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Parlamentarzyści z województwa pomorskiego spotkali się na Politechnice 
Gdańskiej z przedstawicielami Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, 
aby porozmawiać o Ustawie 2.0. Dyskusja, w której uczestniczył prof. 
Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki, 
służyła uzyskaniu wsparcia polityków różnych ugrupowań dla projektu 
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady 
Narodowego Kongresu Nauki prof. Jarosław 
Górniak, który przedstawił zebranym założenia 
ustawy, zwanej również Konstytucją dla Nauki. 

– Ustawa 2.0 została skonstruowana po to, 
aby osiągnąć wzrost poziomu badań naukowych 
w Polsce przy jednoczesnym wzroście poziomu 
kształcenia, a także zwiększyć zaangażowanie 
społeczne naukowców. Muszą się oni czuć odpo-
wiedzialni za odpowiednie postrzeganie wiedzy 
naukowej, do której powinno się odwoływać 
nowoczesne społeczeństwo – podkreślił prof. 
Górniak.

Po wystąpieniu przewodniczącego Rady 
Narodowego Kongresu Nauki do dyskusji 
włączyli się parlamentarzyści. Jako pierwszy 
zrobił to senator Antoni Szymański (PiS). 
Polityk podziękował za pracę nad projektem 
ustawy i zorganizowanie spotkania, mając przy 
tym wątpliwości, czy Konstytucja dla Nauki 
rzeczywiście odpowiada na postulaty całego 
środowiska naukowego, a nie tylko rektorów, 
których pozycja w świetle nowej ustawy ma 
zostać wzmocniona. Zastanawiało go także, 
jak projektowane rozwiązania odnoszą się do 
tych stosowanych przez najbardziej prestiżowe 
uczelnie zagraniczne. 

Odnosząc się do tych kwestii, prof. Górniak 
przypomniał, że w dyskusję nad projektem 
ustawy zaangażowało się ponad 7000 osób 
reprezentujących różne środowiska, a do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
spłynęło przeszło 3300 opinii i uwag. Kadencje 
wielu rektorów zaangażowanych w przygo-
towywanie Konstytucji dla Nauki powinny 
natomiast dobiec końca w momencie, gdy 
nowe przepisy będą już obowiązywać, a o po-
tencjalną reelekcję będą się oni musieli ubiegać Fot. Krzysztof Krzempek
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na warunkach wskazanych w projekcie ustawy. 
Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu 
Nauki zapewnił, że w pracy nad Ustawą 2.0 
pilnie analizowano zagraniczne rozwiązania, na 
przykład skandynawskie czy anglosaskie, które 
jednak nie zostaną bezpośrednio przeszcze-
pione na polski grunt, ale dostosowane do 
lokalnych realiów.

Posłanka Małgorzata Chmiel (PO) również 
stwierdziła, że projekt ustawy idzie w bardzo 
dobrym kierunku. Jej pytania dotyczyły kwestii 
finansowania proponowanych rozwiązań, 
zwłaszcza w obliczu potencjalnego zmniejsze-
nia środków unijnych. Interesowała ją również 
kwestia klasyfikacji dyscyplin naukowych i jej 
wpływ na dziedziny takie jak architektura. Prof. 
Górniak zapewnił, że fundusze unijne mają 
służyć głównie nadaniu reformie odpowied-
niej prędkości, a jednym z jej najważniejszych 
założeń jest wzrost nakładów na polską naukę 
o jedną dziesiątą punktu procentowego rocznie 
aż do osiągnięcia poziomu 1,8 proc. PKB. Pro-
ponowana klasyfikacja dyscyplin naukowych 
ma powstać na podstawie klasyfikacji OECD, 
ta jednak również zostanie dopasowana do 
warunków krajowych i w żadnym wypadku nie 

Fot. Krzysztof Krzempek

oznacza odebrania uprawnień ani przywilejów 
związanych z dziedziną, jaką jest architektura.

Poseł Jan Klawiter (PiS) pytał o to, czy 
kierownicy katedr będą obsadzani w drodze 
otwartych konkursów. W odpowiedzi usły-
szał, że projekt ustawy pozostawia uczelniom 
swobodę decydowania o tej kwestii. Poseł 
Grzegorz Furgo (Nowoczesna) podziękował 
za organizację spotkania i pogratulował pracy 
nad ustawą, chwaląc jej szerokie konsultacje 
ze środowiskiem naukowym. Niepokoiło go 
to, jak zapisy Konstytucji dla Nauki będą się od-
nosić do uczelni niepublicznych. Prof. Górniak 
zapewnił, że Ustawa 2.0 reguluje także i te 
kwestie, m.in. w zakresie nadawania stopni 
doktora. Uczelnie niepubliczne chcące mieć 
takie uprawnienia będą musiały poddać się 
ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego na dokładnie takich samych zasadach jak 
te publiczne.

Dalsza dyskusja toczyła się w kuluarach.  
W spotkaniu uczestniczyli także senatorowie 
Bogdan Borusewicz (PO) i Waldemar Bonkow-
ski (PiS), posłanki Ewa Lieder (Nowoczesna)  
i Magdalena Błeńska (niezrzeszona), wicepre-
zes partii Porozumienie Karol Rabenda, rekto-
rzy prof. Jerzy Gwizdała (Uniwersytet Gdański, 
przewodniczący Rady Rektorów Województwa 
Pomorskiego), prof. Maciej Sobczak (Akademia 
Muzyczna w Gdańsku, wiceprzewodniczący 
RRWP), dr hab. Krzysztof Polkowski (Akademia 
Sztuk Pięknych), prof. Janusz Zarębski (Aka-
demia Morska w Gdyni), kmdr prof. Tomasz 
Szubrycht (Akademia Marynarki Wojennej), 
kmdr prof. Tomasz Kniaziewicz (prorektor ds. 
nauki Akademii Marynarki Wojennej), prof. 
Waldemar Tłokiński (Ateneum Szkoła Wyższa) 
i ks. dr Krzysztof Kinowski (Gdańskie Semina-
rium Duchowne) oraz przedstawiciele Politech-
niki Gdańskiej: prorektorzy ds. organizacji prof. 
Janusz Cieśliński, ds. internacjonalizacji  
i innowacji prof. Piotr Dominiak, ds. kształce-
nia i dydaktyki prof. Marek Dzida i ds. nauki 
prof. Janusz Smulko, jak również dziekani prof. 
Janusz Nieznański (WEiA) i prof. Dariusz Mikie-
lewicz (WM).

Z założeniami Konstytucji dla Nauki można 
zapoznać się na jej oficjalnej stronie interneto-
wej: konstytucjadlanauki.gov.pl.
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Uczelnie wyposażają studentów w określo-
ną wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku 
pracy (kapitał ludzki), jednocześnie kształtując 
w nich kompetencje społeczne (kapitał społecz-
ny). Ponadto same stanowią miejsce pracy dla 
określonej grupy mieszkańców, często przycią-
gając osoby z innych regionów. Jako ogniwo 
łączące twórców i odbiorców wiedzy z danej 
dziedziny, stymulują powstawanie nowych firm 
oraz rozwój istniejących. Kształtują rzeczywi-
stość również poprzez gospodarowanie zaso-
bami rzeczowymi i finansowymi, w tym realizu-
jąc inwestycje infrastrukturalne – nowoczesne 
kompleksy naukowo-dydaktyczne wpływają 
na krajobraz miast. Szkoły wyższe są także ak-
torami regionalnymi współodpowiedzialnymi 
za kreowanie rozwoju. Nie bez znaczenia jest 

ich wkład w budowę marki regionu w kraju i na 
arenie międzynarodowej. 

Jak to wygląda na Pomorzu?

Świat akademicki tworzy tu 26 uczelni  
wyższych kształcących ponad 90 tys. studen-
tów, tj. prawie 7 proc. populacji studentów  
w Polsce. Województwo jest szóste w kraju pod 
względem liczby studentów i czwarte, gdy od-
niesiemy ją do liczby mieszkańców. Pozytywny 
jest fakt, że Pomorskie nadal jest eksporterem 
netto usług akademickich, ustępując pod tym 
względem jedynie regionom z silnymi ośrodka-
mi akademickimi: mazowieckiemu, dolnoślą-
skiemu i małopolskiemu. 

Uczelnia wyższa – kreator/aktor życia  
społeczno-gospodarczego w regionie

Katarzyna Dymowska
Oksana Krawczyszyn
Radomir Matczak
Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Pomorskiego

Rola uczelni od dawna nie sprowadza się wyłącznie do kształcenia, choć 
obok rozwoju nowej wiedzy i innowacji stanowi jej domenę. Znaczenie szkół 
wyższych, zwłaszcza z punktu widzenia regionu, w którym funkcjonują, jest 
o wiele bardziej zróżnicowane. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rys. 1. Studenci w województwie pomorskim i w Polsce

Niewątpliwym problemem jest spa-
dająca liczba studentów (podobnie 
zresztą jak w innych wojewódz-
twach), chociaż zarówno dzięki 
młodej strukturze demograficznej, 
jak i atrakcyjności uczelni proces 
ten przebiega na Pomorzu wolniej 
niż gdzie indziej (rys. 1). 
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Wraz ze studentami potencjał pomorskich 
uczelni buduje ponad 10 tys. pracowników,  
w tym dobrze wykształcona, niemal 6-tysięcz-
na kadra dydaktyczno-naukowa. Wspólnie 
tworzą oni ponad 103-tysięczną zbiorowość 
zarówno konsumentów, jak i podatników, 
wywierającą znaczący wpływ na gospodarkę 
regionu, a populację tę można przyrównać do 
19 proc. zatrudnionych w województwie.

Poprawia się współczynnik liczby studentów 
przypadających na wykładowcę, choć niestety 
następuje to wolniej niż w innych regionach  
i plasuje województwo w końcówce rankingu 
krajowego. Mimo to pomorskie uczelnie odno-
towały dość znaczne pozytywne zmiany  
w ostatnim czasie w ocenie działalności nauko-
wej i badawczo-rozwojowej, a także w ocenie 
jakości kształcenia. 

W 2017 roku w ocenie Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych 14 wydziałów pomor-
skich uczelni publicznych poprawiło swoją 
kategorię naukową, 21 nie zmieniło jej, a 7 od-
notowało spadek oceny względem 2013 roku. 
W sumie wzrosła liczba wydziałów wiodących 
lub bardzo dobrych (A i A+), ale potroiła się też 
liczba wydziałów z kategorią C (z 2 do 6 w przy-
padku uczelni publicznych). Należy zauważyć, 
że największy progres zanotowała tu Akademia 
Sztuk Pięknych, której 3 z 4 wydziałów uzyska-
ło lepszą ocenę, a także Politechnika Gdańska, 

bowiem aż 6 z 9 wydziałów awansowało do 
wyższej kategorii naukowej, a 3 pozostały bez 
zmian. 

Wśród 131 kierunków ocenianych w ostat-
nich latach w regionie przez Polską Komisję 
Akredytacyjną pod względem jakości kształce-
nia, 123 otrzymały ocenę pozytywną, zaś  
5 oceniono wyróżniająco. Tu największy pro-
gres zanotował Uniwersytet Gdański, którego 
3 wydziały uzyskały ocenę wyróżniającą. Po-
zytywne zmiany oceny działalności naukowej 
i dydaktycznej, o ile będę trwałe, mogą mieć 
praktyczne znaczenie dla dynamizacji rozwoju 
regionu w wielu sferach. 

Wydaje się, że można efektywniej wyko-
rzystać zasoby edukacyjne, walory kulturowe, 
wysoką jakość życia oraz pomorską otwartość, 
tolerancję i gościnność, by dzięki uczelniom 
pozyskiwać zdolnych studentów i wartościo-
wych pracowników z całego świata. Podobny 
postulat dotyczy nauczycieli akademickich  
z innych krajów, których obecnie jest w woje-
wództwie ponad 100. Poprawa umiędzynaro-
dowienia to tylko jedno z istotnych wyzwań 
stojących przed pomorskimi uczelniami. Jego 
znaczenie wiąże się z rolą, jaką pełnią studenci  
i wykładowcy zagraniczni w budowaniu wize-
runku Pomorza za granicą. Są oni swoistymi 
ambasadorami regionu na świecie i mają 
realny wpływ na przyciąganie swoich rodaków 

Pomorskie gości coraz więcej stu-
dentów z zagranicy (około 3 tys.), 
ale plasuje się pod tym względem 
na 9. miejscu w kraju, ponieważ 
wiele ośrodków akademickich radzi 
sobie pod tym względem znacznie 
lepiej (rys. 2). Uczelnie są szczegól-
nie atrakcyjne dla studentów  
z Ukrainy, Skandynawii, Półwyspu 
Arabskiego, Chin, Indii, Hiszpanii, 
Rosji czy Białorusi.

Rys. 2. Odsetek studentów cudzoziemców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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(turystów, pracowników, inwestorów) oraz ich 
decyzje o studiowaniu czy zamieszkaniu tutaj. 
A jeśli zdecydują się tu pozostać, stworzyć lub 
ściągnąć rodziny, przyczyniają się do popra-
wy regionalnej bazy podatkowej. W krótkim 
okresie obecność obcokrajowców stanowi 
dodatkowy impuls dla regionalnej gospodarki, 
wpływając na wzrost konsumpcji. 

Potencjał wynikający z liczby studentów 
znajduje odzwierciedlenie w przychodach 
uczelni. W 2016 roku pomorskie szkoły wyż-
sze uzyskały ponad 1,5 mld zł przychodu. Jest 
to kwota dwukrotnie większa od budżetu 
województwa. Skalę tych środków można 
porównać także do ok. 15 proc. jednorocznych 
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw  
w regionie. Pomorskie szkoły wyższe radzą też 
sobie lepiej niż średnio w kraju, co odzwiercie-
dla ich ponadprzeciętny wynik finansowy netto  
(63,5 mln zł). W ostatnich latach realne przy-
chody szkół wyższych rosną, przy czym widocz-
ne są różnice pomiędzy szkołami publicznymi 
i niepublicznymi, zwłaszcza w odniesieniu do 
przychodów z działalności dydaktycznej. Nastę-

Rys. 3. Przychody z działalności badawczej (szkoły publiczne, 2016 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polskawoj. pomorskie

puje co prawda spadek przychodów z działal-
ności badawczej, ale należy zauważyć, że w ich 
strukturze w uczelniach publicznych wyższy niż 
w kraju jest udział środków pochodzących  
z NCBR i NCN, a także środków angażowanych 
we współpracę zagraniczną oraz pochodzących 
ze sprzedaży prac i usług badawczo-rozwojo-
wych (rys. 3). 

Jest to potwierdzeniem faktu, że pomor-
skie uczelnie są jednymi z bardziej aktywnych 
badawczo i ukierunkowanych na rynek na tle 
średniej aktywności uczelni w kraju. Dodatko-
wo biorąc pod uwagę to, że w regionie udział 
wydatków przedsiębiorstw na działalność  
B+R jest większy niż wydatków publicznych  
w tym obszarze, można wnioskować, że poten-
cjał współpracy uczelni i przedsiębiorstw jest 
wysoki, a pomorskie firmy są otwarte na taką 
współpracę i chętniej finansują badania nauko-
we. Jednocześnie pojawia się silny bodziec do 
zabiegania o nowe źródła finansowania, które 
przy właściwym ukierunkowaniu, krótkofalowo 
wywołają efekt popytowy, a w dłuższej per-
spektywie przyczynią się do trwałego przyspie-
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szenia rozwoju i wzrostu zdolności konkuren-
cyjnych uczelni. 

Jaka powinna być rola uczelni 
w kreowaniu rozwoju regionu?

Niewątpliwie aktywna w wielu aspektach: 
inicjowaniu rozwoju intelektualnego i kultu-
ralnego wspólnoty regionalnej, kreowaniu 
kapitału ludzkiego i społecznego, w tym 
przyciąganiu talentów z zewnątrz, zasilaniu 
rynku pracy w odpowiedzi na zmieniający się 
popyt, tworzeniu, transferze i komercjalizacji 
wiedzy, a w rezultacie budowaniu marki regio-
nu innowacyjnego, kreatywnego i otwartego. 
Uczelnie powinny być dojrzałym i świadomym 
uczestnikiem życia społecznego i gospodarcze-
go regionu.

Jednak póki co uczelnie częściej widzą siebie 
w roli krytycznych obserwatorów niż kreatorów 
zmian w regionie, co nie wynika wyłącznie  
z ograniczeń instytucjonalnych, organizacyj-
nych i prawnych będących poza ich kompeten-
cjami. Niewątpliwą destymulantą są również 
niskie nakłady budżetu państwa na naukę (po-
niżej średniego poziomu notowanego w kra-
jach OECD). Wyzwaniem jest zmiana postrze-
gania roli i znaczenia szkół wyższych. Dlatego 
tak potrzebne jest budowanie ich prestiżu (oraz 
prestiżu nauki w ogóle), m.in. poprzez dobre 
relacje z otoczeniem. Beneficjentami korzyści 
wynikających z bardziej aktywnego włącze-
nia się uczelni w sieci współpracy w regionie 
byliby wszyscy uczestnicy procesu rozwoju 
regionalnego. Z jednej strony większe zaanga-
żowanie szkół wyższych może być katalizato-
rem napędzającym transformację regionalnej 
gospodarki, a z drugiej – silna pozycja uczelni 
uwarunkowana jest włączeniem partnerów 
(biznesowych, samorządowych) w finansowa-
nie działalności naukowej czy przyciąganie ta-
lentów oraz najlepszych naukowców (m.in. po-
przez fundowanie stypendiów). Należy zatem 
skutecznie przełamywać bariery strukturalne, 
systemowe, świadomościowe i kompetencyj-
ne, by w większym stopniu włączyć uczelnie  

i jednostki naukowe w społeczno-gospodarczy 
krwiobieg regionu.

Niewątpliwie istotne jest budowanie silnego 
ośrodka akademickiego w Trójmieście, który 
stanie w szranki z innymi ośrodkami krajowymi 
i zagranicznymi. Wymaga to od pomorskich 
szkół wyższych nie tylko wzmacniania własne-
go potencjału oraz większego współdziałania, 
ale wręcz konsolidacji. Łączenie zasobów  
i potencjałów oraz obniżanie kosztów realizacji 
zadań wspólnych jest dzisiaj nie tylko wyzwa-
niem, ale warunkiem poprawy pozycji pomor-
skich uczelni na arenie krajowej i międzyna-
rodowej. Pomorski ośrodek akademicki, choć 
konkuruje głównie w skali kraju, potrzebuje 
zmiany perspektywy na europejską czy nawet 
globalną. 

Potrzebne jest również aktywne poszuki-
wanie nowych kierunków działania i obszarów 
współpracy uczelni z partnerami w regionie, 
m.in. na rzecz wypracowania rozwiązań  
w zakresie wsparcia dla najlepszych studentów 
lub pracowników naukowych, którzy zdecydują 
się osiedlić i podjąć pracę w tych ośrodkach,  
a być może nawet stworzenie uczelni będącej 
w gestii regionu, stanowiącej lokalną kuźnię 
elit i realizującą badania na jego potrzeby. 

Gospodarka potrzebuje także więcej kierun-
ków o profilu praktycznym oraz dobrych szkół 
zawodowych, które mają szansę rozwinąć się 
w mniejszych ośrodkach regionu. Uczelnie te 
mogą (i powinny) pełnić wiodącą rolę w defi-
niowaniu inteligentnych specjalizacji regional-
nych. 

Zgodnie z koncepcją Richarda Floridy, 
region, by być konkurencyjny w zglobalizo-
wanym świecie, musi być regionem uczącym 
się, który jest źródłem innowacji i motorem 
wzrostu gospodarczego. Szkoły wyższe i in-
stytucje badawcze są istotnymi aktorami jego 
rozwoju. Wyzwania, przed którymi stoją nauka 
i szkolnictwo wyższe, wymagają wyjścia poza 
dotychczasowe ramy funkcjonowania. Na tym, 
by je efektywnie wykorzystać, powinno zależeć 
w równym stopniu uczelniom, biznesowi  
i administracji regionalnej. 
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W sprawie reformy nauki i szkolnictwa 
wyższego jako pierwszy głos zabrał 

prezydent organizacji „Pracodawcy Pomorza” 
dr Zbigniew Canowiecki. Wyraził on zaniepoko-
jenie algorytmem podziału dotacji podstawo-
wej, który doprowadził do zmniejszenia liczby 
studentów na pomorskich uczelniach, podczas 

gdy środowisko pracodawców potrzebuje 
coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów. 
Pochwalił przy tym szerokie konsultacje towa-
rzyszące powstawaniu projektu Ustawy 2.0, 
dzięki którym pierwotne zastrzeżenia wyraża-
ne przez Wojewódzką Radę Dialogu Społeczne-
go udawało się systematycznie eliminować. 

– Trzeba z zadowoleniem podkreślić, że 
bardzo aktywne w uzgodnieniach dotyczących 
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
było pomorskie środowisko akademickie. Nasze 
stanowisko wskazuje jeszcze kilka wątpliwości, 
które może zostaną wyeliminowane w okresie 
prac parlamentarnych – powiedział dr Cano-
wiecki.

Najważniejsze wątpliwości prezydenta 
organizacji „Pracodawcy Pomorza” dotyczyły 
doprecyzowania zasad wyboru członków rady 
uczelni oraz należącego do niej przedstawiciela 
samorządu studentów.

Prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu 
Gdańskiego i przewodniczący Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego, odniósł się do 
zastrzeżeń dr. Zbigniewa Canowieckiego, przy-
pominając, że zmieniony algorytm dotyczył 
przydzielania wyłącznie jednego typu dotacji, 
tj. na cele dydaktyczne.

– W swojej obecnej formie algorytm sprawia, 
że idziemy w kierunku nie liczby studentów, a ich 
jakości – zapewnił prof. Gwizdała.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił 
przygotowania do wprowadzenia Ustawy 2.0 

Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady  
Dialogu Społecznego na PG

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa 
wyższego oraz ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni 
były jednymi z głównych tematów obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, mających miejsce na Politechnice Gdańskiej 22 lutego.  
W spotkaniu uczestniczyli wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk, rektor Politechniki Gdańskiej 
prof. Jacek Namieśnik i rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy 
Gwizdała, a także przedstawiciele innych pomorskich uczelni, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” i służby zdrowia.

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, wojewoda pomorski Dariusz Dre-
lich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
Fot. Krzysztof Krzempek
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podjęte na jego uczelni. Nawiązując do spo-
tkania z parlamentarzystami z województwa 
pomorskiego, które odbyło się na Politechni-
ce Gdańskiej 19 lutego tego roku (zob. s. 7), 
prof. Gwizdała zapewnił o poparciu polityków 
różnych ugrupowań dla projektu ustawy oraz 
podziękował za udział przedsiębiorców i samo-
rządowców w pracach nad tym aktem praw-
nym. W swoim wystąpieniu przewodniczący 
RRWP uznał stworzenie rady uczelni za dobry 
pomysł, a kluczowym wyzwaniem nazwał do-
branie odpowiedniego składu tego gremium. 
Zasugerował także, że to parlament studentów 
powinien delegować swojego przedstawiciela 
do rady, unikając przy tym częstych zmian tej 
osoby w związku z kadencyjnością samorządu 
studentów.

W skład delegacji z Amirkabir University  
of Technology weszli rektor prof. Seyed 

Ahmad Motamedi, prorektor prof. Moham-
mad Reza Razfar, prorektor ds. międzynarodo-
wych prof. Abolghasem Mesgarpoor Tousi  
oraz dyrektor biura współpracy naukowej  
i międzynarodowej dr Amir Golroo. Ich wizyta 
na Politechnice Gdańskiej rozpoczęła się od 
spotkania z rektorem PG prof. Jackiem Namie-
śnikiem, prorektorem ds. internacjonalizacji  
i innowacji prof. Piotrem Dominiakiem, dzie-
kanem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownic-
twa prof. Januszem Kozakiem, prodziekanem 
ds. kształcenia WOiO dr. inż. Hosseinem Mo-
hammadem Ghaemim oraz kierownik Działu 
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej 
Karoliną Wysocką.

Delegatów irańskiego uniwersytetu zain-
teresowały opracowywane na naszej uczelni 

technologie związane z inteligentnymi syste-
mami transportowymi oraz z rozwiązaniami, 
które przyczyniają się do zwiększania bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

– Pomimo dobrej infrastruktury w Iranie ma 
miejsce bardzo dużo śmiertelnych wypadków 
drogowych. Razem moglibyśmy opracować 
technologie pozwalające zmniejszyć ich liczbę – 
uważa dr Amir Golroo.

Inne obszary, w których przedstawiciele 
Amirkabir University of Technology chcieliby 
współpracować z Politechniką Gdańską, to 
oceanotechnika i okrętownictwo oraz regular-
na wymiana studentów i pracowników na-
ukowych. Jak zaznaczył prof. Piotr Dominiak, 
nasza uczelnia uruchomiła specjalny fundusz 
stypendialny dla zagranicznych studentów 
i doktorantów, z którego mogliby korzystać 
przybysze z Iranu.

Amirkabir University of Technology rozpoczyna 
współpracę z Politechniką Gdańską

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Znajdujący się w Teheranie Amirkabir University of Technology uważany 
jest za jeden z najbardziej prestiżowych irańskich uniwersytetów. Jego 
przedstawiciele spotkali się z władzami Politechniki Gdańskiej, aby omówić 
perspektywy współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Gdańsku dotyczące konse-
kwencji wynikających z planowanych zmian  
w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich 
wpływu na funkcjonowanie pomorskich uczel-
ni, uwzględniające poruszone przez  
dr. Zbigniewa Canowieckiego postulaty,  
zostało przyjęte jednomyślnie. W dalszym  
toku obrad Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego przyjęła stanowiska dotyczące 
sytuacji kadrowej w szpitalach pomorskich  
w kontekście protestu lekarzy rezydentów 
oraz sytuacji w pomorskich Szpitalnych Od-
działach Ratunkowych. Poruszony został  
także temat zagrożenia cyberterroryzmem  
i jego wpływu na funkcjonowanie infrastruktu-
ry gospodarczej regionu.
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Jednostki naukowe muszą być przygotowane 
do nowych wyzwań. Dlatego tak ważne jest 

zachęcanie możliwie największej części środowi-
ska naukowego do zwiększonego udziału w pro-
gramach Unii Europejskiej. To element strategii 
umiędzynarodowienia naszych jednostek i zara-
zem jedno z wymagań, którym musimy sprostać. 
Półmetek programu Horyzont 2020 to okazja, by 
ponownie przekazać informacje o grantach  
i podzielić się doświadczeniami w ich pozyskiwa-
niu – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor 

Politechniki Gdańskiej, otwierając spotkanie  
w Auditorium Novum PG.

Prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytu-
tu Podstawowych Problemów Techniki PAN 
w Warszawie, dodał, że jest jeszcze wystar-
czająco dużo czasu, aby w ramach programu 
Horyzont 2020 przygotowywać nowe projekty 
badawcze i składać wnioski o granty. Pokreślił 
także, że po raz pierwszy w dwudziestoletniej 
historii programów ramowych Polska przygo-
towała własne pomysły na kolejny, 9. Program 

Pierwsza, dwunastoosobowa grupa stu-
dentów Amirkabir University of Technology 
pojawiła się na Politechnice Gdańskiej już  
w 1993 roku. Był wśród nich obecny prodziekan 
ds. kształcenia WOiO, dr inż. Hossein Mo-
hammad Ghaemi. Dopiero teraz jednak nasze 
uczelnie rozpoczną oficjalną współpracę, co 
jest efektem wizyty dr. inż. Ghaemiego w Iranie 
kilka miesięcy temu.

Po spotkaniu w gabinecie rektora przed-
stawiciele Amirkabir University of Technology 
odwiedzili także poszczególne wydziały i labo-
ratoria Politechniki Gdańskiej.

O pozyskiwaniu unijnych grantów  
dyskutowano na PG

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie informacyjne „Polskie 
uczelnie – Strategia na Horyzont 2020” poświęcone budowaniu strategii 
umiędzynarodowienia jednostek naukowych z wykorzystaniem działań 
finansowych z programów ramowych badań i innowacji UE (w kontekście 
projektu Ustawy 2.0 oraz kolejnej oceny parametrycznej). Uczestniczyli  
w nim przedstawiciele władz uczelni wyższych, kierownicy podstawowych 
jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy instytutów badawczych  
z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Rektor PG prof. Jacek Namieśnik z prorektorem Amirkabir 
University of Technology prof. Mohammadem Rezą  Razfarem
Fot. Krzysztof Krzempek
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Ramowy UE na lata 2021–2028 – koncepcja ta została 
przedstawiona podczas spotkania.

Podstawowe informacje o programie Horyzont 2020 
z analizą dotyczącą udziału w nim pomorskich oraz 
kujawsko-pomorskich uczelni i jednostek badawczych, 
a także krajowe instrumenty wsparcia zaprezentował 
dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Podczas spotkania omówione zostały też m.in. 
nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020,  
a prof. Ryszard Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego 
opowiedział o swoich doświadczeniach jako laureata 
prestiżowego międzynarodowego grantu naukowego 
European Research Council.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Regio-
nalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych 
UE (RPK PR UE), który działa przy Dziale Projektów 
Politechniki Gdańskiej, wraz z Krajowym Punktem 
Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB 
UE) w ramach działań podejmowanych we współ-
pracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich (KRASP). 

Dodajmy, że pod względem aktywności w pozy-
skiwaniu środków na badania naukowe w ramach 
programu Horyzont 2020 Politechnika Gdańska plasu-
je się w ścisłej czołówce na Pomorzu, a wśród pomor-
skich uczelni zajmuje pierwsze miejsce.

Galeria zdjęć z wydarzenia jest dostępna na stronie 
https://pg.edu.pl/fotogaleria/20180220-spotkanie-
informacyjne-polskie-uczelnie-strategia-na-
horyzont-2020.

Jakub Wesecki: Czy możemy mówić, że 
studia MBA prowadzone na Politechnice 
Gdańskiej są jednymi z czterech najlepszych 
na świecie?

Barbara Stepnowska: Na pewno możemy 
mówić o wielkim zaszczycie, że nasza praca zo-
stała doceniona poprzez nominację do nagrody 
AMBA: MBA Employer and Business School 
Partnership. Znalezienie się w finałowej czwórce 
jest dużym sukcesem, zwłaszcza zważywszy na 
to, jak wiele znakomitych projektów branych 
było pod uwagę przy ustalaniu listy nominowa-
nych.

Na zdjęciu od lewej: prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, 
prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów 
Techniki PAN w Warszawie, oraz dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajo-
wego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
Fot. Piotr Niklas

Rozmawia

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Nominacja to sukces

Studia MBA realizowane na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej we współpracy z firmą 
Intel nominowane były do nagrody 
AMBA: MBA Employer and Business 
School Partnership (Partnerstwo 
Pracodawcy i Programu MBA). Tylko 
cztery z ponad stu zgłoszonych 
programów z całego świata brane 
były pod uwagę przy wyborze 
laureata. Ostatecznie nagroda 
powędrowała do firmy Donbasenergo 
oraz International Management 
Institute MIM Business School  
w Kijowie. O nominacji dla 
Politechniki Gdańskiej mówi  
dr Barbara Stepnowska, dyrektor 
programu MBA prowadzonego na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, 
oraz jego absolwenci.
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Helen Adcock: Nominacja do tej nagrody 
cementuje współpracę firmy Intel i Politechniki 
Gdańskiej. Razem kształcimy wszechstronnych, 
utalentowanych absolwentów o praktycznym, 
pragmatycznym podejściu do pracy akademickiej 
i świetnie odnajdujących się w świecie biznesu. 
Program MBA prowadzony wraz z Politechniką 
Gdańską ma dla naszej firmy ogromne znacze-
nie.

Michele Fiorini: Już sam udział w Gali Excel-
lence Awards 2018 zorganizowanej przez Asso-
ciation of MBAs (AMBA) w Londynie był wyjąt-
kowym wyróżnieniem. Wzięli w niej udział goście 
z najlepszych szkół biznesu na całym świecie, 
łącznie 193 osoby z 74 placówek w 24 krajach. 
Możliwości networkingowe, jakie to wydarzenie 
dało jego uczestnikom, były niesamowite.

Co nasz program MBA ma do zaoferowa-
nia studentom?

Bob Dignen: Na pewno stymuluje on transfer 
wiedzy pomiędzy przemysłem a jednostkami 
naukowo-badawczymi. Dzięki temu obie strony 
mogą lepiej zrozumieć skuteczne praktyki przy-
wództwa w dynamicznym, międzynarodowym 
środowisku biznesowym, które ulega gwałtow-
nej cyfryzacji. Program MBA umożliwia także 
zapewnienie efektów uczenia się, jakże ważnych 
dla trwałego sukcesu w biznesie.

Barbara Stepnowska: Współcześni mene-
dżerowie muszą ciągle rozwijać swoje umiejętno-
ści. Współpraca pomiędzy firmą Intel a studiami 
MBA prowadzonymi na Politechnice Gdańskiej 
odpowiada na te potrzeby, czerpiąc inspirację ze 
słów słynnego przemysłowca i inżyniera Hen-
ry’ego Forda: „Spotkanie się jest początkiem, 
trzymanie się razem to postęp, a wspólna praca 
to sukces”.

W jaki sposób?
Barbara Stepnowska: Zarówno firma Intel, 

jak i studenci programu MBA prowadzonego na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej czerpią liczne korzyści z prowadzonej 
współpracy. Pracownicy Intela podczas zajęć 
dzielą się swoim doświadczeniem, szlifując umie-
jętności menedżerskie studentów. W przyszłości 
absolwenci programu mogą rozwijać swoją ka-
rierę właśnie w tej firmie, choć wierzę, że nabyta 
przez nich wiedza może znaleźć zastosowanie  
w każdej branży.

Ewa Sowińska: Najlepsze pomysły powstają 
dzięki połączeniu różnych idei i doświadczeń, 
co jest jednym z fundamentalnych założeń 
współczesnego biznesu. Na tym właśnie opiera 
się współpraca programu MBA PG z Intelem, 
stwarzająca nowe możliwości dla obu stron. 
Myślę, że każdy uczestnik tych studiów może być 
dumny z udziału w przedsięwzięciu odnoszącym 
tak olbrzymie sukcesy.

A jakie korzyści odnosi Politechnika Gdań-
ska?

Barbara Stepnowska: Nasza uczelnia może 
być dumna z absolwentów programu, ponieważ 
niezależnie od obranej przez nich ścieżki kariery 
zawodowej świadczą oni o wysokiej jakości stu-
diów MBA i studiów na Politechnice Gdańskiej.

Michele Fiorini: Wszystko to skłania mnie ku 
refleksji, w którą mocno wierzę: „nie ma drogi na 
skróty, a ciężka praca, otwarty umysł i nieustan-
ne doskonalenie się przynoszą efekty”.

Helen Adcock pracuje jako HR Senior Partner w firmie Intel w Londynie.

Michele Fiorini jest absolwentem programu MBA Politechniki Gdańskiej,  
prezesem IET (The Institution of Engineering and Technology) w Londynie.

Bob Dignen to wykładowca, trener i szkoleniowiec w obszarze międzynarodo-
wego przywództwa i międzynarodowych zespołów, zajmujący się modułem  
Effective Business Communication w ramach programu MBA PG i innych kur-
sów magisterskich, dyrektor firmy York Associates International.

Ewa Sowińska jest prezesem Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania  
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Finaliści nagrody MBA EMPLOYER And Business partner Amba Excellence Award,  
Londyn , luty 2018 
Fot. z archiwum AMBA
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Droga zawodowa

Prof. Jan F. Biernat urodził się 20 października 
1937 roku w Gdyni. Studia na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Gdańskiej rozpoczął w roku 
1955. Już podczas studiów prowadził prace ba-
dawcze jako wolontariusz w Katedrze Chemii Or-
ganicznej pod opieką prof. Leona Kamieńskiego, 
a następnie w Katedrze Chemii Ogólnej pod opie-
ką doc. Emila Tasznera. Tytuł mgr. inż. w zakresie 
chemii, w specjalności technologia lekkiej syntezy 
organicznej, uzyskał w roku 1960, realizując pracę 
magisterską pt. „Trzeciorzędowy butyl jako osłona 
grupy karboksylowej”. Jej promotorem był doc. 
Emil Taszner – twórca Gdańskiej Szkoły Pepty-
dowej. Pracę doktorską zatytułowaną „Trwałość 
konfiguracji aminokwasów a synteza peptydów”, 
której promotorem był prof. Zygmunt Ledóchow-
ski, obronił 22 maja 1964 roku, uzyskując stopień 
doktora nauk technicznych. Po uzyskaniu stopnia 
doktora rozpoczął prace badawcze związane 
z syntezą i badaniem właściwości pochodnych 
kwasów diaminodikarboksylowych. Wyniki tych 
badań zostały zawarte w monografii „Chemia  
i stereochemia kwasów dwuaminobursztyno-
wych” i stanowiły podstawę uzyskania stopnia 
doktora habilitowanego w zakresie nauk che-
micznych w roku 1973. Tytuł profesora nadzwy-
czajnego został nadany Janowi F. Biernatowi  
w roku 1988, a profesorem zwyczajnym został  
w roku 1993. 

Od początku swojej kariery do dnia dzisiejsze-
go prof. Jan F. Biernat związany jest z Wydziałem 
Chemicznym PG. Od roku 1960 pracował w Kate-
drze Chemii Ogólnej kierowanej przez doc. Emila 
Tasznera, początkowo na stanowisku asystenta, 
a następnie starszego asystenta i adiunkta.  

W latach 1969–1974 pracował w Katedrze Chemii 
Organicznej na stanowisku adiunkta, a następnie 
docenta. W latach 1974–1991 był kierownikiem 
Zakładu/Katedry Chemii Ogólnej, a w okresie 
1991–2007 – kierownikiem Katedry Technologii 
Chemicznej powstałej z przyłączenia do Katedry 
Chemii Ogólnej dwóch innych katedr. Ponadto  
w latach 1979–1982 był wicedyrektorem Instytu-
tu Chemii i Technologii Nieorganicznej PG.  
W latach 1975–1978 oraz 1984–1987 był prodzie-
kanem WCh. Przez dwie kadencje (1990–1993 
oraz 1993–1996) był dziekanem WCh. 

Działalność naukowo-badawcza 
i kształcenie kadr naukowych

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 
prof. Biernat kontynuował badania związane  
z aminokwasami i peptydami, tworząc własną 
grupę badawczą. Jednak już wtedy skierował 
swoje zainteresowania w stronę tworzącej się do-
piero chemii związków makrocyklicznych i chemii 
supramolekularnej. Prowadzone prace dotyczyły 
strategii syntezy, izolacji i identyfikacji związków 
makrocyklicznych, co nie było wówczas zada-
niem łatwym, ale możliwym dzięki ogromnemu 
doświadczeniu Profesora. W tym okresie powstał 
np. cykl publikacji „Macrocyclic Polyfunctional 
Lewis Bases” (1979–1986). Prof. Biernat jest też 
twórcą efektywnej metody syntezy azo-  
i azoksybenzokoron na drodze redukcyjnej ma-
krocyklizacji dinitrozwiązków. Przeprowadzone 
w zespole Profesora badania zależności pomię-
dzy strukturą związków makrocyklicznych a ich 
zdolnością do tworzenia kompleksów z jonami 
umożliwiły wyselekcjonowanie oraz zastosowa-
nie określonych grup związków jako materiałów 
potencjałotwórczych do konstrukcji czujników 

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Jana F. Biernata

Ewa  
Wagner-Wysiecka
Elżbieta Luboch 
Wydział Chemiczny

Prof. Jan F. Biernat, Honorowy Profesor Emeritus PG, obchodził 80. rocznicę 
urodzin. Z inicjatywy dziekana Wydziału Chemicznego prof. Sławomira 
Milewskiego na posiedzeniu Rady Wydziału Chemicznego w dniu 6 grudnia 
2017 roku odbyła się z tej okazji uroczystość. Uczestniczyli w niej obecny 
rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik oraz prof. Janusz 
Rachoń, rektor PG w latach 2002–2008.
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potencjometrycznych – membranowych elektrod 
jonoselektywnych. Opracowano nowe, wysoce 
selektywne materiały do elektrod czułych m.in. 
na jony: wodoru, litu, sodu, potasu, rubidu, cezu 
czy jony guanidyniowe. W grupie prof. Biernata 
opracowano także nowy typ związków o charak-
terze chromo- i fluorojonoforów, w których czę-
ści: jonoforowa oraz chromoforowa/fluoroforowa 
zlokalizowane są w obrębie makropierścienia,  
w tym chromojonoforów czułych na jony litu, 
sodu, potasu, magnezu, ołowiu(II) i innych.

Szerokie zainteresowania Profesora obej-
mują nie tylko obszar jednoznacznie kojarzony 
z chemią supramolekularną. Istotną częścią 
działalności naukowej Profesora były prace 
związane z modyfikacją powierzchni. W zespo-
le prof. Biernata zostały m.in. zsyntezowane 
związki powierzchniowe, które w podwyższonej 
temperaturze rozkładają się z wytworzeniem 
jednego składnika lotnego. Materiały te zostały 
zbadane w Katedrze Chemii Analitycznej Wydzia-
łu Chemicznego PG. Wykazano, że otrzymane 
materiały mogą być wykorzystane do wytwarza-
nia gazowych mieszanin wzorcowych. Aktualne 
prace Profesora związane są również z modyfika-
cją powierzchni i dotyczą chemicznej modyfikacji 
nanorurek węglowych. 

Profesor od kilkudziesięciu lat aktywnie 
współpracuje z przemysłem farmaceutycznym. 
Prowadzone prace o charakterze naukowo-ba-
dawczym dotyczyły opracowań technologicz-
nych związanych z syntezą szeregu preparatów 
farmaceutycznych oraz ustalenia struktury 
zanieczyszczeń organicznych występujących  
w tego typu preparatach. Syntezowane były 
także substancje stanowiące wzorce do celów 
analityki farmaceutycznej. 

O rzeczach trudnych Profesor potrafi mówić  
w sposób prosty i niezwykle interesujący, co 
powodowało, że zawsze otoczony był młodzie-
żą, która właśnie pod jego kierunkiem chciała 
rozpoczynać swoją przygodę z nauką. Spod 
skrzydeł Profesora wyfrunęły pokolenia magi-
strów inżynierów i inżynierów (ponad 50). Prof. 
Jan Biernat wypromował jedenastu doktorów: 
Marię Bocheńską (1977), Elżbietę Luboch (1983), 
Jarosława Kostrowickiego (1989), Janusza Wasi-
lewskiego (1991), Andrzeja Cygana (1991), Annę 
Skwierawską (1998), Ewę Wagner-Wysiecką 
(2002), Jolantę Szczygelską-Tao (2003), Marzenę 
Jamrógiewicz (2005), Ewę Paluszkiewicz (2006) 
i Kamilę Żelechowską (2009). Obecnie wśród 
byłych doktorantów Profesora jest dwóch tytu-
larnych profesorów (Maria Bocheńska i Elżbieta 
Luboch) oraz trzech doktorów habilitowanych 
(Anna Skwierawska, Ewa Wagner-Wysiecka i Ma-
rzena Jamrógiewicz). Dzięki wsparciu, inspiracji  
i motywacji Profesora wiele osób – nie tylko  
z Gdańska – uzyskało stopień doktora habilito-
wanego. 

Dorobek naukowy prof. Biernata obejmuje po-
nad 200 publikacji oryginalnych oraz kilkanaście 
prac monograficznych o charakterze przeglądo-
wym. Prace Profesora były cytowane blisko 1800 
razy. Efekty prac prowadzonych w zespole prof. 
Biernata były prezentowane na forum krajowym 
i międzynarodowym ponad 250 razy. Profesor 
prowadził i prowadzi nadal szeroką współpracę 
naukową z wiodącymi ośrodkami w kraju i za 
granicą. Jego wieloletnia i owocna współpraca  
w zakresie badań strukturalnych z Instytutem 
Fizyki Stosowanej w Kiszyniowie została uho-
norowana w 2002 roku Dyplomem Instytutu: 
Diploma of Acknowledgement of the Academy of 
Sciences of the Republic of Moldova. 

W dorobku Profesora jest 13 patentów, w tym 
trzy amerykańskie będące rezultatem współpra-
cy z Brigham Young University, Provo, Utah. 

Działalność naukowo-badawcza oraz dydak-
tyczna prof. Jana F. Biernata była wielokrotnie 
nagradzana. Profesor uzyskał nagrody Ministra 

Fot. 1. Prof. Jan Biernat podziękował za uroczystość dziekanowi, rektorom oraz Radzie 
WCh, dodając, że chciałby jeszcze trochę popracować na rzecz Wydziału Chemicznego
Fot. Krzysztof Krzempek
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Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zarówno 
za pracę doktorską (1965), jak i za pracę habilita-
cyjną (1974). Z tytułu osiągnięć w pracy nauko-
wo-badawczej był 26 razy wyróżniany indywi-
dualnymi (24) lub zespołowymi (2) Nagrodami 
Rektora PG, a za osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze został jedenastokrotnie wyróżniony 
Nagrodami Rektora PG.

Prof. Jan F. Biernat był również wielokrot-
nie odznaczany. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi 
(1980), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1988), Medal Komisji Edukacji Narodowej 
(1996), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2002) oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę 
(2008). 

Chemia supramolekularna

Prof. Jan Biernat przez 40 lat tworzył i tworzy 
nadal Gdańską Szkołę Chemii Supramolekularnej 
– rozpoznawalną w Polsce i na świecie. Aktywnie 
współtworzy również światową chemię supramo-
lekularną, będąc od 1999 roku członkiem komite-
tu redakcyjnego czasopisma „Journal of Inclusion 
Phenomena and Macrocyclic Chemistry”. Był 
członkiem komitetów naukowych i współorga-
nizatorem konferencji naukowych, m.in. Global 
Supramolecular Chemistry Network. Wraz z prof. 

Januszem Lipkowskim współorganizował Polish 
School on Supramolecular Chemistry (1990) oraz 
School on Supramolecular Chemistry (1993).  
W spotkaniach tych uczestniczyło ponad 60 wy-
bitnych naukowców z całego świata, w tym prof. 
Jean-Marie Lehn – laureat Nagrody Nobla. 

Ponadto prof. Biernat był wieloletnim 
członkiem komitetu naukowego najbardziej 
prestiżowej dla chemików „supramolekularnych” 
międzynarodowej konferencji – International 
Symposium on Macrocyclic Chemistry (ISMC).  
W lipcu 2003 roku, podczas XXVIII ISMC, konfe-
rencji organizowanej przez prof. Biernata  
w Gdańsku, Politechnika Gdańska gościła 250 
naukowców, w tym 170 z zagranicy. 

Międzynarodowy charakter, sprzyjający jed-
nocześnie głębokiej integracji polskiej społeczno-
ści supramolekularnej, miały także odbywające 
się przez cztery lata (1999–2002) Sympozja 
Polskiej Sieci Chemii Supramolekularnej, które 
Profesor współorganizował wraz z prof. Jerzym 
Radeckim (PAN w Olsztynie). 

W 2007 roku w Gdańsku odbyło się sympo-
zjum „From Molecular Recognition to Molecular 
Devices” współorganizowane przez prof. Bierna-
ta wraz z prof. Renatą Bilewicz (UW) oraz prof. 
Tadeuszem Ossowskim (UG). Sympozjum było 
wyjątkowe, ponieważ zbiegło się z 70. urodzina-
mi prof. Jana Biernata. Specjalny numer „Polish 
Journal of Chemistry” (nr 82 (6)/2008), poświę-
cony tematyce sympozjum, zawiera artykuły 
dedykowane Profesorowi, dające wyraz uznania 
dla jego wkładu w rozwój chemii supramolekular-
nej w Polsce oraz wzmacniania kontaktów  
i współpracy międzynarodowej.

Prace zainicjowane przez prof. Jana Biernata, 
dotyczące chemii supramolekularnej, a także 
technologii organicznej, są kontynuowane w Ka-
tedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjo-
nalnych Wydziału Chemicznego PG, a sam Pro-
fesor, po przejściu na emeryturę, jest nieustająco 
aktywny, pełen pomysłów i z zapałem prowadzi 
w dalszym ciągu prace eksperymentalne.

Prof. Jan F. Biernat to nie tylko wybitna oso-
bowość naukowa, ale także wspaniały człowiek, 
który zawsze chętnie i z uśmiechem dzieli się 
swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościa-
mi. Swoim zaangażowaniem i osiągnięciami 
współtworzy historię Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej. 

Szanownemu Jubilatowi serdecznie gratuluje-
my i życzymy bardzo wielu lat w zdrowiu i takiej 
aktywności, w tym naukowej, jak dotychczas.

Fot. 2. Uczestnicy XXVIII ISMC, w pierwszym rzędzie prof. Jan Biernat (lipiec 2003)
Fot. Tadeusz Chmielowiec
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Luís, nieoceniony, wieloletni przyjaciel Koła, 
obronił doktorat na Wydziale Chemicznym 

PG, ożenił się z Polką, ma dwie dwujęzyczne 
córeczki. Zamieszkał w Gdyni, pracuje w mię-
dzynarodowej firmie. Paweł, po doktoracie na 
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki, założył studio nagrań. Specjalizuje się 
w nagraniach lektorskich, jego oferta obejmuje 

kilkadziesiąt języków! Jakub jest pracownikiem 
naukowym Wydziału Inżynierii Lądowej  
i Środowiska, metod oczyszczania ścieków 
uczył się m.in. w Hiszpanii. Iñaki, z entuzja-
zmem towarzyszący pierwszym latom istnienia 
Koła, to utalentowany informatyk i wykładow-
ca. O jego osiągnięciach piszą dziś hiszpańskie 
gazety. Katarzyna, informatyk, niedawno 
skończyła filologię hiszpańską na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, ten sam kierunek studiowała 
Ania, nie rezygnując ze studiów na Wydziale 
Architektury PG. Magdalena niedawno zdobyła 
tytuł Young European Ambassador, Natalia 
właśnie wróciła z Kolumbii…

Zaczynaliśmy skromnie, na początku lat 90. 
Nie było Internetu, dostępu do hiszpańskich 
książek, prasy, wybór jakichkolwiek materia-
łów do nauczania hiszpańskiego był niezwykle 
skromny. Sam język, w co trudno dziś uwie-
rzyć, był w Polsce prawie nieznany. Nie było 

25 lat Koła Języka Hiszpańskiego  
na Politechnice Gdańskiej

Ewa  
Jurkiewicz-Sękiewicz
Centrum Języków 
Obcych

Kasia importowała kawę z Peru, Piotr wprowadzał na polski rynek firmy 
z Hiszpanii, Agnieszka jest chirurgiem w Madrycie. Marcin zajmuje 
się fotogrametrią w Chile, wcześniej, jako wolontariusz, uczył języka 
angielskiego peruwiańskie dzieci. Ewa została przewodnikiem, oprowadza 
po Trójmieście turystów z Hiszpanii i Ameryki Południowej, Małgosia 
wysyła w świat studentów architektury Politechniki Gdańskiej, Marta jest 
pracownikiem administracji naszej uczelni. 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej 
mogę powiedzieć, że hiszpański to świetna inwestycja, która 
spowodowała, że poszerzyłem horyzonty. Będąc studentem, 
doktorantem, a potem pracując na PG, odbyłem cenne staże 
m.in. w Universidad de Castilla-La Mancha i Universidad 
Politécnica de Valencia. Od kilku lat mamy na wydziale wielu 
dyplomantów z Hiszpanii, którzy, podobnie jak ja dawniej, są 
beneficjentami programu Erasmus. Znajomość języka hiszpań-
skiego pozwala na szybkie przełamywanie lodów oraz owocną 
współpracę na poziomie dydaktyki i badań naukowych. Jest 
również ważna w zwykłych codziennych kontaktach między-
ludzkich. 

dr inż. Jakub Drewnowski, WILiŚ

Forum Organizacji i Kół 
Akademickich Politechniki 
Gdańskiej 2005 
Fot. z archiwum Koła Języka  
Hiszpańskiego
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programów wymiany europejskiej, a podróż do 
Hiszpanii kosztowała fortunę. Mimo to, a może 
właśnie dlatego, studenci tworzący pod moją 
opieką pierwsze na Politechnice Gdańskiej Koło 
Języka Hiszpańskiego byli pełni energii i pasji, 
które do dziś wspominam ze wzruszeniem. 
Zdumiewało mnie, jak szybko uczyli się języka, 
jak ciekawi byli hiszpańskojęzycznego świata. 
Rozmawialiśmy o kulturze, historii, technice, 
architekturze, a nawet literaturze hiszpańskiej, 
której poznawanie wieńczyło wspólne czytanie 
fragmentów „Don Kichota”, oczywiście w ory-
ginale. Byliśmy otwarci na środowisko trójmiej-
skie, dołączali więc do nas studenci z innych 

uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiej 
Akademii Medycznej, studenci i doktoranci  
z Hiszpanii, Ameryki Południowej i innych kra-
jów. Przez Koło przewinęły się setki osób, jedne 
były z nami kilka semestrów, inne regularnie 
brały udział w spotkaniach jeszcze długo po 
zakończeniu studiów. Były wspólne debaty, 
pikniki, wędrówki i wyjazdy, koncerty, sesje 
filmowe, spotkania z zagranicznymi gośćmi, 
nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń. 
Wielokrotnie współpracowaliśmy ze studen-
tami Uniwersytetu Gdańskiego, organizując 
wspólne debaty i wyjazdy, studenci Politechniki 
bywali aktorami Teatro Español na UG. 

Niedługo po powstaniu Koła zaproponowa-
łam moim studentom udział w Ogólnopolskich 
Olimpiadach Wiedzy o Hiszpanii. Zareagowali 
entuzjastycznie i… zabrali się za studiowanie 
podręczników filologicznych z mojej prywatnej 
biblioteki. W ciągu kilku lat dorobiliśmy się 
grupy laureatów. W roku 1994, podczas finału 
organizowanego przez filologię hiszpańską 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ania Lewicka, 
studentka architektury PG, zdobyła pierwsze 
miejsce. Dziś Ania uczy hiszpańskiego  
w warszawskich szkołach. Dla swoich uczniów 
stworzyła… Koło Języka Hiszpańskiego.

W latach 90. wspólną pasją członków koła 
stało się Camino de Santiago. Kiedy w roku 
1994 Wojtek Leśków przeszedł prawie 800-kilo-
metrowy szlak jakubowy, wspomniano  
o nim w hiszpańskiej telewizji – pielgrzymów 
z Polski na Camino wówczas prawie nie było. 
Po kilku latach moi studenci mieli już za sobą 
nie tylko Camino Francés, lecz również Camino 
del Norte i Camino Portugués. Zwykli mówić, 
że z Camino wraca się odmienionym, lepszym. 
Jesienią, gdy oglądaliśmy razem zdjęcia z kolej-
nej wyprawy, miałam wrażenie, że znają każdy 
szczegół drogi jakubowej. 

Kiedy trudno było wyjechać daleko, jeździli-
śmy ćwiczyć hiszpański do Czarliny, Paraszyna, 
na zamek do Gniewu. Podczas tych nisko-
budżetowych wypraw odkrywałam kolejne 
talenty moich studentów: kucharskie, wokalne, 
taneczne, a nawet instrumentalne. Muzyka 
towarzyszyła nam często, ale wyjątkowym wy-
darzeniem był koncert „Música del Instante”, 
który zorganizowaliśmy na Politechnice Gdań-
skiej w grudniu 2004 roku dla studentów naszej 
uczelni oraz studentów Akademii Muzycznej. 
Młody Katalończyk, Ferran Savall, syn słynnego 
Jordiego Savalla, wirtuoza violi da gamba, dał 
popis gry na teorbie oraz brawurowo poprowa-

Z perspektywy ponad 20 lat pośród moich najcieplejszych wspomnień ze 
studiów na Politechnice Gdańskiej są właśnie te związane z Kołem Języka 
Hiszpańskiego. Byliśmy grupką entuzjastów, z czasem przyjaciół. Atmosfera 
stworzona przez panią Ewę Jurkiewicz-Sękiewicz powodowała, że rozma-
wialiśmy wyłącznie po hiszpańsku nie tylko w czasie spotkań Koła, ale także 
kiedy widywaliśmy się prywatnie. Dzięki znajomości hiszpańskiego wyje-
chałem w czasie studiów na kilkumiesięczne praktyki w firmach w Sewilli 
i Madrycie. Poznałem kulturę Hiszpanii, wzbogaciłem kompetencje zawo-
dowe, nauczyłem się współpracować z ludźmi z innego kręgu kulturowego. 
Doświadczenie to, dosyć unikalne na początku lat dziewięćdziesiątych, 
pomogło mi w uzyskaniu stypendiów na dalsze studia podyplomowe  
i pośrednio wpłynęło na całe moje życie zawodowe.

Jacek Krawczak, absolwent WETI, pierwszy przewodniczący  
Koła Języka Hiszpańskiego

Wycieczka do Gniewu,  
rok 2004
Fot. z archiwum Koła Języka  
Hiszpańskiego
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Bezpłatne szkolenia 
dla młodej kadry PG

Anna Wałek
Magdalena Szuflita-Żurawska
Anna Zygma
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Projekt realizowany jest z działania 
3.4 Zarządzanie w instytucjach 
szkolnictwa wyższego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020,  
dzięki współpracy Biblioteki PG, 
Centrum Usług Informatycznych, 
Centrum Nauczania Matematyki 
i Kształcenia na Odległość oraz 
Centrum Języków Obcych.  
W ramach projektu odbędzie się 
siedemnaście bezpłatnych szkoleń 
dla młodej kadry dydaktycznej  
i dydaktyczno-naukowej, które mają 
na celu podniesienie kompetencji 
informacyjnych, informatycznych, 
językowych oraz tzw. soft skills. 

Część szkoleń odbędzie się w kilku edycjach, 
aby jak największa grupa uczestników mia-

ła możliwość wzięcia w nich udziału. Zdobyte 
dzięki szkoleniom umiejętności i kompeten-
cje będą miały odzwierciedlenie w praktyce 
prowadzenia zajęć przez kadrę Politechniki 
Gdańskiej, co wpłynie przede wszystkim na 
podniesienie jakości kształcenia. 

Projekt będzie realizowany od marca 2018 
roku do października 2019 roku. Uczestnikami 
szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, 
które na dzień rozpoczęcia udziału w projek-
cie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie 

Swoją przygodę z Kołem rozpoczęłam na początku studiów. Od tej 
pory co semestr wracam na spotkania, bo dają mi one siłę i motywację 
do ciągłego doskonalenia języka hiszpańskiego. 

Natalia Rychert, studentka WZiE

Każde spotkanie Koła to mała podróż do nieznanego świata, zapoznanie 
się z bogatą kulturą i historią Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Koło 
łączy studentów w różnym wieku, z różnych wydziałów. Każdy interesuje 
się czymś innym, co znacznie poszerza spektrum tematów spotkań. 

Dariia Smolenchenko, studentka WFTiMS

dził warsztaty muzyczno-wokalne. Dziś Ferran 
jest znanym muzykiem, wydaje płyty, dużo 
koncertuje. Mam nadzieję, że zachował miłe 
wspomnienia z Gdańska.

Rok 2007, wiosna. Mamy już własną stronę 
internetową, na której tańczy nasze logo, hisz-
pańskie słońce. W ówczesnych aktualnościach 
czytam zaproszenie na studencką debatę na 
temat planowanych zmian w szkolnictwie 
wyższym w Hiszpanii, informację o spotkaniu 
z Piotrem Grzybowskim, „El Ingeniero”, który 
właśnie wrócił z wyprawy rowerowej do Irlan-
dii, zaproszenie na wykład Luisa Aparici  
o historii ceramiki hiszpańskiej. Na koniec miły 
wpis: gratulacje z okazji ślubu członków Koła, 
Justyny i Romana. Pamiętam, jak martwiliśmy 
się o nich, kiedy pojechali na kilkumiesięczną 
praktykę do Ciudad Juarez, najbardziej niebez-
piecznego miasta Ameryki Łacińskiej. 

O osobach i wydarzeniach tworzących 
historię Koła Języka Hiszpańskiego można by 
napisać książkę. Jestem niezmiernie wdzięczna 
moim studentom za ich entuzjazm, otwartość 
i ciekawość świata. Wspieranie ich pasji to naj-
przyjemniejsza część mojej pracy na Politech-
nice Gdańskiej. Jubileusz niczego nie zamyka, 
Koło Języka Hiszpańskiego nadal istnieje i ma 
się dobrze. Za miesiąc będziemy przyjmowali 
gości z Krakowa, zaplanowaliśmy warsztaty  
z Kołem Języka Hiszpańskiego z Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. Nasz wspólny plan to opraco-
wanie elektronicznego polsko-hiszpańskiego 
słownika terminów technicznych. W maju, 
podobnie jak w roku ubiegłym, pojedziemy na 
AGH, by wziąć udział w Konferencji Studenc-
kich Kół Naukowych. Zeszłoroczne wystąpienia 
studentów Politechniki zostały docenione, tym 
razem utworzono specjalną sekcję dla osób 
występujących po hiszpańsku.
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posiadają stopień naukowy doktora lub odby-
wają studia III stopnia. 

Osoby, które kończą 35 lat w trakcie trwa-
nia projektu, zachęcamy do podjęcia pierwsze-
go szkolenia jak najszybciej, dzięki czemu będą 
mogły kontynuować szkolenia i przystępować 

do kolejnych także po ukończeniu 35. roku 
życia.  

Warunkiem uczestnictwa w wybranym 
szkoleniu jest dostarczenie do Biura Projektu 
wymaganych dokumentów, dostępnych na 
stronie internetowej: https://pg.edu.pl/biblio-
teka-pg/power-3.4, gdzie znajdują się również 
inne pomocne informacje, w tym szczegółowy 
harmonogram szkoleń.

W najbliższym czasie (marzec, kwiecień, 
maj) odbędą się następujące szkolenia:
• Język angielski zaawansowany – Advanced 

Academic English 
• Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza 

informacji naukowej w specjalistycznych ba-
zach danych i ich wykorzystanie w procesie 
dydaktycznym (cz. I i II)

• Wyszukiwanie aktualnej informacji normali-
zacyjnej w źródłach elektronicznych

• Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edu-
kacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji 
multimedialnych potrzebnych podczas 
wystąpień publicznych (wykłady, referaty, 
szkolenia, prezentacje konferencyjne, poste-
ry konferencyjne)

• Wykorzystanie zasobów Open Access  
w pracy dydaktycznej. 

• Advanced Academic English

• Elementy prawa autorskiego

• Sztuka autoprezentacji

• Wykorzystanie menedżera bibliografii Mendeley

• Prezentacje i wystąpienia publiczne w języku angielskim

• Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych

• Tworzenie zasobów edukacyjnych na platformie  

eNauczanie

• Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji nauko-

wej w specjalistycznych bazach danych

to tylko niektóre szkolenia, które będą realizowane w ra-
mach projektu  „Podniesienie kompetencji dydaktycznych 
nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”,  który 
został uruchomiony w marcu 2018 roku w ramach  
Programu PO WER.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy  
do kontaktu z Biurem Projektu:
dr Anna Zygma
Gmach Główny, pok. 100/1
Tel.: +48 58 347 25 75
Tel./faks: +48 58 347 27 58
E-mail: szkolenia.power34@pg.edu.pl

Fot. www.pl.fotolia.com
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Platforma eNauczanie Politechniki Gdańskiej 
już od dawna jest dostępna przez stronę 

WWW. Za jej pośrednictwem oferowanych jest 
ponad 1200 kursów (najwięcej oferują Wydział 
Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Fi-
zyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz 
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia 
na Odległość) prowadzonych przez prawie 
600 osób. Aplikacja mobilna wdrożona przez 
informatyków z Centrum Usług Informatycz-
nych PG pozwala na łatwe odczytywanie treści 
zamieszczanych na platformie na urządzeniach 
mobilnych.

– To znacznie wygodniejsze dla studentów, 
ponieważ nie muszą odczytywać na urządze-

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Łatwiejszy dostęp do 
platformy eNauczanie 
ze smartfonów

Przeglądaj kursy, pobieraj treści 
i rozwiązuj zadania z nową 
aplikacją mobilną platformy 
eNauczanie Politechniki Gdańskiej! 
Aplikacja pozwala na dostęp do 
treści zapisanych na platformie 
eNauczanie PG z poziomu 
urządzenia mobilnego z systemem 
Android lub iOS.

Badanie przeprowadzono wśród 1260 absolwen-
tów PG. Wyższa mediana występuje tylko wśród 

absolwentów Politechniki Wrocławskiej (6300 zł), Po-
litechniki Warszawskiej (7113 zł) oraz Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie (8228 zł).

Szczegółowe zestawienie można prześledzić 
na stronie autora raportu: wynagrodzenia.pl/ar-
tykul/wynagrodzenia-osob-z-tytulem-magistra-
wybranych-uczelni-wyzszych-w-polsce-w-2017-roku.

Zarobki absolwentów PG  
w czołówce uczelni w Polsce

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Wynagrodzenia osób z tytułem 
magistra wybranych uczelni wyższych 
w Polsce w 2017 roku przeanalizowała 
firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak. 
Jak wynika z jej badań, mediana 
wynagrodzeń całkowitych absolwentów 
studiów drugiego stopnia na Politechnice 
Gdańskiej wynosiła 6008 zł. Co więcej,  
25 proc. tych osób zarabiało nie mniej niż 
9215 zł, a 25 proc. nie więcej niż 4210 zł. 

Fot. Krzysztof Krzempek
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niach mobilnych treści przez stronę przeglądar-
ki, powiększać ich lub pomniejszać, aby były 
wygodne do odczytania. Wszystko jest dostoso-
wane do rozmiaru ekranu smartfona. Co więcej, 
istnieje możliwość pobierania treści zapisanych 
na platformie do wykorzystania bez połączenia 
internetowego. Do zalet aplikacji można też 
zaliczyć szybkie wyszukiwanie konkretnych kur-
sów na całej platformie. Ponadto aplikacja jest 
dostosowana do odczytywania i wyświetlania 
treści w różnych językach – wylicza inż. Mikołaj 
Grochowski z CUI, nadzorującego wdrożenie 
i dostosowanie projektu otwartego Moodle 
Mobile, na którym bazuje aplikacja.

Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG, z-ca 
dyrektora ds. rozwoju dydaktyki Centrum Na-
uczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 
PG, podkreśla, że dostosowanie wyświetlanych 
treści do rozmiaru ekranu w przypadku mate-
riałów edukacyjnych jest nie do przecenienia.

– Ważne jest również, że platforma eNau-
czanie jest zintegrowana z systemami uczelni 

oraz Mostem Wiedzy. Poprzez jedno logowanie 
student może korzystać zarówno z informacji 
związanych ze swoimi ocenami, przedmiotami 
na MojaPG i innymi aktywnościami oraz może 
korzystać z materiałów edukacyjnych przypisa-
nych do różnego rodzaju przedmiotów. Z kolei 
prowadzący zajęcia może przez MojaPG przypi-
sywać kursy na platformie do przedmiotów oraz 
automatycznie dopisywać całe grupy studentów 
do kursów. Ta aplikacja mobilna jest idealnym 
uzupełnieniem środowiska e-learningowego 
uczelni – dodaje doc. Anita Dąbrowicz-Tlałka. – 
Co więcej, mamy wielu użytkowników zewnętrz-
nych platformy eNauczanie (uczniów, uczestni-
ków projektów, osób z przemysłu), a aplikacja 
mobilna powoduje, że możemy w dowolnym 
czasie udostępniać nasze zasoby użytkownikom 
znajdującym się w dowolnym miejscu, wystarczy 
dostęp do smartfona.

Aktualizowana na bieżąco aplikacja otwiera 
też nowe możliwości w zakresie stosowania 
nowych metod i technik prowadzenia zajęć.

– Sto procent studentów posiada przy sobie 
smartfony. Co więcej, z badań, które przeprowa-
dziliśmy w tym roku akademickim, wynika, że 
ponad 90 procent studentów ma bezproblemowy 
dostęp do Internetu od pierwszych zajęć. Istnieje 
więc możliwość, aby z materiałów edukacyjnych 
na platformie eNauczanie studiujący korzystali 
bezpośrednio na zajęciach. Dodatkowo dzięki tej 
aplikacji za pomocą smartfona można przepro-
wadzać szybkie testy lub ankiety. Co więcej, 
ich wyniki są natychmiast dostępne i można je 
wyświetlić np. w postaci średniej lub z podziałem 
na progi punktowe czy wyniki osiągnięte przez 
poszczególne osoby. Taki test może być dostępny 
dla ściśle określonej grupy osób, ograniczony 
czasowo oraz z dostępem na hasło – mówi doc. 
Anita Dąbrowicz-Tlałka. Platforma umożliwia 
też prowadzenie dwujęzycznych kursów, wy-
świetlają się wtedy zasoby w wybranej wersji 
językowej. To doskonała pomoc w przypadku 
zajęć dla mieszanych grup językowych.

Projekt wspiera smartfony z systemem An-
droid (wersja od 4.4) oraz iOS (wersja od 9.0).

Link do pobrania aplikacji można znaleźć na 
stronie https://pg.edu.pl/enauczanie/mobilne.

Przykłady widoku elementów kursu z platformy eNauczanie na smartfonie
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Projekt, w ramach pierwszego budżetu 
obywatelskiego Politechniki Gdańskiej, 

realizował zespół studentów WETI i WM. 
Studenci byli zaangażowani w jego realizację 
zarówno w zakresie projektowania, jak i od 
strony technicznej oraz biznesowej. Pracowali 
w kilkuosobowych zespołach: informatycznym, 
elektronicznym i mechanicznym.

– W ramach budżetu obywatelskiego wpłynę-
ły dwa wnioski dotyczące systemu kolejkowego. 
Oba zostały zaakceptowane i przyznano po 30 
tys. zł na ich realizację. Studenci z obu wydzia-
łów połączyli siły i zamiast kupować gotowy pro-
dukt postanowili stworzyć system dedykowany, 
wykorzystujący funkcjonującą już Elektroniczną 
Legitymację Studencką oraz ogólnouczelnia-
ny system informatyczny zarządzany przez 
Centrum Usług Informatycznych – mówi dr inż. 
Krzysztof Nowicki, doc. PG z Katedry Teleinfor-
matyki na WETI.

Prace nad systemem prowadzono przez rok 
na WETI i WM w ramach projektów grupowych 
na studiach II stopnia. Studenci opracowali 

m.in. terminale dla pracowników dziekanatu, 
aplikację internetową służącą do administracji 
systemu, prototyp interfejsów użytkownika 
oraz szczegółową ponad 90-stronicową spe-
cyfikację wymagań systemowych. Zakupiony 
został sprzęt, m.in. drukarka biletowa i czytnik 
RFID. Przeprowadzono też ankiety preferencji 
wśród studentów.

Jak działa system kolejkowy? W holu przy 
dziekanacie na WETI stanęło urządzenie przy-
pominające wyglądem biletomaty znane  
z innych instytucji. Student loguje się za pomo-
cą karty studenckiej. Następnie wybiera właści-
wą kolejkę, np. „elektronika i telekomunikacja”, 
i odbiera wydrukowany numerek. Stanowiska 
w dziekanacie wyposażone są w tablety ze 
specjalną aplikacją. Przygotowana jest również 
aplikacja mobilna, która pozwala na zdalne 
zarezerwowanie miejsca w kolejce. W później-
szym terminie przewidywane są jej kolejne roz-
szerzenia, w tym rejestracja na konkretny dzień 
i godzinę czy możliwość odwołania wizyty.

– Głównym celem systemu było zmniejszenie 
nadmiernej liczby studentów przebywających 
w kolejce pod drzwiami do dziekanatu lub WKS. 
Duży wyświetlacz z numerkami oraz (niedługo 
zostanie wydana) aplikacja mobilna pozwolą na 
odejście od drzwi i odczekanie na swoją kolej na 
przykład… na wykładzie – mówi Robert Jan-
kowski, student drugiego semestru na studiach 
II stopnia na WETI, pełniący rolę kierownika 
grupy projektowej WETI. – Integracja systemu 
kolejkowego z systemem MojaPG pozwala na 
pobranie informacji o osobie w kolejce (imię, 
nazwisko, numer indeksu), co następnie jest 
wyświetlane na terminalach dla pracowników 
dziekanatu, pozwalając im na przygotowanie 
odpowiednich dokumentów studenta, który za 
chwilę wejdzie do dziekanatu.

Nad systemem pracowali studenci realizują-
cy projekty grupowe z WETI: Robert Jankowski, 
Szymon Kłos, Adrian Gołda, Karolina Stencel, 
Jakub Trzebiatowski, Krystian Bojeczko, oraz  
z WM: Karolina Jaedtke, Filip Sieja, Bartosz 
Szóstakowski, Artur Tarnowski. Wspomagali ich: 
Dawid Sosnowski (WM), Magdalena Krajewska 
(WETI – pierwszy stopień studiów, WKS), Jakub 
Makowski (WETI – pierwszy stopień studiów, 
WKS), Łukasz Kłos (pierwszy stopień studiów).

Opiekunami studentów są: dr inż. Stanisław 
Raczyński (część IT) i doc. Krzysztof Nowicki 
(część mechaniczna i koordynacja całości). 
Instalacje elektryczne przeprowadziła admini-
stracja WETI.

E-system kolejkowy już działa! 

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki uruchomiony został zintegrowany 
z ogólnouczelnianym systemem MojaPG system 
kolejkowy do dziekanatu i Wydziałowej Komisji 
Stypendialnej. Wkrótce identyczny zostanie 
wprowadzony także na Wydziale Mechanicznym.

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Fot. Krzysztof Krzempek



28 3 / 2 0 1 8PISMO PG

Z ŻYCIA UCZELNI

Awanse naukowe 

STANOWISKA

profesor zwyczajny

dr hab. Mariusz Mróz 

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1992 roku, a od 2018 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomuni-
kacji i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Specjalizuje się w dziedzinie sztuk muzycznych, 
dyscyplinie artystyczna dyrygentura. Stopień doktora sztuki muzycznej uzyskał w 2006 roku na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest dyrygentem Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, z którym 
koncertuje na scenach krajowych i zagranicznych (Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Meksyk, Dania, Szwecja, 
Estonia, Litwa, Rosja, Czechy, Austria, Słowenia, Włochy, Holandia, Węgry, Macedonia). Wraz z AChPG jest 
laureatem ponad 50 nagród i wyróżnień na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Został odznaczo-
ny Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej 
oraz Medalem Heweliusza.

STOPNIE NAUKOWE

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. inż. Rafał Tytus Bray

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Na Poli-
technice Gdańskiej został zatrudniony w 1989 roku w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na macierzystym 
wydziale. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska uzyskał w 2000 
roku. W roku 2018 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji: „Procesy 
w usuwaniu manganu, amoniaku i arsenu z wód podziemnych oraz możliwość jednoczesnego ich usuwania”. 
Specjalizuje się w technologii oczyszczania wody, w której to dziedzinie jest autorem i współautorem wielu 
publikacji i referatów naukowych. Od początku swojej pracy zawodowej współpracuje z przedsiębiorstwami 
wodociągowymi, w wyniku czego powstały m.in. liczne wdrożenia technologii oczyszczania wód podziemnych 
dla nowo budowanych i modernizowanych stacji uzdatniania wód.

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk muzycznych

prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. zw. PG

Pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki od 2013 
roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół hydroakustyki nieliniowej i jej zastosowania w bada-
niach środowiska morskiego. Stopień doktora uzyskała w 1990 roku. Prace nad konstrukcją i budową źródeł  
o dużym natężeniu oraz badanie ich pola bliskiego zaowocowały rozprawą habilitacyjną „Fale sprężyste  
o dużym natężeniu w wodzie” (2002). Zdobyte doświadczenie wykorzystała przy realizacji projektów badaw-
czych, których efektem są unikalne dane o strukturze górnej warstwy dna Zatoki Gdańskiej. Tytuł profesora 
otrzymała w 2017 roku. Jest wiceprzewodniczącą Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk i członkiem zarzą-
du International Commission for Acoustics.  
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prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Od 1993 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Doktorat w zakresie budownictwa obronił 
w 1997 roku na Uniwersytecie Tokijskim, habilitację uzyskał w 2007 roku na PG, tytuł profesora nauk tech-
nicznych w 2014 roku. Jego zainteresowania naukowe związane są z dynamiką konstrukcji metalowych oraz 
inżynierią sejsmiczną i parasejsmiczną. Jest autorem/współautorem blisko 300 publikacji oraz 2 patentów. 
Jego indeks Hirscha wg Web of Science wynosi 19. Brał udział w realizacji 10 projektów badawczych. Wypromo-
wał 5 doktorów (w tym 2 razy jako współpromotor za granicą). Otrzymał nagrodę Ministra Ochrony Środowi-
ska, nagrodę Wydziału IV PAN, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagrodę Polskiego Towarzystwa 
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (Oddział Warszawski), nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 
oraz 19 Nagród Rektora PG. 

dr hab. Ewa Augustin, prof. nadzw. PG

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, od 1986 roku pracuje w Katedrze Technologii Leków 
i Biochemii Wydziału Chemicznego PG. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1998 roku, stopień naukowy dok-
tora habilitowanego w 2015 roku, oba w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. Jest współauto-
rem 26 publikacji z listy JCR (IF >94, IH = 11), była kierownikiem w 4 projektach badawczych (MNiSW, Polpharma, 
NCN), głównym wykonawcą w 6 projektach, jest współautorem 1 patentu europejskiego. Została wyróżniona 
Nagrodą Specjalną Rektora PG za publikację o największym współczynniku IF w 2016 roku, Nagrodami Rektora 
PG za wyróżniającą się działalność naukową, działalność dydaktyczną oraz Nagrodą Rektora PG dla Najlep-
szego Opiekuna Roku. Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG

Jest absolwentem Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej (1987). Od 1987 roku pracuje w Katedrze 
Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (do 2014 r. Katedra Siłowni Okręto-
wych). Od 2012 roku pełni funkcję prodziekana ds. organizacji studiów WOiO PG. Stopień naukowy doktora 
nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1996 roku, doktora habilitowanego 
w 2014 roku. Od 2018 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalizuje się w za-
gadnieniach projektowania i eksploatacji siłowni statków specjalnych, głównie pogłębiarek, statków rybackich 
i statków górnictwa morskiego. Jest autorem 1 monografii, współautorem 1 podręcznika akademickiego oraz 
ponad 60 publikacji naukowych. Brał udział w kilku projektach badawczych, jednym kierował. Kilkakrotnie 
otrzymał Nagrodę Rektora za działalność naukową.

dr Tomasz Janowski, prof. nadzw. PG

Od 2016 roku pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, 
od 2017 roku jako kierownik katedry i od 2018 roku jako profesor nadzwyczajny. Jest też profesorem wizytują-
cym na Danube University Krems w Austrii i Lugano University w Szwajcarii oraz współredaktorem naczelnym 
czasopisma „Government Information Quarterly”. Doktorat z informatyki uzyskał w 1996 roku na Uniwersyte-
cie w Warwick w Wielkiej Brytanii, a uprawnienia równoważne habilitacji w naukach o zarządzaniu w 2017 roku 
na Politechnice Gdańskiej. W latach 1995–2016 pracował dla United Nations University w Chinach i Portugalii, 
gdzie kierował programem badawczo-rozwojowym w tematyce cyfrowego państwa. Jest współautorem ponad 
250 publikacji, w tym raportów dla: Banku Światowego, CTO, IDRC, ITU, Komisji Europejskiej, Microsoft, OBWE, 
UNDP, UNESCO i kilku administracji państwowych.

profesor nadzwyczajny
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dr hab. inż. Dariusz Karkosiński,  
prof. nadzw. PG

Od 1978 roku pracował w Zakładzie Maszyn 
Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki  
Morskiej i Przemysłowej ówczesnego  
Wydziału Elektrycznego PG. W roku 1986  
uzyskał stopień doktora nauk technicznych  
i rozpoczął pracę w Katedrze Energoelektroni-
ki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektro-
techniki i Automatyki. W roku 2007  
uzyskał stopień doktora habilitowanego  
w zakresie elektrotechniki i przeszedł do 
Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu 
WEiA. Był autorem wniosku, na podstawie 
którego WEiA uzyskał fundusz 5,4 mln zł na 
modernizację i rozbudowę 10 laboratoriów. 
Opracował zasady modernizacji automatyki 
elektroenergetycznej sieci rozdzielczej CERN 
w Genewie wdrożone w latach 2012–2015.  
W latach 2009–2015 był współautorem wnio-
sku i koordynatorem technologicznym bu-
dowy LINTE^2 o budżecie 52 mln zł. Uzyskał 
22 Nagrody Rektora za działalność naukową, 
dydaktyczną i organizacyjną oraz Medal KEN  
i Medal Złoty za Długoletnią Służbę. 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung,  
prof. nadzw. PG

Od 2017 roku pracuje w Katedrze Projektowa-
nia Środowiskowego na Wydziale Architek-
tury. Jest absolwentką WA PG. W latach 
1997–2017 pracowała na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej. Jej zaintereso-
wania naukowe skupiają się wokół zagadnień 
architektury proekologicznej. Stopień dok-
tora (2003) i doktora habilitowanego (2016) 
uzyskała na WA PW. Autorka i współautorka 
wielu publikacji, m.in. monografii „Łączenie 
zaawansowanych i tradycyjnych technologii 
w architekturze proekologicznej” (2012), 
„Współczesna architektura proekologiczna” 
(2012), „Kształtowanie przestrzenne architek-
tury ekologicznej w strukturze miasta” (2013), 
a także rozdziałów w monografiach i artyku-
łów w czasopismach naukowych. Otrzymała 
m.in. wyróżnienie Ministra Budownictwa i In-
frastruktury za pracę doktorską, stypendium 
Fundacji Nauki Polskiej, 2 Nagrody Rektora 
PW za osiągnięcia naukowe. 

Dofinansowanie NCN uzyskały następujące 
projekty z Politechniki Gdańskiej:

• „Molekularny mechanizm sprzężenia 
mechanochemicznego w syntazie ATP jako 
punkt wyjścia do opracowania nowych 
leków przeciwdrobnoustrojowych”, dr hab. 
inż. Jacek Czub, Wydział Chemiczny,  
1 597 600,00 zł (SONATA BIS 7)

• „Sea-snow POPs: wtórny obieg trwałych 
zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arkty-
ce”, dr Krystyna Kozioł, Wydział Chemiczny, 
1 250 230,00 zł (SONATA 13)

• „Wpływ właściwości wody hydratacyjnej 
na proces powstawania włókien amylo-
idowych”, dr inż. Piotr Bruździak, Wydział 
Chemiczny, 712 500,00 zł (SONATA 13)

• „Anodowe materiały katalityczne dla tlen-
kowych ogniw paliwowych bezpośrednio 
zasilanych biogazem (DIR-SOFCs)”, dr inż. 
Beata Bochentyn, Wydział Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej, 464 100,00 zł 
(SONATA 13)

• „Czynniki wpływające na konkurencyjność 
zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii 
nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze 
skróconą ścieżką usuwania azotu”, dr inż. Ja-
kub Drewnowski, Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, 426 590,00 zł (SONATA 13)

• „Zmiany charakterystyk hydrologicznych  
i klimatycznych i ich wpływ na naturalne eko-
systemy mokradłowe w latach 1900–2100”, 

Granty dla naszych  
naukowców

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Osiem projektów z Politechniki 
Gdańskiej otrzymało 
dofinansowanie przyznane przez 
Narodowe Centrum Nauki w ramach 
konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7 
i HARMONIA 9, a trzynaście  
w ramach konkursu MINIATURA 1.
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dr inż. Tomasz Berezowski, Wydział Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki,  
272 624,00 zł (SONATA 13)

• „Nowe materiały na warstwy ochronne dla 
stalowych interkonektorów tlenkowych 
ogniw”, dr hab. inż. Piotr Jasiński, Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 
799 330,00 zł (HARMONIA 9)

• „Wypalenie zawodowe: nowa konceptuali-
zacja w badaniach podłużnych z zastoso-
waniem analiz wielopoziomowych”, dr hab. 
Beata Basińska, Wydział Zarządzania  
i Ekonomii, 617 400,00 zł (HARMONIA 9)

SONATA 13 to konkurs skierowany do osób 
posiadających stopień naukowy doktora, uzy-
skany 2–7 lat przed rokiem wystąpienia z wnio-
skiem. Konkurs ma na celu wsparcie naukow-
ców rozpoczynających samodzielną karierę 
naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań 
o charakterze podstawowym z wykorzysta-
niem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego 
rozwiązania metodologicznego. W tej edycji do 
NCN wpłynęło 607 wniosków, z czego do finan-
sowania wybrano 151. Na realizację projektów 
zostaną przekazane prawie 93 mln zł.

SONATA BIS 7 jest konkursem na projekty 
badawcze mające na celu powołanie nowe-
go zespołu naukowego. Kierownikiem nowo 
utworzonej grupy badawczej może zostać 
osoba, która uzyskała stopień naukowy dokto-
ra w okresie 5–12 lat przed rokiem wystąpienia 
z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości 
niemal 155 mln zł otrzyma 86 z 338 zgłoszo-
nych projektów.

Do konkursu HARMONIA 9 można było 
zgłaszać projekty badawcze planowane w ra-
mach współpracy międzynarodowej. Do dzie-
wiątej edycji konkursu zgłoszono 202 projekty, 
z których 53 otrzymają finansowanie o łącznej 
wartości ponad 40 mln zł.

Z listami rankingowymi projektów zakwa-
lifikowanych do finansowania w konkursach 
SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9  
i HARMONIA 9 można zapoznać się na stronie 
internetowej Narodowego Centrum Nauki 
https://www.ncn.gov.pl/.

Projekty z Politechniki Gdańskiej, które 
zakwalifikowały się do finansowania w ramach 
konkursu MINIATURA 1:
• „Właściwości fotoelektrochemiczne warstw 

wanadanu bizmutu modyfikowanych kobal-
towymi pochodnymi heksacyjanometalana-
mi metali”, dr inż. Konrad Trzciński, Wydział 
Chemiczny, 49 500,00 zł

• „Zastosowanie wielokonfiguracyjnej meto-
dy Diraca-Focka do oszacowania wpływu 
elektronów swobodnych na elektryczne 
momenty dipolowe wybranych atomów 
diamagnetycznych”, dr inż. Paweł Syty, 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej, 32 890,00 zł

• „Badania oddziaływań pochodnych akry-
dyny oraz niesymetrycznych pochodnych 
bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi 
metodami spektroskopii NMR”, dr inż. To-
masz Laskowski, Wydział Chemiczny,  
50 000,00 zł

• „Wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego 
analogów) na toksyczność (potencjał en-
dokrynny) wybranych leków”, dr inż. Błażej 
Kudłak, Wydział Chemiczny, 49 940,00 zł

• „Wpływ procesów oczyszczania ścieków 
komunalnych na rozmieszczenie wybranych 
zanieczyszczeń nowej generacji”, dr inż. Ka-
tarzyna Kołecka, Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, 49 500,00 zł

• „Jonoselektywne warstwy receptorowe 
czujników optycznych dedykowane do 
wykrywania i oznaczania jonów o znaczeniu 
biologicznym i środowiskowym”, dr inż. 
Natalia Łukasik, Wydział Chemiczny,  
39 600,00 zł

• „Kompleksowe badania wpływu promienio-
wania mikrofalowego na efektywność rege-
neracji odpadów gumowych modyfikowa-
nych asfaltem ”, dr inż. Krzysztof Formela, 
Wydział Chemiczny, 49 933,00 zł

• „Ocena transdermalnego transportu kola-
genu i kwasu hialuronowego za pomocą no-
śników mikroemulsyjnych”, dr inż. Patrycja 
Szumała, Wydział Chemiczny, 49 500,00 zł

• „Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża 
złotego na właściwości luminescencyjne 
warstw ditlenku telluru domieszkowanego 
metalami ziem rzadkich”, dr Marcin Łapiń-
ski, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej, 48 400,00 zł

• „Badania architektoniczne kościołów fran-
ciszkanów w Barczewie i Chełmnie”, dr inż. 
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W ramach przeprowadzonej kompleksowej 
oceny zespoły KEJN przyznały jednost-

kom naukowym odrębne oceny punktowe za 
osiągnięcia, niezależnie w ramach każdego  
z czterech kryteriów: 
• osiągnięcia naukowe i twórcze;
• potencjał naukowy;
• praktyczne efekty działalności naukowej  

i artystycznej;
• pozostałe efekty działalności naukowej  

i artystycznej.
Poszczególnym kryteriom zostały przypisa-

ne wagi wyszczególnione w tabeli 1.
Do obliczenia wyników oceny według 

kryterium „osiągnięcia naukowe i twórcze” 
oraz kryterium „praktyczne efekty działalności 
naukowej i artystycznej” ustalone zostały, na 

Ocena parametryczna 
działalności naukowej 
jednostek

Mariusz Madajczyk
Dział Spraw Naukowych

Janusz Smulko
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki

Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych (KEJN) ocenił  
w 2017 roku działalność naukową 
i badawczo-rozwojową jednostek 
naukowych w Polsce za lata 
2013–2016. Ocenione zostały 993 
jednostki. Ewaluacja została 
przeprowadzona w grupach 
wspólnej oceny (GWO) ustalonych 
przez KEJN z uwzględnieniem 
specyfiki każdej z poddawanych 
ocenie grup oraz wielkości, rodzaju 
i profilu naukowego tych jednostek 
naukowych. 

arch. Piotr Samól, Wydział Architektury,  
20 350,00 zł

• „Różnorodność form i rozmiarów – nowa 
droga syntezy nanostruktur związków z gru-
py (NH4)XMYOZ (M = V, Mo, W)”, dr inż. Marta 
Prześniak-Welenc, Wydział Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej, 47 300,00 zł

• „Transparentne półprzewodniki diamentowe 
wytwarzane plazmochemicznie na bazie 
deuteru”, dr inż. Michał Sobaszek, Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 
46 200,00 zł

• „Modelowanie warunków hodowli mikroor-
ganizmów w celu różnicowania właściwości 
fizykochemicznych syntezowanych przez 
nie biosurfaktantów (bioMSRcalc)”, dr inż. 
Ilona Kłosowska-Chomiczewska, Wydział 
Chemiczny, 49 995,00 zł

Z wynikami konkursu MINIATURA 1 można 
zapoznać się na stronie internetowej NCN.

MINIATURA to konkurs skierowany do na-
ukowców ze stopniem doktora – na pojedyncze 
działania naukowe. Wsparcie w ramach pierw-
szej edycji konkursu otrzymało 828 naukow-
ców. Łączna kwota finansowania wyniosła  
29 972 208,00 zł. Jak informuje Narodowe Cen-
trum Nauki, w ramach konkursu sfinansowano 
m.in. 520 badań wstępnych, 87 badań pilotażo-
wych, 56 wyjazdów badawczych, 45 wyjazdów 
konferencyjnych oraz 35 kwerend.

Ogłoszenie drugiej edycji konkursu zaplano-
wano na kwiecień. W ramach konkursu  
MINIATURA 2 naukowcy ze stopniem nauko-
wym doktora będą mogli wnioskować  
o finansowanie badań wstępnych, badań 
pilotażowych, kwerend, staży naukowych, 
wyjazdów konferencyjnych, wyjazdów badaw-
czych lub konsultacyjnych. Nakład finansowy 
konkursu ma wynieść 20 mln zł.
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podstawie wykazu pracowników umieszczone-
go w ankiecie, wartości liczbowe parametrów 
N i N0, odpowiadające liczbie ocenianych na-
uczycieli akademickich oraz liczbie nauczycieli, 
którzy nie opublikowali ani jednej pracy. Ocenę 
przeprowadzono na podstawie informacji 
przedstawionych przez jednostki naukowe  
w ankietach złożonych w formie elektronicznej 
w Systemie Informacji o Nauce POL-on.

W porównaniu z wynikami oceny parame-
trycznej z roku 2013 o około 30 proc. wzrosła 
liczba jednostek naukowych kategorii A+ (z 36 
do 47) oraz wzrosła o blisko 10 proc. liczba jed-
nostek naukowych kategorii A (z 308 do 332). 
Jednocześnie zmniejszyła się liczba jednostek 
kategorii B (z 541 do 467) i wzrosła o około 
100 proc. liczba jednostek kategorii C (z 77 do 
147). Dla ocenianych wydziałów Politechniki 
Gdańskiej wyniki, w porównaniu z poprzednią 
oceną, uległy znaczącej poprawie i kształtują 
się według wartości podanych w tabeli 2. 

Najwyższą kategorią A+, świadczącą  
o wiodącym poziomie w skali całego kraju, 
wyróżnione zostały Wydziały Chemiczny oraz 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 
Kategorię A, oznaczającą bardzo dobry poziom 
prowadzonej działalności, otrzymały wydziały:
• Architektury; 
• Elektrotechniki i Automatyki;

Tab. 1. Kryteria ocen punktowych za osiągnięcia i ich waga

Tab. 2. Liczby wydziałów Politechniki Gdańskiej o danej kategorii w ramach ocen parame-
trycznych z 2013 i 2017 roku

Kryterium oceny Waga kryterium

Nauki humanistyczne i społeczne

Osiągnięcia naukowe i twórcze 65

Potencjał naukowy 15

Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej 5

Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej 15

Nauki  ścisłe i techniczne

Osiągnięcia naukowe i twórcze 65

Potencjał naukowy 10

Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej 15

Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej 10

A+ A B C

2013/2017 2013/2017 2013/2017 2013/2017

0/2 3/5 6/2 0/0

• Inżynierii Lądowej i Środowiska;
• Mechaniczny;
• Zarządzania i Ekonomii. 

Wydziały Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej oraz Oceanotechniki i Okrętow-
nictwa otrzymały kategorię B, oznaczającą 
zadowalający poziom prowadzonej działalności 
naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulu-
jącej innowacyjność gospodarki. Obie jednostki 
złożyły odwołania od decyzji i obecnie czekają 
na ich rozpatrzenie. Także inne wydziały złożyły 
odwołania od wybranych elementów oceny 
parametrycznej, które nie wpłyną na uzyskaną 
kategorię.

W skali kraju, w grupie nauk ścisłych  
i technicznych spośród ocenianych uczelni 
tylko 10 jednostek uzyskało kategorię A+.  
W grupie nauk humanistycznych i społecznych 
kategorię A+ uzyskało tylko 9 jednostek.

Wyniki oceny zostały udostępnione każ-
demu wydziałowi w Systemie prezentacji 
wyników ewaluacji jednostki, który umożliwia 
szczegółowy przegląd dorobku pracowników 
zgłoszonego w ankiecie jednostki. Możliwość 
szczegółowej analizy, które osiągnięcia zostały 
uwzględnione przez KEJN przy ocenie jed-
nostki, pozwoliła na przeprowadzenie oceny 
indywidualnego wkładu pracowników poszcze-
gólnych wydziałów. Podane informacje były 
podstawą do stworzenia wydziałowych rankin-
gów pracowników, którzy wnieśli największy 
wkład punktowy w ocenę swojego wydziału 
(tab. 3). Liczba osób wyróżnionych na wydziale 
jest proporcjonalna do liczby uwzględnianych 
w ocenie parametrycznej (liczby nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w tej jednostce). 
Warto zauważyć, że w ostatecznej ocenie, 
oprócz wkładu naukowego poszczególnych 
nauczycieli akademickich, duże znaczenie mia-
ła także żmudna praca administracyjna przy 
zbieraniu i wprowadzaniu danych do ankiety 
jednostki. Ten wkład należy wyraźnie podkre-
ślić, ponieważ system informatyczny stoso-
wany w ocenie nie był doskonały i wymagał 
dodatkowych wysiłków, aby zapewnić rzetelne 
przeprowadzenie oceny wydziałów.  
W niniejszym artykule prezentujemy zestawie-
nia pracowników naukowych, którzy wnieśli 
największy wkład w ocenę końcową poszcze-
gólnych wydziałów. W tabeli 4 wymieniono 
także pracowników administracyjnych, których 
działalność przyczyniła się najbardziej do 
sprawnego przeprowadzenia procesu para-
metryzacji. Decyzją rektora wymienionym 
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Tab. 3.Nauczyciele akademiccy z poszczególnych wydziałów, którzy wnieśli najwięcej punktów w proces parametryzacji za lata 2013–2016

Lp. Stopień/tytuł naukowy Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Liczba 
punktów

1 prof. dr hab. inż. arch. Lorens Piotr prof. zw. PG WA 209

2 prof. dr hab. inż. arch. Nyka Lucyna dziekan wydziału WA 166

3 mgr inż. Zielińska Monika asystent WA 152

4 dr hab. inż. arch. Sołtys Jacek prof. nadzw. PG WA 143

5 dr hab. inż. arch. Szczepański Jakub prodziekan ds. nauki WA 139

6 dr hab. inż. arch. Martyniuk-Pęczek Justyna prof. nadzw. PG WA 129

7 prof. dr hab. inż. Namieśnik Jacek rektor WCh 2558

8 prof. dr hab. inż. Darowicki Kazimierz prof. zw. PG WCh 569

9 prof. dr hab. Lisowska-Oleksiak Anna prof. nadzw. PG WCh 479

10 dr inż. Ryl Jacek adiunkt WCh 446

11 dr hab. inż. Jasińska-Walc Lidia adiunkt WCh 435

12 dr inż. Formela Krzysztof adiunkt WCh 407

13 prof. dr hab. inż. Polkowska Żaneta prof. zw. PG WCh 386

14 dr inż. Zielińska-Jurek Anna adiunkt WCh 360

15 dr hab. inż. Czub Jacek prof. nadzw. PG WCh 339

16 prof. dr hab. inż. Hupka Jan prof. zw. PG WCh 326

17 prof. dr hab. inż. Kamiński Marian prof. zw. PG WCh 272

18 dr hab. inż. Tobiszewski Marek adiunkt WCh 261

19 prof. dr hab. inż. Konieczka Piotr prof. zw. PG WCh 261

20 dr hab. inż. Datta Janusz prof. nadzw. PG WCh 253

21 dr inż. Kozieł Sławomir prof. wizytujący WETI 1509

22 dr hab. inż. Jasiński Piotr prof. nadzw. PG WETI 785

23 prof. dr hab. inż. Czyżewski Andrzej prof. zw. PG WETI 668

24 prof. dr hab. inż. Mrozowski Michał prof. zw. PG WETI 619

25 dr hab. inż. Bogdanowicz Robert prof. nadzw. PG WETI 611

26 prof. dr hab. inż. Smulko Janusz prorektor ds. nauki WETI 551

27 prof. dr hab. inż. Kostek Bożena prof. zw. PG WETI 430

28 dr hab. inż. Rak Jacek prof. nadzw. PG WETI 365

29 dr hab. inż. Dereniowski Dariusz prof. nadzw. PG WETI 364

30 prof. dr hab. inż. Niedźwiecki Maciej prof. zw. PG WETI 335

31 dr hab. inż. Stefański Tomasz adiunkt WETI 280

32 dr hab. inż. Meller Michał prof. nadzw. PG WETI 253

33 dr hab. inż. Jędrzejewska-Szczerska  
Małgorzata

prof. nadzw. PG WETI 247

34 dr inż. Sobaszek Michał adiunkt WETI 245

35 dr inż. Mironowicz Piotr adiunkt WETI 240

36 dr inż. Sadowski Jarosław adiunkt WETI 213

37 dr hab. inż. Redlarski Grzegorz prof. nadzw. PG WEiA 412

38 dr hab. inż. Guziński Jarosław prof. nadzw. PG WEiA 372

39 dr inż. Bartłomiejczyk Mikołaj adiunkt WEiA 265

40 dr hab. inż. Lewicki Arkadiusz prof. nadzw. PG WEiA 251

41 dr hab. inż. Morawiec Marcin prof. nadzw. PG WEiA 246
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Lp. Stopień/tytuł naukowy Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Liczba 
punktów

42 prof. dr hab. inż. Nieznański Janusz dziekan wydziału WEiA 225

43 dr inż. Szczepankowski Paweł adiunkt WEiA 188

44 dr inż. Małkowski Robert starszy wykładowca WEiA 184

45 dr hab. inż. Duzinkiewicz Kazimierz prof. nadzw. PG WEiA 171

46 prof. dr hab. Horodecki Paweł prof. zw. PG WFTiMS 999

47 dr inż. Karczewski Jakub adiunkt WFTiMS 930

48 dr hab. inż. Klimczuk Tomasz prof. nadzw. PG WFTiMS 763

49 dr hab. Guthmuller Julien prof. nadzw. PG WFTiMS 567

51 prof. dr hab. inż. Gazda Maria prof. zw. PG WFTiMS 434

52 dr inż. Dziedzic Jacek adiunkt WFTiMS 210

53 dr inż. Mielewczyk-Gryń Aleksandra adiunkt WFTiMS 192

54 prof. dr hab. inż. Tejchman-Konarzewski Andrzej prof. zw. PG WILiŚ 647

55 prof. dr hab. inż. Jankowski Robert prof. zw. PG WILiŚ 388

56 dr hab. inż. Gajewska Magdalena prodziekan ds. nauki WILiŚ 383

57 dr hab. inż. Ambroziak Andrzej prof. nadzw. PG WILiŚ 243

58 dr hab. inż. Wojciechowska Ewa prof. nadzw. PG WILiŚ 211

59 dr hab. inż. Łuczkiewicz Aneta prof. nadzw. PG WILiŚ 177

60 prof. dr hab. inż. Mąkinia Jacek prof. zw. PG WILiŚ 165

61 prof. dr hab. inż. Kłosowski Paweł prof. zw. PG WILiŚ 162

62 dr hab. inż. Gąsiorowski Dariusz adiunkt WILiŚ 159

63 dr inż. Konopińska-Zmysłowska Violetta adiunkt WILiŚ 145

64 dr hab. inż. Szymkiewicz Adam prof. nadzw. PG WILiŚ 140

65 prof. dr hab. inż. Chróścielewski Jacek prof. zw. PG WILiŚ 139

66 dr hab. inż. Rucka Magdalena prof. nadzw. PG WILiŚ 127

67 dr inż. Drewnowski Jakub adiunkt WILiŚ 125

68 dr hab. inż. Przyborski Marek prodziekan ds. współpracy i innowacji WILiŚ 125

69 dr inż. Jaskuła Piotr adiunkt WILiŚ 139

70 dr inż. Miśkiewicz Mikołaj adiunkt WILiŚ 155

71 dr hab. inż. Śliwiński Paweł prodziekan ds. innowacji i organizacji 
dydaktyki

WM 340

72 prof. dr hab. inż. Orłowski Kazimierz prof. zw. PG WM 332

73 prof. dr hab. inż. Mikielewicz Dariusz dziekan wydziału WM 302

74 dr inż. Jasiński Ryszard starszy wykładowca WM 270

75 dr hab. inż. Szkodo Marek prof. nadzw. PG WM 258

76 prof. dr hab. inż. Barylski Adam prof. zw. PG WM 219

77 prof. dr hab. inż. Kaliński Krzysztof prof. zw. PG WM 178

78 dr inż. Matuszewski Leszek adiunkt WOiO 415

79 dr hab. inż. Rowiński Lech prof. nadzw. PG WOiO 292

80 dr inż. Śmiałek-Telega Małgorzata starszy wykładowca WOiO 290

81 dr hab. inż. Litwin Wojciech prodziekan ds. nauki WOiO 203

82 prof. dr hab. inż. Szymczak Czesław prof. zw. PG WOiO 171

83 prof. dr hab. inż. Girtler Jerzy prof. zw. PG WOiO 166

84 prof. dr hab. inż. Szczerbicki Edward prof. zw. PG WZiE 565

85 dr hab. Wolszczak-Derlacz Joanna prof. nadzw. PG WZiE 265
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zacji nie byłyby tak doskonałe, potwierdzające 
naszą wysoką pozycję w kraju.

Już teraz wiadomo, że kolejna ocena nie bę-
dzie przeprowadzona na tych samych zasadach. 
Od kilku miesięcy Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego prowadzi intensywne prace 
nad nową wersją ustawy regulującej szkolnictwo 
wyższe, nazywaną Ustawą 2.0. W związku z tym 
zmienią się również zasady ewaluacji jednostek. 
Obecnie trwają prace nad szczegółowymi zało-
żeniami do oceny, które powinny być wkrótce 
przedstawione społeczności akademickiej. 
Zgodnie z projektami Ustawy 2.0 nowa ocena 
będzie obejmowała lata 2017–2020 i zostanie 
przeprowadzona w 2021 roku.

W związku z przewidywanymi w Ustawie 
2.0 zmianami ocena parametryczna będzie 
przeprowadzana dla całej uczelni w obrębie 
dyscyplin naukowych, według proponowanej 
nowej i zredukowanej liczbowo listy, bez oceny 
poszczególnych wydziałów, jak to obowiązy-
wało dotychczas. Planowane jest przyjęcie 
podziału na dyscypliny zbliżonego do podziału 
według klasyfikacji OECD, co przełoży się na 
ograniczenie ich liczby do około 40–50 (do tej 
pory obowiązywał podział na 102 dyscypliny). 
Przewiduje się, że dominujący charakter  
w przyszłej ocenie parametrycznej będzie 
miała ocena osiągnięć naukowych w postaci 
publikacji i patentów. Najprawdopodobniej  
w ocenie każdego nauczyciela akademickie-
go będzie uwzględnianych tylko kilka jego 
najlepiej punktowanych prac (np. od 3 do 6 
najlepszych publikacji). Natomiast rozwój 
kadry (m.in. uzyskane tytuły i stopnie naukowe 
uwzględniane dotychczas w kryterium „poten-
cjał naukowy”) nie będzie miał znaczenia.

Doświadczenia obecnej parametryzacji 
wskazują na konieczność usprawnienia spo-
sobu rejestrowania publikacji, które mogą być 
identyfikowane dla poszczególnych nauczycieli 
akademickich na podstawie identyfikatora 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
– unikatowego międzynarodowego systemu 

osobom przyznane zostaną jednorazowe do-
datki specjalne. Dziekani niektórych wydziałów 
ufundowali dla wybranych pracowników także 
nagrody pieniężne ze środków wydziałowych. 
Listę tych osób prezentuje tabela 5. Niezależnie 
od przedstawionych list podziękowania należą 
się całej społeczności Politechniki Gdańskiej, 
bez zaangażowania której wyniki parametry-

Tab. 4. Pracownicy poszczególnych jednostek wyróżnieni za wkład w prace administra-
cyjne podczas parametryzacji za lata 2013–2016

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Jednostka

1 Burba Patrycja referent administracyjny WA

2 Wojnowska Alicja specjalista WCh

3 Regliński Sebastian specjalista WCh

4 Bujnowska Anna samodzielny referent WETI

5 Śmierzchalski Roman prodziekan ds. nauki WEiA

6 Augusiak Andrzej prodziekan ds. rozwoju WEiA

7 Grzybkowska  
Katarzyna

dyrektor administracyjny WEiA

8 Pankowska Katarzyna starszy specjalista WEiA

9 Kempa Marzena specjalista WFTiMS

10 Sobolewska-Chejma-
nowska Joanna

starszy specjalista WILiŚ

11 Tarkowska  Monika główny specjalista WILiŚ

12 Grudzień-Dawidowicz 
Katarzyna

główny specjalista WILiŚ

13 Połubok Wojciech dyrektor administracyjny WM

14 Czarnecka Katarzyna główny specjalista WM

15 Węgrzyniak Beata specjalista WM

16 Bikonis Małgorzata specjalista WOiO

17 Czajkowska Elżbieta starszy specjalista WOiO

18 Bobkiewicz Anna specjalista WOiO

19 Żuk Robert specjalista WOiO

20 Leja Krzysztof prodziekan ds. nauki WZiE

21 Bednarczuk Olimpia specjalista WZiE

22 Madajczyk Mariusz kierownik DSN

Lp. Stopień/tytuł naukowy Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Liczba 
punktów

86 dr hab. Basińska Beata prof. nadzw. PG WZiE 217

87 dr hab. inż. Parteka Aleksandra prof. nadzw. PG WZiE 211

88 dr hab. inż. Grudowski Piotr prof. nadzw. PG WZiE 167

89 dr inż. Orłowski Aleksander adiunkt WZiE 157

90 dr hab. Banasik Przemysław adiunkt WZiE 154
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Tab. 1. Publikacje aktualnie zatrudnionych pracowników Politechniki Gdańskiej w czasopismach z największą wartością liczbową współczynnika oddzia-
ływania (Impact Factor – wg listy JCR z 2016 r.) – opracowano na podstawie publikacji z afiliacją Politechniki Gdańskiej zdokumentowanych w MojaPG 
według stanu na dzień 8 lutego 2018 r.

Prezentujemy kolejne zestawienia dotyczące aktywności naukowej 
pracowników, które planujemy cyklicznie uaktualniać. Zachęcamy do 
odwiedzin strony internetowej Działu Spraw Naukowych, gdzie pod 
adresem: https://pg.edu.pl/dsn/analizy będą dostępne pełne analizy.

Nauka na Politechnice Gdańskiej

Mariusz Madajczyk
Dział Spraw Naukowych

Czasopismo IF 2016 Artykuł

Chemical Reviews 47,928 Olkowska E., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Analytics of Surfactants in the Environment: Pro-
blems and Challenges // CHEMICAL REVIEWS. -Vol. 111, iss. 9 (2011), s.5667-5700

Chemical Reviews 47,928 Spietelun A., Kloskowski A., Chrzanowski W., Namieśnik J.: Understaiding solid-phase micro-
extraction: key factors influencing the extraction process and trends in improving the techni-
que // CHEMICAL REVIEWS. -Vol. 113, iss. 3 (2013), s.1667-1685

Chemical Reviews 47,928 Płotka-Wasylka J., Morrison C., Biziuk M., Namieśnik J.: Chemical Derivatization Processes 
Applied to Amine Determination in Samples of Different Matrix Composition // CHEMICAL 
REVIEWS. -Vol. 115, nr. 11 (2015), s.4693-4718

Nature 40,137 Schaak R., Klimczuk T., Foo M., Cava R.: Superconductivity phase diagram of NaxCoO2⋅1.3H2O 
// NATURE. -Vol. 424, iss.6948  (2003), s.527-529

Chemical Society Reviews 38,618 Tobiszewski M., Mechlińska A., Namieśnik J.: Green analytical chemistry: theory and practice // 
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS. -Vol. 39, iss.8  (2010), s.2869-2878

Tab. 5. Osoby wyróżnione przez dziekanów wydziałów za 
szczególny wkład do parametryzacjiLp. Stopień/ 

tytuł naukowy Nazwisko i imię Stanowisko Wydział
Liczba 
punk-
tów

1 dr inż. arch. Borucka Justyna prodziekan 
ds. rozwoju

WA 127

2 dr hab. inż. Wołoszyn Mirosław prodziekan 
ds. organiza-
cji studiów

WEiA 155

3 dr hab. inż. Czapp Stanisław prof. nadzw. 
PG

WEiA 138

4 dr inż. Piotrowski Robert adiunkt WEiA 130

5 dr inż. Jarzębowicz Leszek adiunkt WEiA 130

6 dr inż. Szulwic Jakub adiunkt WILiŚ 337

7 dr hab. inż. Łabanowski Jerzy adiunkt WM 156

8 prof. dr hab. inż. Wasilczuk Michał prof. zw. PG WM 148

9 dr hab. inż. Olszewski Artur adiunkt WM 140

10 prof. dr hab. inż. Ejsmont Jerzy prof. zw. PG WM 137

11 dr hab. inż. Wajs Jan adiunkt WM 132

12 dr inż. Zięba Małgorzata adiunkt WZiE 136

13 dr hab. Lechman Ewa prof. nadzw. 
PG

WZiE 110

identyfikacji autorów publikacji naukowych. To 
powoduje, że nauczyciele akademiccy Politech-
niki Gdańskiej powinni podjąć starania, aby po-
zyskać ten identyfikator i powiązać z nim swoje 
publikowane prace. Szczegółowe informacje 
na temat identyfikatora ORCID można znaleźć 
w artykule „Analiza cytowań” („Pismo PG” nr 
1/2018) lub na stronie Biblioteki PG, gdzie jest 
dostępna szczegółowa instrukcja, jak przypisać 
swoim pracom identyfikator ORCID. Przewi-
duje się także przeprowadzenie w najbliższym 
czasie specjalnego szkolenia dla zaintereso-
wanych nauczycieli. Informacje o szkoleniu 
będą dostępne w Biuletynie oraz na stronie 
PG. Zachęcamy także do lektury artykułu dr 
Anny Wałek w  lutowym numerze „Pisma PG” 
(2/2018) na temat identyfikatora ORCID.
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Czasopismo IF_2016 Artykuł

Chemical Society Reviews 38,618 Spietelun A., Pilarczyk M., Kloskowski A., Namieśnik J.: Current trends in solid-phase micro-
extraction (SPME) fibre catings // CHEMICAL SOCIETY REVIEWS. -Vol. 39, iss. 11 (2010), s.4524-
4537

Reviews of Modern Physics 36,917 Horodecki R., Horodecki P., Horodecki M., Horodecki K.: Quantum entanglement // REVIEWS 
OF MODERN PHYSICS. -Vol. 81, nr.  2 (2009), s.865-942

Nature Physics 22,806 Morosan E., Zandbergen H., Dennis B., Bos J., Onose Y., Klimczuk T., Ramirez A., Ong N., Cava R.: 
Superconductivity in CuxTiSe2// Nature Physics. -Vol. 2., iss.8 (2006), s.544-550

Advanced Materials 19,791 Grima J., Winczewski Sz., Mizzi L., Grech M., Cauchi R., Gatt R., Attard D., Wojciechowski K., 
Rybicki J.: Tailoring Graphene to Achieve Negative Poisson's Ratio Properties// ADVANCED 
MATERIALS. -Vol. 27, iss. 8 (2015), s.1455-1459

Progress in Energy  
and Combustion Science

17,382 Klugmann-Radziemska E.: Thermal performance of Si and GaAs based solar cells and modules// 
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE. -Vol. 29, iss.5  (2003), s.407-424

Advanced Energy Materials 16,721 Dicicco A., Giglia A., Gunnella R., Koch S., Mueller F., Nobili F., Pasqualini M., Passerini S., Tossici 
R., Witkowska A.: SEI Growth and Depth Profiling on ZFO Electrodes by Soft X-Ray Absorption 
Spectroscopy // Advanced Energy Materials. -Vol. 5, iss. 18 (2015), s.1-6

GUT 16,658 Kotłowski R., Bernstein C., Sepehri S., Krause D.: High prevalence of Escherichia coli belonging 
to the B2+D phylogenetic group in inflammatory bowel disease // GUT. -Vol. 56, nr. 5 (2007), 
s.669-675

Light-Science & Applications 14,098 Pluciński J., Frydrychowski A.: Influence of pulse waves on the transmission of near-infrared 
radiation in outer-head tissue layers.// Light-Science & Applications. -Vol. 10, iss. 3 (2017), s.287-
291

Journal of the American 
Chemical Society

13,858 Chakraborty A., Wu A., Witt D., Lagona J., Fettinger J., Isaacs L.: Diastereoselective formation 
of glucoluril dimers: isomerization mechanismand implications for cucurbit[n]uril synthesis// 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. -Vol. 124, iss. 28 (2002), s.8297-8306

Journal of the American 
Chemical Society

13,858 Makowiec S., Warmuth R.: Photochemical and thermal reaction of intermediates in the 
phenylnitrene rearangment inside a hemicarcerand// JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL 
SOCIETY. -Vol. 129, iss. 5 (2007), s.1233-1241

Journal of the American 
Chemical Society

13,858 Neumann A., Bagiński M., Czub J.: How do sterols determine the antifungal activitiy of ampho-
tericin B? Free energy of binding between the drug and its membrane targets.// JOURNAL OF 
THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. -Vol. 132, iss. 51 (2010), s.18266-18272

Journal of the American 
Chemical Society

13,858 Czub J., Grubmuller H.: Rotation Triggers Nucleotide-Independent Conformational Transition 
of the Empty β Subunit of F1-ATPase// JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. -Vol. 
136, iss. 19 (2014), s.6960-6968

Journal of the American 
Chemical Society

13,858 Czub J., Wieczór M., Prokopowicz B., Grubmüller H.: Mechanochemical Energy Transduction 
during the Main Rotary Step in the Synthesis Cycle of F1-ATPase// JOURNAL OF THE AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY. -Vol. 139, iss. 11 (2017), s.4025-4034

Coordination Chemistry 
Reviews

13,324 Dołęga A.: Alcohol dehydrogenase and its simple inorganic models// COORDINATION CHEMI-
STRY REVIEWS. -Vol. 254, iss. 7-8 (2010), s.916-937

Coordination Chemistry 
Reviews

13,324 Guthmuller J., Wächtler M., González L., Dietzek B.: Analysis and characterization of coordina-
tion compounds by resonance Raman spectroscopy // COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS. 
-Vol. 256, iss.15-16 (2012), s.1479-1508

Nature Communications 12,124 Banaszek K., Horodecki P., Karpiński M., Radzewicz C.: Quantum mechanical which-way expe-
riment with an internal degree of freedom// Nature Communications. -Vol. 4, nr. 2594 (2013), 
s.1-7

Nature Communications 12,124 Luo H., Krizan J., Muechler L., Haldolaarachchige N., Klimczuk T., Xie W., Fuccillo M., Felser C., 
Cava R.: A large family of filled skutterudites stabilized by electron count// Nature Communi-
cations. -Vol. 6,  (2015), s.1-40

Nature Communications 12,124 Brandão F., Piani M., Horodecki P.: Generic emergence of classical features in quantum Darwi-
nism// Nature Communications. -Vol. 6, nr. 7908 (2015), s.1-13

Nature Communications 12,124 Brandão F., Ramanathan R., Grudka A., Horodecki K., Horodecki M., Horodecki P., Szarek T., Wo-
jewódka H.: Realistic noise-tolerant randomness amplification using finite number of devices// 
Nature Communications. -Vol. 7,  (2016), s.11345-11350

Angewandte Chemie-Inter-
national Edition

11,994 Gdaniec M., Jankowski W., Milewska M., Połoński T.: Supramolecular  Assemblies of Hydrogen 
Bonded Carboxylic Acid Dimers Mediated by  Phenyl-Pentafluorophenyl  Stacking  Interac-
tions. // ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION. -Vol. 42, iss.33 (2003), s.3903-3906
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Tab. 2.  Sukcesy pracowników PG w kształceniu kadr naukowych. Prezentujemy zestawienie aktualnie zatrudnionych (stan na 8 lutego 2018 r.) pracow-
ników PG uwzględniające liczbę wypromowanych doktorów od początku kariery zawodowej. Tabela prezentuje dane o osobach, które wypromowały co 
najmniej dziewięciu doktorów. Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji otrzymanych bezpośrednio od pracowników oraz z wydziałów

Lp. Tytuł/
stopień Imię Nazwisko Wydział

Liczba wypromowanych doktorów
Data uzyskania  
stopnia dr hab.łącznie w tym jako drugi  

promotor

1 prof. Jacek Namieśnik WCh 79 14 1985-12-04

2 prof. Jan Hupka WCh 37 6 1989-06-29

3 prof. Henryk Krawczyk WETI 25  1987-12-22

4 prof. Kazimierz Darowicki WCh 22  1995-12-13

5 prof. Piotr Dominiak WZiE 19  1989-10-04

6 prof. Michał Mrozowski WETI 18  1994-07-12

7 prof. Eugeniusz Kozaczka WOiO 17  1980-06-27

8 prof. Tadeusz Stolarski WM 17  1981-05-27

9 prof. Marek Kubale WETI 16  1989-05-23

10 prof. Sławomir Milewski WCh 16  1994-06-15

11 prof. Antoni Nowakowski WETI 16  1985-06-24

12 prof. Marek Biziuk WCh 15 2 1995-02-27

13 prof. Zbigniew Krzemiński WEiA 15  1991-12-10

14 prof. Andrzej Stateczny WILIŚ 15  1991-10-24

15 prof. Helena Janik WCh 14 5 2006-06-20

16 prof. Janusz Górski WETI 13  1991-06-28

17 prof. Andrzej Czyżewski WETI 12  1992-06-12

18 prof. Krystyna Dzierzbicka WCh 12 4 2005-06-01

19 prof. Jerzy Mazur WETI 12  1983-06-15

20 prof. Bożena Kostek WETI 11  2000-09-25

21 prof. Edward Szczerbicki WZiE 11  1993-07-01

22 prof. Józef Woźniak WETI 11  1991-03-26

23 prof. Andrzej Zieliński WM 11  1990-11-22

24 prof. Ryszard Andruszkiewicz WCh 10  1996-03-13

25 prof. Franciszek Bławat WZiE 10  1989-05-11

26 prof. Józef Haponiuk WCh 10 1 2003-03-12

27 prof. Piotr Konieczka WCh 10 4 2008-06-20

28 prof. Dariusz Mikielewicz WM 10  2002-11-15

29 prof. Maciej Niedźwiecki WETI 10  1991-03-19

30 prof. Jan Szantyr WM 10  1986-01-21

31 prof. Zygfryd Domachowski WOiO 9 1972-12-09

32 prof. Zbigniew Lubośny WEiA 9 4 1999-11-09

33 prof. Lucyna Nyka WA 9 2007-06-06

34 prof. Włodzimierz Przybylski WM 9 1 1993-07-30 (prof.)

35 prof. Andrzej Tejchman-Konarzewski WILiŚ 9 1996-11-12

36 prof. Edmund Wittbrodt WM 9 1984-04-27
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Rozmawiamy z dr. inż. Błażejem Kudłakiem 
z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału 

Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
Agata Cymanowska: Można je znaleźć  

w plastikowych butelkach i opakowaniach 
żywności, puszkach, sprzęcie elektronicz-
nym, chemii gospodarczej, kosmetykach, 
meblach, zabawkach, artykułach niemow-

lęcych itd., a więc właściwie w większości 
przedmiotów, z którymi mamy kontakt na co 
dzień. Czym są czynniki endokrynnie czynne 
– EDC (Endocrine Disrupting Chemicals lub 
Endocrine Disruptors) – i na czym polega ich 
szkodliwe działanie?

Błażej Kudłak: Czynniki EDC przenikają do 
organizmu przez skórę, razem z żywnością czy 
wdychanym powietrzem. Ze względu na swoją 
strukturę mają podobną budowę do hormonów 
naturalnie występujących u ludzi. Potrafią „na-
śladować” działanie naturalnych hormonów lub 
zaburzyć ich wydzielanie. Jeżeli znajdą się  
w organizmie człowieka, wraz z układem 
krążenia, docierają do docelowych receptorów 
hormonalnych w każdej tkance i wywołują takie 
reakcje, jakie powinny wywoływać naturalne 
hormony. Czasem zawyżają siłę bodźca, który 
dociera do danego organu, a czasem zaniżają, 
zaburzając tym samym funkcjonowanie orga-
nizmu. Mogą występować także substancje, 
które jako takie nie działają jak hormony, ale na 
przykład wiążą hormony naturalnie występujące 
w organizmie i wówczas organ docelowy, choć 
powinien, nie zostaje wzbudzony. Większość 
organów w organizmie działa na zasadzie pętli 
sprzężenia zwrotnego. Jeżeli organ docelowy 
nie otrzyma bodźca, do układu, który normalnie 
wysyła hormony, trafia taki sygnał i zwiększa 
on produkcję danych hormonów. Z kolei jeżeli 
organizm produkuje więcej hormonów, które są 

Ultraszybki test pomoże wykryć szkodliwe 
związki w organizmie

Rozmawia

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Detoxed Home, spółka spin-off Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, opracowuje pierwszy na świecie szybki 
zestaw diagnostyczny do wykrywania wybranych związków endokrynnie 
czynnych (EDC) w moczu. Utworzona w połowie 2016 roku spółka uzyskała 
na realizację tego projektu grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w wysokości 3 mln zł (80 proc. wartości projektu). Zespół Detoxed Home 
tworzą Aleksandra Szybiak (dietetyk kliniczny), Aleksandra Rutkowska 
(biotechnolog), Błażej Kudłak (chemik analityk) oraz Szymon Graczyk 
(programista).

Fot. Zbigniew Wszeborowski
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następnie przechwytywane przez te substancje, 
to organy dokrewne w pewnym sensie „zalewa-
ją” organizm, którego działanie jest zaburzone. 
To oczywiście tylko jeden z uproszczonych 
przykładów.

Kto jest najbardziej narażony na szkodliwe 
działanie czynników EDC?

To kwestia stężeń i dawek, ale też wieku danej 
osoby, płci. Najgorszy wpływ czynniki endokryn-
nie czynne mają na niemowlęta i kobiety w ciąży. 
Zakładając w sposób uproszczony na potrzeby 
tej rozmowy, że dawka to ilość danej substancji 
na kilogram masy ciała czy tkanki docelowej, 
przypuśćmy, że w organizmie ciężarnej przy 
wadze 70 kg krąży 5 mg tych substancji,  
a więc 5 mg na 70 kg. Jeżeli jednak kobieta jest  
w pierwszym trymestrze ciąży i płód ma 5 czy  
10 g, to przy zachowaniu specyficznej równowa-
gi z wodami płodowymi, stężenie to wynosi 5 mg 
na 5 czy 10 g. Ponadto jeśli kobieta przyjmuje ja-
kieś hormonalne terapie zastępcze, czynniki EDC 
mogą wpływać na wydajność działania zaleco-
nych przez lekarza dawek. W przypadku osób 
leczących się np. na depresję, już niezależnie od 
płci, mogą też mieć wpływ na działanie substan-
cji psychoaktywnych. Pomiędzy substancjami 
hormonopodobnymi, endokrynnie czynnymi  
a psychoaktywnymi może nastąpić antagonizm 
i epizody depresyjne czy maniakalne mogą się 
nasilać, nie wiadomo właściwie dlaczego. Te 
zależności zostały już naukowo uwodnione.

W których przedmiotach stężenie sub-
stancji endokrynnie czynnych jest najwyż-
sze?

Na przykład w meblach z płyt – w postaci 
dodatków do kleju czy spoiw, które powoli  
przechodzą do powietrza, a my je wdychamy,  
w dywanach (także w wełnianych – w zależności 
od impregnatu), meblach tapicerowanych.  
Kiedyś, gdy ekipy budowlane wykańczały 
mieszkania, przez kwartał lub pół roku zalecano 
lokatorom nie wprowadzać się do nich. Dziś  
w niedzielę kończą kłaść panele, a w ponie-
działek rodziny mogą się wprowadzać. Więc 
to narażenie jest większe. Jeśli materiały były 
długo przechowywane w niskich temperaturach, 
a w pokoju jest ciepło, to szkodliwe substancje 
zaczynają z nich „parować” w znaczniejszym 
stopniu. Gdy wsiadamy do nowego samochodu, 
to mówi się, że „pachnie nowością”. Ten specy-
ficzny zapach to właśnie substancje emitowane 
z plastików i tapicerki. Są to bromowane lub 

chlorowane opóźniacze spalania. W przypadku 
elektroniki dotyczy to głównie nowych urządzeń, 
stężenie czynników EDC spada bowiem wraz  
z czasem użytkowania tych urządzeń. Podwójnie 
szkodliwe pod tym względem są kosmetyki – do 
składników dodawane są np. parabeny, pochod-
ne ftalanów, które są również substancjami 
konserwującymi, ponadto czynniki EDC zawarte 
są też w opakowaniach.

W ramach działań Detoxed Home sporo 
uwagi poświęcacie żywności…

Nie tylko dlatego, że w przypadku żywności 
najłatwiej jest wprowadzić w życiu zmiany, 
ale także dlatego, że najprościej jest oszaco-
wać wpływ. Stosunkowo łatwo jest wykonać 
analizę żywności i opakowania i stwierdzić, ile 
substancji z danego typu opakowania przecho-
dzi do żywności. Kiedy mówimy o szkodliwości 
działania substancji EDC, nie chodzi jednak o to, 
żebyśmy popadali w przesadę i wrócili do jaskiń. 
Warto jednak wprowadzać pewne nawyki, które 
na pewno wyjdą nam na zdrowie, np. wyciągać 
żywność z plastikowych i przekładać do szkla-
nych opakowań, wówczas stężenie tych sub-
stancji w żywności spada. Oczywiście jeśli oka-
zjonalnie zje się coś „z puszki”, to nic tragicznego 
w skutkach się nie stanie. Jednak jeśli chodzi  
o gospodarkę hormonalną organizmu, to właśnie 
długotrwałe spożywanie kwaśnych produktów 
puszkowanych (np. konserwa z rybą w pomi-
dorach) czy z alkoholem (piwo w puszce) jest 
najbardziej niebezpieczne. Na wykresach widać, 
jak pojawiają się zupełnie nowe widma już po 
zalaniu puszki wodą w temperaturze pokojowej. 
Jeśli z materiału opakowaniowego ubyły pewne 
substancje, plastyfikatory, to znaczy, że przeszły 
one do wody. Kiedy dochodzi bardziej agresywny 
czynnik, jak kwas octowy lub alkohol, to ubytki 
są jeszcze bardziej znaczące. W przypadku 
opakowań kartonowych, jak „tetrapaki”, tam, 
gdzie jest polietylen wysokiej gęstości, praktycz-
nie zjawisko to nie występuje. Dlatego produkty 
kwaśne, np. mleko czy soki, z tych względów 
lepiej kupić w kartonie niż plastikowej butelce,  
a najlepiej w szkle.

Czy produkty oznaczone jako „bez BPA”, 
„bez bisfenolu A” są bezpieczne?

Przeważnie to chwyt reklamowy. One nigdy 
nie posiadają zerowej zawartości bisfenolu. 
Przebadaliśmy smoczki dla niemowląt, butelki, 
gryzaki. Zawierały one śladowe ilości bisfenolu 
A, który jest obecnie zastępowany bisfenolem 



42 3 / 2 0 1 8PISMO PG

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

S i innymi analogami. Centralny atom tlenu jest 
zastąpiony siarką, a więc struktura jest praktycz-
nie taka sama, ale udaje się obejść przepis  
o ograniczeniu stosowania bisfenolu A.

Jakie objawy i schorzenia mogą występo-
wać u ludzi w wyniku kontaktu ze związkami 
EDC?

Gdy gospodarka hormonalna zostaje zabu-
rzona, może dojść do obniżenia odporności – 
ciągłego pobudzenia systemu odpornościowego 
do działania – otyłości, zaburzeń płodności, wad 
rozwojowych u dzieci, chorób układu sercowo-
-naczyniowego, cukrzycy, a nawet nowotworów 
hormonozależnych, jak rak piersi czy prostaty,  
a więc tych chorób, które uznawane są za cywi-
lizacyjne. Kilka lat temu ogromną popularnością 
cieszyły się kosmetyki (antyperspiranty)  
z nanosrebrem. Teraz już wiemy, że o ponad  
80 proc. zwiększają one ryzyko zachorowania na 
nowotwory klatki piersiowej, nie wspominając 
już o ich losie środowiskowym.

Negatywny wpływ substancje EDC mają 
też na zwierzęta…

Zaczęło się od obserwacji fok i ptaków.  
W północnej Europie zaobserwowano np., że  
w populacji fok zmieniony został układ/stosunek 
płci. Początkowo w obserwowanych populacjach 
obserwowano występowanie ok. 70 proc. samic 
i 30 proc. samców. W związku z działaniem sub-
stancji hormonalnych i farmaceutyków  
w wodach i ściekach, te proporcje zaczęły 

wynosić odpowiednio 95 i 5 proc. Mniej samców 
rodziło się lub przeżywało. Podobne obserwacje 
zanotowano także u lwów. Przebywając na Poli-
technice Monachijskiej, brałem udział (jako mały 
trybik w bardzo dużym projekcie badawczym 
finansowanym przez NATO) w badaniach próbek 
sępów z Indii i Pakistanu, z terenów wysokogór-
skich. W ciągu dwóch–trzech lat wyginęło tam 
97–98 proc. populacji tych ptaków. Okazało się, 
że sępy jadły bydło, któremu podawano diklo-
fenak (pochodna kwasu aminofenylooctowego 
o silnym działaniu przeciwzapalnym). Gdy sępy 
jadły tę padlinę, dochodziło do zaburzenia dzia-
łania ich układu hormonalnego. Samice składały 
jaja bez skorup albo te skorupy od razu pękały.

Projekt „Opracowanie ultraszybkiej me-
tody diagnostycznej do oznaczania stężeń 
wybranych związków endokrynnie czynnych 
(EDC) w organizmie pacjenta celem obniża-
nia ryzyka wystąpienia wybranych chorób 
cywilizacyjnych” ma dwa aspekty.

Jeden jest bardziej z zakresu IT. Stworzona 
zostanie aplikacja i system, w którym dana 
osoba będzie podawała informacje, jak żyje, co 
spożywa, generalnie jak wygląda jej życie co-
dzienne. Aplikacja, na podstawie naszych wcze-
śniejszych analiz chemicznych, policzy, jakie jest 
jej narażenie na związki EDC, z jakich produktów 
ono wynika i czego powinna unikać. Drugi aspekt 
projektu polega na stworzeniu szybkiego testu, 
przypominającego paskowy test ciążowy. Będzie 
oznaczał on kilka najbardziej niebezpiecznych 

mocz

pusty test test z wynikami

chromatograf

BPA

wysokie narażenie 

niepłodność 

rak piersi 

otyłość

HO OH

Rys. Detoxed Home
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substancji – np. wybrane ftalany i ich metabolity, 
żeby ocenić, jak wydajnie dana osoba metabo-
lizuje te substancje. Na teście w kilku punktach 
pojawią się kropki. Test kropkowy będzie jedno-
razowy, dostępny w aptekach lub zaufanych 
drogeriach – będzie musiał być przechowywany 
w lodówkach ze względu na obecność przeciw-
ciał. Będzie też ultraszybki – wynik wyświetli się 
po maksymalnie ok. 5–6 minutach. Za pomocą 
smartfona lub tabletu z zainstalowaną naszą 
aplikacją będzie można zrobić zdjęcie wyniku te-
stu. Wówczas zostanie automatycznie przeliczo-
ne, jakie stężenie określonej substancji występuje 
w organizmie danej osoby. Dzięki aplikacji będzie 
można określić, czego taka osoba ma unikać 
swoim otoczeniu i diecie. Pracujemy obecnie nad 
ankietami ekspozycji. Chcemy, żeby pozwoliły na 
uzyskanie dokładnych informacji, ale jednocze-
śnie żeby czas ich wypełniania był stosunkowo 
krótki.

Pozyskaliście na ten cel grant z NCBR, ale 
brakuje jeszcze 20 proc. środków.

Poszukujemy inwestora. Planujemy wyjść na 
Europę, Skandynawię, Amerykę, gdzie jest więk-
sza świadomość tego zagadnienia. W związku  
z tym, że negocjacje z potencjalnymi inwestora-
mi mogą potrwać nawet wiele miesięcy, rozpo-
częliśmy zbiórkę brakującej kwoty na platformie 
crowdfundingowej zrzutka.pl. Jeśli uda nam się 
zdobyć przynajmniej 200 tys. zł, najpóźniej do 
końca tego roku zrealizowana zostanie pierw-
sza część projektu, czyli aplikacja mobilna, oraz 
rozpoczniemy prace nad syntezą przeciwciał mo-
noklonalnych. Test może się pojawić w sprzedaży 
za 3 do 4 lat.

W Katedrze Chemii Analitycznej pracuje 
Pan także nad innymi projektami.

Badamy wpływ mieszanin leków, hormonów, 
ale też jonów nieorganicznych, które są obecne 
w środowisku, na określone komórki czy orga-
nizmy – chcemy matematycznie opisać, jak te 
mieszaniny wpływają na toksyczność i potencjał 
endokrynny leków i plastyfikatorów. Wiemy już, 
że jeden lek hormonalny w negatywny sposób 

działa np. na substancje psychoaktywne, które 
są przepisywane przez lekarzy pacjentom,  
a plastyfikatory będą miały znaczący wpływ na 
dawkowanie leków itd. W ramach grantu  
z konkursu MINIATURA 1 prowadzimy podsta-
wowe badania, które mają wyznaczyć zależno-
ści, jakie występują między zawartością wybra-
nych bisfenoli i wybranymi 10 farmaceutykami 
z różnych grup (inhibitory obniżające zawartość 
cholesterolu, substancje psychoaktywne itd.). 
Jako Katedra jesteśmy także jedną z najwięk-
szych grup w Europie, która prowadzi tak  
szeroko zakrojone badania analityczne, biolo-
giczne, środowiskowe. Nasi przyjaciele  
z Uniwersytetu w Sofii będą realizować grant, 
któremu podwaliny naukowe my nadaliśmy już 
kilka lat temu, czyli oceniać z zastosowaniem 
metod toksykologicznych i chemometrycznych, 
jaki jest wpływ oczyszczalni ścieków na otacza-
jące cieki wodne. Jeśli badania w Bułgarii się 
powiodą, będziemy starali się rozszerzyć je  
o kolejne rejony Unii Europejskiej – Półwysep Ibe-
ryjski, Skandynawię, Europę Środkowo-Wschod-
nią, aby ocenić, które technologie uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków są najlepsze/naj-
wydajniejsze. Co więcej, wspólnie z Hiszpanami 
(zwłaszcza z prof. Manuelem Miro z University 
of Balearic Islands, projekt badawczy złożony 
w hiszpańskiej jednostce finansującej badania 
naukowe, będącej odpowiednikiem polskiego 
NCN) prowadzimy wielowątkowe badania na 
mikroplastikach, m.in. badanie wpływu miesza-
nin parabenów i plastyfikatorów na poziom ich 
toksyczności. Chcemy także konstruować bardzo 
szybkie analizatory do oceny toksyczności  
i potencjału endokrynnego mieszanin różnych 
substancji, dzięki czemu mielibyśmy bardzo 
uniwersalną metodę, nazwijmy ją matrycą 
wyjściową, gdy pojawi się jakieś nowe zagro-
żenie środowiskowe wynikające np. z jakiegoś 
zdarzenia losowego. Obecnie testy potencjału 
endokrynnego trwają około dwóch dni. Tyle cza-
su trzeba, aby pojawiła się odpowiednia reakcja, 
którą chcemy zmierzyć. Planujemy skrócić ten 
czas do maksymalnie 5–6 godzin.
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Konsorcjum PolStorEn będzie prowadzić 
prace nad wytwarzaniem i testowaniem 

nowych materiałów mających zastosowanie 
w magazynach energii oraz prototypowaniu 
wyrobów z zakresu energii. Celem tej współ-
pracy jest opracowanie i wdrożenie innowa-
cyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania 
energii – nowego typu ogniw elektrochemicz-
nych do pojazdów elektrycznych. Politechnikę 

Gdańską w radzie konsorcjum będą reprezen-
tować naukowcy z Wydziału Chemicznego: 
prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Katedry 
Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej 
(badania nad ogniwami paliwowymi), i prof. 
Anna Lisowska-Oleksiak z Katedry Chemii  
i Technologii Materiałów Funkcjonalnych 
(badania nad ogniwami litowo-jonowymi, 
ogniwami sodowo-jonowymi i kondensatorami 
elektrochemicznymi).

– Co ważne, nie jest to projekt „papierowy”, 
ma zakończyć się określonymi rozwiązaniami 
praktycznymi wprowadzonymi do gospodarki. 
Jeśli chcemy produkować własne samochody 
i autobusy elektryczne, to musimy mieć także 
własny do nich napęd – mówi prof. Kazimierz 
Darowicki. – Chodzi o to, żebyśmy zwarli szyki  
i współpracowali razem, aby wypracować okre-
ślone rozwiązania służące rozwojowi elektromo-
bilności, a nie konkurowali ze sobą.

Oprócz Politechniki Gdańskiej w skład kon-
sorcjum weszły: Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Po-
znańska, Politechnika Warszawska, Uniwersy-
tet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. 
Wszystkie wymienione uczelnie mają znaczący 
dorobek w obszarze energetyki elektroche-
micznej.

W pierwszym etapie (5 lat) prace będą kon-
centrowały się na polskich ogniwach litowo-
-jonowych oraz ogniwach sodowo-jonowych. 
Jednocześnie prowadzone będą badania nad 
ogniwami paliwowymi.

PG w konsorcjum naukowym, które ma  
opracować nowe baterie do pojazdów  
elektrycznych

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Politechnika Gdańska weszła w skład nowo powołanego Konsorcjum 
Elektrochemicznego Magazynowania Energii (PolStorEn). Konsorcjum, 
które w ramach współpracy z przemysłem ma opracować nowego typu 
ogniwa do akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych, tworzy 
siedem jednostek naukowych. Nasza uczelnia będzie koordynatorem prac  
w zakresie ogniw paliwowych. Uroczystość podpisania umowy odbyła się  
w Ministerstwie Energii.

Fot. Ministerstwo Energii
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Agata Cymanowska: Po co przyszłym ab-
solwentom kierunków technicznych wiedza 
z zakresu nauk społecznych i humanistycz-
nych?

Piotr Stankiewicz, główny koordynator 
projektu Teachener: Gdy mówimy o kierunkach 
technicznych, a szczególnie tych, na których 
koncentruje się projekt TEACHENER, czyli 
związanych z energetyką, tak naprawdę bardzo 
trudno jest uciec od wymiaru społecznego, hu-
manistycznego. Wystarczy spojrzeć na rolę, jaką 
energetyka odgrywa we współczesnym świecie. 
Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek debatę  
o rozwoju energetyki, która byłaby pozbawiona 
elementów społecznych czy humanistycznych. 
Widać to zarówno w przypadku dyskusji stricte 
politycznych, jak też dotyczących zmian klima-
tycznych, globalnego ocieplenia czy strategii 
redukcji emisji CO2, ale również dyskusji doty-
czących szczegółowych opcji rozwoju energe-

Inżynier humanista 
potrzebny od zaraz
Kształcenie na uczelniach 
technicznych a kompetencje  
przyszłości

Rozmawia

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Rozmowa o kształceniu 
interdyscyplinarnym, włączaniu 
treści społeczno-humanistycznych  
w programy studiów technicznych  
i projekcie TEACHENER z dr. Piotrem 
Stankiewiczem z Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu i dr. inż. 
Andrzejem Augusiakiem, doc. PG  
z Wydziału Elektrotechniki  
i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tydzień ORCID na Politechnice Gdańskiej
W dniach 9–13 kwietnia 2018 roku w Bibliotece Politechniki 
Gdańskiej odbędzie się Tydzień ORCID. Z tej okazji codziennie na 
stronie internetowej Biblioteki PG oraz w mediach społecznościo-
wych będą zamieszczane materiały dotyczące ORCID oraz innych 
identyfikatorów naukowca, dzięki którym możliwe jest utworze-
nie jednoznacznego i jednolitego profilu naukowego w sieci. 

Ponadto w poniedziałek 9 kwietnia oraz w piątek 13 kwietnia  
w holu Gmachu Głównego przed Biblioteką PG będzie można 
skorzystać z porad i pomocy w tworzeniu i uzupełnieniu profilu, 
łączeniu go z bazami Web of Science oraz Scopus, a także importo-
waniu danych do repozytorium MOST Wiedzy.

Serdecznie zapraszam,

dr Anna Wałek
Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Podczas uroczystości podpisania umowy 
PolStorEn minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski podkreślił, że zawiązanie konsorcjum 
wpisuje się w założenia opracowanych w ME 
dokumentów strategicznych, jak Plan Rozwo-
ju Elektromobilności i Kierunki Rozwoju In-
nowacji Energetycznych. Jest też działaniem 
komplementarnym z projektami UE (Komisja 
Europejska powołała inicjatywę EU Battery 
Alliance, która ma na celu m.in. produkcję 
baterii na terenie Europy).

Profile naukowe prof. Kazimierza Daro-
wickiego oraz prof. Anny Lisowskiej-Oleksiak 
dostępne są na portalu MOST WIEDZY.
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że podejście interdyscyplinarne będzie czymś 
nowym, z czym studenci studiów technicznych 
nie mają na co dzień do czynienia, i że to novum 
będzie dla nich interesujące. Chcielibyśmy, żeby 
studenci sami dostrzegli korzyści, jakie mogą 
wynikać z takiego podejścia – korzyści dla nich 
jako przyszłych absolwentów uczelni technicz-
nych. Wierzymy, że w projekcie TEACHENER uda 
się nam zademonstrować, w jaki sposób można 
rozwiązywać problemy współczesnej techniki 
poprzez kompetencje, które nie leżą wyłącznie  
w obszarze kompetencji inżynierskich. Przykłady 
i problemy, które zostaną zawarte w tworzo-
nych przez nas programach kształcenia, będą 
rozwijały u studentów praktyczne umiejętności 
korzystania z kompetencji interdyscyplinarnych 
– możliwe do wykorzystania w ich przyszłości 
zawodowej jako absolwentów uczelni technicz-
nych.

W jaki sposób treści społeczno-humani-
styczne należy dostosowywać do potrzeb 
przyszłych absolwentów kierunków technicz-
nych?

Piotr Stankiewicz: W naszym projekcie chce-
my połączyć treści społeczno-humanistyczne  
z treściami technicznymi w postaci ośmiu modu-
łów kształcenia. Każdy z tych modułów dotyczy 
innego rodzaju problemu związanego z rozwo-
jem energetyki, np. są to zagadnienia związane 
z rozwojem inteligentnych liczników energii 
(smart meters), zarządzaniem konfliktami wokół 
inwestycji energetycznych czy procedurą oceny 
technologii. Dla każdego z ośmiu modułów 
kształcenia przygotowujemy treści, które mają 
podłoże techniczne, a następnie pokazujemy, jak 
te treści należy rozumieć w pewnym kontekście 
społecznym. Co istotne, i co stanowi o nowator-
stwie naszego projektu, to fakt, że te moduły 
kształcenia są przygotowywane wspólnie przez 
zespoły złożone z pracowników uczelni technicz-
nych, jak Politechnika Gdańska, oraz uczelni  
lub instytutów społeczno-humanistycznych –  
w przypadku Polski jest to Instytut Socjologii  
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Ten model przyjęliśmy 
w każdym z czterech krajów uczestniczących  
w projekcie, zakładając, że dopiero w takim part-
nerstwie „techniczno-społecznym” jesteśmy  
w stanie, korzystając z naszych doświadczeń 
jako nauczycieli akademickich i naukowców, 
wspólnie wypracować programy zajęć dydak-
tycznych, które można nazwać prawdziwie 
interdyscyplinarnymi.

Od lewej: dr inż. Andrzej Augusiak, koordynator projektu Teachener na Politechnice 
Gdańskiej, oraz dr Piotr Stankiewicz, główny koordynator projektu Teachener
Fot. Piotr Niklas

tyki, np. promocji elektromobilności, budowy 
elektrowni jądrowych czy wspierania odna-
wialnych źródeł energii. Wszystkie te debaty są 
głęboko zakorzenione w kontekście społecznym 
i rozmowa o nich wymaga znajomości nie tylko 
zagadnień techniczno-inżynieryjnych, ale przede 
wszystkim rozumienia tego, jak wymiar technicz-
ny energetyki splata się z wymiarem społecz-
nym, ekonomicznym, politycznym.  
Krótko mówiąc – rozumienia roli, jaką energe-
tyka odgrywa we współczesnym świecie. Stąd 
nasze przekonanie, że nauczanie o energetyce 
powinno być za każdym razem nauczaniem  
w duchu interdyscyplinarnym, w którym aspekty 
techniczne są prezentowane łącznie z aspektami 
społeczno-humanistycznymi.

Studenci kierunków technicznych nieko-
niecznie mogą interesować się zagadnie-
niami pozatechnicznymi. Jak przekonać ich, 
że warto poświęcić tym aspektom więcej 
uwagi?

Andrzej Augusiak, koordynator projektu 
Teachener na Politechnice Gdańskiej: Przede 
wszystkim chcemy zaproponować taki kierunek 
modyfikacji programów kształcenia, aby były 
to zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, przy 
wykorzystaniu technik edukacyjnych atrakcyj-
nych dla studentów. Liczymy również na to, 
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W jaki sposób można skutecznie włączać 
aspekty humanistyczne i społeczne w prakty-
kę dydaktyczną na uczelniach technicznych?

Andrzej Augusiak: Po pierwsze, chcieliby-
śmy, żeby nasz projekt zapoczątkował nowe 
podejście do problematyki społeczno-humani-
stycznej na uczelniach technicznych. Badania, 
które przeprowadziliśmy na początku naszego 
projektu, pokazują, że nie tylko na polskich uczel-
niach technicznych, ale również na czeskich, 
hiszpańskich i niemieckich [kraje biorące udział  
w projekcie – red.] klasyczne podejście do przeka-
zywania treści społeczno-humanistycznych jest 
mocno oderwane od treści technicznych. Filozo-
fowie i socjolodzy, którzy prowadzą wykłady na 
uczelniach technicznych, z reguły przedstawiają 
zagadnienia ze swoich dziedzin bez powiązania z 
dziedzinami techniki. W naszym projekcie chcemy 
to zmienić. Zamierzamy pokazać, że jest możliwe 
mówienie o zagadnieniach społeczno-humani-
stycznych w silnym powiązaniu z problematyką 
techniczną. To jest główny cel naszego projektu.

Piotr Stankiewicz: To, co próbujemy zrobić 
w projekcie TEACHENER, to przełamanie pewnej 
bariery, o której w humanistyce mówi się od 
kilkudziesięciu lat. Została ona [pod koniec lat 
50. XX w. – red.] nazwana przez Charlesa Snowa 
mianem dwóch kultur. Snow mówił o tym, że 
mamy z jednej strony kulturę techniczną,  
a z drugiej kulturę społeczno-humanistyczną. Jak 
się wydaje, ten podział na uniwersytetach czy 
szerzej – w świecie akademickim – utrzymuje się 
do dzisiaj. Widać to zarówno od strony dydak-
tyki na uczelniach technicznych, jak również od 
strony społeczno-humanistycznej. W ramach 
wydziałów humanistycznych dyskusja na temat 
techniki, technologii toczy się od kilkudziesięciu 
lat. Rozwija się nurt badań określanych jako 
społeczne badania nad nauką i technologią,  
w ramach którego bardzo dużo miejsca poświę-
cono namysłowi nad społecznymi konsekwencja-
mi rozwoju technologii, w tym różnych dziedzin 
energetyki. Tylko wciąż wydaje się, że nie zostało 
to przełożone na szerszą praktykę – polityczną, 
społeczną i dydaktyczną. To, o czym socjolodzy, 
filozofowie, badacze społeczni mówią w ramach 
swojego dyskursu akademickiego, nie znalazło 
dotąd odzwierciedlenia w programach kształce-
nia na wydziałach technicznych, inżynieryjnych 
czy matematyczno-przyrodniczych. Przełamy-

wanie bariery tych dwóch kultur chcemy zacząć 
od naszych własnych podwórek, czyli od próby 
zintegrowania tych dwóch wymiarów na na-
szych uczelniach.

Andrzej Augusiak: Bezpośrednim produktem 
projektu będą materiały dydaktyczne dla prowa-
dzących zajęcia. Będą nimi nauczyciele akade-
miccy, którzy prowadzą normalne kursy zajęć 
na uczelniach technicznych i nie są specjalistami 
z dziedziny nauk społeczno-humanistycznych. 
Pracujemy nad przygotowaniem materiałów  
dydaktycznych, na podstawie których nauczy-
ciele akademiccy – na co dzień zajmujący się 
zagadnieniami techniki i technologii – byliby  
w stanie poprowadzić kursy poszerzone  
o aspekty społeczno-humanistyczne. Chodzi nie 
tylko o to, aby nasi studenci uzyskiwali rozumie-
nie zagadnień społeczno-humanistycznych  
i poszerzali swoje przyszłe kompetencje na 
rynku pracy, ale także o to, aby nauczyciele 
akademiccy zdobywali kompetencje poruszania 
się w obszarach, które nie są ich naturalnymi 
obszarami dydaktycznymi.

Kto będzie przygotował projekt TEACHE-
NER, kto będzie w nim uczestniczył?

Andrzej Augusiak: W projekcie uczestniczy 
siedmiu partnerów z czterech krajów europej-
skich. W Polsce grupa projektowa pracuje na  
Politechnice Gdańskiej i na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozostałe grupy 
projektowe zawiązały się w Hiszpanii (Technical 
University of Catalonia i Merience SCP z Barce-
lony), Czechach (Czech Technical University in 
Prague i Institute of Sociology of the Academy  
of Sciences of the Czech Republic) oraz  
w Niemczech (Helmholtz Centre for Environmen-
tal Research z Lipska). W każdym z tych krajów 
pracuje zespół składający się z pracowników 
uczelni lub jednostek naukowych zajmujących się 
energetyką, czyli zagadnieniami technicznymi, 
oraz naukowców zajmujących się tematyką  
społeczno-humanistyczną. Każdy zespół pro-
jektowy opracowuje dwa moduły dydaktyczne 
poświęcone aktualnym i ważnym zagadnieniom  
z sektora energetycznego. Ostatecznie w projek-
cie powstanie zatem osiem modułów zajęć dy-
daktycznych, które będą dostępne zarówno dla 
uczelni i instytutów uczestniczących w projekcie, 
jak i wszelkich innych jednostek prowadzących 
zajęcia ze studentami wyższych uczelni tech-
nicznych. Idea projektu obejmuje udostępnienie 
opracowanych materiałów dydaktycznych na 
warunkach licencji public domain.
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Ta tematyka jest gruntownie opracowana  
w ramach społecznych badań nad nauką  
i technologią. Dysponujemy wieloma przykłada-
mi na to, że skutecznie można łączyć namysł nad 
pewną technologią z uwzględnieniem powiąza-
nych zagadnień społecznych. Są to na przykład 
kwestie związane z genetycznie modyfikowany-
mi organizmami. Debaty na ten temat prowadzi 
się w Europie od dobrych kilkunastu lat. Po-
twierdzają one, że prowadzenie analiz i dyskusji 
z udziałem społeczeństwa jest niezbędnym 
elementem towarzyszącym rozwojowi właściwie 
każdej technologii.

Projekt wpisuje się również w strategię 
internacjonalizacji studiów na Politechnice 
Gdańskiej.

Andrzej Augusiak: Po pierwsze, projekt  
TEACHENER wykorzystuje współpracę siedmiu 
jednostek z czterech krajów europejskich. Chce-
my poszerzać współpracę Politechniki Gdańskiej 
z naszymi partnerami z Niemiec, Hiszpanii  
i Czech, licząc, że zaowocuje ona kolejnymi pro-
jektami oraz wymianą pracowników i studentów. 
Po drugie, powstałe w projekcie kursy i materiały 
do zajęć będą opracowane w języku angielskim, 
co umożliwi ich wykorzystanie na kierunkach 
kształcenia z wykładowym językiem angielskim, 
gdzie strategia uczelni zakłada zwiększanie 
naboru studentów zagranicznych – np. na mię-
dzywydziałowym kierunku kształcenia Energy 
Technologies, prowadzonym wspólnie przez trzy 
wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Elek-
trotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny 
oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. 
Po trzecie wreszcie, chcemy zaproponować 
włączenie naszych kursów zajęć do programu 
dydaktycznego dla doktorantów, obejmujące-
go przedmioty rozwijające tzw. umiejętności 
miękkie (soft skills). Posiadanie w tym programie 
pakietu interdyscyplinarnych zajęć prowadzo-
nych w języku angielskim niewątpliwie zwiększy 
atrakcyjność naszych studiów doktoranckich dla 
uczestników z zagranicy.

Mówimy o wdrażaniu interdyscyplinarne-
go modelu kształcenia w przypadku studiów 
związanych z energetyką. Jak sytuacja 
wygląda w przypadku innych kierunków 
technicznych?

Andrzej Augusiak: Energetyka to dziedzina 
wiedzy – jak sądzimy, jedna z najważniejszych 
dziedzin wiedzy technicznej – bardzo silnie za-
korzeniona w gospodarce i społeczeństwie. Wy-
bierając energetykę do projektu pilotażowego, 
jakim jest projekt TEACHENER, liczymy, że stanie 
się on pewnego rodzaju prototypem interdyscy-
plinarnego myślenia i rozwijania programów 
kształcenia na uczelniach technicznych. Mamy 
nadzieję, że kolejne uczelnie i kierunki kształce-
nia, korzystając częściowo z doświadczeń,  
które wypracujemy w naszym projekcie, posze-
rzą swoją praktykę nauczania studentów  
o treści społeczno-humanistyczne także  
w innych niż energetyka obszarach badawczych  
i dydaktycznych.

Piotr Stankiewicz: Widzimy przede wszyst-
kim dwa obszary, w których można liczyć na 
kontynuację prac podjętych w projekcie TEACHE-
NER. Pierwszy obszar to szeroki namysł nad kon-
sekwencjami rozwoju technologicznego, dlatego 
że nie tylko energetyka wymaga uwzględnienia 
aspektów społecznych i humanistycznych. 
Jeśli spojrzymy na dyskusję dotyczącą rozwoju 
sztucznej inteligencji, cyfryzacji, automatyzacji, 
robotyzacji, a są to jedne z wiodących obecnie 
dyskusji na świecie, to przy tej okazji również 
mamy do czynienia z problemami, których nie 
da się sprowadzić wyłącznie do kwestii technicz-
nych. Ten obszar namysłu skłania do stawiania 
ważnych pytań dotyczących współczesności 
– np. jak pewien rodzaj postępu naukowo-tech-
nicznego zmienia świat, w którym żyjemy, albo 
czy chcemy, żeby świat nadal zmieniał się  
w obecnym kierunku i jakie to będzie miało kon-
sekwencje dla nas oraz dla kolejnych pokoleń? 
Drugi obszar, który jest naturalnym kontekstem 
poszerzenia działań z zakresu TEACHENER-a, 
stanowią szeroko pojęte aspekty środowiskowe. 

Nazwa projektu: 
Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Program: Erasmus+

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Strona www: https://eia.pg.edu.pl/teachener, http://www.teachener.eu  
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Projekty grupowe to przedmiot realizowany 
od 14 lat w ramach programów nauczania 

na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na 
WETI. Grupy studentów liczące 3–5 osób przez 
dwa semestry przygotowują rozwiązania rze-
czywistych problemów. Część z nich powstaje 
na zlecenie zewnętrznych firm. Przedstawiciele 
biznesu podkreślają, że projekt grupowy to 
dla studentów sprawdzian tego, kim będą dla 
przemysłu, pracodawców. Kształtuje nie tylko 

umiejętności praktyczne, ale także równie waż-
ne umiejętności miękkie. Najlepsze projekty 
grupowe mogą liczyć na nagrody pieniężne 
ufundowane przez dziekana WETI oraz wyróż-
nienia.

W tym roku wyróżniono siedem spośród 
prawie stu zrealizowanych projektów grupo-
wych. Wręczenia nagród dokonali dziekani na 
spotkaniu prowadzonym przez dr. inż. Krzysz-
tofa Nowickiego, doc. PG, w obecności cztery-
stu osób (głównie studentów rozpoczynających 
studia II stopnia na WETI), w tym przedstawi-
cieli czterech wyróżnionych firm.

Najwyżej oceniony został projekt „Mobilny 
system wspomagania Grup Ratownictwa 
Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża”, 
w ramach którego studenci Politechniki Gdań-
skiej opracowali aplikację mającą zastąpić ob-
szerne papierowe karty medycznych czynności 
ratunkowych, jakie ratownicy medyczni muszą 
wypełniać podczas każdej interwencji. System 
ma rozwiązywać także problem związany  
z przechowywaniem kart.

– Mamy aplikację mobilną, w której można 
wypełnić wszystkie pola, które dotychczas wy-
pełniane były na papierowej karcie. Tak wypeł-
niony formularz wysyłamy na serwer. Upoważ-
niona osoba może zarządzać tymi kartami,  
a w razie potrzeby wydrukować – tłumaczy 
jedna z autorek projektu.

– W swojej pracy korzystamy już z technologii 
GPS. Kolejny produkt wspomagający ratownic-
two jest bardzo ważnym ogniwem wspierania 
pracy człowieka – powiedział Wojciech Kwidziń-
ski, wiceprezes Pomorskiego Oddziału Okręgo-
wego Polskiego Czerwonego Krzyża  

Studenci PG stworzyli aplikację  
dla ratowników PCK

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Ma usprawnić pracę w ratownictwie medycznym poprzez odejście 
od papierowych kart do mobilnej aplikacji – projekt „Mobilny system 
wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego 
Krzyża” okazał się najlepszy spośród projektów grupowych realizowanych na 
studiach II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
PG. Wyróżnione studenckie prace, które są odpowiedzią na potrzeby rynku, 
zaprezentowano podczas inauguracji studiów II stopnia na WETI.

Prezentacja projektu „Mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa  
Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża”
Fot. Krzysztof Krzempek
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w Gdańsku, szef Grupy Ratownictwa Specjalne-
go PCK Trójmiasto.

Autorzy: Marta Milewska-Mich, Natalia Ma-
dalińska, Paweł Lal, Paulina Moller, Margari-
ta Menjega 
Opiekun: dr inż. Sławomir Ambroziak
Firma: Pomorski Oddział Okręgowy PCK  
w Gdańsku
 

Drugą nagrodę zdobyły dwa projekty:
• „System wspomagający rehabilitację dzie-

ci z zaburzeniami ruchowymi wykorzystu-
jący sygnał EMG do sterowania grą”
„ReFlex” służy do monitorowania czynności 
elektrycznej mięśni. Składa się z urządzenia, 
które komunikuje się bezprzewodowo  
z aplikacją mobilną.
– Układ elektroniczny naszego urządzenia 
pracuje w sposób bezprzewodowy z aplikacją. 
Z naszej wiedzy wynika, że identycznych 
urządzeń nie ma obecnie na rynku – podkre-
śla Anna Gozdan, współautorka projektu.
Autorzy: Paweł Troka, Hubert Toczko, Anna 
Gozdan, Dorota Dettlaff
Opiekun: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, 
prof. nadzw. PG
Firma: Dynamic Precision Sp. z o.o.

• „System zdalnego pomiaru parametrów 
dla jednostki pływającej klasy super-jacht”
– Problem, jaki mieliśmy rozwiązać, to 
monitorowanie z jednego miejsca pomiarów 
z innych sensorów rozproszonych po całym 
jachcie – mówi Wojciech Kluczek z grupy 
projektowej. – Użytkownik, w domyśle kapi-
tan na mostku, mógłby wtedy przejrzeć dane 
z różnych miejsc na jachcie bez opuszczania 
swojego stanowiska. W systemie wykorzysta-
no innowacje technologiczne: bezwierceniową 
technologię pomiaru poziomu wody i zasilanie 
poprzez Power over Ethernet.

Autorzy: Wojciech Kluczek, Krzysztof Kłos, 
Artur Ludwinowicz
Opiekun: dr hab. inż. Henryk Lasota
Firma: NAVINORD Piotr Cywiński
 

Wyróżnione zostały cztery projekty:
• „Aplikacja mobilna wspomagająca terapię 

inteligencji emocjonalnej u dzieci z auty-
zmem”
W ramach projektu powstała aplikacja 
„Przyjazne emocje” (w języku polskim  
i angielskim) dla dzieci z autyzmem.
– Jako jedyna na rynku posiada zarówno 
moduł gry (dziecko musi odgadnąć rodzaj 
emocji przedstawionej na zdjęciu) oraz moduł 
konfiguracyjny (zawiera 25 funkcjonalności), 
który pozwala dostosować terapię do każdego 
dziecka na każdym etapie rozwoju – tłumaczy 
Anna Frahs, z grupy projektowej.
Projekt powstał we współpracy z Instytutem 
Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Prezentacja projektu „Programowalna listwa zasilająca”
Fot. Krzysztof Krzempek
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Autorzy: Anna Frahs, Joanna Giczela,  
Paweł Birgiel
Opiekun: dr inż. Agnieszka Landowska

•  „Programowalna listwa zasilająca”
Studenci przygotowali w pełni działający 
prototyp urządzenia, który nazwali „Powe-
rit”.
– Nasza listwa jest prosta w obsłudze, może 
działać w sposób całkowicie automatyczny, 
tzn. istnieje możliwość ustalenia harmonogra-
mu, według którego będą włączane i wyłącza-
ne poszczególne gniazda. Sterowanie listwą  
i ustawianie harmonogramu dokonywane jest 
przez internet. Nasz produkt, oprócz niskiej 
ceny (ma kosztować ok. 150 zł) i bezpieczeń-
stwa (zarówno od strony informatycznej, 
jak i elektrycznej) wyróżnia szybkość działa-
nia i nowoczesny design. W planach mamy 
wprowadzenie dodatkowych modułów, które 
będą współpracowały z listwą, co pozwoli 
rozszerzać jej możliwości – opowiada Łukasz 
Łaguna, współautor projektu.
Autorzy: Łukasz Łaguna, Szymon Markiewicz
Opiekun: dr inż. Stanisław Galla

•  „Projekt i implementacja «małego» Inter-
netu Rzeczy”
Celem projektu było stworzenie wzorcowe-
go systemu typu Internet Rzeczy (Internet 
of Things), który zawiera sześć interfejsów. 
Wynikiem prac nad projektem jest labo-
ratorium, które będzie przeznaczone dla 

studentów realizujących przedmiot sieci 
komputerowe.
Autorzy projektu wykorzystali czujniki 
temperatury, wilgotności, światła i dymu. 
System składa się także z modelu rolety, 
zaworu grzewczego, aplikacji z prognozą 
pogody, rozkładem jazdy autobusem i SMS-
-owego powiadamiania o zagrożeniach.
Autorzy: Oskar Piechowski, Izabela Mazur, 
Natalia Sikora, Patrycja Świder, Bartosz 
Stachera
Opiekun: dr inż. Krzysztof Nowicki, doc. PG

•  „Wirtualny edukacyjny plac zabaw”
To platforma edukacyjna dla dzieci zawiera-
jąca pięć prostych gier edukacyjnych (m.in. 
nauka liczenia, rozpoznawania kolorów, 
łączenia przedmiotów z ich cieniami) wspo-
magających podstawową edukację.
– Główny interfejs graficzny aplikacji pozwala 
na dodanie kolejnych gier – tłumaczą autorzy 
projektu.
Autorzy: Alicja Olejniczak, Aleksandra Kusz-
tal, Daniel Kalotka, Kamil Grądzki
Opiekun: dr inż. Małgorzata Gajewska
Firma: przedszkole „Promyczek” w Żukowie, 
pomysłodawca – Alicja Dejk
Podczas spotkania wyróżniono też projekt 

elektronicznego systemu kolejkowego, zre-
alizowany w ramach projektów grupowych ze 
środków budżetu obywatelskiego PG. Więcej  
o projekcie piszemy na s. 27.

Mgr inż. Zuzanna Bielan z Katedry Tech-
nologii Chemicznej na Wydziale Che-

micznym została wyróżniona za badania 
nad sposobem otrzymywania warstwowego 

fotokatalizatora magnetycznego (współtwórcą 
jest dr inż. Anna Zielińska-Jurek).

– Badania, które prowadzę w ramach pracy 
doktorskiej, polegają na otrzymywaniu fotokata-

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Laury dla naszych doktorantów w konkursie 
„Student-Wynalazca” 

Zuzanna Bielan z Wydziału Chemicznego znalazła się w gronie pięciu 
osób wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca”, 
który od 2010 roku organizuje Politechnika Świętokrzyska. Natomiast 
Adam Dąbrowski z Wydziału Mechanicznego otrzymał Nagrodę Rektora 
Politechniki Świętokrzyskiej w tym samym konkursie.
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lizatorów warstwowych, które charakteryzują się 
strukturą „rdzeń–otoczka”, gdzie rdzeń stanowi 
związek magnetyczny, a otoczkę fotokatalizator. 
Dzięki zastosowaniu takiego układu w prosty  
i efektywny sposób można odzyskać fotokatali-
zator po procesie oczyszczania, np. ścieków, od-
cieków, ścieków farmaceutycznych. Sam sposób 
otrzymywania wyróżniony w konkursie polega 
na manewrowaniu tylko jednym parametrem  
w trakcie syntezy – ładunkiem powierzchniowym 
rdzenia i otoczek, dzięki czemu, niezależnie od 
zastosowanej metody syntezy czy substratów, 
jesteśmy w stanie otrzymać założony fotokata-
lizator warstwowy o strukturze rdzeń–otoczka, 
dodatkowo prowadząc syntezę w jednym ukła-
dzie, bez konieczności separacji poszczególnych 
wytworzonych komponentów – tłumaczy  
mgr inż. Zuzanna Bielan.

Profil naukowy Zuzanny Bielan można zna-
leźć na portalu Politechniki Gdańskiej MOST 
Wiedzy, prezentującym dorobek naukowców.

Z kolei mgr inż. Adam Dąbrowski z Katedry 
Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mecha-
nicznym otrzymał Nagrodę Rektora Politechni-
ki Świętokrzyskiej za „sposób pomiaru zmien-
ności strumienia ciepła z badanej powierzchni, 
zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznej” (współ-
twórca: dr inż. Leszek Dąbrowski). Wynalazek 
został opatentowany w październiku ubiegłego 
roku.

– Zastosowanie wynalazku pozwoli ściśle 
zmierzyć warunki termiczne panujące podczas 
lotu rakiety. Umożliwi to projektowanie ekspery-
mentów wynoszonych w przestrzeń kosmiczną 
według prawdziwych warunków lotu, a nie tylko 
według ogólnych wytycznych, jak to się odbywa 
obecnie. Wynalazkiem zainteresowała się  
Europejska Agencja Kosmiczna, która postano-
wiła przetestować urządzenie w rakiecie  
w ramach programu REXUS [więcej na ten te-
mat można przeczytać w „Piśmie PG” nr 2/2018, 
s. 33]. Dzięki temu programowi planuję zwięk-
szyć poziom gotowości technologicznej. Pozwoli 
to również uzyskać opinie inżynierów sektora 
kosmicznego, którzy docelowo będą odbiorcami 
wynalazku jako produktu – mówi mgr inż. Adam 
Dąbrowski.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest adreso-
wany do studentów, doktorantów i absolwen-
tów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/
współtwórcami wynalazku lub wzoru użytko-
wego/przemysłowego chronionego prawem 
wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony  
w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim 
urzędzie ds. własności przemysłowej za grani-
cą. W tym roku nadesłano 78 zgłoszeń  
z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych. 
Przyznanych zostało pięć równorzędnych na-
gród (ich zdobywcy będą mogli zaprezentować 
swoje rozwiązania na 46. Międzynarodowej 
Wystawie Wynalazków w Genewie) i pięć wyróż-
nień (w tym dla Zuzanny Bielan z PG). Komisja 
konkursowa przyznała także siedem nagród 
specjalnych (m.in. dla Adama Dąbrowskiego  
z PG). Pełna lista laureatów znajduje się na stro-
nie http://tu.kielce.pl/pomysl-na-biznes/. 

 Fot. Agnieszka Elwertowska Fot. Rafał Borawski
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Inal pochodzi z Astany, stolicy Kazachstanu. 
Przeprowadziła się tam, mając sześć lat, gdy jej 

rodzice, urodzeni w Chinach, postanowili wrócić 
do kraju swych przodków po upadku Związku 
Radzieckiego. W Astanie Inal ukończyła studia 
magisterskie z chemii w 2015 roku. Wtedy też 
promotor zasugerował jej wzięcie udziału  
w międzynarodowym programie studiów 
EMQAL, którego uczestnicy przez rok kształcili się 
na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. 

– W Kazachstanie mieszka bardzo wielu Pola-
ków i zdążyłam trochę poznać ich kulturę i język. 
Do wyjazdu nakłaniał mnie również ojciec, który 
jest historykiem zafascynowanym Solidarnością 
– opowiada Inal.

EMQAL to bardzo prestiżowy program 
studiów chemicznych, z którego mają szansę 
skorzystać tylko najlepsi absolwenci studiów co 
najmniej I stopnia z krajów spoza Unii Europej-
skiej. Uczestniczący w nim studenci spędzili rok 

na Politechnice Gdańskiej, a na kolejny, zgod-
nie z założeniami programu, wyjechali na inną 
uczelnię. Inal wybrała Uniwersytet Barceloński, 
ale po zakończeniu studiów w Hiszpanii wróciła 
na Politechnikę Gdańską.

– Postanowiłam zrobić doktorat na PG. 
Koordynator programu EMQAL II prof. Piotr 
Konieczka powtarzał, że na uczelni zawsze będzie 
miejsce dla jego uczestników. Wydział Chemiczny 
dysponuje także świetnym sprzętem badawczym, 
do którego nie miałam dostępu, studiując gdzie 
indziej. Poprosiłam prof. Agatę Kot-Wasik z Kate-
dry Chemii Analitycznej o zostanie moim promo-
torem, ponieważ byłam pod wielkim wrażeniem 
prowadzonych przez nią zajęć z wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej – wspomina Inal.

Do pozostania na naszej uczelni Inal Bakhyt-
kyzy przekonały nie tylko prowadzone u nas 
badania, ale i osoby, które tutaj spotkała.

– Prof. Konieczka był bardzo życzliwy dla 
wszystkich uczestników programu EMQAL,  
a pani Monika Czerepak z Działu Międzynaro-
dowej Współpracy Akademickiej pomogła mi 
znaleźć zakwaterowanie. Natomiast prof. Agata 
Kot-Wasik jako promotor daje mi dużą swobodę 
w prowadzeniu badań – wylicza. 

Świeżo upieczona doktorantka dołączyła do 
zespołu prowadzącego analizy lipidomiczne 
mleka kobiecego. Uczeni z Katedry Chemii Ana-
litycznej badają, w jaki sposób składniki zawarte 
w mleku matki zaspokajają potrzeby żywienio-
we niemowlęcia niezbędne do jego prawidłowe-
go rozwoju, a także zapewniają mu skuteczną 
ochronę przed chorobami podczas wytwarzania 
jego własnego systemu odpornościowego. 

– Lipidomika to młoda, fascynująca dyscyplina 
naukowa. Zajmując się nią, mogę rozpocząć obie-
cującą karierę badawczą, a może nawet przejść 
do historii nauki – planuje Inal Bakhytkyzy. 

Doktorantka z Kazachstanu bada lipidomikę 
mleka kobiecego

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Inal Bakhytkyzy rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej, uczestnicząc w programie EMQAL. Zafascynowana 
prowadzonymi tu badaniami postanowiła zrobić u nas doktorat. Obecnie 
uczestniczy w pracach zespołu analizującego, jak mleko matki wpływa na 
rozwój dziecka.

Fot. Piotr Niklas
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Koło naukowe SimLE już od dłuższego czasu 
świetnie odnajduje się w branży kosmicznej. 

Od października 2017 roku studenci intensyw-
nie rozwijają dział rakietowy, zaś w ramach 
projektu Stardust w ciągu ostatnich 3 lat zorga-
nizowali kilka misji balonów stratosferycznych, 
zbudowali komorę próżniową oraz demonstra-
tor systemu stabilizacji rakiety. Od kilku  
miesięcy członkowie zespołu Stardust wraz  
z członkami Koła Studentów Biotechnologii PG 
pracują nad misjami mikrobiologicznymi. Naj-
bliższy start będzie polegać na pobraniu próbek 
mikrobiologicznych z wysokości ponad 12 km.

Zebrany materiał zostanie przebadany pod 
kątem występowania bakterii. Studenci chcą 
określić gatunki znajdujące się w stratosferze 
oraz poszukać nowych odmian mikroorgani-
zmów. Misja planowana jest na kwiecień lub 
maj bieżącego roku w zależności od warunków 
pogodowych. W ramach tego projektu zostaną 
wysłane również ludzkie komórki. Będzie to 
początek współpracy z Kołem Naukowym Me-
dycyny Kosmicznej z Zielonej Góry. Przepro-
wadzone zostaną badania wstępne, które mają 
dowieść korelacji pomiędzy przyjętą dawką 
promieniowania a podwyższonym ryzykiem 
zapadnięcia na raka. Wyniki badań będą doty-
czyć ludzi często przebywających w warunkach 
podwyższonego promieniowania kosmicz-
nego, np. pilotów samolotów pasażerskich 
czy kosmonautów. Swój udział w misji będzie 
miała także gdańska ASP. W ramach wspólnych 
działań zostanie wysłane dzieło sztuki, które 
zostanie przedstawione dopiero po locie.

Podczas misji zostanie wykonany test tele-
komunikacji, a próba będzie dotyczyła ustano-
wienia komunikacji na ponad 50 km. Udział  
w konferencji pozwolił studentom SimLE posze-
rzyć wiedzę z zakresu medycyny kosmicznej,  

a także nawiązać nowe znajomości w branży. 
Była to także okazja, by oficjalnie podpisać umo-
wę o współpracy ze wspomnianą wyżej organi-
zacją z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Sama konferencja połączyła dwa różne 
środowiska. Z jednej strony byli to wystawcy 
ze świata biznesu i nauki zajmujący się medy-
cyną od strony praktycznej, a wśród nich także 
Wojsko Polskie, które prezentowało swoje 
produkty i technologie. Z drugiej strony była 
to konferencja naukowa, podczas której głos 
zabrali zarówno wybitni naukowcy i przedsta-
wiciele świata biznesu oraz polityki, jak i stu-
denci. Przedstawiciele naszej uczelni wygłosili 
prezentację o wykorzystaniu balonów stratos-
ferycznych do badań stratosfery, przedstawili 
swoje aktualne badania oraz planowane misje.

Studenci PG podbijają kosmos

Dominika  
Tomaszewska 
Wydział  
Mechaniczny

W ostatni weekend lutego studenci Koła Naukowego SimLE wzięli udział 
w konferencji medycyny kosmicznej „Space Medicine Expo”, w ramach 
której wygłosili prezentację na temat wykorzystania misji balonów 
stratosferycznych w badaniach naukowych oraz zawarli umowę  
o współpracy z Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Montowanie układu do poboru bakterii 
Fot. z archiwum SimLE
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IAKOŚ, czyli Interdyscyplinarna Akademicka 
Konferencja Ochrony Środowiska, to inicja-

tywa studentów i doktorantów naszej Alma 
Mater z trzech różnych wydziałów i czterech 
organizacji studenckich. W organizacji tego 
przedsięwzięcia swoje siły połączyli działacze  
z Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowe-
go „Konfuzor”, Koła Naukowego „Mikrobiolo-
gia w Inżynierii Środowiska” oraz Koła Nauko-
wego Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej. 
W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 
13–15 kwietnia w budynku Centrum Nanotech-
nologii A.

– Chcemy, aby nasza konferencja była miej-
scem spotkań i wymiany poglądów studentów 
i doktorantów z całej Polski, z różnych uczelni, 
studiujących różne kierunki i posiadających 
różnorodne doświadczenie – dzięki temu mamy 
nadzieję stworzyć platformę do wymiany myśli 
i poszerzania horyzontów w zakresie ochrony 
środowiska – mówi Anna Kuczyńska-Łażewska, 
pomysłodawczyni i organizatorka konferencji. 

– Wielu uczestników wraca do nas po dwóch 
poprzednich edycjach, dzięki czemu widzimy, że 

to, co robimy, jest istotne i potrzebne – dodaje 
Martyna Lubinska-Szczygeł, wiceprezes Komi-
tetu Organizacyjnego. – Cieszymy się z dużego 
zainteresowania i już nie możemy doczekać się 
tegorocznej edycji.

Jak co roku zachęcamy wszystkich zain-
teresowanych do udziału w sesjach wykła-
dów otwartych, które odbędą się w sobotę 
oraz niedzielę (14–15 kwietnia) w godzinach 
12:00–14:00. 

– Zaprosiliśmy wielu przedstawicieli nauki 
i przemysłu, którzy przedstawią prezentacje 
dotyczące różnych aspektów ochrony środowi-
ska: gospodarki opadami, procesów fotokatali-
tycznych czy znaczenia badań nad DNA. Mamy 
nadzieję, że zaproponowana tematyka jest na 
tyle zróżnicowana, że każdy znajdzie coś dla 
siebie – dodają organizatorki.

Szczegółowy program konferencji oraz  
więcej informacji znajduje się na stronie inter-
netowej: https://pg.edu.pl/iakos/. Zachęcamy 
także do śledzenia profilu na Facebooku:  
@konferencjaiakos.

Studenci i doktoranci o środowisku po raz trzeci

Agnieszka Kalinowska
Wydział Inżynierii  
Lądowej i Środowiska

W dniach 13–15 kwietnia 2018 roku już po raz trzeci studenci i doktoranci 
z całej Polski zgromadzą się na Politechnice Gdańskiej, by zaprezentować 
swoje badania oraz pomysły, jak uczynić otaczający nas świat bardziej „eko”.



Pięć pięknych kobiet zapowiedzianych przez 
prowadzącego to Golden Gate String Quar-

tet oraz Izabela Krasucka.
Kwartet miał okazję współpracować z czo-

łowymi polskimi gwiazdami, m.in. z Michałem 
Bajorem, Anią Wyszkoni, Gromee, Mahan 
Moin i Sarsą. Golden Gate można było oglądać 
podczas Polsat SuperHit Festiwal 2017, w pro-
gramach The Voice of Poland, Dzień dobry TVN 
oraz Pytanie na śniadanie. Golden Gate String 
Quartet koncertuje zarówno w kraju, jak i za 
granicą (Austria, Niemcy).

Natomiast Izabela Krasucka, która studio-
wała wokalistykę jazzową i rozrywkową na 
uczelni artystycznej Codarts w Rotterdamie 
oraz na Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, aktywna na scenie 
muzycznej od 10 lat, na co dzień działa w wielu 
projektach – wykonuje i tworzy muzykę jaz-
zową, żydowską, francuską, poezję śpiewaną, 
pop, hip-hop, gospel.

Przed zgromadzoną publicznością wystąpili 
wszechstronni artyści, po których można było 
się spodziewać wiele. Niejednej osobie za-

Walentynki z muzyką na Politechnice 

Artur Albiński 
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

„W wielu językach mówi się na tym świecie, ale jest język uniwersalny, jest 
to miłość” – tymi słowami Szymon Dembicki, konferansjer tego wspaniałego 
spotkania, 14 lutego powitał wypełnioną po brzegi salę AK PG Kwadratowa 
na koncercie walentynkowym, organizowanym przez Samorząd Studentów 
Politechniki Gdańskiej przy wsparciu projektu Politechnika Otwarta.

STUDENCI I DOKTORANCI

56 3 / 2 0 1 8PISMO PG56 3 / 2 0 1 8PISMO PG

Fot. Maciej Ziętarski
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Jerzy Wtorek: Szanowny Panie Profeso-
rze, w jakich okolicznościach po raz pierwszy 
trafił Pan do Gdańska?

Gustaw Budzyński: Przed wojną często 
bywałem w Gdańsku. Przyjeżdżając z Warsza-
wy, zatrzymywałem się w pięknym mieszkaniu 
mojego stryja, Eryka, którego syn, mój serdecz-
ny przyjaciel, również miał na imię Eryk. Stryj 
był dyrektorem Poczty Polskiej w Gdańsku, ale 
zrezygnował z tej funkcji w styczniu 1939 roku. 
Zaprotestował przeciwko potajemnemu umiesz-
czeniu w budynku poczty ręcznego karabinu ma-
szynowego, który nie powinien się tam znaleźć 
ze względu na traktaty międzynarodowe. Jak się 
okazało, ta decyzja uratowała mu życie – wal-

Historia pisana  
dźwiękiem

Rozmawiają

Jerzy Wtorek
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prof. Gustaw Budzyński to 
wyjątkowa postać. W mury 
naszej uczelni trafił jeszcze przed 
II wojną światową, a później, 
już jako wykładowca, razem ze 
swoją żoną doc. dr inż. Marianną 
Sankiewicz-Budzyńską stworzył 
pierwszy w Polsce zakład naukowy 
kształcący inżynierów dźwięku. Swą 
wieloletnią, fascynującą relację  
z Politechniką Gdańską pan profesor 
opisuje w rozmowie z prof. Jerzym 
Wtorkiem, dziekanem Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki, oraz Jakubem 
Weseckim z Działu Promocji.

drżały nogi z wrażenia, gdy po smyczkowym 
wstępie nagrodzonym gromkimi brawami do 
kwartetu dołączyła pani Izabela, by wykonać 
piękną balladę Aerosmith „I don’t want to 
miss a thing”. Trudno byłoby sobie wyobrazić 
lepsze rozpoczęcie koncertu. Steven Tyler  
w tym utworze śpiewał, że mógłby zatracić 
się w tej chwili na zawsze. Myślę, że gdyby był 
obecny na koncercie, to podtrzymałby swoje 
zdanie.

Wyjątkowość występu podkreślało to, że 
kwartet pełnił rolę zarówno sekcji rytmicznej, 
jak i melodycznej, co jest niezmiernie trudne, 
ale zarazem inspirujące oraz piękne, jak zazna-
czyła pani Krasucka, dozując emocje interesu-
jącymi wstawkami między utworami. Podczas 
przerywników usłyszeliśmy wiele ciekawych 
cytatów z książek oraz przemyśleń związanych 
z tym pięknym walentynkowym dniem.

Słowa refleksji przeplatały takie hity jak 
„Halo” Beyoncé, „We found love” Rihanny, „Mi-
łość Ci wszystko wybaczy” Hanki Ordonówny, 
„Fly me to the moon” Franka Sinatry, „La vie en 
rose” Edith Piaf czy „Comptine d’un autre été” 
z filmu „Amelia”.

Panie udowodniły też, że można przekazać 
energię największych rockowych hitów bez 
przesterowanych brzmień gitar. „Sweet child  
o’ mine” powodowało takie same ciarki jak 
oryginał grany przez Guns N’ Roses. Nie dziwiła 
zatem nieustająca lawina braw, która po ukło-
nie oraz zejściu artystów ze sceny błyskawicz-
nie zachęciła ich do powrotu, aby wykonać bis.

A powrót ten odznaczał się żartem muzycz-
nym – ale bardzo przyjemnym: „What is love” 
zespołu Haddaway, do którego aż chciało się 
klaskać i śpiewać!

Podziękowaniami za wspólnie spędzony 
wieczór oraz życzeniami miłości na co dzień 
konferansjer zakończył koncert, ale nie zakoń-
czył naszej przygody ze wspaniałą muzyką.
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Eryk i ja wróciliśmy do Gdańska po wojnie. On 
chciał obronić swój dyplom, ja natomiast roz-
począłem studia na Wydziale Elektrycznym. Co 
prawda w 1945 roku zapisałem się na Politechni-
kę Warszawską, ale później zadecydowałem  
o przenosinach na PG. 

Jakub Wesecki: Proszę opowiedzieć  
o początkach swojej pracy na Politechnice 
Gdańskiej.

Po zakończeniu studiów, w 1959 roku 
rozpocząłem pracę w Katedrze Radiotechniki 
Nadawczej prof. Leonarda Knocha na Wydziale 
Łączności, obecnym Wydziale Elektroniki, Tele-
komunikacji i Informatyki. Od samego początku 
zajmowałem się pracami laboratoryjnymi. Swoje 
zaplecze badawcze przygotowałem niemal od 
zera, bo posiadanie własnego laboratorium było 
dla mnie sposobem, by wejść na stałe w grono 
nauczycieli akademickich. Opracowanie opar-
tego na nim wykładu nie było już później takie 
trudne. Pracowałem razem ze swoją przyszłą 
żoną, doc. dr inż. Marianną Sankiewicz-Budzyń-
ską, którą poznałem jeszcze w czasie studiów.  
W 1968 roku we dwoje założyliśmy Zakład Elek-
trofonii, będący częścią Instytutu Telekomunika-
cji. To ja wymyśliłem nazwę zakładu, ponieważ 
uznałem, że powinna ona być oryginalna, aby 
uniknąć konkurencji z innymi uczelniami. Takiego 
słowa jak „elektrofonia” nie było wówczas nawet 
w słownikach!

Jerzy Wtorek: Kto na początku pracował  
w Zakładzie Elektrofonii razem z Panem  
i małżonką?

Naszym pierwszym asystentem był Adam 
Witkowski, a pierwszym asystentem technicz-
nym Grzegorz Sypukow. Razem z żoną wspólnie 
kierowaliśmy zakładem i nigdy nie precyzowali-
śmy, kto był szefem. W tym czasie oboje robili-
śmy doktoraty z teorii drgań. Na uczelni byliśmy 
praktycznie przez cały dzień, ale jak się lubi 
swoją pracę…

Jerzy Wtorek: Skąd w pańskim życiu zami-
łowanie do akustyki?

Z dwóch powodów. Po pierwsze, zawsze 
byłem muzykalny i interesowałem się muzyką, 
grałem też na puzonie. Po drugie, wpłynęło na 
mnie pewne wydarzenie jeszcze z czasów szkol-
nych. Chodziłem do bardzo dobrego gimnazjum 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. 
Mieliśmy wielu znakomitych wykładowców, 
którzy przychodzili do nas nawet z Politechniki 

ka o gmach Poczty Polskiej w Wolnym Mieście 
Gdańsku była przecież jednym z pierwszych 
starć II wojny światowej. Eryk junior natomiast, 
starszy ode mnie o kilka lat, przed wojną studio-
wał na Technische Hochschule der Freien Stadt 
Danzig, jak wtedy nazywała się obecna Politech-
nika Gdańska.

Jerzy Wtorek: Co dokładnie studiował 
pański stryjeczny brat?

Inżynierię kolejową. To właśnie on po raz 
pierwszy zaprowadził mnie do gmachu PG. Był 
dumny z bycia studentem tej uczelni. Technische 
Hochschule cieszyła się wśród polskich żaków 
znakomitą opinią. Rzecz jasna przed wojną jej 
budynek wyglądał nieco inaczej, na przykład 
nad schodami tuż obok holu przed biblioteką 
wisiały przepiękne modele okrętów, wspaniałych 
wielomasztowych żaglowców. Często bywałem 
w katedrze Eryka i bardzo dobrze pamiętam te 
wizyty. Podczas jednej z nich zabrał mnie nawet 
na wykład, w gruncie rzeczy nielegalnie, bo nie 
byłem przecież jeszcze immatrykulowany. Z War-
szawy przyjechałem w mundurku szkolnym, co 
na pewno zwróciłoby uwagę studentów, dlatego 
Eryk przebrał mnie w jeden ze swoich garniturów 
i razem poszliśmy do Auditorium Maximum na 
wykład z fizyki doświadczalnej. Profesor pro-
wadzący zajęcia pokazywał bardzo efektowne 
doświadczenia, których tematem przewodnim 
było ciepło. Pamiętam, że zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem wywoływały one entuzjastyczne 
tupanie. Niemieccy studenci tupali nogami, gdy 
wykład im się podobał, a jeśli nie zrobił na nich 
wrażenia, szurali podeszwami butów.

Jakub Wesecki: Co jeszcze zainteresowa-
ło Pana podczas tych pierwszych wizyt na 
uczelni?

Oprócz wykładu Eryk zaprowadził mnie do 
czytelni. Wtedy były w niej jeszcze specjalne 
pulpity, na których studenci kładli książki  
i przeglądali je na stojąco. Najbardziej intereso-
wał mnie atlas okrętów wojennych świata, po-
nieważ chciałem służyć w marynarce wojennej. 
Na szczęście mój krewny odwiódł mnie od tego 
zamiaru. Mówił: chcesz sprawdzać, czy maryna-
rze mają czyste onuce? Przecież żadnej wojny nie 
będzie! Tu niestety się mylił.

Jerzy Wtorek: Przeżył Pan kampanię wrze-
śniową, został porucznikiem Armii Krajowej, 
walczył w powstaniu warszawskim. Kiedy 
wrócił Pan na Wybrzeże?
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Warszawskiej i prowadzili wykłady takie jak 
na wyższej uczelni. Wszyscy oni kochali to, co 
robili. Pamiętam zajęcia z anatomii, na których 
zobaczyłem w podręczniku rysunek przekroju 
ludzkiego ucha. Był on bardzo dobrze narysowa-
ny i szczegółowy. Pokazywał błonę bębenkową, 
poszczególne nerwy, kosteczki… Ten rysunek tak 
mi się spodobał, że postanowiłem dowiedzieć się 
więcej na temat dźwięku.

Jakub Wesecki: Czy uważa Pan, że pański 
talent do badania dźwięków wynika z jakichś 
szczególnych predyspozycji?

Na pewno mogę pochwalić się tym, że mam 
świetną pamięć do nut i słów piosenek. Pamię-
tam na przykład, jak w listopadzie 1939 roku 
szedłem ulicą Marszałkowską w stronę Żoli-
borza. Po drodze stały fundamenty spalonych 
domów, a w ich oknach wystawowych młodzi 
chłopcy śpiewali pieśni o Warszawie. Część z nich 
została później odtworzona w filmie „Zakazane 
piosenki”, jednak na jego potrzeby napisano 
nowe utwory, wzorowane na przedwojennych. 
Ja natomiast zapamiętałem oryginały (tu pan 
profesor zaczyna śpiewać):

Po całym mieście ślą ogłoszenia 
Mobilizacji nadszedł czas 
Jak bańka prysły senne marzenia 
Do wojska dziś wzywają nas 
Ach piękna Lilli, nie smuć się 
Może ta wojna skończy się…

Czy ktoś jeszcze to pamięta?

Jerzy Wtorek: Wracając do pańskiej 
kariery naukowej, jakie dokładnie badania 
prowadzono w Zakładzie Elektrofonii?

Zajmowaliśmy się przede wszystkim organa-
mi, to znaczy zjawiskami zachodzącymi  
w tym instrumencie, a więc generacją i stabiliza-
cją dźwięku. Mechanizm tworzenia drgań  
w piszczałce organowej właściwie do dziś nie 
został do końca poznany. Badaliśmy między 
innymi organy w Bazylice Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny w Leżajsku, jeden z naj-
większych i najpiękniejszych instrumentów tego 
typu w Europie. Potem wzięliśmy się za dzwony, 
analizując bardzo skomplikowaną zależność 
dźwiękową pomiędzy typem uderzenia, siłą  
i masą uderzającego młota, temperaturą oraz 
parametrami materiałowymi. Prowadziliśmy 
również badania zagranicznych instrumentów 
organowych i karylionów. Analizowaliśmy dzwo-
ny w zachodniej Europie, Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych. Wiele uwagi poświęcaliśmy 

Fot. 1. Prof. Gustaw Budzyński
Fot. Marcin Pazio

Fot. 2. Prof. Budzyński z małżonką, doc. dr inż. Marianną Sankiewicz-Budzyńską,  
podczas spotkania z cyklu „Zasłużeni w Historii Miasta Gdańska” 
Fot. z archiwum WETI
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Gustaw K.E. Budzyński (ur. 1921 w Warszawie) rozpoczął studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1938 roku. Służba wojskowa  
i wybuch II wojny światowej zmusiły go do przerwania nauki. Był żołnierzem 
Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej (zgrupowanie „Żniwiarz”, zastępca do-
wódcy plutonu nr 226). Po zakończeniu wojny zamieszkał w Gdańsku, gdzie 
mimo represji ze strony władz PRL ukończył w 1959 roku studia na Wydziale 
Łączności PG. Pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Gdańskiej, jednocześnie podejmując pracę zawodową w Polskim 
Radiu Gdańsk. W 1965 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na 
Politechnice Warszawskiej. Był pionierem w kształceniu inżynierów dźwięku 
w Polsce (współtworzył Zakład Inżynierii Dźwięku na Wydziale Elektroniki 
PG oraz Zakład Akustyki na gdańskiej Akademii Muzycznej). Jest honorowym 
członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Greckiego Towarzystwa 
Akustycznego, członkiem Francuskiego Towarzystwa Akustycznego i polskiej 
sekcji Audio Engineering Society. Był członkiem komitetu akustyki PAN. Od 
1992 roku brał udział w redagowaniu „Zeszytów Historycznych WiN”.

Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy nadanym rozkazem 
Dowódcy AK nr 525 z 27 sierpnia 1944 roku. Uzasadnienie nadania odznacze-
nia brzmiało: „za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w walce”. Otrzymał 
również Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, 
Medal Wojska po raz 1, 2, 3 i 4, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Po-
wstańczy, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. W 2015 roku razem z żoną, doc. dr inż. Marianną Sankie-
wicz-Budzyńską, zostali uhonorowani medalami „Zasłużony w Historii Miasta 
Gdańska” przez prezydenta Gdańska.

Moja żona została później przewodniczącą 
polskiej sekcji, a potem także wiceprezydentem 
całego Audio Engineering Society.

Jerzy Wtorek: Został Pan opiekunem na-
ukowym wielu wybitnych uczonych, którzy 
kontynuowali karierę nie tylko w kraju, ale 
i za granicą, jak na przykład prof. Georgios 
Papanikolaou, inicjator badań nad akustyką 
na Uniwersytecie w Salonikach. 

Georgios przyjechał do Polski w czasie ekso-
-dusu Greków, którzy opuszczali swój kraj ze 
względu na wojnę domową w latach 1946–1949. 
W trakcie studiów na Politechnice Gdańskiej 
zajmował się głównie nagraniami kwadrofo-
nicznymi. Udało nam się zdobyć magnetofon 
wielośladowy, jakiego w Polsce wtedy jeszcze nie 
było, i mogliśmy wymieniać się nagraniami. Po 
ukończeniu studiów Georgios wrócił do Salonik 
i rozpoczął pracę na tamtejszym Uniwersytecie 
Arystotelesa, gdzie sam zorganizował zakład 
zajmujący się badaniami akustyki na wzór nasze-
go. Swoje nagranie doktoranckie zaprezentował 
w salonie wystawowym Grand Palais w Paryżu. 
Jako jego promotor miałem wtedy przyjemność 
zapowiadać tę prezentację. Kwadrofonia była 
czymś zupełnie nowym i spotkała się z entuzja-
stycznym przyjęciem. Daliśmy dwugodzinny 
koncert kwadrofoniczny w gmachu Grand Palais, 
a na antenie francuskiego radia stereofoniczny. 
Zaproszono mnie także do francuskiego radia  
w charakterze fachowca. Georgios Papanikolaou 
zaprojektował potem mnóstwo rzeczy związa-
nych z akustyką, między innymi opracował na-
głośnienie na stadionie olimpijskim w Atenach. 
Obecnie jest on profesorem, a jego brat, który 
razem z nim przyjechał do Polski, pierwszym 
skrzypkiem opery w Heidelbergu w Niemczech.

Jakub Wesecki: Jak wspomina Pan dzień,  
w którym przeszedł Pan na emeryturę? 

W ogóle go nie pamiętam, to był taki niecieka-
wy moment. Ja w ogóle nie chciałbym przecho-
dzić na emeryturę! Jeszcze do zeszłego roku 
byłem zajęty pisaniem artykułów, ale niestety nie 
mogę już samodzielnie prowadzić prac laborato-
ryjnych ani wspinać się na katedralne dzwonni-
ce. Denerwują mnie te wszystkie sprawy, które 
uważam za niezrealizowane, niedokończone. 
Mam mnóstwo niewykorzystanych taśm, nie-
których nawet nie zdołałem przesłuchać. Wiele 
ciekawych materiałów do badań tkwi jeszcze na 
moich półkach.

różnicy pomiędzy dzwonami z zachodniego 
i wschodniego kręgu kulturowego. Za naszą 
wschodnią granicą powszechne są dzwony nie 
kołysane, tylko uderzane. Są one nieruchome, 
a młotek uderza w nie z zewnątrz. Natomiast 
zachodnie dzwony poruszają się. Na zachodzie 
bogaty jest więc dźwięk, a na wschodzie rytm. 
Różnice między tymi dwiema rodzinami dzwo-
nów są fascynujące.

Jakub Wesecki: Wasza działalność zwróciła 
uwagę Audio Engineering Society, wiodące-
go stowarzyszenia naukowego zrzeszającego 
osoby zajmujące się akustyką. 

Razem z żoną kilkukrotnie uczestniczyliśmy 
w spotkaniach AES. Za którymś razem zapropo-
nowaliśmy władzom tej organizacji utworzenie 
jej polskiej sekcji, one zaś zgodziły się przysłać do 
nas swojego inspektora. Widząc, czym się zajmu-
jemy, przybysz wpadł w zachwyt i czym prędzej 
zarejestrował nas jako członków towarzystwa. 
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Obchodząc całą komorę K2, trafiamy do 
punktu wyjścia, czyli do tych samych  

dwuskrzydłowych drzwi oddzielających ją od 
galerii komory zasuw. Po drodze jednak dwu-
krotnie przechodzimy pomiędzy środkowym  
i wewnętrznym pierścieniem zbiornika, obcho-
dząc „serce obiektu” i mijając ściankę, na której 
spoczywa rurociąg odwadniający nasyp i która 
wyznacza oś symetrii obiektu. Oba przejścia 
pomiędzy pierścieniami przypominają uprosz-
czone geometrycznie arkady i, choć trudno to 
na pierwszy rzut oka dostrzec, przylegają do 
siebie, oddzielone tylko kolejną ścianą – gro-
dzią.

Dwie symetryczne połowy komory K2  
zasadniczo stanowią lustrzane odbicie, różnią 
się jednak dwoma szczegółami: obecnością 
trzech „falochronów” w części północnej  
i stopniowym wypłycaniem się kinety – ka-

Trzecia część historii zbiornika wody Stary Sobieski w kontekście projektu 
Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. W tej części nadal zwiedzamy komory 
wodne zbiornika oraz mamy sposobność poznać kilka historycznych  
i technicznych ciekawostek. Możemy także zapoznać się z pozostałymi 
założeniami projektu GSW.

nału odwadniającego posadzkę. W okolicach 
ostatniego falochronu kanał znika zupełnie. Ten 
charakterystyczny element towarzyszący nam 
podczas całej wędrówki po komorach wodnych 
miał zapewniać możliwość opróżnienia komór 
„do sucha”, czyli odprowadzenia wody poniżej 
poziomu posadzki. Jego zmienna głębokość 
powodowała spad w kierunku odpływu. Takie 
odwodnienia spotkać można w większości 
zbiorników wodnych, jednak w różny sposób 
rozwiązane.

 Komora K1 nie ma tak skomplikowanego 
układu i stanowi de facto ogromny pierścień 
kołowy, rozcięty komorą zasuw. Robi wrażenie 
jeszcze bardziej monumentalnej i w istocie 
jest tak wielka, że zmieściłyby się tutaj dwa 
pełnowymiarowe tory kolejowe i legendarny 
złoty pociąg na dokładkę. To tutaj występuje 
najbardziej spektakularny efekt akustyczny. 

Fot. 1. Tzw. „serce 
obiektu” w wewnętrz-
nym pierścieniu 
komory K2
Fot. Michał E. Klugmann/ 
materiały GIWK

Tajemnicze sąsiedztwo  
Politechniki Gdańskiej

cz. 3

Po drugiej stronie kranu,  
po drugiej stronie płotu

Michał E. Klugmann
Wydział Mechaniczny
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Autorzy przyszłej ekspozycji poświęconej 
historii gdańskich wodociągów, która ma się 
znaleźć w zbiorniku Sobieski, postanowili go 
uszanować, a nawet artystycznie wzbogacić, 
dlatego komora K1 pozostanie pusta i służyć 
będzie jedynie ekspozycji światła i dźwięku.

Jednym z głównych założeń projektu Gdań-
skiego Szlaku Wodociągowego jest bowiem 
uszanowanie naturalnej „patyny” historycz-
nych obiektów i ich niepowtarzalnej specyfiki. 
Jak wspomniano, przypadku zbiornika oruń-
skiego należy jeszcze uszanować komfort jego 
aktualnych skrzydlatych lokatorów. Wydaje się, 
że przyjęta formuła udostępnienia ma szan-
sę możliwie najlepiej spełnić te cele. Przede 
wszystkim nie wymaga radykalnych przebu-
dów ani zmiany warunków akustycznych czy 
mikroklimatycznych wewnątrz obiektów.  
W komorach wodnych zbiornika Sobieski, poza 
ich oczyszczeniem, usunięciem efektów dewa-
stacji i niewielkim wzmocnieniem konstrukcji 
schodów komory K2, udało się uniknąć jakich-
kolwiek większych zmian. Oczywiście musiała 
powstać nowa instalacja oświetleniowa, jednak 
z jednej strony jest ona oszczędna w formie, 
z drugiej strony – ładnie podkreśla wizualny 
walor wnętrz. Nie trzeba zresztą koniecznie jej 
używać, a zbiornik zwiedzany z użyciem latarki 
nadal jest tak samo mroczny, tajemniczy i za-
chowuje ten sam niezwykły klimat, którym za-
chwycał odwiedzających go przed remontem. 
To samo dotyczy zbiornika Stara Orunia – tam 
również, poza ostrożnym myciem, naprawą 
posadzki, zapewnieniem komunikacji i subtel-
nym oświetleniem, niewiele się zmieni.

Wyjątkową wartością dodaną Starego  
Sobieskiego jest zachowana w 85 proc.  
oryginalna instalacja oświetleniowa komór 
wodnych z początku XX wieku. Rozwiązanie 
przypominające dzisiejszy system linkowy 
(choć znacznie masywniejsze), oparte na 
przewodach w ołowianym pancerzu, rozpięte 
na porcelanowych izolatorach zakotwionych 
w szczytach sklepień, z charakterystycznymi 

Fot. 2. „Arkady”
Fot. Michał E. Klugmann/materiały GIWK

Fot. 3. Przebieg kanału odwadniającego w komorze K2 
pomiędzy środkowym a wewnętrznym pierścieniem
Fot. Michał E. Klugmann/materiały GIWK

Fot. 4. Z lewej: strefa wejścia komory K1 – widoczne scho-
dy i kosz ssawny, z prawej – „korytarz” komory K1
Fot. Michał E. Klugmann/materiały GIWK

2
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oprawami żarówek urzeka estetyką minionej 
epoki, a wśród fachowców od elektryki budzi 
podziw jakością wykonania i solidnością mon-
tażu (więcej na ten temat znaleźć można  
w „Zeszytach Naukowych Wydziału Elektro-
techniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 
nr 45). Wyjątkowość tej instalacji polega na 
tym, że jako jedyna znana zachowała się  
w pierwotnej formie. We wszystkich innych 
historycznych gdańskich zbiornikach (także  
w tych należących do lokalnych ujęć, niewcho-
dzących w skład systemu miejskiego) spotkać 
można takie same, wtórne instalacje z lat 60. 
XX wieku, będące, jak się zdaje, efektem jakiejś 
kompleksowej ówczesnej modernizacji. Taką 
instalację miały też np. zbiorniki Stara Orunia 
(do czasu remontu zachowała się tylko w około 
15 proc. i w fatalnym stanie technicznym)  
i siostrzany obiekt zbiornika Sobieski – Stara 
Dolina. Ta swoista perła w koronie Starego 
Sobieskiego zostanie poddana troskliwej 
konserwacji i po uzupełnieniu o brakujące ele-
menty wróci na swoje miejsce jako dodatkowy 
spektakularny (i działający!) eksponat.

 W odróżnieniu od komór wodnych, w ko-
morze zasuw nie zachowały się żadne większe 
fragmenty instalacji elektrycznej, jednak na 
podstawie rozmaitych śladów można wnio-
skować, że w tej części była ona już wtórna. 
To jedna z nielicznych zmian w stosunku do 
pierwotnego wyposażenia zbiornika. Na pewno 
cała armatura wodna była do samego końca 
oryginalna, podobnie jak drzwi, okna czy balu-
strady. W inwentaryzacji z 1993 roku wzmian-
kowany jest zabytkowy aparat telefoniczny 
– jego fragment udało się odnaleźć w szlamie 
zalegającym kanał odwadniający komory K1. 
Zachował się też wieszak ubraniowy (na 12 
sztuk odzieży!), choć w bardzo złym stanie.

  Jedyny remont, o którym wiadomo  
z przeszłości, zbiornik Sobieski przeszedł  
w 1946 roku, a jego celem była naprawa znisz-
czeń wojennych. Według powojennej inwentary-
zacji obiekt był zniszczony w 10 proc. Rzeczywi-
sty zakres tych zniszczeń ukazał remont ostatni 
– obejmowały one fragment ściany wejściowej, 
na wysokości górnego rzędu okien, wraz  
z wieńcem, i mogły być efektem pojedynczego 
trafienia. Z remontem z 1946 roku wiąże się 
kolejna ciekawostka. Najwidoczniej bardzo 
dolegliwy musiał być wówczas niedobór 
stali zbrojeniowej, na skutek czego fachowcy 
skazani byli na improwizację i wykorzystywali 
wszystko, co było pod ręką. W ten sposób be-

Fot. 5. Elementy historycznej instalacji oświe-
tleniowej
Fot. Michał E. Klugmann/materiały GIWK

Fot. 6. Wykopaliska ze zbiornikowego szlamu – 
fragment zabytkowego telefonu zakładowego  
i wieszak ubraniowy z komory zasuw
Fot. Michał E. Klugmann

Fot. 7. Ekipa remontująca zbiornik w 1946 roku 
Fot. z zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku

Fot. 8. „Niekonwencjonalne” zbrojenie betonu
Fot. Michał E. Klugmann/materiały GIWK
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Fot. 9. Kolorystyka 
ściany frontowej z lat 
1946–2016; warto zwrócić 
uwagę na wartościowy 
okaz dębu, rosnącego 
przy lewej przyporze – 
został on posadzony wraz 
z oddaniem zbiornika 
do eksploatacji w 1911 
roku; analogicznie – przy 
zbiorniku Stara Dolina 
posadzono daglezję
Fot. Michał E. Klugmann

kończymy naszą opowieść. Czytelników, którzy 
dotarli do tego miejsca, pozostaje zaprosić na 
zwiedzanie Gdańskiego Szlaku Wodociągowe-
go w pełnej wersji w 2018 roku. Do tego czasu 
cieszyć się natomiast można piękną panoramą 
oglądaną z już udostępnionego zbiornika Kazi-
mierz i ekspozycją w tym obiekcie. Nie zapomi-
nając, że widoki z pozostałych „stacji” szlaku są 
nie mniej ciekawe…
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ton wieńca został dobrze uzbrojony… pepeszą 
(czyli pozbawionym kolby pistoletem maszyno-
wym PPSz-41), która niespodziewanie została 
odkryta podczas jego rozbiórki (ze względu na 
spękania wieniec podlegał wymianie). 

  Również w 1946 roku zbiornik zyskał 
wygląd dobrze znany jego dzisiejszym miłośni-
kom – szary tynk typu „baranek” oraz malowa-
nie na biało gzymsów, parapetów i archiwolty. 
Cokolwiek by nie sądzić o słynnym szarym 
tynku, w którym lubowali się budowniczowie 
czasów PRL-u, z perspektywy czasu można 
powiedzieć, że zewnętrzny wystrój Starego 
Sobieskiego nie był ostatecznie zły. 

W każdym razie przywrócenie zbiornikowi 
pierwotnego malowania, w jednolitym żółto-
pomarańczowym kolorze, mogło się z począt-
ku wydawać nieco szokującą zmianą. Cóż,  
w 1911 roku on naprawdę tak wyglądał. Potem 
przemalowano go na kolor ciemnozielony i to 
było drugie jego oblicze w czasach przedwo-
jennych.

Rozmaitych detali i ciekawostek wskazać 
można znacznie więcej, jednak lepiej uczynić to 
już na miejscu, w oryginalnym otoczeniu  
i kontekście. Aby za bardzo i przedwcześnie nie 
odzierać zbiornika z tajemnic, w tym miejscu 

VARIA
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Jerzy M. Sawicki
Wydział Inżynierii  
Lądowej i Środowiska

Przyznam się bez bicia, że Antoine de Saint-
-Exupéry (1900–1944, francuski pilot, pisarz 

i poeta) budził we mnie umiarkowanie entuzja-
styczne odczucia. Wynikało to chyba z faktu, 
że „Małego księcia” pierwszy raz spotkałem, 
słuchając nastrojowej piosenki śpiewanej przez 
niepowtarzalną Katarzynę Sobczyk. Według 
mnie tekst Krzysztofa Dzikowskiego tak dobrze 
oddawał sens tej powiastki, że przeczytawszy 
później słynny oryginał, poczułem się rozczaro-
wany. Ale ów deficyt uznania zniknął niedawno 
bez śladu, gdy wpadł mi gdzieś w oko aforyzm 
poety: „Jeśli chcesz zbudować statek, nie gro-
madź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obo-
wiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym 
i niekończącym się morzem”. 

Myśl ta jakże obrazowo oddaje istotę procesu 
motywacji, stanowi zwarty i kompletny przekaz, 
jak należy zachęcać bliźnich do podejmowania 
efektywnych działań. A jest szczególnie aktual-
na dla nas, dla świata nauki i szkolnictwa wyż-
szego. Stoimy przecież u progu dużych zmian 
legislacyjnych, mających przeformatować naszą 
rzeczywistość oraz stawiających przed nami za-
ostrzone wymagania. I bardzo dobrze, bo choć 
można mieć (a ja mam!) zastrzeżenia odnośnie 
do konkretnych pomysłów na zmiany, to ich 
potrzeba jest bezdyskusyjna.

Zastanawiam się więc niekiedy nad tą 
kwestią, a żem człek już wiekowy, to siłą rzeczy 
odnoszę swe myśli o obecnych realiach do tego, 
co zachowałem w pamięci z dawnych lat.  
W końcu czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci. Cóż więc dominuje w mych 
zawodowych wspomnieniach?

Ano dyskusje, debaty, rozmowy, sprzeczki, 
polemiki i jakie tam jeszcze formy przekazu 
opinii i informacji na tematy zawodowe, a to 
wszystko mocno podlane chęcią osiągnięcia 
wymiernego sukcesu. Mógłby on mieć każdą 
sensowną postać, ale żeby był! Generalnie,  
a w szczególności na polu nauk ścisłych, do 
wyboru były (i przecież nadal są) dwie orientacje 
– naukowa i praktyczna, ale ich adepci podczas 
tych kontaktów bynajmniej się nie izolowa-
li. Chętnie podejmowali dysputy, nierzadko 
ubarwione wzajemnymi docinkami, nierzadko 
złośliwymi, ale wypowiadanymi bez destrukcyj-
nych zamiarów. Ot, teoretycy wytykali prakty-
kom niski poziom aparatu matematycznego, 

zaś tamci z udawanym zainteresowaniem 
dopytywali się, który z adwersarzy kandyduje 
do Nagrody Nobla. Wymiana myśli odbywała 
się zarówno na co dzień, w stałych zespołach 
badawczych, jak też podczas licznych wówczas 
kongresów, konferencji czy sympozjów (z reguły 
krajowych, bo mało kto miał wtedy środki na 
udział w imprezach zagranicznych). A warto 
zauważyć, że ceniono każdą formę prezentacji 
wyników pracy, jakiekolwiek one były i gdziekol-
wiek je publikowano – artykuły, książki, mono-
grafie, broszury, referaty i co tam jeszcze, nie 
zapominając też o działalności dydaktycznej. 
Oczywiście była hierarchia ich ważności, ale 
każdy z nas, gdy miał przedstawić swój dorobek, 
czy dla potrzeb procedur awansowych, czy na 
bieżąco, w ramach rocznych sprawozdań, czynił 
to opisowo, zestawiając odpowiedni wykaz, któ-
ry oceniany był indywidualnie i merytorycznie. 

Rzecz zrozumiała, trudno tam było o fajer-
werki, zaś sporo znajdowało się pozoracji lub co 
najwyżej uprawiania sztuki dla sztuki, ale  
w warunkach kapitalizmu państwowego (zwa-
nego oficjalnie realnym socjalizmem) nie było 
klimatu (że się tak eufemistycznie wyrażę) dla 
nauki i konsumpcji jej owoców. Teoretykom 
brakowało dostępu do źródeł teorii (gdy się już 
wysmażyło jakiś artykuł do dużego czasopisma, 
najczęstszym powodem jego odrzucenia był 
brak możliwości zacytowania kilkunastu prac 
już opublikowanych na świecie, co uprzejmie 
zalecali recenzenci), zaś praktycy przegrywali ze 
zwolennikami zakupu licencji na nowe wyroby. 
Ale przecież nie twierdzę tu, że wtedy praco-
waliśmy bardzo wydajnie i efektywnie, a tylko 
wzdycham za ówczesnym klimatem dyskusji 
naukowych. 

Gdy więc przyszło nowe, obiecywaliśmy 
sobie bardzo wiele, bo też początki były bardzo 
zachęcające – przede wszystkim pojawił się do-
stęp do światowej literatury, możliwość względ-
nie normalnego wyjazdu za granicę, jakieś 
konkretniejsze pieniądze na badania… Krótko 
mówiąc (że wrócę do cytatu), pojawiła się w nas 
tęsknota za rozległym morzem rzeczywistej 
pracy badawczej, przy czym rozumiana nie jako 
nierealne marzenie, lecz jako coś osiągalnego. 

Jednakże dość szybko na klarownym począt-
kowo lazurze nieboskłonu, rozpościerającego 
się ponad owym morzem, pojawiły się obłoczki, 

Innowacyjność, mądralo!
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zrazu niewinne i pojedyncze, lecz z czasem coraz 
rozleglejsze i ciemniejsze. Ich szczególnie wi-
docznym przejawem były jakieś przedziwne ma-
newry naszych branżowych ośrodków decyzyj-
nych dotyczące oceny naszej pracy i wymogów 
awansowych. Pomnę, jak swego czasu (ze dwie 
dekady temu) pisałem uzasadnienie interpelacji 
parlamentarnej dla mojego posła, dotyczącej 
właśnie tych kwestii. Podany tam wykaz możli-
wych form prezentacji wyników pracy nauczycie-
la akademickiego, który powinien być podstawą 
jego oceny, był naprawdę obszerny. Ale choć  
w odpowiedzi ówczesny przedstawiciel mini-
sterstwa, kiwając zgodnie głową, mówił: „Tak, 
tak, oczywiście, taka ocena musi mieć charakter 
indywidualny!”, to w praktyce lista aktywnych 
kryteriów ulegała skróceniu, by… przyjąć obecną 
postać. A że od dawna krytycznie o niej piszę, to 
tutaj ograniczę się tylko do stwierdzenia, że stała 
się bardzo „monotonna”.

Dokucza mi taki stan rzeczy, albowiem 
jestem wielkim miłośnikiem postępu i rozwoju, 
których fundamenty wymagają przecież udziału 
nauki. A gołym okiem widać, że z tym jest 
kiepsko. Pomyślałem więc, że może to przemysł 
jest źródłem owego braku naukowych przypraw 
w produkcyjnym menu. Sięgnąłem więc do 
tekstów traktujących o postępie, tych drukowa-
nych i tych wyświetlanych. Rychło się przeko-
nałem, że jednak praktycy poważnie traktują 
poszukiwanie i wdrażanie nowinek.

Kluczowym motywem jest tu termin „inno-
wacyjność”. Przywołując go, autorzy najczę-
ściej cytują austriackiego ekonomistę Josepha 
Schumpetera (1883–1950), który obejmuje tym 
określeniem stworzenie nowego produktu, 
zastosowanie nowej metody produkcji, stworze-
nie nowego rynku zbytu, pozyskanie niezna-
nych dotąd surowców i wreszcie reorganizację 
określonej gałęzi gospodarki. Na tyle pojemna 
to definicja, że każdy chętny może tu znaleźć 
dla siebie pole do popisu.

Innowacyjność jest traktowana jako jeden 
z wyróżników przedsiębiorczości, a ta z kolei 
– jako czwarty czynnik produkcji (obok pracy, 
ziemi i kapitału, jak mnie pouczają klasycy tej 
problematyki). 

Sprawa jest na tyle konkretna, że wprowa-
dzono ilościowe miary innowacyjności. W ujęciu 
nakładowym jest to łączna kwota środków 
finansowych, wydatkowanych przez przedsię-
biorstwo na aktywność badawczo-rozwojową. 
Z kolei w ujęciu wynikowym podaje się tu 
liczbę wyprodukowanych nowych produktów 

lub liczbę uzyskanych patentów (co jest o tyle 
delikatne, że znane są przypadki patentowania 
nowych rozwiązań nie dla ich wytwarzania, lecz 
dla… zablokowania możliwości produkcyjnych 
konkurencji). Bardziej wymierne wrażenie czyni 
inny wskaźnik, jakim jest udział w łącznych 
obrotach przedsiębiorstwa wartości sprzedaży 
produktów nowych.

Są też inne wskaźniki i inne problemy z tym 
związane, ale moją uwagę zwróciło stwier-
dzenie, że na innowacyjność przedsiębiorstwa 
składa się między innymi dostęp do jednostek 
badawczo-rozwojowych. Zastanowiło mnie, że 
mowa jest tu nie o jednostkach naukowo-ba-
dawczych (czyli nie o wyższych uczelniach lub 
instytutach naukowych), ale właśnie o badaw-
czo-rozwojowych. Ma to nawet swój wyraz  
w szeroko używanym skrócie B+R. A istnienie 
w potocznym użyciu skrótu jest sprawą istotną, 
gdyż podkreśla oczywistość i powszechność 
danego pojęcia – nikt nie mówi Polskie Koleje 
Państwowe, tylko „pekape”!

Czyżby było tak, że potrzeby rozwojowe 
naszego przemysłu (jakiekolwiek one są!) zaspo-
kajają instytuty badawczo-rozwojowe (zwane 
resortowymi), a my nie jesteśmy im do niczego 
potrzebni? Trudno mi na to pytanie odpowie-
dzieć, ale felietonista ma w pierwszym rzędzie 
stawiać pytania, więc to czynię. Mam jednak 
takie wrażenie, że gromkie protesty przeciwko 
zagrożeniu istnienia tych instytutów, dobie-
gające z różnych stron jeszcze kilka lat temu, 
jakby ucichły. Czy oznacza to, że znalazły one 
już swoje miejsce na naszej gospodarczej mapie, 
a my (czyli uniwersytety) zostaliśmy ze swoją 
nauką jak ten Himilsbach ze znajomością języka 
angielskiego?

Zapewne powyższy obraz sytuacji jest mocno 
przerysowany, ale i tak warto się zastanowić nad 
sposobem oceny naszej pracy i nad wymogami 
stawianymi nam przez władze. Bo jeśli aktualna 
„monotonia” tych wymogów jest utrzymywana 
świadomie i ma nadal nas obowiązywać, to cóż, 
nadal wzdychajmy do poprawy pozycji naszych 
uniwersytetów w tych różnych rankingach (tylko 
niech mi ktoś powie, co by z takiej poprawy 
konkretnego wynikało?). Jednak wtedy bądźmy 
konsekwentni i zacznijmy pytać naszych liderów 
o ich szanse na Nagrodę Nobla!

Zaś na wszelki wypadek zauważmy, że termin 
„innowacyjność” powtarzany jest coraz częściej 
w różnych gremiach, a w nazwach nowych mi-
nisterstw znajdujemy takie słowa, jak przedsię-
biorczość, technologie i rozwój. To coś znaczy!
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W Kurytybie lądujemy późnym wieczorem. 
Powietrze jest gorące i wilgotne. Jeśli 

miałbym jednym słowem określić panujący tu 
klimat, to tym słowem byłaby „wilgoć”. Całkiem 
realne wydaje się krojenie powietrza nożem. Na 
szybie samochodu osadza się tłusta, gęsta para 
wodna, której nie chcą usunąć rozbiegane wy-
cieraczki. Jedziemy trochę na oślep. Przez bocz-
ną szybę dostrzegam wielki, oświetlony baner 
reklamujący hamburgery firmy o znajomo 
brzmiącej nazwie „Durski”. Następnego dnia 
jedziemy przez centrum miasta, rozbuchane 
oszałamiającą kolorystyką ulicznych drzew, do 
głównego centrum handlowego niczym nieróż-
niącego się w stylu od centrów europejskich (jeśli 
można to nazwać stylem). Kolorowe butiki, dość 
pustawe, i mnóstwo barów i restauracji, zapeł-
nionych, bo to pora lunchu, a lunch dla Brazylij-
czyków to rzecz święta. Przy wejściu do jednego 
z barów dostrzegam olbrzymią (tu wszystko 
jest wielkie) reklamę smashburgerów (?) firmy 
„Junior Durski”. Ojciec i syn konkurują ze sobą? 

Hamburgery  
od Durskiego

Fot. 1. Fortaleza, Ilha do Mel (Wyspa Miodu, Paraná)
Fot. 2. Tablica przy wjeździe do polskiej osady Colônia 
Dom Pedro (Campo Largo, Paraná); portugalska część 
inskrypcji głosi: „Pionierom w hołdzie od potomnych”
Fot. 3. Rzadkie drzewo paineira, o ostrych, wystających 
z kory kolcach (okolice Kurytyby, Paraná)
Fot. z archiwum prywatnego

Hamburgera skosztowałem, ze smashburgerem 
postąpiłem ostrożniej. 

Przejeżdżamy obok budynków Uniwersytetu 
Stanowego Paraná. Działa tu jedyna w Ameryce 
Południowej Katedra Polonistyki. Na kierunku 
polonistyka studiuje dziesięciu studentów, pra-
gnących zgłębić arkana nie tylko języka  
i historii Polski, ale także całej Słowiańszczyzny 
(przez duże „S” – ziemie i narody słowiańskie) 
i słowiańszczyzny (przez małe „s” – języki 
i kultura Słowian). Prowadzone tu badania 
naukowe dotyczą także swoistych enklaw 
języka polskiego, które wywodzą się z kolonii 
założonych w drugiej połowie XVIII wieku przez 
pierwszych polskich emigrantów, przybywają-
cych tu za chlebem. Aktualni mieszkańcy tych 
kolonii nigdy nie byli w Polsce, a jednak w życiu 
codziennym, w swoich rodzinach, posługują się 
językiem polskim. Ciekawe, że starsi mieszkań-
cy używają języka bardzo zbliżonego do tego 
naszego, dzisiejszego, choć nigdy nie byli  
w Polsce. U młodszych słychać naleciałości por-

Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki

1

2

3
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tugalskie, choć mile brzmiące dla ucha współ-
czesnego Polaka.

Dziesięciu studentów na kierunku? Rzeczy-
wiście, polonistyka to dość egzotyczny kierunek 
w Ameryce Południowej. Dopada mnie uporczy-
wa myśl: A gdyby tak, na ich wzór, zastosować 
u nas, na PG, analogiczne limity rekrutacyjne 
na równie egzotycznych kierunkach jak tam 
polonistyka, na przykład na informatyce? Jakże 
pięknie wyglądałby współczynnik SSR? A prze-
cież współczynniki są najważniejsze! Poddaję to 
pod rozwagę naszych Najwyższych Władz.

***
Jedziemy na wyspę Ilha do Mel – Wyspę 

Miodu. To najatrakcyjniejsze miejsce wypo-
czynkowe tej części Brazylii. Ruch tylko pieszy 
i rowerowy. Jest tuż po karnawale (w Brazylii 
karnawał to ponad cztery dni świętowania, od 
piątku popołudnia do wtorku), więc jest pusta-
wo: na trzech-czterech kilometrach wspaniałej 
szerokiej, piaszczystej plaży spotykamy nie 
więcej niż 20 osób. Ciepłe morze, słońce – tu-
rystyczny raj. Podchodzi do mnie mieszkający 
nieopodal Brazylijczyk. Rozmawiamy po angiel-
sku. Wręcza mi butelczynę szkockiej. Jestem 
trochę zażenowany, pytam dlaczego. Z dumą 
wyjaśnia, że prapradziadek żony był Polakiem. 
Wszystko jasne.

Szukamy internetu. Znajdujemy go  
w miejscu o nazwie Fortaleza – forcie obron-
nym zbudowanym przez Portugalczyków  
w XVIII wieku. W forcie funkcjonuje biblioteka 
przeznaczona specjalnie dla turystów. Trzeba 
wpisać się do książki, podać numer dokumentu 
brazylijskiego (wpisuję osiem losowych cyfr)  
i już mamy internet! W książce znajduję sporo 
wpisów od polskich turystów. Włączam kompu-
ter. Niestety, w Pjongczangu Polska wciąż bez 
medalu. Następnego dnia, oglądając telewizję, 
która – o dziwo! – transmituje zimowe igrzyska 
olimpijskie, cieszymy się wraz z brazylijskimi 
gospodarzami, którym w okazywaniu radości 
nie przeszkadza to, że nie za bardzo orientują 
się w zimowych dyscyplinach. Mamy złoto! 
Brawo, Kamil! 

***
Jedziemy na południe Brazylii, do stanu 

Santa Catarina. Początkowo poruszamy się w 
tempie żółwia. Co chwilę prawie zatrzymujemy 
się przed „śpiącymi policjantami” – a są to na-
prawdę spore betonowe garby, przed którymi 
nie sposób nie zwolnić do tempa piechura. Co 
parędziesiąt kilometrów natrafiamy na poste-
runki policji drogowej – kolejne obowiązkowe 

zwolnienie. Zbliżamy się do miasta Camboriú – 
brazylijskiego Miami, jak je tu nazywają.  
W brazylijskich wyższych sferach nie wypada 
nie mieć tu apartamentu w jednym z imponują-
cych wieżowców ulokowanych przy plaży. Nie 
szkodzi, że te wieżowce już od południa rzucają 
cień na tę plażę. Nie o to przecież chodzi. Po 
drodze mijamy dużą halę sportową, na której 
widnieje olbrzymi napis „Arena Vicente Gurski”. 
Znając historię polskich emigrantów, można by 
się zastanowić, skąd ten „Gurski”, a nie „Gór-
ski”, jak zapewne brzmiało nazwisko patrona 
tej hali. Otóż w języku portugalskim występują 
dwie akcentowane litery o: półotwarte o, ozna-
czane jako ó, o wymowie zbliżonej do naszego 
polskiego o, i półzamknięte o, oznaczane jako ô, 
wymawiane z lekką domieszką u. (Jest jeszcze 
zwykłe, nieakcentowane o, które obcokrajowcy 
z rozpaczy powinni traktować jako normalne o). 
Odróżnienie tych wersji sprawia Polakom spore 
problemy; np. trudno się domyślić, czy wnuczek 
akurat woła avó (babcię) czy avô (dziadka). Naj-
widoczniej ów Wincenty Górski, zasłużony  
w jakiś sposób dla tamtejszego regionu, chciał 
być nazywany tak, jak trzeba, i zdecydował się 
na prymitywne u, wymawiane, jak nam, Pola-
kom, się wydaje, zupełnie normalnie.

***
Odpoczywamy we Florianópolis, stolicy 

stanu Santa Catarina. Siedzę wieczorem nad 
oceanem – groźnie, ale pięknie wzburzonym –  
i popijam bardzo tu popularną, z uwagi na licz-
nie odwiedzających ten region turystów  
z Argentyny, mate. Patrzę w górę. W Brazylii 
wszystko jest inne. Nawet napięcie w gniazd-
kach i rury kanalizacyjne. Niebo też jest inne, 
południowe. Księżyc, gdy przybiera kształt 
litery c, nie cofa się, jak u nas, ale dopełnia, 
 i na odwrót: gdy przypomina literę d – cofa się. 
Brazylijczycy mają na to swoją interpretację 
językową: lua crescente (księżyc rośnie; od cre-
scer – rosnąć) i lua decrescente (księżyc maleje; 
od decrescer – maleć). Ale najbardziej inna jest 
bez wątpienia oszałamiająca swym pięknem 
przyroda.

***
Lecimy nad Atlantykiem. Żując papkę samo-

lotową, dumnie i w pełni niezasłużenie nazwaną 
przez załogę „beef”, z nostalgią wspominam 
hamburgera od Durskiego i z całą pewnością 
zdecydowałbym się jednak na smashburgera 
od Juniora. No cóż, czas wracać – do naszego, 
europejskiego Księżyca!
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Aleksandra Sas-Bojarska
Wielkie inwestycje w kontekście 
zagrożeń i ochrony krajobrazu
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Maria Tynek,  
Dorota Martysiak-Żurowska, 
Karol Parchem
Technologia i biotechnologia 
tłuszczów jadalnych.  
Ćwiczenia laboratoryjne
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Przemysław Banasik,  
Ewa Grzegorzewska-Mischka,  
Wojciech Wyrzykowski
Leksykon przedsiębiorczości. 
Podstawowe pojęcia używane 
w obszarze przedsiębiorczości
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Agnieszka Ossowska
Wytwarzanie, budowa i właściwości 
warstw tlenkowych uzyskiwanych 
na stopach tytanu do zastosowań 
biomedycznych
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Andrzej Bakoń,  
Adam Barylski
Ziarna i mikroziarna 
diamentowe
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Ryszard Jasiński
Funkcjonowanie zespołów 
napędu hydraulicznego ma-
szyn w niskich temperaturach 
otoczenia 
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Czesław Szymczak,  
Marek Skowronek,  
Wojciech Witkowski,  
Marcin Kujawa
Wytrzymałość materiałów. 
Zadania
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Marek Kubale
Łagodne wprowadzenie  
do analizy algorytmów 

WZNOWIENIA

Szczegółowe informacje 
na temat oferty  
tytułowej znajdują się 
na stronie internetowej 
https://pg.edu.pl/
wydawnictwo/.
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Liczba fanów: 21 150 
Całkowity zasięg profilu: 43 645
Łączna aktywność fanów w postach: 122 634

Liczba fanów: 35 451
Łączna liczba wyświetleń postów: 146 425
Łączna aktywność fanów w postach: 783

Liczba fanów: 3324
Całkowity zasięg profilu: 21 741
Łączna aktywność fanów w postach: 1874

PRASA 183

INTERNET 552

„Gazeta Wyborcza” opublikowała wywiad z rektorem PG prof. Jackiem Namieśnikiem. W tekście zatytułowanym „Bez stu-
dentów z zagranicy bylibyśmy zaściankiem” prof. Namieśnik mówi o internacjonalizacji Politechniki Gdańskiej i tłumaczy, 
dlaczego zagraniczni studenci i wykładowcy są niezbędni dla rozwoju naszej uczelni. 

Mgr inż. Mariusz Szkoda z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemicznego PG został laure-
atem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk ścisłych i przyrod-
niczych. Materiały na ten temat ukazały się w „Panoramie” TVP3 Gdańsk, Polskim Radiu Gdańsk, „Dzienniku Bałtyckim” oraz 
na portalach gdansk.pl, naszemiasto.pl i forumakademickie.pl.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2017 roku przez zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki 
Gdańskiej, ponad połowa studentów naszej uczelni znajduje pracę od razu po zakończeniu studiów. Ta informacja trafiła na 
okładkę „Dziennika Bałtyckiego” oraz do portalu naszemiasto.pl i na antenę Radia Eska. 

Studenci Wydziału Architektury zaprojektowali niezwykłe biurowce, zlokalizowane pod wodą, pod ziemią, w chmurach czy 
na Marsie. Ich projekty z zakresu speculative design (designu spekulatywnego) spotkały się z zainteresowaniem „Gazety 
Wyborczej”, czasopisma „Murator”, Radia Eska i strony trojmiasto.pl.



JAZZ
na PG

Pierwsze wydarzenie z cyklu Jazz na Politechnice, orga-
nizowane przez Samorząd Studentów PG przy wsparciu 
projektu Politechnika Otwarta. Koncert przyciągnął tłumy 
fanów dobrej muzyki, którzy zapełnili salę AK PG Kwadra-
towa. Zespół Immortal Onion został nagrodzony kilku-
krotnymi owacjami na stojąco, co najlepiej świadczy  
o pozytywnym odbiorze wydarzenia.
Fot. Maciej Ziętarski




