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O Polityce Surowcowej Państwa
na Politechnice Gdańskiej
Opracował

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej
Państwa (PSP), w której uczestniczył prof. Mariusz Orion Jędrysek,
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju
i pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa, odbyła się
13 czerwca w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
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yło to dziewiąte z cyklu dwunastu regionalnych spotkań organizowanych w ramach
trwających od listopada 2017 roku szerokich
konsultacji projektu Polityki Surowcowej
Państwa. Konferencja miała charakter paneli
dyskusyjnych, podczas których zaprezentowano i omówiono zagadnienia Filaru 7 PSP – ram
instytucjonalnych wypracowania i wdrażania
polityki surowcowej państwa.
W panelach dyskusyjnych wzięli udział
przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych oraz świata nauki i przemysłu. Konferencja poświęcona została zapisom
projektu PSP, zasadności ich sformułowania,
a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Istotna część spotkania przeznaczona była na otwartą dyskusję z uczestnikami, podczas której każdy mógł zabrać głos.
Omawiane kwestie dotyczyły przede
wszystkim określenia kompetencji poszczególnych ministerstw i jednostek im podległych
w zakresie pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Wraz z zaproszonymi gośćmi
z Rządowego Centrum Legislacji, Trybunału
Konstytucyjnego, Rady Legislacyjnej przy Pre-

Fot. 1. Prof. Mariusz Orion Jędrysek
Fot. 2. Uczestnicy konferencji
Fot. Krzysztof Krzempek

zesie Rady Ministrów i innych instytucji podjęto
próby znalezienia najlepszych rozwiązań w tym
zakresie. Drugim poruszanym zagadnieniem
było utworzenie Polskiej Agencji Geologicznej,
określenie jej zadań i uprawnień oraz wskazanie Polskiej Agencji Geologicznej jako narzędzia do bezpośredniego wdrażania polityki
surowcowej. Dyskutanci omówili także temat
wspierania badań naukowych w zakresie nauk
o ziemi przez instytucje państwowe.
Więcej informacji o projekcie PSP dostępnych jest na stronie psp.mos.gov.pl.
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Fot. 3. Paneliści podczas dyskusji
Fot. Krzysztof Krzempek

„Muzyki wody i ognia” słuchało ponad dwa
tysiące osób
Jakub Wesecki
Dział Promocji

„Muzyka wody i ognia”, pierwszy koncert plenerowy na Politechnice
Gdańskiej, spotkał się ze znakomitym przyjęciem wśród słuchaczy.
W sobotni wieczór, 16 czerwca, kampus naszej uczelni wypełnił się ponad
dwoma tysiącami gości!

C

hoć koncert rozpoczął się o godzinie 21:30,
to pierwsi słuchacze pojawili się na terenie
uczelni jeszcze przed godziną 20:00. Entuzjaści
dobrej muzyki zajmowali miejsca na krzesełkach, ławkach i trawnikach przed Gmachem
Głównym PG. Wśród słuchaczy znaleźli się między innymi przedstawiciele władz uczelni, pracownicy PG, studenci i absolwenci, specjalnie
zaproszeni goście, dziennikarze i całe rodziny
wraz z dziećmi. Koncert z godziny na godzinę przyciągał coraz więcej ludzi – znakomita
muzyka oraz nieformalna, piknikowa atmosfera
stały się atrakcją dla przechodniów i osób, które

początkowo nie planowały spędzenia sobotniego wieczoru z Politechniką Gdańską.
W repertuarze koncertu znalazły się utwory Georga Friedricha Haendla w wykonaniu
Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
(AChPG), Akademickiego Chóru Politechniki
Krakowskiej „Cantata” (przygotowanie Marta
Stós) i Gdyńskiej Orkiestry Barokowej „Sinfonia
Nordica” pod batutą dr. hab. Mariusza Mroza,
dyrygenta AChPG. Artyści wykonali „Muzykę
na wodzie”, Hymn Koronacyjny „Zadok the
Priest” oraz „Muzykę sztucznych ogni”. Każdy
utwór nagradzany był gromkimi brawami,
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Fot. Krzysztof Krzempek

a ukoronowanie koncertu, czyli brawurowe wykonanie „Muzyki sztucznych ogni” połączone
z pokazem fajerwerków, zachwyciło wszystkich
zebranych. Koncert poprowadziła Agnieszka
Oszczyk, dziennikarka i prezenterka Telewizji
Polskiej.
„Muzyka wody i ognia” została pozytywnie
zrecenzowana w trójmiejskich mediach. „To był
niezwykły koncert w równie niezwykłym miejscu” mówiono w „Panoramie” TVP3 Gdańsk.
Z tą opinią zgadza się portal trojmiasto.pl: „Politechnika Gdańska po mistrzowsku i z wielkim
hukiem pokazała, że najpiękniejszy kampus
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w Europie jest idealnym miejscem do organizowania takich koncertów, jak ten, który odbył
się tam w sobotni wieczór” czytamy w recenzji
opublikowanej w portalu.
Koncert organizowany był w ramach Politechniki Otwartej. Patroni medialni: „Gazeta
Wyborcza Trójmiasto”, Radio Gdańsk, Telewizja
Polska Oddział Gdańsk, magazyn studencki
„Płyń POD PRĄD”. Sponsorzy: Santander
Universidades Bank Zachodni WBK, DGT, Citi
Handlowy.
Wszystkim zebranym dziękujemy za obecność.
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Polonia Restituta. Na Politechnice Gdańskiej
dyskutowano o wolności, suwerenności
i praworządności
Agata Cymanowska
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Dwieście osób wzięło udział w konferencji „Wolność – Suwerenność –
Praworządność” w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski
w 100-lecie odzyskania niepodległości”, która odbyła się na Politechnice
Gdańskiej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Jarosław Gowin,
wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, oraz prof. Zdzisław
Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

K

Fot. 1. Ks. prof. Józef
Bremer SJ, wicepremier
dr Jarosław Gowin
i prof. Jacek Namieśnik
Fot. Krzysztof Krzempek

onferencję otworzył prof. Jacek Namieśnik,
rektor Politechniki Gdańskiej, podkreślając,
że nasza uczelnia jest jedną z najstarszych
w Polsce i od ponad 110 lat trwale wpisuje się
w krajobraz intelektualny Pomorza. Prof. Jacek
Namieśnik zaznaczył też, że niezależne myślenie od zawsze cechuje społeczność akademicką
naszej uczelni. Przypomniał, że w 1957 roku
na PG utworzono pierwszy w kraju uczelniany
parlament studencki, a w 1968 roku studenci PG
i innych uczelni Wybrzeża zorganizowali wiec
solidarności ze studentami protestującymi
w Warszawie. Rektor wspomniał także rok 1980,
w którym pracownicy uczelni aktywnie włączyli
się w budowanie nowej rzeczywistości, a repre-

1

zentujący PG dr Wojciech Gruszecki był jednym
z 21 sygnatariuszy porozumień sierpniowych.
– Politechnika Gdańska jest dumna nie tylko
ze swojej bogatej historii, lecz także z odważnego
patrzenia w przyszłość – powiedział prof. Jacek
Namieśnik [pełne przemówienie rektora znajduje się w „Piśmie PG” nr 5/2018].
Następnie ks. prof. Józef Bremer SJ, rektor
Akademii Ignatianum w Krakowie, powiedział,
że czwarta już konferencja z cyklu „Polonia
Restituta” stanowi ważny element dyskusji nad
tym, jaka jest rola katolickiej nauki społecznej
w rozumieniu wolności.
– Rolą katolickiej nauki społecznej jest apelowanie do każdej władzy państwowej o uszanowanie praw stanowiących podwaliny wszelkiej
prawdziwej wolności, suwerenności i praworządności – przypomniał.
Dr Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu podkreślił, że Politechnika Gdańska jest jedną
z tych uczelni, które odwiedza najczęściej.
– To właśnie tutaj spotkałem się z klimatem
największej otwartości na zmiany, które są
niezbędne, a także z postawą ogromnej, dobrze
pojętej ambicji, żeby podnosić poziom badań
naukowych i poziom kształcenia studentów. Nieprzypadkowo to Politechnika Gdańska
w ubiegłorocznej kategoryzacji osiągnęła największy postęp spośród wszystkich uczelni w Polsce
– dodał wicepremier, po raz kolejny składając
na ręce rektora gratulacje dla całej wspólnoty
akademickiej.
Dr Jarosław Gowin podkreślił także, że Politechnika Gdańska jest uczelnią, która od dawna
kieruje się „etosem obywatelskim, etosem
zaangażowania na rzecz dobra wspólnego”.
6/2018
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Fot. 2. Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego
w trakcie debaty: dr Krzysztof Mazur, prof. Zdzisław
Krasnodębski, Piotr Semka
i dr Marek Lasota
Fot. 3. Uczestnicy drugiego
panelu dyskusyjnego
w trakcie debaty: prof.
Krzysztof Kornacki, prof.
Jerzy Grzywacz, Marlena
Piekarska-Olszówka
i dr Karol Nawrocki
Fot. Krzysztof Krzempek
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Dodał też, że „niewiele jest miejsc bardziej
odpowiednich do debaty nad tą triadą pojęć niż
ziemia gdańska”, przywołując ważne wydarzenia
z ostatnich stu lat historii Wybrzeża.
– Polska wolność, suwerenność i praworządność, jak uczą nas tego najnowsze dzieje, zroszone
są obficie krwią, naznaczone cierpieniami
i trudami wielu pokoleń Polek i Polaków. Dlatego
te trzy fundamentalnie ważne filary naszego bycia
jako wspólnoty narodowej i państwowej zasadniczo umieszczamy w optyce czynu zbrojnego. […]
Dzieje mijających stu lat od odzyskania niepodle6/2018

głości unaoczniają nam jednak również inne, nie
mniej ważne postaci wolności, suwerenności i praworządności, które także wniosły i nadal wnoszą
swój znaczący wkład w rozwój Polski – powiedział
dr Jarosław Gowin. Wicepremier, odwołując się
do nauczania Jana Pawła II, wymienił te wymiary: „kultura, rodzina i obywatelska sfera życia
wspólnoty narodowej i państwowej”.
Po przemówieniu premiera wystąpienie
wprowadzające do pierwszego panelu pt. „Polskie
kształty wolności, suwerenności i praworządności
(1918–2018) oraz ich etosy w kontekście wolności
i suwerenności w ujęciu katolickiej nauki społecznej” wygłosił prof. Zdzisław Krasnodębski,
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Na wstępie prof. Zdzisław Krasnodębski podkreślił, że w XX w. Polska odzyskiwała niepodległość dwukrotnie, zaznaczając, że „niechętni
Polsce obserwatorzy zewnętrzni” mówili, iż o odzyskaniu przez Polskę niepodległości decydował
„szczęśliwy zbieg okoliczności”.
– My podkreślamy efekt twardego i upartego
dążenia do wolności, niepodległości – powiedział.
Przywołując wydarzenia z historii i omawiając
dwa etosy: przedwojenny i III RP, prof. Zdzisław
Krasnodębski nawiązał do współczesnej sytuacji
w Polsce i Europie.
Po wystąpieniu prof. Zdzisława Krasnodębskiego rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny,
zatytułowany „Polskie kształty wolności,
suwerenności i praworządności (1918–2018)
oraz ich etosy w kontekście wolności i suwerenności w ujęciu Katolickiej Nauki Społecznej”.
W rozmowie moderowanej przez dr. Marka Lasotę, dyrektora Muzeum AK w Krakowie, uczestniczyli prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Krzysztof
Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego
i członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, oraz Piotr Semka, publicysta i członek
Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
– Mamy dzisiaj poczucie, że suwerenność kulturowa jest czymś prostym, namacalnym, ale czy
zdajemy sobie sprawę z tego, że dobrze zrobiony
serial mógłby opowiadać o naszej kulturze i tożsamości dużo bardziej skutecznie niż długie książki?
– zastanawiał się dr Mazur.
– Rok 2018 powinien być przez nas wykorzystany do refleksji na temat tego, czy jesteśmy gotowi
bronić swojej suwerenności (…) polska scena
polityczna jest bardzo podzielona pod względem
spojrzenia na to, w jaki sposób to robić – stwierdził
Piotr Semka.
Wystąpienie wprowadzające do panelu II,
noszącego nazwę „Wolność i suwerenność – wie-

lość narracji” wygłosił dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku. Postulował on stworzenie
nowego kanonu historycznych postaci i wartości mogących inspirować Polaków.
– Powinniśmy robić wszystko, aby wskazać postacie
historyczne, które są w stanie „opowiedzieć” naszą historię,
takie jak rotmistrz Witold Pilecki, święty ojciec Maksymilian
Kolbe czy pani Irena Sendlerowa – wyjaśnił dr Nawrocki.
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku był
również moderatorem dyskusji, w której udział wzięli
Marlena Piekarska-Olszówka, prezes Fundacji „Willa Jasny
Dom”, prof. Krzysztof Kornacki, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Grzywacz, prezes Zarządu Okręgu
Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prof. Kornacki przybliżył słuchaczom optykę, jaką
w ostatnim stuleciu posługiwało się polskie kino, mówiąc
o odzyskaniu niepodległości. Prof. Grzywacz opowiadał
o poszukiwaniu wolności w czasach zniewolenia oraz o mnogości postaw, dzięki którym można przysłużyć się ojczyźnie,
a wśród których są nie tylko walka z bronią w ręku, lecz
także rozwój intelektualny i działalność społeczna. Marlena
Piekarska-Olszówka natomiast opisała historię Willi Jasny
Dom w Warszawie, budynku, który niegdyś był miejscem
kaźni, a obecnie jest miejscem pamięci. Na zakończenie
dyskutanci złożyli Polsce i Polakom piękne życzenia w setną
rocznicę odzyskania przez kraj niepodległości.
Konferencję w swoim wystąpieniu noszącym tytuł
„Quo vadis – bilans i perspektywy” podsumował
o. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK.
– Życzyłbym sobie i nam wszystkim, żeby w naszej
polskiej przestrzeni podjęta została dyskusja na temat
fundamentalnie ważnych zagadnień, to znaczy rozumienia
wolności, suwerenności i praworządności, które to
zagadnienia dzisiaj sytuują się między dwoma równie niebezpiecznymi skrajnościami. Jedną z nich stanowi izolacjonizm,
a drugą swego rodzaju rozpłynięcie się, bycie wchłoniętym
przez ponadnarodowe struktury – mówił o. dr hab. Homa.
Konferencję poprowadzili dziennikarka TVP Maria Stepan
i dr Marek Lasota.
Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie
odzyskania niepodległości” składa się z cyklu 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski
i podejmujących kluczowe dla społeczeństwa zagadnienia
z zakresu szeroko rozumianego życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Pomysłodawcą projektu „Polonia Restituta” jest MNiSW, które wraz
z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski
współorganizuje projekt. Koordynatorem merytorycznym
jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Honorowy patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości
w ramach projektu „Polonia Restituta” objął prezydent RP
Andrzej Duda. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.polonia-restituta.pl.

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prof. Krzysztof Leja
członkiem Komitetu
Polityki Naukowej
przy Ministrze Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosław Gowin
powołał prof. Krzysztofa Leję
na członka Komitetu Polityki
Naukowej – gremium, które
współtworzy i opiniuje dokumenty
dotyczące rozwoju nauki oraz
polityki naukowej i innowacyjnej,
priorytetów inwestycyjnych
i finansowych.

Fot. Krzysztof Krzempek

P

rof. Krzysztof Leja jest prodziekanem ds.
nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz kierownikiem Katedry
Zarządzania WZiE. Kierował i uczestniczył
w projektach krajowych i międzynarodowych
dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym.
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Obecnie jest ekspertem krajowym w projekcie
ETER III oraz ekspertem Fundacji Rektorów
Polskich i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To także autor dwóch monografii i ponad
100 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących szkolnictwa wyższego.
– Jako specjalista w dziedzinie doskonalenia
organizacji i zarządzania współczesną uczelnią
prof. Krzysztof Leja reprezentował Politechnikę
Gdańską w radzie Narodowego Kongresu Nauki.
Gratuluję panu profesorowi wyboru na członka
Komitetu Polityki Naukowej i życzę powodzenia
w tej roli – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor
Politechniki Gdańskiej.
Komitet Polityki Naukowej jest organem
opiniodawczo-doradczym działającym przy mi-

nistrze nauki i szkolnictwa wyższego. Do jego
głównych zadań należy udzielanie ministrowi
pomocy przy opracowywaniu dokumentów
dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa,
planu finansowego określającego środki
przeznaczane na naukę, jak również krajowych
i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych.
Ponadto KPN opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego
Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych
ocen sprawozdań z ich działalności.
Z profilem naukowym prof. Krzysztofa Lei
można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Medal Gloria Artis dla dr. hab. Mariusza Mroza
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Oddziału
Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał dr. hab.
Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki
Gdańskiej, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie
to zostanie wręczone podczas centralnej inauguracji roku akademickiego
2018/2019 na naszej uczelni.

T

o dla mnie niezwykłe i bardzo wysokie wyróżnienie, które cenię i za które dziękuję. Przez
trzy kadencje byłem prezesem, a teraz sprawuję
funkcję dyrektora artystycznego Gdańskiego
Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Jest to działalność społeczna, którą wspólnie
z Zarządem PZChiO wykonujemy na rzecz
amatorskich gdańskich zespołów. Uważam, że
każdy twórca i każdy artysta musi być świadomy
misji, jaką ma spełniać w swoim środowisku.
Sam jestem świadom tego, że bez mojego chóru
i mojej Alma Mater nie mógłbym realizować tylu
ambitnych przedsięwzięć artystycznych – mówi
dr hab. Mariusz Mróz.
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej,
działalności kulturalnej lub ochronie kultury
i dziedzictwa narodowego.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Politechnika Gdańska
doceniona za wysokie
standardy bezpieczeństwa
technicznego
Agata Cymanowska
Dział Promocji

Prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, podczas
gali Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 zorganizowanej przez Urząd
Dozoru Technicznego w Ożarowie Mazowieckim odebrał dyplom uznania
wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego, jaki został przyznany
Politechnice Gdańskiej.

P

olitechnika Gdańska została doceniona
przez Urząd Dozoru Technicznego oraz
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
w rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 w kategorii „jednostka badawczo-

-rozwojowa/szkoła wyższa” i otrzymała dyplom
„w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze
minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywania wysokiego
standardu bezpieczeństwa technicznego oraz
wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki”.
– Na Politechnice Gdańskiej przywiązujemy
dużą wagę do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń,
do dbałości o środowisko i ludzi. Cieszy nas, że
zostało to dostrzeżone i docenione przez kapitułę
rankingu oraz że nasza działalność przyczynia
się do rozwoju polskiej gospodarki – mówi prof.
Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG.
Nagrody laureatom rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 wręczono podczas piątej edycji konferencji Urzędu Dozoru
Technicznego „Nauka, technika, przemysł”.
W tegorocznej edycji rankingu Lider
Bezpieczeństwa Technicznego wyróżnienia
przyznano w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, instytucje i stowarzyszenia, jednostki
badawczo-rozwojowe i szkoły wyższe. Do
rankingu przystąpiło 140 firm i instytucji. Więcej informacji o rankingu i laureatach można
znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego: https://www.udt.gov.pl/archiwum/1587nagrody-w-rankingu-lider-bezpieczenstwatechnicznego-rozdane.

Fot. z archiwum Urzędu Dozoru Technicznego
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Politechnika
Gdańska
na trzecim miejscu
w klasyfikacji
generalnej AMP!

Fot. z archiwum CSA PG

Agnieszka Głowacka
Centrum Sportu
Akademickiego PG

Rywalizację w Akademickich Mistrzostwach Polski Politechnika Gdańska po
raz kolejny zakończyła na podium. Nasza uczelnia piąty raz z rzędu zajęła
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz po raz szósty z rzędu została
drugą najlepszą uczelnią techniczną.

W

AMP 2018 udział wzięły 152 uczelnie wyższe z całego kraju. Podobnie jak miało
to miejsce w latach poprzednich, rywalizacja
odbywała się w 43 dyscyplinach. Politechnika
Gdańska swoje reprezentacje wystawiła w 42
z nich. Podobnym wynikiem pochwalić się
może jedynie druga w klasyfikacji generalnej
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Reprezentanci naszej uczelni biorący udział
w poszczególnych zawodach odnoszą w nich
sukcesy zarówno drużynowe, jak i indywidualne. Z roku na rok zawodniczki i zawodnicy
Politechniki Gdańskiej spisują się coraz lepiej
i zdobywają coraz lepszy sumaryczny wynik
punktowy.
W tym roku przedstawiciele Politechniki
Gdańskiej zdobyli 2205 pkt., czyli o 35,5 pkt.
więcej niż w AMP 2017 (2169,5 pkt.). Lepsze
okazały się jedynie Uniwersytet Warszawski
(2306,5 pkt.) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie (2294,5 pkt.).
W klasyfikacji medalowej Politechnika
Gdańska zajęła 11. miejsce, zdobywając 15
medali. Cztery złote krążki trafiły do drużyny
koszykarek (Marianna Duszkiewicz, Anna Gór-
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ska, Anna Kasperska, Magdalena Koperwas,
Zofia Korczak-Komorowska, Martyna Pyka,
Agnieszka Przybytek, Paulina Szymańska,
Katarzyna Śmietańska, Karolina Wilk, Agnieszka Wierzbicka, Weronika Wyszyńska), karateki
Filipa Wendta, judoczki Darii Pogorzelec oraz
żeglarskiej osady Jakuba Surowca (Jakub
Surowiec, Tomasz Piernicki, Patryk Richter).
Srebrne medale wywalczyła drużyna karateków (Franciszek Celmer, Przemysław Kalitowski, Piotr Marmoń, Filip Wendt), karateka
Piotr Marmoń, lekkoatletka Paulina Borys
w skoku wzwyż oraz trójboiści Piotr Konkol
(120 kg) i Kamil Linstedt (74 kg). Brązowe medale zdobyli: drużyna męska tenisistów stołowych
(Sławomir Dosz, Mateusz Dykowski, Łukasz Kaproń, Krzysztof Liwski, Marcin Ściblak), karateka
Franciszek Celmer (do 60 kg), Wiktor Mertka
w rzucie oszczepem, ósemka wioślarzy (Michał
Baran, Patryk Butyński, Szymon Chiliński,
Daniel Dwojakowski, Rafał Gawędzki, Michał
Kosiński, Jan Olencki, Łukasz Stasiewicz,
Krzysztof Zywert) oraz Sylwia Zimnicka
w ergometrze wioślarskim i jedynce na AMP
w wioślarstwie.

Z ŻYCIA UCZELNI

W drużynowej klasyfikacji generalnej reprezentanci PG trzykrotnie stawali na najwyższym
stopniu podium. Złote medale trafiły do zespołów koszykarek, lekkoatletów oraz żeglarzy.
Srebro zdobyła drużyna wioślarzy, zaś brąz
wywalczyli karatecy, snowboardzistki, tenisiści
stołowi oraz zawodnicy reprezentujący naszą
uczelnię na AMP we wspinaczce sportowej.
W klasyfikacjach drużynowych uczelni
technicznych reprezentacje PG wywalczyły
18 medali: 4 złote, 7 srebrnych oraz 7 brązowych. Te najcenniejsze trafiły do koszykarek,
lekkoatletów, żeglarzy oraz do snowboardzistek. Srebra zdobyli koszykarze, lekkoatletki,
piłkarki ręczne, tenisistki i tenisiści stołowi oraz
zawodniczki i zawodnicy na AMP we wspinaczce sportowej. Brązowe medale otrzymali badmintoniści, judocy, narciarki, tenisistki, tenisiści
oraz reprezentanci PG w jeździectwie
i siatkówce plażowej.
Indywidualnie w klasyfikacji uczelni technicznych nasi zawodnicy również zdobyli
szereg medali. Złote trafiły do Sylwii Zimnickiej
(ergometr), judoki Kamila Kotlika, Wiktora
Mertka w rzucie oszczepem, trójboistów Piotra
Konkola (120 kg) oraz Kamila Linstedta (74 kg),
a także załogi żeglarzy Jakuba Surowca (Jakub
Surowiec, Tomasz Piernicki, Patryk Richter).
Srebrne medale UTE wywalczyli Konrad Pawłowski w jeździectwie (skoki przez przeszkody),
judoka Leszek Marek (-100 kg), lekkoatleci
Przemysław Adamski w biegu na 100 m oraz na
200 m, Paulina Borys w skoku wzwyż oraz
w skoku w dal, Filip Janowski w biegu na 1500 m,
Wojciech Makurat w rzucie dyskiem, pływacy Paweł Frączek (100 m zmiennym), Dawid
Paluszkiewicz (100 m grzbietowym), snowboardzista Szymon Szulc oraz żeglarska załoga
Marcina Styborskiego (Marcin Styborski, Jakub
Padzik, Dawid Płotka). Brązowe medale trafiły
do trójki w aerobiku sportowym (Aleksandra
Laskowska, Marlena Szeligowska oraz Weronika Belska), Marleny Szeligowskiej za występ
w rywalizacji solistek, judoków Michała Michalskiego(+100 kg), Patryka Wójcika (-73 kg) oraz
Przemysława Łagosza (-73 kg), lekkoatletów
Wojciecha Makurata (pchnięcie kulą), Adrianny
Pacholczyk (800 m), a także pływaków Dawida Paluszkiewicza (100 m zmiennym), pary
siatkarzy plażowych (Łukasz Kalinowski i Piotr
Mikołajewski) oraz Tomasza Bieleckiego we
wspinaczce na trudność.

Monika Downar
Biuro Karier

III Ogólnopolska
Konferencja
Akademickich
Biur Karier
W dniach 24–25 maja 2018 roku
w Gdańsku odbyła się III
Ogólnopolska Konferencja
Akademickich Biur Karier,
zorganizowana przez biura karier
trójmiejskich uczelni wyższych.
W wydarzeniu wzięło udział blisko
100 przedstawicieli biur karier z całej
Polski. Gospodarzem pierwszego
dnia wydarzenia była Politechnika
Gdańska.

O

gólnopolska Konferencja Akademickich
Biur Karier organizowana jest pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Organizatorami tegorocznej edycji były biura
karier: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu
Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej oraz
Akademii Morskiej. W 2015 roku przy KRASP
została powołana Komisja ds. Akademickich
Biur Karier. Jej celem jest m.in. rozwijanie
współpracy uczelni wyższych z pracodawcami,
stąd tematem przewodnim tegorocznej konferencji były nowe wyzwania na polu współpracy
akademickich biur karier z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Pierwszy dzień Konferencji przybrał prelekcyjną formę, a rozpoczął go prof. Janusz
Cieśliński, prorektor ds. organizacji, który
przywitał wszystkich gości zgromadzonych
w Auli PG Gmachu Głównego. Uczestnicy
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Fot. 1. Marcin Grzegory,
z-ca dyrektora Invest
in Pomerania
Fot. 2. Uczestnicy w trakcie wizyty w Europejskim
Centrum Solidarności
Fot. Monika Downar
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wysłuchali następnie słów, które skierowali
do nich w listach Piotr Müller, podsekretarz
stanu w MNiSW, oraz Grzegorz Piątkowski,
Rzecznik Praw Absolwenta. „Wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że młodzi ludzie po opuszczeniu
murów uczelni potrzebują wsparcia. Niezbędne
są konkretne narzędzia, które ułatwią im dobry
start w dorosłe zawodowe życie. Akademickie
Biura Karier w Polsce nie tylko takie narzędzia
dają, ale także pokazują, jak z nich skutecznie
korzystać” – napisał wiceminister Piotr Müller.

6/2018

Następnie rozpoczęły się prelekcje zaproszonych gości. Przedstawicieli pracodawców reprezentowały: Ewa Szabuniewicz z BEST SA, Kamila Szymecka i Anna Szabowska-Walaszczyk ze
State Street Bank oraz Krzysztof Sikorski
z Rainbow Tours SA. Prelegenci na przykładzie
firm, w których pracują, interesująco mówili
o wzajemnych korzyściach, które płyną ze
współpracy biur karier z biznesem. Pierwszą część spotkania zakończyło wystąpienie
Agnieszki Marusiak i Sylwii Zalewskiej z Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu
Pracy, które pokazały, jak ważna jest rola diagnozy talentów i mocnych stron w projektowaniu przyszłości zawodowej. Po krótkiej przerwie
na kawę rozpoczęła się druga część spotkania,
w której na początku Marcin Grzegory z Invest
in Pomerania przedstawił Agencję Rozwoju
Regionalnego jako kluczowego partnera akademickiego biura karier, zachęcając uczestników
spotkania do poszukiwań nowych form współpracy w regionie. Kolejnym prelegentem był
Krzysztof Świętalski z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Opowiedział on
o współpracy biur karier, organizatorów Konferencji, przy corocznym wydaniu magazynu
eRPeKa, w którym studenci i absolwenci dzielą
się swoimi historiami, mobilizując studentów do
podejmowania większej aktywności w trakcie
studiów. Na koniec Agnieszka Zborowska
z Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia opowiedziała o obszarach i korzyściach
współpracy organizacji pozarządowych
z akademickimi biurami karier.
Pierwszy dzień Konferencji zakończył się
obiadem oraz wycieczką do Europejskiego
Centrum Solidarności, obecnie jednego z najważniejszych punktów na turystycznej mapie
Gdańska. Uczestnicy, oprowadzeni po wystawie
stałej przez przewodnika ECS, mogli poczuć
atmosferę tamtych chwil i wydarzeń związanych
ze Stocznią Gdańską, stanem wojennym, strajkami robotników czy Okrągłym Stołem. Z pewnością dla wielu wizyta będzie niezapomnianym
przeżyciem. Zwieńczeniem pierwszego dnia
Konferencji była uroczysta kolacja w położonym
nad morzem Hotelu Novotel, gdzie uczestnicy
przy dźwiękach muzyki mogli skosztować pysznych dań i nawiązać nieformalne kontakty oraz
współpracę z innymi uczestnikami spotkania.
Kolejnego dnia Konferencja przemieściła się
do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,

gdzie na chętnych od godz. 10:00 czekało
zwiedzanie Laboratorium Wysiłku Fizycznego, nowoczesne laboratorium, którego celem
jest prowadzenie badań naukowych. Wszyscy
chętni, przy wykorzystaniu specjalnych ścieżek
pomiarowych, mogli wziąć udział w badaniu
ukazującym prawidłowość chodu i biegu bądź
określić skład swojego ciała przy wykorzystaniu urządzenia analizującego m.in. wodę
wewnątrz- i pozakomórkową, tkankę tłuszczową, masę mięśni czy wskaźnik masy ciała
BMI. Po zwiedzeniu Laboratorium rozpoczęła
się część warsztatowa. Organizatorzy Konferencji, mając na uwadze zróżnicowane preferencje słuchaczy, zadbali o szeroki wachlarz
tematyczny warsztatów. Dzięki temu każdy
miał możliwość wybrania tematyki spotkania,

która szczególnie go interesuje, np. wykorzystanie stylów myślenia FRIS® w planowaniu
kariery zawodowej, techniki radzenia sobie ze
stresem, wspieranie studentów w drodze na
szczyt poza utartym szlakiem rynku czy wpływ
pewności siebie na satysfakcję z pracy oraz
kontakty z innymi.
Drugi dzień Konferencji zakończyło rozdanie
uczestnikom certyfikatów ze szkolenia. Nasi
goście wyjechali zadowoleni z tego, co zobaczyli, czego się dowiedzieli i doświadczyli. Integracja środowiska akademickich biur karier jest
szczególnie ważna i potrzebna wobec wyzwań,
jakie czekają nasze uczelnie po wprowadzeniu
reformy szkolnictwa wyższego. Biorąc pod
uwagę dużą atencję uczestników konferencji,
idziemy w dobrym kierunku.

Awanse naukowe
TYTUŁ NAUKOWY
tytuł profesora nauk chemicznych
prof. dr hab. inż. Dariusz Witt
W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym PG. Uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii w 1996 roku i stopień doktora habilitowanego w 2010 roku. W 2018 roku Prezydent RP nadał mu
tytuł profesora nauk chemicznych. Jego kariera naukowa związana jest z Katedrą Chemii Organicznej. Odbył
dwa naukowe staże zagraniczne: w University of Maryland i w Université de Provence, Marsylia. Jego dorobek naukowy obejmuje 44 publikacje z listy JCR, 2 patenty krajowe i 4 międzynarodowe. Został odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi (2004) oraz wyróżniony Nagrodą Zespołową II stopnia Prezesa Rady Ministrów za
wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne (2005) i Zespołową Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP za najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (2005).

STOPNIE NAUKOWE
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych
dr hab. inż. Sebastian Demkowicz
Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym od 2010
roku. Pracę doktorską zrealizował w zespole prof. Janusza Rachonia i obronił z wyróżnieniem w 2009 roku.
W latach 2010–2011 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie finansowany przez
Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Rozwoju, Airbus Military i Ministerstwo Gospodarki RP w zespole prof. Any
Ramos Gonzalez. W 2018 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W trakcie pracy badawczej
został kierownikiem grantu w programie Sonata przyznanego przez NCN oraz grantu finansowanego z funduszy MNiSW w ramach programu Inkubator Innowacyjności+. Jest autorem 23 publikacji naukowych z listy JCR
i laureatem wielu nagród dla młodych naukowców. Aktywnie współpracuje z przemysłem farmaceutycznym.
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stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych
dr hab. Tomasz Jarosław Wąsowicz
Jest zatrudniony od 2008 roku w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktorat z zakresu fizyki atomowej obronił w 2006 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych otrzymał w 2018 roku. Od 2015 roku kieruje Zespołem Spektroskopii
Elektronowej. Był kierownikiem lub wykonawcą w 10 projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej (m.in. na synchrotronie Elettra we Włoszech). Jest autorem 38 prac naukowych oraz współredaktorem
trzech książek. Współorganizował 7 międzynarodowych konferencji naukowych. Otrzymał 7 nagród i wyróżnień
za aktywność naukową oraz organizacyjną. Jest członkiem krajowych (PTF, PTPS) i międzynarodowych (OSA,
SAS, EPS) organizacji naukowych. Sprawuje funkcję korespondenta i sekretarza Oddziału Gdańskiego PTF.

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek
Od 2011 roku pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym. Stopień naukowy doktora
nauk technicznych uzyskała w 2011 roku, zaś stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
technologia chemiczna w 2018 roku. Zajmuje się otrzymywaniem i charakterystyką materiałów funkcjonalnych,
zagadnieniami oddziaływania światła z materią oraz projektowaniem systemów fotokatalitycznych do degradacji ksenobiotyków. Opublikowała 21 prac w czasopismach z listy JCR, jest współautorką 4 zgłoszeń patentowych,
9 patentów krajowych i międzynarodowych. Jest współautorką 2 wynalazków nagrodzonych złotym medalem na
targach wynalazczości w Belgii i Paryżu. Kierowała 5 grantami (MNiSW, NCN, NCBR). Uzyskała 6 Nagród Rektora
za osiągnięcia w badaniach naukowych oraz międzynarodową nagrodę WinGS (Woman in Global Science).

STANOWISKA
profesor zwyczajny
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG
Jest zatrudniony od 1987 roku w Katedrze Technologii Leków i Biochemii na Wydziale Chemicznym (chemia/biofizyka). W 1995 roku obronił doktorat. W latach 1995–1996 przebywał na stażu Fulbrighta na UCSD w USA. W 2007
roku uzyskał stopień dr hab. w IBB PAN w Warszawie, w 2016 roku – tytuł profesora. Prowadził badania nad mechanizmem działania leków przeciwgrzybowych z grupy makrolidów polienowych. Od 2005 roku rozwija własną
tematykę związaną z poszukiwaniem nowych leków przeciwnowotworowych zaburzających funkcje telomerów.
Uczestniczył jako kierownik lub główny wykonawca w 9 grantach naukowych (KBN, NCN, NCBR). Jest współautorem 45 publikacji z listy JCR. Laureat Nagrody Emila Tasznera (2007) i Rottendorf Foundation Europa Award
(2003). Wieloletni ekspert Komisji Europejskiej i członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

profesor nadzwyczajny
dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG
W 1999 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. W 2004 roku uzyskał
stopień doktora i został zatrudniony w Katedrze Elektroenergetyki. Habilitację w dyscyplinie elektrotechnika
uzyskał w 2018 roku. Jego zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach sterowania, automatyki i stabilności we współczesnych systemach elektroenergetycznych, a wydana
w 2017 roku monografia naukowa dotyczyła ważkiego aspektu projektowania i modernizacji napowietrznych
linii elektroenergetycznych, jakim jest dobór przewodów odgromowych. Jest autorem około 140 publikacji
naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Rezultaty wielu zrealizowanych przez niego prac zostały w praktyce
wykorzystane w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
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dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, prof. nadzw. PG
Obronił doktorat w 1998 roku na Wydziale Chemicznym. Bezpośrednio po ukończeniu studium doktoranckiego
został zatrudniony na Wydziale Chemicznym w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Postępowanie habilitacyjne zostało ukończone na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Materiałowej w roku 2010, w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Jego najważniejszym
osiągnięciem jest kierowanie grantem NCN „Automatyczny, bezobsługowy system monitorowania korozji”.
Najważniejszym wdrożeniem był „System pomiaru szybkości korozji metodą polaryzacji liniowej na platformie
wydobywczej Baltic Beta” zrealizowany w roku 2016. Najważniejsze wyróżnienie to nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk uzyskana w roku 2008.

Naukowiec z WFTiMS pomógł rozwiązać
jedną z zagadek kwantowej metrologii
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prof. Paweł Horodecki z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej PG we współpracy z zespołem prof. Jakuba Zakrzewskiego
z Uniwersytetu Jagiellońskiego opisał, w jaki sposób możliwe jest
przekroczenie tzw. granicy Heisenberga, wartości uważanej w kwantowej
metrologii za nieprzekraczalną. Wyniki badań zespołu zostały
opublikowane w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym
„Physical Review X”.

K

Fot. Piotr Niklas

wantowa metrologia jest dziedziną nauki,
w której wykorzystuje się efekty kwantowe
do wykonywania ultraprecyzyjnych pomiarów
fizycznych. Na przykład wykrywanie fal grawitacyjnych wymaga dokładności sięgającej tysięcznych części średnicy protonu. Istnieje jednak
granica dokładności takiego pomiaru, znana pod
nazwą granicy Heisenberga. W ostatnim czasie
pojawił się szereg artykułów, których wyniki
sugerowały, że możliwe jest jej przekroczenie,
jednak jest to w pewnym sensie pozorne, jak
w naszych badaniach zdołaliśmy udowodnić
– mówi prof. Horodecki, pracownik naukowy Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki
Kwantowej WFTiMS.
W kwantowej metrologii granicą Heisenberga nazywa się maksymalną szybkość,
z jaką maleje niepewność pomiaru w zależności
od liczby zaangażowanych w pomiar cząstek
N. Niepewność nie może maleć szybciej niż
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odwrotność N. Z ostatnich artykułów używających technik tzw. przejść fazowych wynikało,
że w pewnych sytuacjach mogłoby się to dziać
szybciej. Badacze z PG i UJ pokazali jednak, że
we wszystkich tych scenariuszach nie dzieje się
to za darmo, lecz wiąże się z poważnym dodatkowym kosztem: czasem trwania pomiaru.
– W ten sposób nie tylko wyjaśniliśmy zagadkę, ale i pokazaliśmy, że w metrologii czas jest
cenną walutą. Trzeba nią płacić zawsze, ilekroć

chce się uzyskać dodatkowe polepszenie precyzji
pomiaru w porównaniu z granicą Heisenberga –
zaznacza prof. Horodecki.
Z artykułem naukowym, którego współautorem jest prof. Paweł Horodecki, można zapoznać się na stronie https://journals.aps.org/
prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.021022.
Z profilem naukowym prof. Pawła Horodeckiego można zapoznać się na portalu MOST
Wiedzy.

Przeszło siedem milionów złotych z NCN
na projekty badawcze
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów PRELUDIUM 14
i OPUS 14. Zakwalifikowanych do finansowania zostało dwanaście
projektów zgłoszonych przez pracowników naukowych Politechniki
Gdańskiej. Ich łączna wartość to 7 338 105 zł.

P

RELUDIUM 14 jest konkursem na projekty
badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora. W jego najnowszej edycji zakwalifikowane do finansowania
zostały następujące projekty:
• „Ocena wpływu wybranych monomerów
pochodzenia naturalnego na budowę chemiczną, morfologię i właściwości nowych
termoplastycznych poliuretanów” (kierownik projektu: mgr inż. Paulina Kasprzyk
z WCh, opiekun: prof. Janusz Datta);
• „Badania statyczne pali fundamentowych
oprzyrządowanych pomiarowo” (kierownik
projektu: mgr inż. Mateusz Wiszniewski
z WILiŚ, opiekun: dr hab. inż. Adam Krasiński);
• „Przystosowanie metod elektroforetycznych do oznaczania wpływu składników
żywności na poziom całkowitej metylacji
DNA” (kierownik projektu: mgr inż. Monika
Baranowska z WCh, opiekun: prof. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska);
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• „Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu
aktywności białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu” (kierownik projektu: mgr
inż. Joanna Grabowska z WCh, opiekun:
prof. Jan Zielkiewicz);
• „Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania
konstrukcyjnych elementów drewnianych
i murowych” (kierownik projektu: mgr inż.
Monika Zielińska z WA, opiekun: prof. Magdalena Rucka);
• „Badania eksperymentalne i modelowanie
rozpływu czynnika roboczego w minikanałowych i miniszczelinowych płytowych
wymiennikach ciepła” (kierownik projektu:
mgr inż. Paweł Dąbrowski z WM, opiekun:
prof. Dariusz Mikielewicz).

OPUS 14 to konkurs na projekty badawcze,
w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do
realizacji tych projektów. Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania w jego
najnowszej edycji, to:
• „Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych” (kierownik projektu:
prof. Tomasz Klimczuk z WFTiMS);
• „Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej
w procesie optymalizacji leczenia przepuklin”) (kierownik projektu: prof. Izabela
Lubowiecka z WILiŚ);
• „Samowzbudne sprzężone efekty dynamiczno-akustyczne w materiałach granulowanych – doświadczenia i połączone podejście

DEM/CFD” (kierownik projektu: prof. Jacek
Tejchman-Konarzewski z WILiŚ);
• „Automatyczne projektowanie oraz efektywna optymalizacja wymiarów geometrycznych i topologii anten zminiaturyzowanych” (kierownik projektu: dr inż. Sławomir
Kozieł z WETI);
• „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa
w obiegu azotu w układach oczyszczania
ścieków” (kierownik projektu: prof. Jacek
Mąkinia z WILiŚ);
• „Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji” (kierownik projektu: prof. Beata Basińska z WZiE).

Trzech naukowców z PG otrzymało stypendia
START
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Mgr inż. Mateusz Daśko i mgr inż. Mariusz Szkoda z Wydziału Chemicznego
oraz dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Gdańskiej otrzymali stypendia START dla
najzdolniejszych młodych naukowców, przyznawane przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej. Aplikacja dr. inż. Michała Winiarskiego dodatkowo
zyskała wyróżnienie.

W

ysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł,
a w przypadku wyróżnionych kandydatów – 36 tys. zł. Podstawowym kryterium
przyznawania wyróżnienia jest wyjątkowa jakość dorobku naukowego, uznana za wybitną.
Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali
wyłonieni spośród 890 kandydatów.
START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych
badaczy przed trzydziestką, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. To najdłużej
realizowany program Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad
2900 osób. Stypendia, które można przezna-

Mateusz Daśko

Fot. z archiwum prywatnego
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czyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo
młodych naukowców w trudnych początkach
kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się 26 maja na Zamku Królewskim
w Warszawie, a nabór wniosków do kolejnego
konkursu rozpocznie się jesienią.
Z profilami naukowymi mgr. inż. Mateusza
Daśki, mgr. inż. Mariusza Szkody i dr. inż.
Michała Winiarskiego można zapoznać się na
portalu MOST Wiedzy.

Mariusz Szkoda

Fot. Krzysztof Krzempek

Znamy zwycięzców konkursu
Jaskółki Przedsiębiorczości 2018
Paulina Gomułka-Wójtowicz
Centrum Transferu
Wiedzy i Technologii

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Najlepszym pomysłem na biznes w tegorocznej edycji konkursu
skierowanego do studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej
okazał się projekt MedTagger, czyli platforma do gromadzenia oraz
etykietowania danych medycznych, stworzona przez Jakuba Powierzę,
Dawida Paluchowskiego i Karolinę Olszewską z Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki.

Z

wycięski projekt łączy naukę z biznesem.
Jego głównym założeniem jest stworzenie
publicznych i otwartych zbiorów danych, które
pozwolą na rozwój sztucznej inteligencji w medycynie. Pomysł zakłada udostępnianie platformy w chmurze oraz zapewnienie grupy wolontariuszy, których zadaniem będzie etykietowanie
zdjęć. Laureaci otrzymali 5 tys. zł, nagrody
rzeczowe, pakiet personalizowanych szkoleń
z zakresu rozwoju biznesu oraz puchar prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej.
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Drugie miejsce zajął zespół w składzie Daria
Kurzyńska, Aleksandra Pettke i Klaudia Sawa
(Wydział Chemiczny). Proponowanym przez
niego produktem będzie wysokochłonny materiał o nazwie PiaŻel wykonany z pianki poliuretanowej i znajdującego się wewnątrz jej porów
hydrożelu absorbującego ciecze.
Trzecie miejsce przypadło twórcom projektu
Stripes Care: Katarzynie Kuklińskiej (WCh),
Pawłowi Szarlejowi (WCh) i Janowi Tyrakowskiemu (WZiE). Ich pomysł to innowacyjny

Fot. 1. Członkowie Kapituły Finałowej Konkursu z laureatami
Fot. 2. Zdobywcy pierwszego miejsca wraz z Krzysztofem
Dolnym z Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ (z lewej)
oraz prof. Piotrem Dominiakiem, prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji (z prawej)
Fot. Paulina Gomułka-Wójtowicz

1

siębiorczości minął 21 maja. W sumie wpłynęło
trzynaście pomysłów od 25 przedsiębiorczych
studentów i doktorantów. Zostały one poddane ocenie konkursowego jury, które 28 maja
ogłosiło listę finalistów. Do finału dostało się
siedemnastu autorów ośmiu projektów, najmocniejszych pod względem merytorycznym
i mających, zdaniem jurorów, największe szanse na realizację. Ogłoszeniu wyników półfinału
towarzyszyły bezpłatne warsztaty oraz konsultacje z ekspertami. Wszystko po to, aby finaliści
jak najlepiej zaprezentowali swoje pomysły
podczas gali finałowej.
Podczas finału w AK PG Kwadratowa wybrano zwycięzców tegorocznej edycji. Prezentacje
oceniane były przez kapitułę finałową konkursu
złożoną z pomorskich przedsiębiorców.
Partnerami konkursu są Akcelerator Start-upów Alfabeat, Excento Sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki
Inkubator Gospodarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja
studencka SimLE.
Dodatkowe informacje można znaleźć na
stronie facebook.com/konkursjaskolki.
Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji Jaskółek Przedsiębiorczości.

2

Sprostowanie

środek kosmetyczny do pielęgnacji ciała. Jego
zadaniem jest zwalczanie cellulitu, a innowacyjność polega na wykorzystaniu wyciągu kofeinowego z czarnej herbaty. Zespół nagrodzono
kwotą 2 tys. zł i nagrodami rzeczowymi.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk
prof. Jacka Namieśnika podczas uroczystego
posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej,
które odbyło się 20 czerwca.
Termin składania gotowych projektów
w tegorocznej edycji konkursu Jaskółki Przed-

Artykuł zatytułowany „Sukces naukowców
Wydziału Chemicznego PG na targach Dni Druku 3D w Kielcach” opublikowany w poprzednim
numerze „Pisma PG” został opatrzony niewłaściwym podpisem. Autorkami tekstu są
prof. dr hab. inż. Helena Janik, prof. zw. PG
z Katedry Technologii Polimerów Wydziału
Chemicznego oraz Paulina Gomułka-Wójtowicz
z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.
Za pomyłkę przepraszamy.
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Starodruki oraz historia polskiej nauki
w międzywojennym i powojennym Gdańsku
– dwa projekty Biblioteki PG finansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Fot. Tytus Caban

Dwa projekty zgłoszone przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej otrzymały
finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
konkursu Działalność Upowszechniająca Naukę. Będą one realizowane do
końca 2019 roku. Całkowity koszt wynosi 179 419 zł (w tym dofinansowanie
MNiSW: 134 864 zł).

Unikatowe starodruki dla szerszej
publiczności

Kamila Kokot
Biblioteka PG

Pierwszy ze zgłoszonych projektów zakłada
konserwację i digitalizację 15 woluminów najcenniejszych starodruków z zasobów biblioteki.
Zbiory, które ze względu na stan zachowania
nie były wcześniej prezentowane szerszemu
gronu odbiorców, dzięki pozyskanym funduszom zostaną poddane gruntownej renowacji,
a następnie, po digitalizacji, umieszczone
w Internecie na stronie Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej (pbc.gda.pl). Tym samym każdy użytkownik Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej uzyska
nieograniczony i bezpłatny dostęp do zasobu.
Warto czekać na efekty tego zadania, ponieważ do jego realizacji zostały zgłoszone białe
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kruki, książki praktycznie niewystępujące
w polskich bibliotekach. Wśród wyselekcjonowanych zbiorów znajduje się prawdziwy rarytas: „Histoire naturelle, générale et particulière
[…] supplément T. 10” autorstwa G.L. Leclerca,
wybitnego francuskiego przyrodnika i matematyka. Publikacja to monumentalna encyklopedia z dziedziny przyrody obejmująca 44 tomy
publikowane w latach 1749–1788. Obecnie
żadna polska biblioteka cyfrowa nie posiada
tego wydania w swoich zasobach.
Zapewne niezwykłą gratką dla miłośników
literatury będzie możliwość zapoznania się
z pierwszym światowym wydaniem wszystkich
dzieł Voltaire’a z 1784 roku, które zawierało 70
tomów prac słynnego francuskiego filozofa, pisarza, dramaturga oraz historyka. Politechnika
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Tytuł projektu
Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie w Pomorskiej Bibliotece
Cyfrowej 15 woluminów starodruków i druków XIX-wiecznych
z historycznych zbiorów Biblioteki
Politechniki Gdańskiej niegdyś
tworzących kolekcje bibliotek:
Naturforschende Gesellschaft zu
Danzig (Towarzystwo Przyrodnicze
w Gdańsku), Technische Hochschule
zu Danzig (Politechnika Gdańska),
Navigationsschule zu Elsfleth (Szkoła Nawigacyjna w Elsfleth)

Środki finansowe
MNiSW

Środki finansowe
PG

86 000 zł

15 100 zł

48 864 zł

29 864 zł

Digitalizacja i udostępnienie unikatowych zbiorów archiwaliów
i muzealiów dotyczących życia
i losów studentów Polaków oraz
działalności polskich organizacji
studenckich w Wolnym Mieście
Gdańsku w latach 1920–1939 oraz
tworzenia polskiego szkolnictwa
akademickiego na Pomorzu w latach
1945–1950, w celu ich zabezpieczenia, upowszechnienia w międzynarodowym środowisku naukowym
oraz utworzenia specjalistycznej
elektronicznej bazy (kolekcji)

Gdańska jako jedyna w Polsce posiada prawie
kompletny zasób tego unikatowego wydania.
Do tej pory zasób ten był udostępniany tylko
w szczególnych sytuacjach, jednak po konserwacji umożliwione zostanie stworzenie elektronicznej wersji, co nieporównywalnie zwiększy
dostęp i pozwoli na zapoznanie się z jego oryginalną wersją. Wśród 7 wytypowanych tomów
znajduje się głównie korespondencja Voltaire’a
z królem Prus Fryderykiem II Wielkim, carycą
Rosji Katarzyną II Wielką oraz francuskim matematykiem, fizykiem i filozofem Jean le Rond
d’Alembertem.
Niezwykle cennym zabytkiem światowego
piśmiennictwa jest również „Jacobi Bernoulli
Basileensis: Opera”. Jest to dwutomowy zbiór
ponad 100 prac naukowych szwajcarskiego
matematyka i fizyka, twórcy m.in. rachunku
prawdopodobieństwa i prawa wielkich liczb.
Politechnika Gdańska jako jedyna posiada oba
tomy, jednak ze względu na zły stan zachowania nie poddano ich dotąd digitalizacji.
Na uwagę zasługują także dwie prace napisane przez polskie autorki. W skali światowej są
to wręcz nowatorskie dzieła, świadczące o rosnącej roli kobiet w społeczeństwie w tamtym
czasie. Pierwsza z nich to książka Izabeli Czartoryskiej „Myśli różne o sposobie zakładania
ogrodów” z 1805 roku, z której czytelnik może
dowiedzieć się, jak założyć i utrzymać ogród
w stylu angielskim. Kolejna publikacja to także
dzieło z zakresu sztuki zakładania ogrodów.
Autorka, Magdalena Katarzyna Morska, zajmowała się malarstwem oraz projektowaniem
architektury i ogrodów. Owocem tej pracy był
„Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze
budynki wsi Zarzecza w Galicyi” wydany
w 1836 roku w Wiedniu, w liczbie zaledwie 50
egzemplarzy. Ze względu na niewielką liczbę
powielonych druków tytuł ten jest niezwykle
cenny. Jego wartość podnosi również fakt, że
Biblioteka PG jako jedyna w Polsce posiada
jego czarno-białą wersję.
Losy studentów Polaków w Wolnym
Mieście Gdańsku i powstanie Politechniki
Gdańskiej

Starodruki ze zbiorów Biblioteki PG
Fot. Tytus Caban

Drugi projekt obejmuje scalenie zbiorów,
digitalizację oraz utworzenie wirtualnej,
otwartej dla wszystkich użytkowników kolekcji
obiektów muzealnych, archiwaliów i fotografii.
Unikatowe zbiory są obecnie dostępne tylko na
miejscu, w czytelni. Digitalizacja oraz dokładne
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skatalogowanie zbiorów pozwolą na udostępnienie online i rozpowszechnienie informacji
naukowej w międzynarodowym środowisku
badaczy historii nauki i techniki, a także miłośników historii Gdańska i Pomorza.
Do realizacji projektu zostało wytypowanych łącznie 2250 obiektów, w tym te najcenniejsze pochodzące z pierwszego wyposażenia
uczelni: sztandary, herby korporacji studenckich, czapki studenckie, urządzenia techniczne
z początku XX wieku oraz przyrządy kreślarskie
z XIX/XX wieku. Dużą grupę stanowią zabytkowe fotografie i druki ulotne dokumentujące
życie studenckie, działalność polskich organizacji studenckich oraz współpracę z Polonią
Gdańską w Wolnym Mieście Gdańsku. Biblioteka Politechniki Gdańskiej w swoich zbiorach
posiada także zespoły archiwalne poświęcone
kształtowaniu polskiego szkolnictwa wyższego oraz gospodarczej odbudowy Gdańska po
zakończeniu II wojny światowej. Niezwykle
ważnymi zabytkami dokumentującymi rozwój
nauki i techniki na Pomorzu są przekazane rękopisy, maszynopisy oraz nierzadko prywatne
archiwa gdańskiej kadry profesorskiej, ówczesnych twórców przemysłu okrętowego
w latach 1945–1950.
Środki pozyskane w ramach projektów
pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych prac
renowacyjnych, digitalizację cennych zasobów
oraz ich umiędzynarodowienie poprzez udostępnienie użytkownikom cyfrowych kolekcji
w Internecie. Efekty prac przyczynią się do
wzbogacenia zasobu wiedzy na temat rozwoju
nauki na Pomorzu, będą także materiałem
źródłowym do dalszych badań naukowych.

Stół do doświadczeń elektrycznych z: Cavallo T., „Vollstandige Abhandlung der theoretischen und praktischen Lehre von der Elektrizität nebst eignem Versuchen”, 1779
Fot. Tytus Caban
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Beata Czechowska-Derkacz
Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom

Dzień z Narodową
Agencją Wymiany
Akademickiej
w Gdańsku
Wzmocnienie potencjału polskiej
nauki i szkolnictwa wyższego za
granicą to jedno z głównych wyzwań,
przed którymi stoją dziś polskie
uczelnie. Dzień z Narodową Agencją
Wymiany Akademickiej w Gdańsku,
który odbył się na Uniwersytecie
Gdańskim, był okazją do prezentacji
programów i wsparcia, jakie oferuje
uczelniom NAWA, a także dyskusji
o umiędzynarodowieniu
trójmiejskich uczelni.

N

arodowa Agencja Wymiany Akademickiej
rozpoczęła działalność 1 października 2017
roku, a jej główne cele to wspieranie doskonałości naukowej, umiędzynarodowienie polskich
uczelni i instytucji naukowych, promocja Polski
jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych
i naukowych oraz promocja języka polskiego
i kultury za granicą.
Organizatorami Dnia z NAWA w Gdańsku były
trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański,
Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet
Medyczny, ale uczestniczyli w nim przedstawiciele niemal wszystkich pomorskich szkół wyższych
– naukowcy i studenci zainteresowani wymianą
zagraniczną i programami mobilności, pracownicy zajmujący się zagadnieniami internacjonalizacji, działaniami promocyjnymi, rekrutacyjnymi
oraz obsługą międzynarodowych projektów.
Spotkanie otworzył prof. Piotr Stepnowski,
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił znacze-

EDUKACJA

Otwarcie Dnia z NAWA,
prof. Piotr Stepnowski –
prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą
Uniwersytetu Gdańskiego
Fot. z archiwum UG

nie umiędzynarodowienia polskich uczelni
i konieczność współpracy wielu partnerów:
– Umiędzynarodowienie jest dzisiaj strategicznym celem uczelni w Polsce, w tym także
Uniwersytetu Gdańskiego. Na Uniwersytecie
Gdańskim studiuje obecnie ponad 700 studentów
i 55 doktorantów z zagranicy, gościliśmy w tym
roku 14 profesorów wizytujących, a 60 pracowników naukowo-dydaktycznych UG wyjechało za
granicę, aby prowadzić zajęcia. Mamy także podpisanych ponad 700 umów z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie współpracy
międzynarodowej. Chcemy jednak poprawiać te
wskaźniki poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej w wielu obszarach – między innymi
poprzez mobilność naukowców, wymianę zagraniczną studentów i doktorantów, publikacje o międzynarodowym znaczeniu i wysokiej cytowalności,
staże, a także programy i projekty naukowe, jak na
przykład Międzynarodowe Agendy Badawcze,
w których zatrudniamy doktorantów i naukowców
z zagranicy – zaznaczył.
Prof. Piotr Stepnowski podkreślił także
znaczenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w realizacji strategicznych celów związanych z umiędzynarodowieniem i współpracę
trzech największych trójmiejskich uczelni w tym
zakresie – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej, przedstawił cele, misję
i programy NAWA, a prorektorzy trójmiejskich
uczelni – prof. Piotr Dominiak, prorektor ds.
internacjonalizacji i innowacji Politechniki Gdańskiej, oraz prof. Tomasz Bączek, prorektor ds.

nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
zaprezentowali działania i osiągnięcia swoich
uczelni w zakresie umiędzynarodowienia. Są one
znaczące. Studenci z zagranicy stanowią ponad
17 proc. wszystkich studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, co sprawia, że GUMed
jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią
Pomorza. Z kolei Politechnika Gdańska oferuje
studia w języku angielskim na 19 programach
studiów I i II stopnia, a łącznie na PG studiuje
obecnie 771 studentów zagranicznych.
Gościem spotkania był także Ludwik Szakiel,
zastępca dyrektora ds. promocji gospodarczej
Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
i jednocześnie koordynator programu „Study
in Pomorskie”. Zaprezentował działania Urzędu
Marszałkowskiego w zakresie wspierania umiędzynarodowienia pomorskich uczelni, w tym
współpracę z biznesem, oraz podkreślił wyraźnie,
że studenci z zagranicy wzmacniają potencjał
rozwojowy województwa pomorskiego.
Dla uczestników Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie
Gdańskim przygotowano prezentacje na temat
działalności i programów NAWA, między innymi
takich jak „Polskie Powroty”, wymiana osobowa
w ramach współpracy bilateralnej czy średniookresowe wyjazdy doktorantów. Anna Chylak,
kierownik Pionu Komunikacji i Promocji NAWA,
zaprezentowała możliwości i wsparcie NAWA
w zakresie promocji polskiego szkolnictwa
wyższego za granicą (targi międzynarodowe,
kampania „Ready, Study, Go! Poland”). Anna Balcerzak z Pionu Programów dla Instytucji NAWA
przedstawiła takie programy, jak Akademickie
Partnerstwa Międzynarodowe, „Welcome to
Poland”, Program PROM – wymiana stypendialna dla doktorantów i naukowców, Zagraniczni
Alumni czy program STER – realizacja międzynarodowych studiów III stopnia. O uznawalności
wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów
mówiła Marta Klimaszewska z NAWA.
W przerwie odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli trójmiejskich uczelni – prof.
Piotra Stepnowskiego, prof. Piotra Dominiaka,
prof. Tomasza Bączka. W briefingu uczestniczyli
także dyrektor NAWA Łukasz Wojdyga oraz
Ludwik Szakiel.
Dzień z NAWA w Gdańsku odbył się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu
Gdańskiego.
Informacje o NAWA znajdują się na stronie:
https://nawa.gov.pl/.
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Zdalne nauczanie w podzielonym kraju

1

Jakub Wesecki
Dział Promocji

W siedzibie Open University of Cyprus nie ma laboratoriów, sal zajęciowych
ani profesorskich gabinetów. Studenci stają twarzą w twarz ze swoimi
wykładowcami tylko podczas egzaminów, a wszystkie zajęcia odbywają
się przez Internet. Uczestnicząc w organizowanym przez tę uczelnię 5th
Erasmus+ International Staff Week, miałem okazję przyjrzeć się działalności
OUC, instytucji, która w polskich warunkach może być uznawana za
egzotyczną.

K

ampus Open University of Cyprus to kilka
budynków rozrzuconych po miejscowości
Latsia, leżącej tuż obok Nikozji, cypryjskiej
stolicy. Mieszczą się w nich nie tylko biura pracowników administracyjnych i biblioteka, lecz
także niezwiązane z działalnością uniwersytetu
sklepy i centra usługowe. OUC nie potrzebuje
rozbudowanej infrastruktury, ponieważ wszystkie zajęcia na tej uczelni odbywają się online.
Najczęściej przyjmują one formę wykładów
prowadzonych przy użyciu kamery internetowej. Wykładowcy mogą pracować w swoich
domach, dlatego nie mają tu biur, a zatrudniani
są tylko wtedy, gdy zbierze się wystarczająca liczba studentów uczestniczących w ich
zajęciach. Jedynym momentem, w którym obie
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strony muszą pofatygować się na uczelnię
osobiście, są egzaminy, ale OUC pracuje już
nad rozwiązaniami mającymi wyeliminować
i tę niedogodność.
Studia na odległość
Biblioteka uniwersytecka jest niewielka,
ale w całości zdigitalizowana, a wydawnictw
cyfrowych jest w niej o wiele więcej niż papierowych. Open University of Cyprus oferuje 26
kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych
na trzech wydziałach: Faculty of Humanities
and Social Sciences (nauk humanistycznych
i społecznych), Faculty of Pure and Applied
Sciences (nauk teoretycznych i stosowanych)

EDUKACJA

w postaci płyt CD i DVD oraz w Internecie.
Nazwa uniwersytetu, mająca podkreślić jego
otwartość na wszystkich kandydatów niezależnie od poziomu ich wcześniejszego wykształcenia, stała się wzorem dla innych uczelni
opartych na nauczaniu na odległość na całym
świecie: Open Universities istnieją m.in. w Japonii, Izraelu czy właśnie na Cyprze.
Żołnierz studentem

2

3
Fot. 1. Panorama tureckiej części Nikozji
Fot. 2. Ciemne chmury nad masywem górskim Troodos
Fot. 3. Uczestnicy 5th Erasmus+ International Staff Week
Fot. Jakub Wesecki

oraz Faculty of Economics and Management
(zarządzania i ekonomii). Zainteresowani mogą
tutaj nawet zrobić doktorat.
Uniwersytety kształcące na odległość wcale
nie są nowym wynalazkiem. Pierwsza tego typu
uczelnia to powstały w 1969 roku i funkcjonujący do dziś Open University w Wielkiej Brytanii.
Wykłady dla jego studentów na początku
nadawane były przez kanały radiowe i telewizyjne BBC, a z czasem pojawiły się także

Do zrozumienia działalności Open University of Cyprus potrzebnych jest kilka faktów
dotyczących jego otoczenia. Cypr to nie tylko
wyspa położona we wschodniej części Morza
Śródziemnego, ale również znajdujące się na
niej państwo: Republika Cypryjska, która uznawana jest przez prawie wszystkie inne kraje na
świecie (oprócz Turcji), należy do Unii Europejskiej (ale już nie do strefy Schengen), większość
jej obywateli to Grecy, językami urzędowymi
są grecki i turecki, a walutą euro. Od podboju Cypru przez Imperium Osmańskie w 1571
roku wyspę zamieszkuje również znaczna
mniejszość turecka. Długa historia konfliktów
pomiędzy obiema społecznościami doprowadziła do inwazji wojsk Republiki Turcji na Cypr
w 1974 roku i utworzenia na wyspie drugiego
organizmu państwowego: Tureckiej Republiki
Cypru Północnego, uznawanej niemal wyłącznie przez Turcję, gdzie większość obywateli to
Turcy, językiem urzędowym jest turecki, a walutą lira turecka. Linia frontu, która podzieliła
wyspę w 1974 roku, zastygła pod postacią tzw.
zielonej linii, strefy buforowej oddzielającej
od siebie oba terytoria. Przecina ona również
Nikozję, miasto będące siedzibą władz obu
krajów i ostatnią w Europie podzieloną stolicą,
przypominającą pod tym względem Berlin
w czasie zimnej wojny.
Zielona linia patrolowana jest przez jednostki ONZ, strzegą jej również żołnierze obu
państw. Do poważnych incydentów w ostatnich latach dochodziło dość rzadko, dlatego
w 2016 roku rząd Republiki Cypryjskiej skrócił
okres obowiązkowej służby wojskowej z 24 do
„raptem” 14 miesięcy. Dla młodych mężczyzn
w wieku poborowym ciągle oznacza to spędzenie ponad roku bez dostępu do tradycyjnej
edukacji, a także – co przy sytuacji politycznej
na wyspie należy uznać za plus – z mnóstwem
czasu do zagospodarowania. I właśnie do
nich Open University of Cyprus kieruje swoją
ofertę – do uczestnictwa w zajęciach prowa-
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dzonych przez tę uczelnię wystarczy przecież
tylko laptop, tablet lub smartfon z dostępem
do Internetu, a takim urządzeniem pochwalić
może się prawie każdy. Studentami OUC są
także inne osoby, które z różnych powodów
nie mogą regularnie uczęszczać na zajęcia: pracownicy chcący podnieść swoje kwalifikacje,
mieszkańcy małych ośrodków miejskich lub
ludzie zajmujący się domem.
Wirtualna klasa

4

5

6
Fot. 4. Zasieki w obszarze tzw. zielonej linii
Fot. 5. Osmańska architektura Nikozji
Fot. 6. Antyczna mozaika w Pafos
Fot. Jakub Wesecki
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Open University of Cyprus zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Brak zaawansowanych laboratoriów uniemożliwia prowadzenie
specjalistycznych zajęć z przedmiotów ścisłych,
dlatego uczelnia kładzie nacisk na kierunki
humanistyczne i ekonomiczne. Z pomocą przychodzi jej zaawansowana technologia. Na OUC
prężnia działa Laboratory of Educational Material and Educational Methodology (laboratorium materiałów i metodologii naukowych).
Jego pracownicy przekształcają przygotowane
przez wykładowców skrypty w interaktywne
kursy, okraszają je krótkimi animacjami,
a nawet pracują nad zastosowaniem w procesie
nauczania rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Mówi się nawet o stworzeniu wirtualnych
sal wykładowych, które pomagałyby studentom przezwyciężyć uczucie osamotnienia
związane z nauką bez kontaktu z innymi.
W 5th Erasmus+ International Staff Week
uczestniczyło trzydzieścioro przedstawicieli
uczelni wyższych z Polski, Czech, Niemiec,
Francji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Grecji
i Egiptu. Spotkanie z nimi było okazją do
nawiązania cennych kontaktów międzynarodowych i poznania najciekawszych rozwiązań
stosowanych w zakresie nauczania i promocji.
W ten sposób można było podejrzeć wiele
ciekawych pomysłów dotyczących przygotowywania filmów pokazujących dorobek uniwersytetu, obecności uczelni w mediach społecznościowych i wykorzystywania tzw. reklam
kontekstowych w Internecie. Uczestnicy Staff
Week wymienili się folderami, publikacjami
i niekonwencjonalnymi gadżetami promocyjnymi. Rozmowy w kuluarach dotyczyły między
innymi tego, jak przygotowywać atrakcyjne
strony internetowe i angażować samych studentów w promocję ich Alma Mater.
Pobyt na Open University of Cyprus obfitował także w dyskusje i warsztaty dotyczące
programu Erasmus+, marketingu i wspierania

studentów. Organizatorzy zapewnili naukę
podstaw języka greckiego oraz możliwość
zwiedzenia Nikozji i jej okolic. Największą
atrakcją była jednak szansa zapoznania się

z funkcjonowaniem samego OUC, instytucji
oferującej rozwiązania, na których mogą wzorować się inne uczelnie dwudziestego pierwszego wieku.

Zarządzanie dla dzieci – warsztaty dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni
Jan Krakowski
Prezes KN SENSORIS

W poniedziałek 4 czerwca 2018 roku czworo członków Koła Naukowego
Jakościowe Aspekty Towaroznawstwa SENSORIS: Joanna Formela,
Ewa Goczkowska, Adrian Łuszczki i Jan Krakowski, mieli przyjemność
przeprowadzić warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

D

zieci przede wszystkim poznały podstawy
zarządzania, a więc dowiedziały się, co to
jest, a także kto i czym lub kim może rządzić.
Omówiono także na przykładzie wycieczki
szkolnej, z jakich etapów składa się to zagadnienie. W dalszej części, przechodząc do
konkretów, wyjaśniono dzieciom, jak efektywnie zarządzać pieniędzmi, zaznaczając, że
warto oszczędzać, planować wydatki, a także
porównywać ceny. Uczniom przedstawiono też
sposoby na to, jak lepiej zarządzać sobą

w czasie, czyli co zrobić, aby mieć więcej czasu,
a także jak efektywnie się uczyć.
W drugiej części studenci pokazali zarządzanie jakością za pomocą gry symulacyjnej polegającej na tworzeniu samolotów. Gra łączyła
zabawę z nauką, a uczniowie zrozumieli, co
kryje się za zwrotem „produkt wysokiej jakości”
i że czasem nie warto zwracać uwagi na ilość,
ale właśnie na jakość. Dzieci dowiedziały się
także, jak ważna jest w dzisiejszych czasach
praca zespołowa, i przekonały, że razem możemy pracować szybciej i efektywniej.
Zajęcia zostały przeprowadzane w dwóch
turach – dla uczniów z drugiej i czwartej klasy.
Nie zabrakło słodkich upominków za odpowiednio wykonane zadania, wielu ciekawych
pytań ze strony dzieci oraz humoru, który
wszystkim dopisywał w czasie zajęć.
Opiekunem wydarzenia była dr inż. Ewa
Marjańska.

Najbardziej wymagająca publiczność – uczniowie szkoły
podstawowej
Fot. Ewa Marjańska
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Inżynier z misją
Rozmawia

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Lisa Aditya, studentka Politechniki Gdańskiej pochodząca z Indonezji,
zdobyła wyróżnienie specjalne za wybitne dokonania w dziedzinie
naukowej i społecznej w tegorocznej edycji konkursu Czerwonej Róży.
Z wynoszącej pięć tysięcy złotych nagrody nie zamierza jednak zachować
dla siebie ani grosza.

Jakie były skutki tych dwóch katastrof dla
Twojej prowincji?
Woda, którą piją mieszkańcy mojego miasta,
do dzisiaj nie jest w żaden sposób oczyszczana.
Czerpiemy ją z jeziora, do którego spływają ścieki
i w którym ciągle spoczywają ciała osób zabitych
przez wielką falę. Chcę pomóc ludziom żyjącym
w Aceh, dlatego postanowiłam zapisać się na
studia, żeby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Fot. Krzysztof Krzempek

Jakub Wesecki: Co skłoniło cię do wzięcia
udziału w konkursie o nagrodę Czerwonej
Róży?
Lisa Aditya: Gorąco zachęcał mnie do tego
prof. Jacek Mąkinia, kierownik Katedry Inżynierii
Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, który jest moim
opiekunem naukowym. Pan profesor uważał, że
powinnam zgłosić się do konkursu, aby opowiedzieć swoją historię.
Opowiedz ją proszę także i nam.
Pochodzę z Aceh, indonezyjskiej prowincji leżącej w północnej części Sumatry. Przez prawie
trzydzieści lat trwało tam krwawe powstanie,
mające na celu oderwanie tego regionu od reszty kraju. Skończyło się ono dopiero po potężnej
fali tsunami, która uderzyła w wyspę w 2004
roku, pustosząc Aceh.
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Co dokładnie studiowałaś?
Inżynierię budownictwa na Universitas Syiah
Kuala w mieście Banda Aceh, stolicy mojego
regionu. Przez cztery lata otrzymywałam tam
stypendium dla najlepszych studentów, sama
będąc najlepszą studentką w historii tej uczelni.
W trakcie i po zakończeniu studiów pracowałam
w Tsunami and Disaster Mitigation Research
Center (Centrum badań na rzecz ograniczania
skutków tsunami i katastrof – przyp. aut.) oraz
na University of Malaya w Kuala Lumpur
w Malezji.
Dlaczego więc zdecydowałaś się rozpocząć
nowe studia na Politechnice Gdańskiej?
Długo szukałam miejsca, w którym mogłabym
zdobyć potrzebną mi specjalistyczną wiedzę
w zakresie oczyszczania ścieków. Oferta badawcza i naukowa Katedry Inżynierii Sanitarnej
Politechniki Gdańskiej była ciekawa w porównaniu z innymi sprawdzanymi przeze mnie uczelniami. Aby tu przyjechać, otrzymałam specjalne
stypendium od indonezyjskiego rządu. Przed
rozpoczęciem studiów na PG spędziłam jeszcze
rok na Politechnice Wrocławskiej, ucząc się języka polskiego.
Jakie badania prowadzisz na PG?
Dotyczą one wykorzystania mikroalg tropikalnych do oczyszczania ścieków. Badamy

gatunek mikroalg sprowadzonych z Indonezji
pod kątem wytwarzania tlenu oraz tego, jak
reagują z azotem i fosforem. Być może będzie się
je dało wykorzystać również w produkcji biopaliw
i leków. Te badania są tematem mojej pracy
magisterskiej.
Jesteś także nie tylko autorką, ale i recenzentką artykułów naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus.
To prawda, w 2017 roku ukazały się trzy moje
publikacje, które cytowano trzynaście razy.
W tym roku już przedłożyłam do recenzji kolejne
trzy artykuły. Sama recenzowałam też osiem
artykułów w czasopismach umieszczonych
w bazie Scopus i nie tylko.
Poza studiami w jaki sposób angażujesz
się w pomaganie innym?
Jestem wolontariuszką organizacji humanitarnej ACT. Zajmuje się ona między innymi
organizowaniem wsparcia dla mieszkańców
Syrii, Palestyny i Somalii oraz członków grupy
etnicznej Rohingja z Birmy. Pomagam ACT, zbierając datki wśród moich polskich przyjaciół
i przelewając je na konto organizacji.
W konkursie o nagrodę Czerwonej Róży
otrzymałaś wyróżnienie specjalne za wybitne
dokonania w dziedzinie naukowej i społecznej, ufundowane przez prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej.
Ta nagroda jest dla mnie jak spełnienie dziecięcych marzeń. Nie spodziewałam się całej tej
otwartości i serdeczności, z jaką spotkałam się
na Politechnice Gdańskiej, a co dopiero takiego
wyróżnienia. Ludzie w Polsce, w Gdańsku i na
PG mają bardzo dobre serca.
Co zrobisz z pieniędzmi, które otrzymałaś
wraz z wyróżnieniem?
Zamierzam przekazać całą kwotę na budowę
szkoły w graniczącej z Indonezją Papui-Nowej
Gwinei. Ma w niej zawisnąć logo Politechniki
Gdańskiej jako darczyńcy. Nie mogę się doczekać
chwili, w której pokażę zdjęcie budynku z tym
logo panu rektorowi.

Opracowała

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Sukces architektów
z Politechniki
Gdańskiej we Francji
Pracownicy i studenci Wydziału
Architektury zdobyli trzy pierwsze
miejsca w organizowanym od 27
lat międzynarodowym konkursie
arturbain.fr. Takiego sukcesu
w historii tego cyklicznego
konkursu nie odniosła jeszcze
żadna instytucja kształcąca
architektów.

M

iędzynarodowy konkurs arturbain.fr jest
organizowany corocznie od 27 lat przez
Séminaire Robert Auzelle, organizację pożytku
publicznego przy Ministère du Logement et
de l’Habitat durable z siedzibą w Wielkim Łuku
Braterstwa Johanna von Spreckelsena w paryskiej dzielnicy La Défense. Artykuł 2 regulaminu konkursu 2017/2018 stanowi, że: „konkurs
jest otwarty dla wszystkich nauczających i studentów zapisanych na uniwersytety lub szkoły
artystyczne o profilu architektura i urbanistyka;
uczestnicy łączą się w ekipy wielodyscyplinarne
składające się z «dyrektora zespołu» – nauczyciela lub doktoranta – i dwóch lub trzech
studentów”.
W edycji 2017/2018 na hasło Pour un réseau
d’espaces publics accessibles à tous – „Sieć przestrzeni publicznych dostępna dla wszystkich”,
najlepiej odpowiedziały i zajęły pierwsze trzy
miejsca ekipy z Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej. Laureatami zostali: pracownicy dydaktyczni Wydziału Architektury PG
– dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung,
dr inż. arch. Izabela Burda, mgr inż. arch. IARP
Janusz Gujski oraz studenci Wydziału Architektury PG – Patrycja Marcińska, Anastasiia Volyk,
Aneta Szrot, Alicja Sikorska, Arnaud Gaultier
i Pauline Ribault.
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Projekty zostały wykonane w ramach zajęć
z projektowania urbanistycznego na drugim
semestrze studiów magisterskich, prowadzonych przez architekta IARP Janusza Gujskiego,
dr inż. arch. Izabelę Burdę, dr hab. inż. arch.
Katarzynę Zielonko-Jung oraz dr. inż. arch.
Krzysztofa Szarejko. W zajęciach wzięli udział

4
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studenci z Francji, Portugalii, Słowacji, Turcji,
Ukrainy i Polski.
– Systematyczna, ciężka praca, od dwunastu
lat realizowana w ramach konkursów arturbain,
przyniosła nadspodziewane efekty – komentuje
architekt Janusz Gujski.
Publiczna prezentacja nagrodzonych prac
wraz z ceremonią wręczenia nagród odbyła się
na początku czerwca w Paryżu.
Uroczystość poprzedziła wypowiedź
organizatorów, w której podkreślono wysoki
poziom wszystkich nadesłanych z WA PG prac.
Zwrócono również uwagę na bardzo czytelne,
jednoznaczne i atrakcyjne opracowanie graficzne nadesłanych projektów.

Fot. 1. Zwycięski projekt
Fot. 2. II miejsce w konkursie
Fot. 3. III miejsce w konkursie
Fot. 4. Laureaci z Wydziału Architektury po odbiorze
nagród, La Défense w Paryżu (w tle pomnik kciuka,
Le pouce, symbolizujący zwycięstwo)
Fot. z archiwum prywatnego

3

Student WETI laureatem Digilent Design
Contest 2018
Jakub Wesecki
Dział Promocji

Jakub Wiczyński, student I stopnia elektroniki na Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zdobył jedną
z czterech głównych nagród w międzynarodowym konkursie inżynierskim
Digilent Design Contest 2018, który odbył się w Rumunii.

P

rzedmiotem konkursu było zaprojektowanie i skonstruowanie urządzenia na bazie
sprzętu dostarczonego przez organizatora. Wykorzystuje on technologię FPGA (układy programowalne), która umożliwia programowanie
hardware’u za pomocą języków opisu takich
jak VHDL czy Verilog. Projekt Jakuba Wiczyńskiego o nazwie Additive Synthesizer otrzymał
nagrodę specjalną Digilent Instrumentation
Prize, przyznawaną za najlepsze wykorzystanie
zasobów sprzętowych.
– Addytywny syntezator jest urządzeniem
elektronicznym, które generuje dźwięk za
pomocą syntezy addytywnej, czyli dodawania

sinusoid o odpowiedniej częstotliwości, fazie
i amplitudzie, żeby uzyskać pożądany sygnał
– tłumaczy laureat konkursu. – Można także
reprodukować istniejące w naturze dźwięki za
pomocą transformaty Fouriera. Implementacja
oparta na tradycyjnych metodach nie jest efektywna i wymaga dużej mocy obliczeniowej. Żeby
uzyskać satysfakcjonującą jakość, potrzebne jest
przetwarzanie przynajmniej 1000 sinusoid
w czasie rzeczywistym. Technologia FPGA
pozwala na przetwarzanie równoległe i przy stosunkowo niskiej szybkości działania w porównaniu ze standardem komputera PC. W przypadku
dalszego rozwoju projektu możliwe jest znaczne
poprawienie parametrów urządzenia. Dodatkowo istnieje możliwość sterowania nim przez
aplikację w telefonie – opisuje.
Jakub Wiczyński jest studentem trzeciego
roku studiów pierwszego stopnia (elektronika,
profil dyplomowania na 7. semestrze: systemy
mikroelektroniczne). Swoją pracę dyplomową
przygotowuje pod okiem prof. Marka Wójcikowskiego z Katedry Systemów Mikroelektronicznych WETI.
Podium konkursowe zostało w tym roku
zdominowane przez Polaków. Na drugim
miejscu w finale znalazł się student Akademii
Górniczo-Hutniczej, natomiast trzecie zajął
zespół z Politechniki Śląskiej. Pierwsze miejsce
przyznano przedstawicielom Uniwersytetu
w Nowym Sadzie (Serbia). Laureaci otrzymują
nagrody pieniężne, mogą też zachować sprzęt
otrzymany wcześniej od organizatorów w celu
przygotowania swoich projektów konkursowych. Informacje o tej i kolejnej edycji Digilent
Design Contest można będzie znaleźć na stronie digilentdesigncontest.com.

Fot. z archiwum Digilent Design Contest
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Działalność Koła Naukowego Konstruktorów
Pojazdów
Piotr Andrzejewski
Wydział Mechaniczny

Jakie problemy napotykają aktywni studenci podczas realizacji ambitnych
projektów? Czy uczelnia wspiera ciekawe inicjatywy kół naukowych?
Czy dostrzega w tym szansę na rozwój swoich studentów, przyszłych
absolwentów, którzy w przyszłości będą reklamować jakość kształcenia na
Politechnice Gdańskiej?

Geneza powstania Koła Naukowego
Konstruktorów Pojazdów
Koło Naukowe Konstruktorów Pojazdów
powstało 1 października 2014 roku z inicjatywy trzech studentów kierunku mechatronika,
prowadzonego przez Wydział Mechaniczny
Politechniki Gdańskiej. Głównym powodem
jego utworzenia była chęć doskonalenia się
w projektowaniu urządzeń mechanicznych
i w realizacji projektów, co byłoby atutem przy
wchodzeniu na rynek pracy. Zajęcia na studiach nastawione były głównie na poznawanie
teorii, a mniej na zastosowanie, co członkowie
założyciele chcieli wyrównać, pracując w kole
naukowym. Od samego początku przyświecała
nam idea wzajemnej edukacji i przekazywania
wiedzy przez starszych, bardziej doświadczonych kolegów. Efektem takiego podejścia było
opracowanie przy pomocy pracowników laboratorium serii filmów edukacyjnych, a także
stworzenie grup projektowych związanych
z ekologicznymi pojazdami, stanowiącymi podstawę prac Koła: z napędem pneumatycznym
oraz napędem elektrycznym.
Projekty zrealizowane przez Koło
Naukowe Konstruktorów Pojazdów
Pierwszym ze zrealizowanych projektów
było opracowanie i opublikowanie w serwisie
YouTube cyklu filmów edukacyjnych związanych z obróbką plastyczną metali, gdzie pracownik techniczny, który na co dzień prowadził
laboratoryjne zajęcia programowe, w sposób
przystępny tłumaczył zjawiska zachodzące
w różnych procesach technologicznych. Warto
jednak w tym miejscu zaznaczyć, że filmy te
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stanowią jedynie dodatek do wiedzy, którą
studenci uczelni technicznych powinni uzyskiwać podczas zajęć laboratoryjnych i nie należy
ich traktować jako materiałów dydaktycznych,
a tym bardziej opierać zaliczeń wyłącznie na
podstawie treści przekazywanych przez Pana
Darka. Seria zyskała niezwykłą popularność,
a komentowana jest do dziś. Jest to ciekawa
forma przedstawienia zagadnień technicznych
dla wszystkich, nie tylko przyszłych inżynierów.
Drugim zrealizowanym projektem było zbudowanie pojazdu czterokołowego z napędem
elektrycznym. Był to jednoosobowy samochód
przeznaczony do poruszania się w obszarze
miejskim i zbudowany w oparciu o wymagania
przygotowane przez zespół techniczny zawodów Shell Eco-marathon. Ideą tego międzynarodowego konkursu jest opracowanie pojazdu,
który zużyje najmniejszą możliwą ilość energii
do pokonania dystansu około 15 km w czasie poniżej 40 min. Konstrukcja przygotowana przez
członków naszego Koła była wyposażona w 450
W silnik elektryczny, zasilany napięciem 24 V
z akumulatora typu LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 15 Ah. Elementem
nośnym była rama aluminiowa, a nadwozie
wykonano w technologii laminowania z kompozytu włókno szklane–żywica epoksydowa
ze wzmocnieniem pianką PVC. Samochód był
oczywiście wyposażony w pasy bezpieczeństwa,
dwuobwodowy hydrauliczny układ hamulcowy
z hamulcami tarczowymi wraz z hamulcem
postojowym, światła drogowe oraz wycieraczki.
Masa całkowita pojazdu wynosiła 112 kg.
Zamierzamy udoskonalić nasz prototyp.
Skupimy się na zwiększeniu mocy silnika
do 1000 W, a także zwiększeniu napięcia zasilającego do 48 V, by ograniczyć pobór mocy

Fot. 1. PNEUMOBIL podczas Pikniku Inspiracji w Iławie
cieszył się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych
i ich rodziców
Fot. 2. PNEUMOBIL – pojazd pneumatyczny podczas
wyścigu Arcade w trakcie zawodów Aventics Pneumobile
na Węgrzech
Fot. 3. URBAN – pojazd elektryczny podczas testów na
torze kartingowym w Le Mans w ramach zawodów Shell
Eco-marathon
Fot. z archiwum KNKP
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i zmniejszyć natężenie prądu. Ponadto opracowujemy nowy sterownik silnika oraz modernizujemy konstrukcję układów hamulcowego
i kierowniczego, które wykazywały oznaki
awaryjności. Poprawy wymaga też nadwozie
pojazdu. Chcemy, aby w kolejnej wersji było
ono bardziej opływowe, co wpłynie na redukcję
oporu powietrza i spowoduje zmniejszenie
zużycia energii.
Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem
była budowa pojazdu o napędzie pneumatycznym. Podstawą projektu stały się wymagania
opracowane przez zespół techniczny międzynarodowych zawodów Aventics Pneumobile. Konkurs ten składa się z trzech kategorii
dynamicznych: wyścigu długodystansowego,
wyścigu typu drag race, sprawdzającego
przyspieszenie konstrukcji, oraz wyścigu
zręcznościowego, podczas którego liczy się
najszybszy czas przejazdu po wyznaczonym
torze. W zawodach wzięło udział 55 drużyn,
a nasz zespół uzyskał następujące wyniki:
8. miejsce w wyścigu długodystansowym
(pojazd przejechał odległość około 4,5 km na
jednym zbiorniku sprężonego powietrza – butli
o pojemności 10 l, napełnionej sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 20 MPa), 17. miejsce
w wyścigu zręcznościowym oraz 19. miejsce
w wyścigu na najlepsze przyspieszenie. Konstrukcję nośną naszego trójkołowca stanowi
rama aluminiowa. Nadwozie stanowi, podobnie jak w przypadku pojazdu elektrycznego,
poszycie wykonane w technologii laminowania
z kompozytu włókno szklane–żywica epoksydowa z dodatkowym wzmocnieniem w postaci
pianki PVC. Pojazd jest również wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dwuobwodowy
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3,5 km, w drugiej wspomniane już 4,5 km).
Dzięki drobnym poprawkom w układzie kierowniczym udało nam się wyeliminować luzy,
co przełożyło się na większą kontrolę podczas
prowadzenia pojazdu. Cała konstrukcja waży
około 70 kg.
Nie tylko w garażu

4

5

Fot. 4. Wystąpienie podczas gali finałowej konkursu „Zdolni z Pomorza”,
w której wzięliśmy udział
na zaproszenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Fot. 5. Wystąpienie podczas konferencji naukowej
„Vehicles of the Future”
w Brzuchowicach
na Ukrainie
Fot. z archiwum KNKP
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hydrauliczny układ hamulcowy z hamulcami
tarczowymi oraz hamulec postojowy. Nie ma
natomiast świateł drogowych ani wycieraczek.
Sercem napędu w pierwszej wersji był siłownik
pneumatyczny o średnicy 63 mm i skoku
320 mm, który został zastąpiony siłownikiem
o średnicy 100 mm i tym samym skoku. Po
pierwszych testach również zawory sterujące
zostały zmienione na zawory monostabilne 3/2
o przepływie maksymalnym 4200 Nl/min
(zamiast jednego zaworu 5/3 o przepływie
2800 Nl/min). Dzięki temu zabiegowi osiągnęliśmy poprawę dynamiki pojazdu (wzrost
prędkości maksymalnej z 25 km/h do około
40 km/h oraz zmniejszenie czasu przyspieszania
do tej prędkości o około 3 s), a także zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza (w pierwszej
wersji na jednym „baku” pojazd przejeżdżał

6/2018

Działalność Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów to nie tylko prace w garażu oraz
wyjazdy na wspomniane wcześniej zawody.
To także udział w różnego typu wydarzeniach
promocyjnych, konferencjach oraz pokazach
organizowanych przez uczelnie, ale także przez
naszych partnerów. W roku 2016, po zbudowaniu pierwszej wersji pojazdu pneumatycznego,
zaprezentowaliśmy go podczas „Pikniku inspiracji” w Iławie, gdzie cieszył się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku wzięliśmy udział
w dniu otwartym Politechniki Gdańskiej, gdzie
mieliśmy okazję pokazać przyszłym studentom naszej uczelni, że podczas studiów można
realizować ciekawe projekty. Wystąpiliśmy
w Zespole Szkół Samochodowych
w Gdańsku, gdzie zaprezentowaliśmy wyniki
naszych prac podczas konferencji poświęconej
kształceniu kadr branży motoryzacyjnej XXI
wieku. Wzięliśmy udział w konferencji „Vehicles
of the Future”, zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską – w roku 2016 odbyła się
ona w Brzuchowicach pod Lwowem (Ukraina),
natomiast w 2017 roku w Trokach pod Wilnem
(Litwa). Następnym punktem poprzedniego
roku był udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki,
gdzie mieliśmy okazję pokazać młodszym, co
ich czeka, gdy zdecydują się w przyszłości zasilić szeregi studentów Politechniki Gdańskiej.
Zostaliśmy także zaproszeni do wystąpienia
podczas gali finałowej regionalnego konkursu
„Zdolni z Pomorza”, który organizuje co roku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Pod koniec roku, także na zaproszenie
Urzędu Marszałkowskiego, wzięliśmy udział
w I Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w ramach programu
„Zdolni z Pomorza”. Do tego dochodzą również
prezentacje możliwości pojazdów, które odbywały się na kampusie naszej uczelni.
Wsparcie jest potrzebne
Realizacja opisanych projektów budowy
pojazdów jest możliwa dzięki wsparciu udziela-

nemu naszej organizacji przez różnego rodzaju
instytucje. Przede wszystkim są to prywatne
firmy, ale jest to również Politechnika Gdańska.
Największymi problemami dla grupy aktywnych osób, które mają pomysł na ambitny
projekt, są dwie kwestie: miejsce, gdzie mogą
zrealizować swoje plany, oraz sfinansowanie
działań. Można by przypuszczać, że Politechnice powinno najbardziej zależeć na wsparciu
takich inicjatyw, gdyż stwarza to okazję do rozwoju jej studentów, przyszłych absolwentów,
którzy będą „reklamować” jakość kształcenia
na Politechnice. Przyniesie to kolejne korzyści
dla uczelni: zwiększy jej prestiż i rozpoznawalność, a w konsekwencji przełoży się na większe
zainteresowanie wyborem studiów na Politechnice Gdańskiej wśród maturzystów.
Wsparcie, które otrzymaliśmy od Politechniki, było poniżej naszych oczekiwań, ponieważ
ograniczało się do pokrycia jedynie części wydatków i udostępnienia wyłącznie laboratorium
spawalnictwa oraz pneumatyki. Nie zapewniono nam miejsca, w którym mogliśmy budować,
a później przechowywać nasze pojazdy. Na
szczęście udało nam się nawiązać współpracę
z firmami z przemysłu. Globart zapewnił nam
miejsce do pracy w swojej hali produkcyjnej.
Firma Projektowanie Maszyn zapewniła nam
z kolei niezbędną pomoc, a także wykonała
dla nas większość elementów mechanicznych
budowanych pojazdów. Firma Laminopol przekazała nieodpłatnie materiały do wytwarzania
kompozytów metodą laminowania ręcznego.
Przedsiębiorstwo Schmith Polska wyposażyło nas w narzędzia, Kemppi w spawarkę TIG.
Dzięki zaangażowaniu firmy Styropak byliśmy
w stanie wykonać nadwozia pojazdów, gdyż
nieodpłatnie dostarczyła nam styropianowe
formy do laminowania. Firma Igus w ramach
programu wsparcia młodych inżynierów
przekazała nam elementy ślizgowe i mocujące, które zostały użyte w naszych pojazdach.
Dzięki połączeniu naszych wspólnych wysiłków
możliwe było ukończenie projektów.
Spostrzeżenia na temat jakości
kształcenia na Politechnice Gdańskiej
Rozważania na temat jakości kształcenia
w szkole wyższej zawsze należy przeprowadzać w sposób dwojaki. Po pierwsze należy
uwzględniać możliwości, które uczelnia ma
w celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania, i podejście jej pracowników do wyko-

nywania obowiązku dydaktycznego. Z drugiej
strony liczy się podejście samych studentów
i to, w jaki sposób wykorzystają stwarzane dla
nich możliwości i szanse na rozwój i doskonalenie swoich umiejętności.
Z naszych obserwacji, jako aktywnej społeczności studenckiej działającej w kole naukowym,
wynika, że zdecydowana większość studentów
jest obojętna na to, czy otrzyma dobrą jakościowo wiedzę. Nie oznacza to oczywiście, że tacy
są wszyscy studenci. Naszym zdaniem najważniejszą rolę w tym, aby takie podejście zmienić,
powinny odgrywać wspólne wysiłki nauczycieli
akademickich oraz członków kół naukowych,
zmierzające do większej aktywności w trakcie
studiów. Może poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów na egzaminach za działalność
w kołach naukowych lub udział w sympozjach
czy pokazach, gdzie tacy studenci będą mieli
okazję zaprezentować wyniki swoich prac przed
kolegami? A może dodatkowe oceny lub zwolnienie w wybranym dniu z zajęć?
Warto też zauważyć, że osoby zainteresowane poziomem kształcenia i mające na ten
temat jakieś uwagi nie bardzo wiedzą, do kogo
mogą się w tej sprawie zgłosić. Informacje
na stronie internetowej nie zawsze są kompletne, a ich znalezienie nie jest takie łatwe.
Rozpatruję sytuację z punktu widzenia przeciętnego studenta, który nie został przeszkolony z procedur panujących na Politechnice
Gdańskiej i po prostu nie wie, gdzie powinien
szukać. Zdaję sobie natomiast sprawę z tego,
że niewiele można zrobić na poziomie uczelni,
gdyż program nauczania jest mocno ograniczony i ukształtowany przez ogólnopolskie
akty prawne. Niemniej myślę, że uczelnia może
spróbować wyjść naprzeciw studentom, którzy
mają pewne pomysły na poprawę jakości prowadzenia zajęć.
Kolejnym punktem rozważań jest ogólna
tendencja naszej uczelni do ograniczania liczby
godzin zajęć praktycznych w laboratoriach,
a zastępowanie ich większą liczbą godzin
wykładowych. Rozumiem, że koszt przeprowadzenia wykładu jest znacznie niższy niż
laboratorium, ale uważam, że aby zrozumieć
dokładnie, na czym polega dane zjawisko, konieczne jest również, oprócz poznania podstaw
teoretycznych, zobaczenie, jak wygląda ono
w praktyce. Z doświadczenia wiem, że gdy poznamy coś w praktyce, to mamy szansę lepiej
to zrozumieć i łatwiej jest nam to zapamiętać.
Należy pamiętać, że jeśli uczelnia przyjmie
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zasadę szukania oszczędności w formie ograniczania zajęć praktycznych, to w przyszłości
będzie to skutkować znacznym obniżeniem
poziomu nauczania i atrakcyjności studiów.
Tematem pośrednio związanym z opisanym
przeze mnie problemem jest liczebność grup
laboratoryjnych. Jako absolwent Wydziału
Mechanicznego mogę się wypowiedzieć
o zajęciach, które odbywałem na swoim
wydziale – często spośród grupy piętnastoosobowej jedynie trzy do pięciu osób miało szansę
przeprowadzić ćwiczenie. Nie da się fizycznie
być przy jednym stanowisku badawczym
w większej grupie osób i widzieć, „co się dzieje”. Swego czasu byłem na uczelni we Francji,
gdzie problem ten został rozwiązany
w następujący sposób: całą grupę laboratoryjną stanowiło również piętnaście osób, ale była
ona podzielona na mniejsze podgrupy, właśnie trzyosobowe, które realizowały mniejsze
ćwiczenia, a po ich wykonaniu następowała
zmiana. Wówczas w ciągu trwania całych zajęć
każda z podgrup wykonała wszystkie przewidziane ćwiczenia. Uważam, że również i u nas
na uczelni można to wprowadzić.
Jako członek koła naukowego wiem, ile
daje dodatkowa działalność w stosunku do
moich kolegów, którzy nigdy się w taką nie
zaangażowali. Jednak często na naszej uczelni
spotykałem się z tym, że mimo odpowiedniego
zaplecza i możliwości działania nie zostaliśmy
dopuszczeni do uczelnianej infrastruktury.
Czy z uwagi na brak zaufania do studentów
ze strony władz? Rozumiem, że ktoś musi
wziąć odpowiedzialność w razie ewentualnego
wypadku czy szkody. Jednak jestem zdania,

że studenci, jako osoby dorosłe, mogą brać
odpowiedzialność za siebie. Po podstawowym
przeszkoleniu większość studentów poradziłaby sobie znakomicie z obsługą wielu maszyn
i sprzętów w laboratorium. Rozwiązaniem
może być też „przesunięcie” godzin pracy
pracownika technicznego w taki sposób, aby
mógł on nadzorować studentów pracujących
w laboratorium po swoich zajęciach. Być może
uda się też znaleźć dodatkowe godziny w ciągu
dnia dla takich pracowników, właśnie na ten
cel. Im więcej możliwości działania stworzy
uczelnia, tym więcej aktywnych studentów
zacznie się pojawiać. W ten sposób będą oni
także motywować swoich kolegów do podjęcia
działań mających na celu ich rozwój w myśl
zasady „on dał radę, a ja nie dam?”.
Podsumowując swe rozważania, chciałbym
podkreślić jeszcze raz, że sprawa podnoszenia
jakości kształcenia na uczelni wyższej musi być
realizowana zarówno przez osoby zarządzające uczelnią, jak i tych, którzy stoją po drugiej
stronie, a więc studentów. Obie strony powinny wzajemnie się wspierać i ułatwiać sobie to
trudne zadanie. Należy prowadzić ciągły dialog
i stale szukać wspólnych ścieżek. Czasami
będzie to związane z innym podejściem niż to,
do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jeśli studenci i nauczyciele nie będą w stanie wzajemnie się wysłuchać i zrozumieć, poprawa jakości
kształcenia może nie być możliwa, a na pewno
będzie utrudniona. A przecież wszystkim nam
powinno zależeć na tym, aby absolwenci Politechniki Gdańskiej byli najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Fot. 6. Powstająca nowa
wersja pojazdu URBAN
podczas wystąpienia
w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku
Fot. z archiwum KNKP
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Fot. 7. Wykłady pana Darka – seria, która stanowi
dodatek do wiedzy uzyskiwanej podczas zajęć,
ale jej nie zastępuje
Źródło: youtube.com

Koszykarki PG akademickimi Mistrzyniami Polski!

Agnieszka Głowacka
Centrum Sportu
Akademickiego PG

W dniach 29 maja – 2 czerwca w Krakowie odbyły się finały Akademickich
Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet i mężczyzn. Rywalizacja w obu
turniejach była zacięta i zakończyła się trzema medalami dla naszych
zespołów.

W

ielki sukces odniosły zawodniczki Politechniki Gdańskiej, które utrzymując znakomitą formę z sezonu ligowego, bez porażki
zwyciężyły w całym turnieju, zdobywając złote
medale zarówno w klasyfikacji generalnej, jak
i wśród uczelni technicznych.
W meczach grupowych reprezentantki
PG pokonały kolejno PWSZ Leszno 75:32, UJ
Kraków 78:32 oraz UŚ Katowice 84:19 i z pierwszego miejsca w grupie awansowały do dalszej
fazy turnieju.
W ćwierćfinale rywalkami naszej drużyny
były zawodniczki UAM Poznań, które mimo że
w drugiej i trzeciej kwarcie starały się nawiązać
wyrównaną walkę, po ostatnim gwizdku zeszły
z boiska pokonane. To spotkanie zakończyło się
wynikiem 55:30 dla PG.
W półfinale naprzeciwko siebie stanęły dwie
Politechniki: Gdańska oraz Krakowska. Spotka-

nie to było wyrównane, jednak w końcówce nasze koszykarki ponownie stanęły na wysokości
zadania i po raz kolejny schodziły niepokonane
z parkietu. Podopieczne Małgorzaty Czerlonko
zwyciężyły 43:36.
W meczu finałowym drużyna PG zmierzyła
się z wielokrotnymi mistrzyniami AMP – Uniwersytetem Warszawskim. Jak przystało na finał, spotkanie było wyrównane, a jego losy ważyły się do samego końca. Wygrana pierwsza
oraz trzecia kwarta, jak również konsekwentna
gra w ostatniej części meczu pozwoliły naszej
drużynie na odniesienie szóstego zwycięstwa
w Finale AMP i wywalczenie tytułu Akademickich Mistrzyń Polski.
Reprezentacja PG wystąpiła w składzie:
Agnieszka Przybytek, Magdalena Koperwas,
Martyna Pyka, Paulina Szymańska, Katarzyna
Śmietańska, Marianna Duszkiewicz, Karolina
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Wilk, Agnieszka Wierzbicka, Zofia Korczak-Komorowska, Weronika Wyszyńska, Anna Górska;
trener: Małgorzata Czerlonko.
W tych samych zawodach zawodnicy Politechniki Gdańskiej pokonali PŚ Gliwice 57:50
oraz ALK Warszawa 64:57, ale ulegli przyszłym
mistrzom AMP – drużynie AGH Kraków 61:68.
W ćwierćfinale gdańszczanie okazali się lepsi
od Uczelni Łazarskiego Warszawa. W tym spotkaniu reprezentanci PG zwyciężyli 57:48
i znaleźli się w półfinale.
Na tym etapie rozgrywek nie ma już słabych
drużyn, a ten mecz był tego potwierdzeniem.
Walka o awans do finału z AWF-em Wrocław
trwała przez całe spotkanie, a każdy z naszych
zawodników pozostawił na parkiecie całe serce. Do sukcesu zabrakło naprawdę niewiele.
W ostatnich sekundach to właśnie wrocławianie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę i mimo że ostatnia akcja należała do zespołu
PG, to z wygranej 59:56 cieszyli się nasi rywale.
Stawka tego meczu była tym większa, że
oprócz awansu do finału zwycięzca zapewniał
sobie co najmniej srebrne medale w klasyfikacji
uczelni technicznych.
W meczu o trzecie miejsce gdańszczanie
zmierzyli się z AMW Gdynia. Po wyczerpującym
meczu w 1/2 turnieju nasi reprezentanci starali
się dorównać tempu gry narzuconemu przez
AMW, jednak w ostatecznym rozrachunku
ulegli 51:85.
Ten mecz był ważny także dla jednego z naszych koszykarzy. Po 6 latach reprezentowania
Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach międzyuczelnianych oraz na Akademickich Mistrzostwach Polski uczelnianą karierę zakończył
Wiktor Specyalski. W swoim ostatnim meczu
w barwach PG Wiktor zdobył 31 punktów,
aż 7-krotnie trafiając zza linii 6,75 m. Zajęcie
czwartego miejsca w tak dobrze obsadzonym
turnieju to prawdziwy sukces, a zwieńczeniem
sezonu były srebrne medale w klasyfikacji
uczelni technicznych.
Reprezentacja PG wystąpiła w składzie:
Adam Brenk, Jakub Derkowski, Kamil Hanke, Bartłomiej Jankowski, Łukasz Jaśkiewicz,
Robert Kolka, Aleksander Lebiedziński, Wiktor
Specyalski, Michał Słupek, Adam Wąsowicz.
W Półfinale AMP zagrali także Bartosz Jankowski, Szymon Mochnacz, Jakub Okupniak oraz
Sebastian Ścigała; trener: Kazimierz Rozwadowski.
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Jakub Pankowski
Centrum Sportu Akademickiego PG

PG wygrywa
Akademickie
Mistrzostwa Polski
w żeglarstwie
Akademickie Mistrzostwa Polski
w żeglarstwie, które rozegrano
w Wilkasach koło Giżycka, zostały
zdominowane przez drużynę PG
Racing Politechnika Gdańska. Nasi
reprezentanci kolejny raz z rzędu
wygrali w klasyfikacji generalnej
uczelni, jak również w klasyfikacji
uczelni technicznych.

N

ajwyższe miejsce na podium w klasyfikacji
indywidualnej zajęła załoga w składzie:
Jakub Surowiec (sternik), Patryk Richter i Tomasz Piernicki. Na drugiej pozycji mistrzostwa
zakończyła drużyna SGH Warszawa ze sternikiem Maksymilianem Jabłeckim, a na trzeciej
WSZ Gdańsk z Igorem Tarasiukiem.
Kolejne pozycje załóg z PG były następujące:
• Marcin Styborski z załogą złożoną z Jakuba Padzika i Dawida Płotki w klasyfikacji
indywidualnej zajął siódme miejsce i zdobył
srebro w klasyfikacji uczelni technicznych;
• Wiktor Czałbowski z załogą złożoną
z Marcina Kozubowicza i Kacpra Wysockiego
uplasował się na dziewiątej pozycji;
• Wiktoria Wróblewska z załogą złożoną
z Jana Stremlau i Stanisława Wawaka była
na miejscu dwudziestym, a w kategorii sterniczek na szóstym.
Trenerem drużyny PG Racing i opiekunem
Sekcji Żeglarskiej PG jest Jakub Pankowski.
Na wodach jeziora Niegocin rywalizowało 71 załóg z 34 polskich uczelni wyższych.

Fot. Michał Szypliński

Mistrzostwa przeprowadzono na jachtach typu
Omega. Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie, organizowane przez AZS Warszawa,
współfinansowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Fot. 1. Załoga z Politechniki Gdańskiej
Fot. 2. Pierwsze miejsce na podium: Jakub Surowiec
(sternik), Patryk Richter i Tomasz Piernicki
Fot. Michał Szypliński
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Rewelacyjny start lekkoatletów PG
na Akademickich Mistrzostwach Polski
w Lekkiej Atletyce w Lublinie!
Janusz Markowski
Centrum Sportu
Akademickiego PG

Pierwsze drużynowe zwycięstwo Politechniki Gdańskiej w tegorocznych
Akademickich Mistrzostwach Polski! W dniach 26–27 maja 2018 roku
w Lublinie odbyły się AMP w Lekkiej Atletyce. Wspaniale zaprezentowali się
nasi lekkoatleci, zwyciężając w drużynowej punktacji generalnej
i wyprzedzając Politechnikę Łódzką, UMCS Lublin oraz pozostałe 59 uczelni
startujących w mistrzostwach (oczywiście wśród uczelni technicznych złoty
medal także przypadł naszym studentom).

1

Fot. 1. Zwycięska ekipa
ze swoim trenerem Januszem Markowskim
Fot. 2. Od lewej: Wojciech Makurat, Wiktor
Mertka, Filip Janowski
Fot. Janusz Markowski
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a ten wynik złożyły się bardzo dobre wyniki
indywidualne, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługują:
• Wiktor Mertka: rzut oszczepem (3 miejsce
w punktacji generalnej, 1 miejsce wśród
uczelni technicznych);
• Przemysław Adamski: 100 m (4 miejsce
w punktacji generalnej, 2 miejsce wśród
uczelni technicznych), 200 m (6 miejsce
w punktacji generalnej, 2 miejsce wśród
uczelni technicznych);
• Wojciech Makurat: rzut dyskiem (5 miejsce
w punktacji generalnej, 2 miejsce wśród
uczelni technicznych), pchnięcie kulą (6
miejsce w punktacji generalnej, 3 miejsce
wśród uczelni technicznych);
• Filip Janowski: 1500 m (5 miejsce w punktacji generalnej, 2 miejsce wśród uczelni
technicznych).
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Na podkreślenie zasługuje udany start
w pchnięciu kulą kanclerza Politechniki Gdańskiej – Marka Tłoka, którego wynik i zdobyte
punkty miały wpływ na pozycję drużyny
w klasyfikacji generalnej AMP. Jednak ważniejszy, w ocenie trenera, jest przykład, jaki
kanclerz Marek Tłok daje młodszym kolegom
swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem,
radą i konsekwentną pracą. Trenerem sekcji
lekkoatletycznej jest mgr Janusz Markowski.
W równolegle odbywających się zawodach
kobiecych dobry wynik osiągnęły zawodniczki
prowadzone przez mgr Karolinę Gronau, które
zdobyły srebrny medal w konkurencji uczelni
technicznych, plasując się na ósmym miejscu
w klasyfikacji generalnej.

Filip Ciszkiewicz
bezkonkurencyjny
w regatach
Pucharu Polskiego
Związku
Żeglarskiego

Jakub Wesecki

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Trofeum dla Lwów
Politechniki Gdańskiej
Na ręce prof. Marka Dzidy, prorektora
ds. kształcenia i dydaktyki, oraz
w obecności Krzysztofa Kaszuby,
dyrektora Centrum Sportu
Akademickiego PG, Marcin Rausch,
przedstawiciel T-Mobile Ligi
Akademickiej, przekazał trofeum
mistrzów Polski, które nasi studenci
wywalczyli w e-sportowej konkurencji.

Fot. z archiwum Filipa Ciszkiewicza

Dział Promocji

Z

espół Lwy z Politechniki Gdańskiej zdobył tytuł
mistrza Polski w T-Mobile Lidze Akademickiej
League of Legends w sezonie drugim. Jest to konkurencja e-sportowa (gra komputerowa), w której
brało udział 16 zespołów z całej Polski. Ekipa Lwów
odbiła tytuł mistrzowski Inżynierom z Politechniki
Wrocławskiej, gdzie rozegrano finały.
Zwycięstwo dla Politechniki Gdańskiej wywalczyli studenci z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki: Adrian Jagielski (telekomunikacja),
Karol Wojciechowski, Karol Fidurski i Łukasz Dębski
(informatyka), a także student Wydziału Zarządzania i Ekonomii Mateusz Ładny (analityka gospodarcza) oraz student Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki Karol Uzarek (automatyka i robotyka).

Student Wydziału Mechanicznego wygrał
wszystkie osiem wyścigów w klasie Laser Standard
podczas odbywających się w Krynicy Morskiej
zawodów, dzięki czemu ma on największe ze
wszystkich polskich reprezentantów szanse
na zdobycie kwalifikacji dla Polski na igrzyska
olimpijskie w Japonii w 2020 roku.
regatach startowała cała czołówka polskiego żeglarstwa.
Zwycięstwo to dla mnie dobry prognostyk przed nadchodzącymi kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich, ponieważ w tej
chwili żaden z krajowych zawodników nie jest w stanie mi zagrozić
– zapewnia Filip Ciszkiewicz.
Odnoszący sukcesy żeglarz, który w swojej karierze zdobywał
tytuły Mistrza Europy oraz wielokrotnego Mistrza Polski, reprezentuje Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia. Filip Ciszkiewicz wiele
razy stawał również na podium prestiżowych regat międzynarodowych. To wyróżniający się student, stypendysta Funduszu Moniki Pyrek i firmy Netto. Celem działania funduszu jest wspieranie
rozwoju karier sportowych młodych i wyjątkowo uzdolnionych
ludzi. Fundacja wyszukuje obiecujących sportowców wybitnie
utalentowanych w danej dyscyplinie i otacza ich fachowym
wsparciem zarówno merytorycznym, jak i finansowym.
Więcej informacji na temat Filipa Ciszkiewicza można
znaleźć na stronie https://mech.pg.edu.pl/pl/-/student-filipciszkiewicz-stypendysta-funduszu-moniki-pyrek-i-netto.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Juwenalia Gdańskie 2018 – święto studentów
w nowej formule
Maria Wichowska
Samorząd Studentów
Politechniki Gdańskiej

Jak co roku w okresie majowym na wszystkich uczelniach wyczekiwano
jednego wydarzenia – juwenaliów. Choć w każdym mieście noszą inną
nazwę, np. Ursynalia, Delfinalia, Technikalia, to jest to święto, które
niezmiennie łączy wszystkich studentów, integruje wydziały, uczelnie,
a nawet miasta, ale przede wszystkim pozwala na chwilę wytchnienia po
roku ciężkiej pracy.

S

Fot. Maciej Ziętarski
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amorząd Studentów Politechniki Gdańskiej od kilku lat przygotowywał festiwal
studencki Technikalia, natomiast w tym roku
poszedł o krok dalej i w porozumieniu z innymi
samorządami oraz miastem Gdańsk współorganizował Juwenalia Gdańskie. Po kilku latach
sześć uczelni publicznych w Gdańsku: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych,
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu,
Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika
Gdańska i Uniwersytet Gdański, we współpracy
z miastem Gdańsk oraz Fundacją Gdańską, ponownie złączyły siły i zorganizowały juwenalia
na skalę całego miasta.
Oficjalne obchody Juwenaliów Gdańskich
rozpoczęły się w piątek 25 maja przekazaniem
kluczy do miasta. Prezydent Paweł Adamowicz przekazał klucze do Gdańska Marcinowi
Palanisowi – studentowi Politechniki Gdańskiej
i głównemu koordynatorowi całego projektu.
Obok Jarmarku Dominikańskiego jest to jedyne wydarzenie w ciągu roku, podczas którego
klucze do miasta przekazywane są w inne ręce.
Przekazanie władzy, które odbyło się na Targu
Węglowym, poprzedzone było prezentacjami
stref uczelnianych, gdzie każdy mógł poznać
specyfikę danej uczelni oraz wziąć udział
w atrakcjach przez nie przygotowanych: Wyścig łóżek szpitalnych (GUMed), Bieg koni mechanicznych (PG) czy Zadyryguj nami (AMuz).
Po odebraniu kluczy studenci na czele z władzami uczelni i prezydentem miasta wstrzymali
na chwilę ruch w Gdańsku i żwawym krokiem
ruszyli w pochodzie juwenaliowym w kierunku
Placu Zebrań Ludowych, gdzie czekały na nich
główne atrakcje – koncerty. Pierwszego dnia
na scenie studenci mogli bawić się przy muzyce
Cleo, Danzela, Mesajah, Grubsona, Pezeta czy
Organka. Drugi dzień juwenaliów, 26 maja,

2

3
Fot. 1. Koncert piątkowy na Placu Zebrań Ludowych
Fot. Maciej Ziętarski

Fot. 2. Pochód Studencki z Targu Węglowego na Plac Zebrań Ludowych. Od lewej:
dr hab. Krzysztof Polkowski – rektor ASP, Paweł Adamowicz – prezydent Miasta
Gdańska, prof. Marcin Gruchała – rektor GUMed, prof. Jacek Namieśnik – rektor
Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzy Piotr Gwizdała – rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
prof. Arnold Kłonczyński – prorektor ds. studenckich UG, dr hab. Tomasz Smiatacz –
prorektor ds. studenckich GUMed
Fot. Piotr Niklas

Fot. 3. Pochód ulicą Długą Studentów WILiŚ podczas Rejsu Budowlańca
Fot. Julia Kubiak

również obfitował w koncerty gwiazd, także
zagranicznych. Na scenie wystąpili m.in. Jelonek, O.S.T.R, Kult, Smolik/Kev Fox, Chlöe Howl
oraz Ella Eyre. Po dwóch dniach koncertów

studentów czekała spokojna niedziela, czyli
Śniadanie na „trawie”. Na Targu Węglowym
każdy mógł dostać porcję jajecznicy, rozsiąść
się wygodnie w leżaku i delektować się słonecznym popołudniem.
To wydarzenie zakończyło trzydniowy
okres Juwenaliów Gdańskich, jednak każda
z uczelni, mając na uwadze tradycję i wydarzenia organizowane rokrocznie na kampusach,
od początku tygodnia świętowała juwenalia
na własny sposób. Wydarzeniem jednoczącym
wszystkie wydziały na Politechnice Gdańskiej
były znane wszystkim Technikalia, które odbyły się na dzień przed głównymi obchodami
juwenaliów, czyli w czwartek 24 maja. W tym
roku na studentów atrakcje czekały na Osiedlu
Akademickim przy ulicy Wyspiańskiego. Od
godzin popołudniowych można było wziąć
udział w turniejach i rozgrywkach organizowanych przez Rady Studentów każdego wydziału,
zjeść kiełbaski z grilla, który przez cały czas
dzielnie obsługiwali studenci z WRS EiA, czy
po prostu posiedzieć na trawie przy dźwiękach
muzyki. Pod koniec dnia każdy mógł dołączyć
do wspólnego, kilkusetosobowego karaoke,
a wydarzenia zamknął pokaz laserowy P.I.W.O.
Light Show wyświetlany w oknach domów studenckich DS5 oraz DS10, przygotowany przez
studentów Politechniki Wrocławskiej.
Maj na Politechnice Gdańskiej nie mógł
obyć się również bez wydziałowych wyjazdów.
Wydziałowe Rady Studentów WEiA oraz WILiŚ
zorganizowały Rejs Elektryka i Rejs Budowlańca, podczas których studenci obu wydziałów
mogli popłynąć na Hel, WRS ETI zaoferował
Rajd Elektronika, czyli podróż pociągiem
do Czarnej Wody, WRS ZiE zaprosił swoich
studentów na Piknik ZiE do Łapina, a WRS OiO
tradycyjnie na Regaty OiO.
Choć w tym roku juwenalia w Gdańsku przyjęły nieco odmienną formułę, mamy nadzieję,
że takie wydarzenia jak np. wspólny pochód na
stałe wpiszą się w tradycję uczelni i rokrocznie
będą okazją do integracji i zjednoczenia się
całego środowiska akademickiego w Gdańsku.
Dziękujemy wszystkim działom i jednostkom
Politechniki Gdańskiej, które przyczyniły się
do sukcesu poszczególnych wydarzeń, oraz
studentom działającym w samorządach centralnym i wydziałowych, dla których okres ten
był jednocześnie czasem zabawy i pracy. Mamy
nadzieję, że każdy student nabrał sił i energii,
aby w czerwcu zmierzyć się z egzaminami
i pomyślnie zakończyć sesję.
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Odeszła od nas
Pożegnaliśmy doc. dr inż. Mariannę Sankiewicz-Budzyńską, wspaniałego
człowieka. W czerwcowe popołudnie liczne grono absolwentów
i pracowników PG pożegnało wieloletnią prodziekan ds. studenckich
Wydziału Elektroniki, a w latach 1981–1984 prorektor ds. studenckich PG
– doc. dr inż. Mariannę Sankiewicz-Budzyńską. Od 1945 roku związana
była z Politechniką Gdańską – na początku jako studentka, później jako
pracownik naukowy. Jako swój priorytet traktowała kształcenie i opiekę nad
studentami i młodymi naukowcami. Byłą osobą niezwykłą, kochaną przez
pokolenia studentów. Wielu z nich zawdzięcza Jej nie tylko wykształcenie,
ale wiele więcej. Często powtarzała: „Ja tylko po to żyję, by pomagać innym
potrzebującym, bo tylko człowiek człowiekowi może pomóc”. Mimo że od
nas odeszła – będziemy Ją pamiętać i odwoływać się do zasad, które nam
zaszczepiła.

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
Szanowni Zgromadzeni!
Zabieram głos jako wychowanek prof.
Marianny Sankiewicz, obdarzony przywilejem
bliskiej z Nią współpracy przez wiele lat. Chciałbym nie tylko Ją pożegnać, ale też przytoczyć
kilka wspomnień z Jej niezwykle bogatego
życiorysu.
Marianna urodziła się i spędziła wczesną
młodość na Suwalszczyźnie. Naukę pobierała
w Państwowym Gimnazjum w Suwałkach,
a następnie w Liceum w Starogardzie Gdańskim. Wojna zastała Ją w Wilnie, skąd władze
okupacyjne zesłały Ją w 1942 roku do pracy
przymusowej w Niemczech. Wiele razy wspominała o straszliwych doświadczeniach związanych z wojną, okupacją i pobytem w obozie
koncentracyjnym – na przykład gdy od sowieckiego frontowego sądu dostała wyrok śmierci,
a rozstrzelania uniknęła ze względu na niespodziewany nalot. Zaczęła więc zastanawiać się
nad misją, którą Jej zdaniem otrzymała wraz
z ową prolongatą życia. Przyjęła za pewnik, że
została cudownie ocalona i temu przekonaniu
podporządkowała swoje dalsze życie, zaczynając niezwłocznie od włączenia się w działalność
konspiracyjną.
Gdy trafiła do obozu Hammerstein, nawiązała kontakt z polską tajną organizacją jeniec46
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ką. Celem prowadzonej pracy wywiadowczej
było m.in. zbieranie informacji o ośrodku
rozwoju broni rakietowych. Była za to więziona
przez Gestapo w Szczecinie.
Po powrocie do Polski, w lutym 1945 roku,
podjęła pracę w Polskim Radiu w Warszawie, a następnie w Rozgłośni PR w Gdańsku.
Rozpoczęła studia na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Gdańskiej, w sekcji radiotechniki,
gdzie w roku 1950 uzyskała dyplom magistra
inżyniera (to był pierwszy rocznik studiów). Na
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki pracowała do przejścia na emeryturę
w 1992 roku.
Do roku 1992 trwało także Jej zatrudnienie
na pełnym lub na części etatu w Polskim Radiu
i w PG. W radiu prowadziła kształcenie specjalistów w pionie technicznym i doszkalanie
w Ośrodkach RiTV Polski Północnej. Była więc
jednym z twórców Polskiego Radia w Gdańsku,
kreatorem i świadkiem rozwoju radiofonii na
Wybrzeżu Gdańskim.
Uzyskawszy uprawnienia samodzielnego
pracownika nauki, współorganizowała (wraz ze
swoim mężem i współpracownikiem naukowym, Gustawem Budzyńskim) nową specjalizację na wydziale i zakład naukowo-dydaktyczny,
początkowo jako Zakład Elektrofonii, później
Inżynierii Dźwięku. Unikatowa w skali krajowej specjalność inżynierii dźwięku okazała się

Fot. z archiwum prywatnego

owocna dydaktycznie i naukowo. Potwierdziły
to liczne promocje doktorskie i nominacje profesorskie, zaś wielu wybitnych adeptów tej specjalności zasiliło kadry techniczne krajowych
i zagranicznych rozgłośni i ośrodków TV.
Liczne Jej publikacje (ponad 140) pomnożyły
autorytet naukowy uczelni w kraju i za granicą.
Została powołana w skład Komitetu Akustyki
Polskiej Akademii Nauk, w którego pracach
aktywnie uczestniczyła.
Jej znakomite dokonania w zawodzie radiowca, a równolegle dydaktyczne i naukowe
w Politechnice Gdańskiej stale, w Jej odczuciu,
nie wyczerpywały w pełni zobowiązania, jakim
było cudowne ocalenie od wielu sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia w czasie wojny.

Dlatego, kierując się silnym instynktem społecznym, obok działalności naukowo-dydaktycznej podjęła się pełnienia funkcji istotnych
dla jakości i skuteczności kształcenia młodzieży – prodziekana, a następnie prorektora do
spraw kształcenia w Politechnice Gdańskiej.
Ten etap Jej działalności jest doskonale znany
setkom absolwentów ówczesnego Wydziału
Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Również
w tym miejscu znajdują się świadkowie Jej
dokonań i, można powiedzieć, beneficjenci
owej pasji opiekuńczo-wychowawczej prof.
Marianny Sankiewicz. Obecnie są to zasłużeni
dla Ziemi Gdańskiej przedsiębiorcy, naukowcy
i działacze społeczni, których zainspirowała Jej
niezwykle otwarta na innych ludzi postawa.
Nie każdy bowiem uzdolniony elektronik, który
trafiał na studia, miał doskonały i łatwy start
u progu swego rozwoju zawodowego.
Zdarzali się ludzie z biednych lub prześladowanych rodzin, wielu utalentowanych przyszłych inżynierów nie radziło sobie z programem
studiów, zdarzali się chorowici, niepełnosprawni
i osoby z problemami społecznymi. Mieli jednak
wyjątkowe szczęście, w dziekanacie czekała na
nich niezwykła pani dziekan Marianna Sankiewicz, gotowa, aby pomagać w pokonywaniu
barier studiowania i problemów życiowych
studentów.
Świadectwem tych dokonań jest unikatowa
monografia pt. „Dała nam skrzydła”, z portretem Marianny na okładce, będąca pisemnym
świadectwem pamięci i głębokiej wdzięczności
wielu osób, które dzięki Jej wsparciu u progu
kariery miały i nadal mają przywilej efektywnego służenia społeczeństwu. Nasza droga
zawodowa byłaby po prostu znacznie gorsza,
gdybyśmy na jej początku nie spotkali pani Marianny, z czego wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, a wraz z upływem lat odczuwamy
kumulujący się dług wdzięczności z tego tytułu.
Wracając do biograficznej chronologii, warto zauważyć, że po wybraniu prof. Marianny
Sankiewicz w roku 1981 do władz uczelni i po
objęciu przez nią funkcji prorektora ds. kształcenia następuje trudny okres wydarzeń stanu
wojennego. Zachowując swój silny instynkt
opiekuńczy, występowała wtedy wielokrotnie
wobec ówczesnych władz w obronie studentów
i chroniła ich skutecznie przed represjami.
O społecznej postawie i aktywności Marianny Sankiewicz świadczą Jej liczne odznaczenia,
a wśród nich: otrzymany w 2011 roku Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal

6/2018

PISMO PG

47

WSPOMNIENIE

za zasługi dla Gdańska oraz nagrody naukowe.
Ci, którzy Ją znają, wiedzą doskonale, że
nie dla nagród pracowała. Poza działalnością
zawodową rozwinęła i aż do kresu swych sił
i możliwości utrzymywała prywatny system
pomocy osobom potrzebującym wsparcia ze
względów społecznych i życiowych. Wspieranie
przez nią takich osób rozpoczęło się już w czasie wojny (gdy aktywnie i skutecznie pomagała
prześladowanym Żydówkom), zaopiekowała
się osieroconą dziewczynką, którą wychowała
po wojnie jak córkę.
Wspierała wielu ludzi, których drogi życiowe się skomplikowały, i organizowała dla
nich pomoc materialną i moralną, niejednokrotnie udzielając im schronienia w swoim
domu. Odziewała i żywiła ubogich studentów,
próbując sobie odpowiedzieć na pytanie, czy
już uczyniła wystarczająco wiele, aby spłacić
dług wdzięczności za swoje cudowne ocalenie
w okresie wojennym. To Marianna Sankiewicz
oraz ludzie Jej pokroju skutecznie obronili,
rozwinęli i podarowali nam wolny i na przekór
dramatycznym przeszkodom rozwinięty dziś
kraj. Szanujemy Jej pamięć za to wszystko, co
dla nas uczyniła jako Jej wychowanków. A że
własnymi rękoma odgruzowywała uczelnię
po wojnie, to każdy absolwent i pracownik
Politechniki Gdańskiej jest w jakimś stopniu Jej
wychowankiem.
Na zakończenie chciałbym dodać, że uważam Mariannę za swoją drugą matkę, której
zawdzięczam swoje życie zawodowe. Dlatego
Jej odejście jest dla mnie niezwykle bolesną,
osobistą stratą. Wiele osób prosiło mnie, abym
pożegnał Ją także w ich imieniu. Uczynię to
więc tymi słowami: Nigdy nie zapomnimy tego,
jak wiele dla nas wszystkich uczyniłaś, Nasza
Droga Pani Profesor!

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG
Szanowny Panie profesorze Gustawie
Budzyński,
Drodzy najbliżsi Pani Marianny Sankiewicz,
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Uczestniczymy dzisiaj w ostatniej drodze
człowieka niezwykłego, człowieka legendy,
doc. dr inż. Marianny Sankiewicz. Jestem przekonany, że wszyscy zjawiliśmy się tutaj, aby
oddać jej hołd i podziękować za to, że była
w naszym życiu, podziękować za to, że zmu48
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szała nas do tego, byśmy byli ludźmi dobrymi,
spolegliwymi i pomocnymi innym.
Była gdańszczanką i członkiem społeczności
politechnicznej z wyboru. Po krótkim, kilkumiesięcznym pobycie w Warszawie, do której
dotarła w lutym 1945 roku, już we wrześniu
tego samego roku wyjechała, jak się okazało
– na zawsze – do Gdańska. Podjęła studia na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej
na specjalności radiotechnika i jednocześnie
pracowała w rozgłośni Polskiego Radia. Na
Politechnice nie tylko studiowała, ale aktywnie,
razem z prof. Pawłem Szulkinem, uczestniczyła
w budowaniu zaplecza technicznego dla specjalności radiotechnika, organizując laboratoria. Oznaczało to zdobycie odpowiedniego
sprzętu, jego udokumentowanie i opisanie oraz
uruchomienie. Studia skończyła w 1950 roku,
uzyskując dyplom magistra inżyniera
w specjalności radiotechnika. Formalnie pracę
w Politechnice Gdańskiej rozpoczęła w 1952
roku, obejmując stanowisko starszego asystenta w Katedrze Radiotechniki Nadawczej.
W 1960 roku została powołana na stanowisko
prodziekana ds. studenckich. Pełniła tę funkcję,
pod różnymi nazwami, przez sześć kadencji,
razem 17 lat.
Pracę doktorską obroniła w 1968 roku, wówczas już na Wydziale Elektroniki PG. Promotorem Jej rozprawy doktorskiej był legendarny
polski profesor, Janusz Groszkowski. W 1970
roku uzyskała stopień docenta. Na Wydziale
ETI pracowała do przejścia na emeryturę
w 1992 roku. Można powiedzieć, że formalnie
odeszła, bowiem po pierwsze zostawili państwo Budzyńscy na swoim miejscu osoby, które
przynoszą wydziałowi chlubę i splendor, a po
drugie cały czas utrzymywali kontakty
z wydziałem.
Obok działań w uczelni podejmowała liczne
inicjatywy z zakresu działalności społecznej organizacji studenckich i naukowych. To Jej energii zawdzięczają rozwój organizacje harcerskie,
Bratnia Pomoc Studentów PG. Działała także
w Światowym Związku Żołnierzy AK.
Była członkiem zagranicznych towarzystw
naukowych, pionierem inżynierii dźwięku na
naszym wydziale i w Polsce oraz inicjatorką
włączenia się Polski do międzynarodowej
współpracy w tej dziedzinie. Skorzystali
z tego nie tylko pracownicy naukowi, ale także
studenci, których zabierała z sobą na konferencje, kongresy. Wówczas przed tymi młodymi
studentami otwierała świat.

Jubileuszowa uroczystość 95. urodzin doc. dr inż. Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej
Fot. Krzysztof Krzempek

Wyprzedzała swoją epokę. Dzisiaj wprowadzamy przedmioty humanistyczne dla
inżynierów czy też monitorujemy losy naszych
absolwentów. Ona była inicjatorką takich zajęć
dla inżynierów jak spotkania z muzyką, a o bieżącym kontakcie z absolwentami wspominać
nie muszę, świadczą o tym fakty i nasza tutaj
obecność.
Na czterdziestolecie wydziału przygotowała
wydawnictwo, w którym spisała dzieje wydziału. Zawarła w nim spisy zarówno nauczycieli,
jak i studentów. Jest to znamienne dla Jej działalności i rozumienia uczelni. Dla Niej uczelnia
to studenci i nauczyciele razem współpracujący
dla dobra swojego i innych. Budowała i pielęgnowała dobre relacje pomiędzy studentami
i nauczycielami. Proszę zauważyć, że jesteśmy
chyba jedynym wydziałem w Politechnice,
przed którego budynkiem znajdują się materialne tego dowody – pamiątkowe tablice
zawierające frazę „Wdzięczni studenci swoim
nauczycielom”.
Nie jestem w stanie oddać słowami uczuć,
jakie budziła wśród swoich podopiecznych
studentów. Najlepszą ich egzemplifikacją były
obchody 90. rocznicy Jej urodzin w 2011 roku,
gdy w audytorium Wydziału ETI zgromadziły
się wielopokoleniowe tłumy absolwentów

mieszkających w kraju i za granicą. Przemawiano ze łzami wzruszenia w oczach, śpiewano
w języku polskim, francuskim i suahili. Wiemy,
że dwoje dzieci, dziewczynka i chłopiec mieszkający w Afryce, noszą imiona składające się
z Jej imienia i nazwiska, nadane na Jej cześć.
W 2016 roku z okazji Jej 95. urodzin
w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku zgromadzili się Jej liczni wychowankowie. Spotkanie
uświetnił występ światowej sławy pianisty,
Janusza Olejniczaka, który przyjechał na to
spotkanie, spłacając, jak to stwierdził, swój
dług wdzięczności wobec Marianny Sankiewicz
za to, jaką rolę odegrała w jego artystycznym
życiu.
O akceptacji Jej społecznej postawy i aktywności świadczą liczne odznaczenia, a wśród
nich: otrzymany w 2011 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za zasługi
dla Gdańska, a wcześniej liczne odznaczenia
oraz nagrody naukowe.
Na zakończenie swojego wystąpienia
pozwolę sobie zacytować wpis absolwenta
naszego wydziału, jakiego dokonał w odpowiedzi na wiadomość, że doc. dr inż. Marianna
Sankiewicz odeszła z tego świata:
„Trudno pogodzić się z tą wiadomością.
Pani Dziekan była z nami tak długo, otaczając
wszystkich tak wielką miłością i dając tak wspaniały przykład człowieczeństwa, że wydawała
się po prostu nieprzemijalna. Wydawało się, że
kiedy w końcu i na nas nadejdzie czas, „Ciotka”
zostanie tu jeszcze i zdąży jak zwykle wyprostować różne nasze błędy i niedoróbki. Ale jednak nie. Była częścią nas i razem z Nią ta część
teraz odchodzi. Niech odpoczywa w pokoju.
A świat znów stał się o oczko chłodniejszy,
mniej przyjazny i mniej nasz”.
Szanowni i drodzy zebrani! W imieniu całej
społeczności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki składam najbliższym
Pani doc. dr inż. Marianny Sankiewicz wyrazy
najszczerszego i głębokiego współczucia oraz
żalu.
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt,
prof. zw. PG
Chcę pożegnać śp. Mariannę Sankiewicz-Budzyńską w imieniu obecnego rektora,
wszystkich byłych rektorów, Senatu oraz
całego środowiska akademickiego Politechniki
Gdańskiej, w imieniu absolwentów i przyjaciół
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ze Stowarzyszenia Absolwentów i Klubu Seniora Politechniki Gdańskiej, a także Gdańskiego
Klubu Biznesu. Miałem okazję współpracować
z Nią osobiście na początku lat dziewięćdziesiątych.
Życie Marianny Sankiewicz było niezwykle
bogate i wzruszające, a dokonania – wyjątkowo
owocne. Wykraczają one daleko poza macierzysty wydział. Są wyraźnie widoczne
z perspektywy całej uczelni i pomorskiego
środowiska akademickiego.
Marianna Sankiewicz brała aktywny udział
w odbudowie i rozbudowie uczelni w pierwszych latach powojennych. Angażowała się
w działalność Bratniej Pomocy oraz Akademickiego Kręgu Harcerskiego „Wodnik”. To za
Jej sprawą odtworzone zostały głowy lwów na
frontonie Gmachu Głównego, zwane „Lwami
Marianny”, a doktorzy honoris causa naszej
uczelni noszą piękne, ozdobne łańcuchy. To
także za Jej sprawą wielu naszych studentów
wyjeżdżało na praktyki i staże zagraniczne,
w czasach kiedy nie było Erasmusa. Wspierali
Ją w tych działaniach liczni sponsorzy, jej byli
studenci. Dużo zawdzięcza Jej gdańskie radio.
Była wielkim społecznikiem. Aktywnie działała
w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej – należała do Oddziału Wileńskiego AK.
Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że na
największe uznanie zasługują Jej wrażliwość,
Jej dobro i szacunek dla innych, szczególnie
dla studentów potrzebujących wsparcia, także
finansowego. Kochała studentów jak nikt inny!
Była z tego powszechnie znana. Była dla nich
jak matka, jak dobra ciocia. Pomaganie innym
wyniosła ze swojego rodzinnego domu, tego
też nauczyło Ją Jej niezwykłe życie. Pomogła
wielu młodym nie tylko z Kaszub i Pomorza,
ale także z Grecji, Wietnamu i dalekiej Afryki.
Pomagała Żydom. Pamiętam nasz wspólny
wyjazd do Salonik, gdzie spotkała się z prof.
Jorgosem Papanikolaou, Jej wdzięcznym
wychowankiem. Pomogła wielu stanąć na własnych nogach i rozwinąć się. W książce wydanej
z okazji Jej 90. urodzin napisali oni: „Dała nam
skrzydła”.
Marianna Sankiewicz pełniła funkcję prorektora ds. studenckich w niezwykle trudnym
okresie stanu wojennego. Można powiedzieć,
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że los nam Ją zesłał. Okazało się to zbawienne dla naszej uczelni. Był to czas próby,
poznawania charakterów. Ten egzamin zdała
znakomicie – zawsze była po właściwej stronie.
Pomagała internowanym i aresztowanym, pomagała tym, których chciano usunąć z uczelni,
uniemożliwić ukończenie studiów. Wykazała
się przy tym wielką odwagą! Odwiedzała ich
osobiście w więzieniu, dodawała otuchy, zawoziła paczki, zabiegała – często skutecznie –
o ich uwolnienie. Studenci dobrze wiedzieli, że
jest z nimi.
Osiem lat temu, z okazji jubileuszu powołania na naszej uczelni „Solidarności”, została
wyróżniona specjalnym medalem „Niepokorni
na Politechnice Gdańskiej”. Otrzymała go za
niezłomną postawę i wspieranie działań, które
doprowadziły do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności.
W swoich niedawno spisanych wspomnieniach powiedziała: „Życie zawodowe miałam
bardzo utrudnione. Przez wiele lat byłam
«naznaczona» politycznie ze względu na
życiorys męża [Jej mąż, Gustaw Budzyński, był
AK-owcem, więzionym przez lata, po wojnie].
Wiele razy kopano pode mną dołki. Ale mimo
różnych przykrości, które mi sprawiano, jestem
człowiekiem spełnionym i szczęśliwym. Praca
wśród młodzieży – wyselekcjonowanej, na
wysokim poziomie – daje dużo satysfakcji.
Moje osiągnięcia zawdzięczam przede wszystkim studentom. Ich akceptacja pozwalała mi na
wieloletnie funkcjonowanie. Takiej młodzieży
jak ta to nie ma nikt na świecie”.
Dziś wszyscy – cała społeczność akademicka
Politechniki Gdańskiej, tak licznie tu zgromadzona – dziękują Jej za piękne życie. Na Jej
przykładzie możemy się uczyć prawdziwego
patriotyzmu, czynienia dobra, wrażliwości
i otwarcia na innych. Tego nam bardzo potrzeba! Marianna Sankiewicz może być wzorem,
szczególnie dla młodego pokolenia Polaków.
Odeszła od nas, lecz zostanie w naszych sercach i umysłach na zawsze. Jej trwałe dokonania przetrwają pokolenia. Na skrzydłach,
które – myślę – dała nam wszystkim, Jej Dobro
będzie pomnażane!
Żegnaj, nasza Marianno! Niech Cię Bóg przyjmie w swoje ramiona! Spoczywaj w pokoju!

VARIA

Reprezentantka WZiE na półmaratonie
w krainie lodu
Rozmawia

Paweł Jacewicz
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

– Svalbard się kocha lub nienawidzi – zaczyna opowieść dr inż. Anna Maria
Trzaskowska, członkini Wydziałowego Teamu Biegowego ZiE PG, adiunkt
z Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu. – To uczucie, kiedy
wsiadasz do samolotu w Gdańsku w krótkich spodenkach przy prawie +30
stopniach, a wysiadasz dzień później w Longyearbyen w kurtce zimowej
przy temperaturze odczuwalnej -5 stopni. Po chwili dochodzi do ciebie myśl,
że kolejnego dnia w tych warunkach będziesz już biegł.

Z
Meta Spitsbergen
Marathon
Fot. z archiwum prywatnego

wykły turysta bliżej bieguna północnego
już tak łatwo się nie dostanie. 2700 km na
północ od Gdańska, 1200 km na południe od
bieguna północnego leży Spitsbergen – największa wyspa Norwegii, położona w archipelagu
Svalbard, na Morzu Arktycznym. Tam 2 czerwca
dr inż. Anna Maria Trzaskowska, reprezentując
Politechnikę Gdańską, Wydział Zarządzania
i Ekonomii oraz Wydziałowy Team Biegowy ZIE
PG, wystartowała w półmaratonie.

Spitsbergen Marathon jest corocznym
wydarzeniem, które skupia zawodników ze
wszystkich kontynentów. Oprócz królewskiego
dystansu można wystartować w półmaratonie
oraz biegu na dystansie 10 km. W tym roku na
zawody zgłosiło się aż 446 zawodników.
Paweł Jacewicz: Skąd wziął się pomysł na
Spitsbergen Marathon?
Anna Maria Trzaskowska: Od jakiegoś czasu regularnie biegam, głównie biegi przełajowe,
od 5 km wzwyż z tendencją do długodystansowych. Do tego konkretnego półmaratonu zachęcił mnie mój trener Piotr Suchenia, który właśnie
teraz wygrał drugi raz na pełnym dystansie
maratońskim, poprawiając swój czas z 2016 roku
o prawie 2 minuty.
Jak wyglądał sam bieg? Czy trasa różniła
się od innych maratonów?
Wszystkie maratony różnią się trasą. Tu
dochodziła jeszcze „egzotyka” miejsca. Mam
na myśli warunki atmosferyczne oraz otoczenie
specyficznej flory i fauny. Występuje tam bardzo
zmienna pogoda. Zaczynałam biec, gdy było
pochmurnie, potem spadł deszcz, później zaczęło
świecić słońce, a na kilka kilometrów przed metą
zaczęło potwornie wiać, temperatura odczuwalna spadła sporo poniżej 0 stopni. Trasa różniła
się m.in. tym, że w części pokryta była niewygodnym, ostrym żwirem. Samo ukształtowanie
terenu było również niecodzienne. Rozpoczynaliśmy od poziomu 0 m n.p.m., pokonując przewyższenia do 560 m. Trasa tego maratonu nie ulega
zmianom, ponieważ na całej wyspie jest tylko
50 km dróg.
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Czy były jakieś wcześniejsze przygotowania do tego biegu?
Nie przygotowywałam się jakoś specjalnie
do tego biegu. Miałam ustalone już treningi pod
półmaraton (pierwszy przebiegłam w Gdyni
w kwietniu tego roku) i tego się trzymałam.
Owszem, przydałaby się nieco dłuższa aklimatyzacja, bo jeden dzień to trochę mało. Uważam,
że trudniej biega się przy zmianie warunków
z minus na plus, ale i tak różnica prawie 30 stopni
nie jest bez znaczenia.

Parking psów w centrum
Longyearbyen
Fot. z archiwum prywatnego

Wspomniała Pani o specyficznej florze
i faunie…
Tak, koło podbiegunowe rządzi się swoimi prawami. Na próżno szukać tam zieleni. Prawie nic
tam nie rośnie, brak drzew, oprócz jednego
w doniczce, przyczepionego do słupa jako
rezerwowa toaleta dla psów. Natomiast w przeważającej większości są dzikie zwierzęta – od
reniferów, poprzez lisy polarne czy foki i morsy, po najbardziej niebezpieczne niedźwiedzie
polarne. Na całej trasie biegnie się pod eskortą
strażników z Polar Guard, którzy czuwali nad
naszym bezpieczeństwem, chroniąc nas głównie
przed białymi misiami… Jak mówili organizatorzy
biegu, tydzień przed wyścigiem miś pojawił się
na trasie biegu (dla chętnych są zdjęcia
w Internecie). W noc po biegu niedźwiedź włamał
się do hotelu oddalonego od Longyearbyen
o 50 km, gdzie raczył się czekoladą…
Czy oprócz trenera i Pani byli jeszcze inni
Polacy?
Na moim dystansie biegło w sumie dwóch
Polaków (ja i kolega Tomek z Gdańska, który
zajął 4. miejsce). Natomiast w maratonie biegło
aż 17 Polaków.
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Co zostanie Pani na pewno w pamięci
przez kolejne lata?
Takich sytuacji i rzeczy jest dużo. Przede
wszystkim był to mój pierwszy bieg za granicą –
i to w takich niespotykanych warunkach! Inne
sytuacje wynikają z napotkanych miejsc i ludzi,
jak np. specjalne strefy „Dog Parking”, gdzie
można było przed barem zostawić psa. Wszędzie wchodzi się bez butów – biuro zawodów,
muzeum, hotele. Autentyczna obecność dzikich
zwierząt – po mieście chodzą swobodnie renifery,
szukając odrobiny trawy do skubania. Samemu
nie można wychodzić poza miasto ze względu na
bezpieczeństwo. Trzeba się posiłkować bronią,
jeśli mamy uprawnienia, lub być stale pod opieką
przewodnika. Czasu na zwiedzanie jest bardzo
dużo, do dyspozycji mamy całą dobę – słońce nie
zachodzi tam od 19 kwietnia do 23 września.
Całe to doświadczenie i zabrane ze sobą
wspomnienia czynią tę pięciodniową przygodę
wyjątkową i mobilizują do dalszych treningów.
Z pewnością nie był to mój ostatni półmaraton
na Spitsbergenie. Może półmaraton tak [śmiech],
ponieważ już planuję przygotowania, aby
w 2020 roku przebiec tam maraton. Wszystkich
chętnych do podjęcia takiego wyzwania zapraszam do wspólnych treningów i do dołączenia do
naszego Wydziałowego Teamu Biegowego ZiE PG!
Ja pokochałam tę krainę… Svalbard wciąga.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych
sportowych sukcesów i niezapomnianych
przygód!
Więcej informacji o maratonie oraz filmik
podsumowujący wydarzenie można znaleźć na
stronie: https://www.facebook.com/spitsbergenmarathon/.

Waga czasu
Zbigniew Cywiński
Honorowy Profesor
Emeritus Politechniki
Gdańskiej

N

iedawno ukazało się drugie wydanie
poczytnej monografii rangi światowej pt.
„Geschichte der Baustatik. Auf der Suche nach
dem Gleichgewicht”, czyli – „Historia statyki
budowli. W poszukiwaniu równowagi”. Książkę
tę napisał Karl-Eugen Kurrer – redaktor naczelny niemieckiego pisma „Stahlbau”. Pisząc
o równowadze, autor miał zapewne na myśli
ową fizyczną właściwość leżącą u podstaw
wiedzy o statyce budowli, ale chyba także –
widoczny dziś trend do równoważenia spraw
tego świata, w szczególności do zapewnienia
ludzkości zrównoważonego rozwoju – właśnie
w budownictwie mającego najwyższe znaczenie.
Wśród licznych luminarzy tej części teorii konstrukcji inżynierskich znaleźli się tacy
przedstawiciele nauki polskiej jak: Maciej
Bieniek (1927–2006) [1], Roman Ciesielski
(1924–2004), Ryszard Dąbrowski (1924–2004)
[2], Maksymilian Tytus Huber (1872–1950) [3,
4], Feliks Jasiński (1856–1899), Witold Nowacki
(1911–1986) [5–8], Wacław Olszak (1902–1980)
i Witold Wierzbicki (1890–1965). Wypada tu
także dodać Olgierda Zienkiewicza (1921–
2009), syna Kazimierza Zienkiewicza i jego
brytyjskiej małżonki Edith – jednego z twórców
tak wielce znaczącej i popularnej dziś metody
elementów skończonych (MES). Wszyscy oni
mają swe miejsce w przedmiotowej książce.
Gdy czytałem tę książkę, nasunęła mi się
myśl, że obok równowagi (Gleichgewicht)
ważna staje się obecnie także waga czasu
(Zeitgewicht); napisałem o tym w przyczynku
[10]. Owa waga czasu zaczyna przemawiać do
każdego z nas dopiero wtedy, gdy stajemy się
wiekowi – zaawansowani w latach na ciele
i duszy. Osobiście taką wagę odczuwam.
Równocześnie sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że
właśnie niedawno – w wyniku decyzji podjętej 18 marca 1993 roku przez prof. Edmunda
Wittbrodta, ówczesnego rektora Politechniki
Gdańskiej – minęła 25. rocznica powołania
Kolegium Redakcyjnego „Pisma PG”, które to
Kolegium odbyło w dniu 29 marca 1993 roku
swoje pierwsze posiedzenie (Serwis Informacyjny PG Nr 31 – 08.04.1993). Pierwszy numer
„Pisma PG” ukazał się w kwietniu 1993 roku.
W przeszłości pismo to obchodziło kolejne pięciolecia swego istnienia. Odpowiednie

reminiscencje umieszczałem w następujących
zeszytach „Pisma PG”: 5. rocznica – nr 2/1999,
10. rocznica – nr 3/2003, 15. rocznica – nr
4/2008 i 20. rocznica – nr 6/2013; trzeba dodać,
że teraz jest to „Pisma PG” srebrny jubileusz.
Badana tematyka wagi czasu bierze się
z mego już bardzo zaawansowanego wieku –
z jednej strony, oraz z widocznego dziś nadmiernego pędu czasu, jaki staje się udziałem
moich młodszych kolegów – ze strony drugiej.
Dobrze to rozumiem, ale verba volant – scripta manent. Pismo pozostaje i w ten sposób
podsumowuję jeszcze jeden przedział czasowy
istnienia „Pisma PG”. Myślę, że dokonany tu
rzut oka na polskich luminarzy statyki budowli
jest dobrą okazją, aby to dwudziestopięciolecie
„Pisma PG” odpowiednio uhonorować, tym
bardziej że czterech z wyżej wymienionych:
Bieniek, Dąbrowski, Huber i Nowacki, było
profesorami naszej Alma Mater, a trzech –
z wyjątkiem prof. Hubera – pracowało w mojej
macierzystej Katedrze Mechaniki Budowli PG.
Cześć ich pamięci.
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O wadze słów znaczenia
Jerzy M. Sawicki
Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska
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śród słów odnoszących się do tego, co
nas otacza, do najczęściej ostatnio padających bez wątpienia należy gromko brzmiący
termin „smog”. Tak generalnie rzecz biorąc,
każdy wie, że oznacza ono jakąś tam formę
zanieczyszczenia powietrza, ale gdyby zapytać
o szczegóły, różnie byłoby z poprawnością odpowiedzi. Warto więc trochę się nad nim zastanowić, i to z paru powodów, bowiem w ujęciu
szczegółowym dotyczy nas ono podwójnie –
jako istot oddychających powietrzem oraz jako
ludzi zawodowo związanych z problematyką
techniczą – zaś w ujęciu ogólnym jest dobrym
przykładem ilustrującym potrzebę właściwego
wiązania słów z ich znaczeniem.
W myśl szeroko rozumianego powiedzenia, że sukces ma wielu ojców, także do słowa
„smog” przyznają się osoby z różnych dyscyplin tak nauki, jak i praktyki. Nie ma się czemu
dziwić – problem smogu jest u nas stosunkowo
nowy, ma duże znaczenie pod wieloma względami, jest wręcz modny, a ponadto można
na jego podejmowaniu zarobić. Już samo to
wystarczy, by wielu chciało się ogrzać w cieple
jego popularności, a przecież naprawdę ma on
wiele aspektów – od technicznych, poprzez
administracyjne, gospodarcze i ekonomiczne,
aż po medyczne. Jednakże aspekty te nie mogą
być rozważane w oderwaniu od siebie, a ta specyficzna interdyscyplinarność problemu musi
być jakoś wiązana czy koordynowana (teraz
modnie byłoby powiedzieć, że zarządzana).
Jeżeli dodamy do tego fakt, iż chodzi
o substancje zanieczyszczające nasze otoczenie, staje się jasne, że kwestia smogu wchodzi
w zakres tematyczny inżynierii środowiska.
Sama nazwa przedmiotowego zjawiska, jak
chyba każdy wie, pochodzi ze zbitki angielskich
słów „smoke” i „fog”, określających składniki
tej zabójczej mieszaniny. Tak na marginesie,
dało to asumpt krajowym patriotom językowym do zaproponowania terminu „dymgła”,
który jednak się nie przyjął. W tej klasycznej
(i dokładnie rzecz opisującej) wersji mowa
o tzw. smogu londyńskim, już od połowy XIX
wieku nękającym to wielkie miasto. Początkowo nazywano go „pea soup fog”, akcentując
groszkowy kolor zalegającej ulice mgły. W miarę rozwoju cywilizacji termin ten objął także
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taki rodzaj zanieczyszczenia, który nie wymaga
ani dymu, ani mgły – chodzi o smog typu Los
Angeles. Tworzą go pewne gazy, emitowane
głównie przez silniki spalinowe, które pod działaniem promieniowania słonecznego ulegają
reakcjom fotochemicznym, w których efekcie
powstają azotan nadtlenku acetylu, aldehydy
oraz ozon.
Jednakże zwiększanie pojemności tego
terminu szło dalej i mam przemożne wrażenie,
że obecnie, przynajmniej w Polsce, oznacza
on praktycznie każdy rodzaj zanieczyszczenia
powietrza, co powoduje istotne i niekorzystne zamieszanie, a przynajmniej wyczuwalne
zniecierpliwienie tzw. zwykłych ludzi. Najlepiej
świadczą o tym wypowiedzi osób aktywnych
na przeróżnych portalach internetowych. Są
w nich przejawy zdrowego rozsądku, jak też
zdrowego egoizmu, które osobiście odbieram
bardzo pozytywnie.
Ogląd tej problematyki zacząć należy od
sposobu rozpoznawania zagrożenia. Wybrane
wskaźniki jakości powietrza mierzone są (ciągle
lub co pewien czas) w ok. 260 stacjach oraz na
prawie 2000 stanowisk pomiarowych. Zaglądając do materiałów informacyjnych Głównej
Inspekcji Ochrony Środowiska, doszedłem do
wniosku, że bardziej miarodajne są dane ze
stacji. Mam świadomość, że kompetentnie
w tych sprawach mogą się wypowiadać fachowcy z zakresu ochrony powietrza, będącej
jedną ze specjalizacji inżynierii środowiska.
Ograniczam się więc do opinii ogólnych,
z poziomu osoby zawodowo ulokowanej w tej
dyscyplinie nauki i techniki, ale mogę też sięgnąć do moich specjalistycznych kompetencji,
dotyczących procesów oraz metod opisu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w płynach,
a więc także w atmosferze.
W tym aspekcie trzeba rozróżniać emisję
wysoką (gdy wylot gazów oraz dymu usytuowany jest ponad 40 m nad ziemią) oraz emisję
niską (kominy małych domków, samochody…),
nie zapominając o możliwości ich sprzężenia
(np. opad pyłów z emisji wysokiej na ziemię).
Emisja niska ma bardzo lokalny charakter. Łatwo to stwierdzić, a ja sam znam przynajmniej
kilka lokalizacji kominów, z których bardzo
często wysnuwają się szaro-żółtawe smugi

Jak trudno jest chwalić dzieło własne...
Fot. Krystyna Pokrzywnicka

śmierdzącego dymu (na co jakoś nie reagują
straże gminne), skutecznie w bezwietrzną pogodę zatruwające życie okolicznych mieszkańców.
Szczególnego znaczenia nabiera tu lokalizacja
i zagęszczenie kontrolnych stacji pomiarowych.
A te są znacznie od siebie oddalone, nawet
w rejonie wielkich aglomeracji. Ot, weźmy Trójmiasto. Stacji jest tu 8 (o ile dobrze policzyłem
na mapie GIOŚ) – od gdyńskiej Dąbrowy, po
gdańskie Stogi. A następne znajdują się
w linii Malbork-Kościerzyna-Starogard-Lębork.
Sprawę komplikują różne sposoby prezentacji
wyników, niejednokrotnie irytujące internetowych dyskutantów, ale te uwagi prowadzą nas
ku skomplikowanym szczegółom metod opisu
zjawiska, więc lepiej będzie pokazać problem
na tle propozycji jego rozwiązania.
Rzekłbym, że mają one charakter „bezpośredni”, by nie powiedzieć „radykalny” – jeżeli
nie lubisz zapachu farby, to nie maluj mieszkania. W części z nich sugeruje się korzystanie
z powietrza oczyszczonego – jak jesteś poza
domem, to załóż maseczkę, a w domu uszczelnij okna i zainstaluj filtr powietrza. Proste to
i niekiedy konieczne, ale trudno spoglądać
w przyszłość z perspektywy powszechnie
noszonych maseczek. A tym bardziej trudno
przy tej skali problemu planować oczyszczanie

powietrza na zewnątrz budynków. Chociaż są
i takie propozycje. Holenderski konstruktor
Daan Roosegaarde zaproponował ustawianie
w miastach szczebelkowych wież, które mają
usuwać z powietrza pyły. Taka Smog Free Tower,
wysoka na 7 metrów, ma „metodą jonizacji” (jak
mówi projektant) oczyszczać 30 000 m3 powietrza na godzinę, zapewniając 25 proc. skuteczności. Hm, nawet w wersji oficjalnej nie jest to
dużo, a w dodatku nie potwierdza tego praktyka. Jeżeli przyjąć za punkt wyjścia alarmowe
stężenie zawieszonych cząstek na poziomie
0,3 g/m3, to przy tych parametrach w ciągu
godziny urządzenie powinno usuwać ponad
2 kg pyłu. Tymczasem w Pekinie stwierdzono,
że z ustawionej tam wieży w ciągu godziny
uzyskuje się ledwie kilka gramów proszku. Podobnie było w Krakowie, gdzie wieżę ustawiono w Parku Jordana. Przeprowadzone pomiary
zanieczyszczeń pokazały, że ma ona bardzo
niewielką efektywność.
Ale to są rozwiązania raczej marginalne, zaś
podstawowy nurt pomysłów na walkę
ze smogiem obejmuje poprawę jakości paliw
stosowanych do ogrzewania niewielkich
budynków oraz wymianę używanych w nich
pieców na nowocześniejsze, dające mniejszą
emisję zanieczyszczeń. Niby racja, ale proponowane metody realizacji tej koncepcji budzą
różne wątpliwości. Po pierwsze, popatrzmy
na skalę problemu. Mamy w Polsce około
13 mln mieszkań, z czego trochę ponad 5 mln
znajduje się w budynkach jednorodzinnych,
z reguły ogrzewanych lokalnymi piecami, które
generują problemy z emisją zanieczyszczeń.
Jest tych pieców około 4 mln, w większości
przestarzałych i źle działających. Wymiana
byłaby skuteczna ekologicznie, gdyby zastąpić
je piecami 5 klasy, a taki kosztuje około 10 000
PLN. W grę wchodzi więc kwota rzędu 40 mld
PLN. Sporo! Nawet jeśli nie wszystkie należałoby wymienić, to przecież te nowe nie będą
zeroemisyjnymi ideałami. A jaka jest oferta?
W takim na przykład Krakowie zaproponowano
środki na remont 40 domów (przy łącznej ich
liczbie w tym pięknym mieście na poziomie
30 000), przy czym połowa kosztów (rzędu
50 000 PLN na dom) musi stanowić wkład jego
właściciela. Więc z jednej strony oburzenie, że
program wspomaga ludzi zamożniejszych,
a z drugiej – kropla w morzu potrzeb.
Tu się pojawia wspomniana już kwestia
struktury zanieczyszczenia powietrza. I jest
pytanie, czy lepiej byłoby te ograniczone
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(w technice mierz zamiar według sił, nie
odwrotnie, jak chciał Wieszcz) środki wydatkować w sposób rozproszony, osłabiając lokalnie
stężenie zanieczyszczeń w kilku miejscach, czy
koncentrować, tworząc czyste plamy w nadal
zapylonej okolicy?
Jest to problem wielowątkowy, związany
także z planowaniem przestrzennym. Ot,
podczas zajęć z urbanistyki mówiono mi, że decyzje lokalizacyjne, szczególnie wysokiej zabudowy, należy wydawać, zapewniając w mieście
istnienie ciągów umożliwiających rozwijanie się
ruchu mas powietrza i przewietrzanie obszaru
zabudowanego. Może tak i jest, ale za mało się
o tym słyszy.
A z zupełnie innej strony, kwestia czyszczenia przewodów kominowych. Szacuje się,
że kominiarze usuwają z nich około 25 000
ton pyłu rocznie. Bez tego znaczna jego część
poszłaby w powietrze, a do tego dochodzi kwestia techniki palenia. Drożny przewód, to lepszy ciąg i większe bezpieczeństwo (czad!), ale
wtedy dużo ciepła idzie w komin i trzeba spalić
więcej paliwa. Jeżeli więc stłumimy „cug”, to
piec lepiej „trzyma ciepło” i zużywamy mniej
opału, ale wydzielamy bardziej szkodliwy dym.
Ufam, że specjaliści potrafią opisać poszczególne zagadnienia, ale chciałbym, by odbywało
się to kompleksowo, dla dobra jakości naszego
powietrza.
I te problemy ogrzewnicze też przesłaniają
problem smogu. Bo gdy ktoś z oficjeli o tym
mówi, to niemal jednym tchem wymienia
kwestię termomodernizacji. Jakże ważną, bo
70 proc. naszych budynków ma niski standard
energooszczędności (a 30 proc. w ogóle pozbawione jest izolacji cieplnej ścian). Owszem, lepsza izolacja to mniejsze zużycie opału, a więc
mniejsze zapylenie. Ale nie można wszystkiego
wrzucać do jednego worka, chociaż akurat
w sprawie jakości sprzedawanego u nas węgla
władze powinny zajmować zdecydowanie
mniej wolnorynkowe stanowisko. Internauci
skarżą się na właścicieli składów opałowych,
którzy na pytanie o pochodzenie sprzedawanych tam szarawych substancji z poważnymi
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minami odpowiadają, że to jest wysokogatunkowy urobek z kopalni Rydułtowy.
Zaś całość problematyki trzeba rozważać na
tle społecznym. Obszar to rozległy, więc tylko
ograniczę się do jeszcze jednej ciekawostki.
Otóż znalazłem artykuł (https://doi.org/10.1080
/00022470.1982.10465511) prezentujący wyniki
badań nad poziomem adaptacji mieszkańców
Los Angeles do problemu smogu. Średnia ocena poziomu ich zdenerwowania z tego powodu
wyniosła 2,9 (w skali od 1 do 5). Inne pytanie
dotyczyło przekonania o potrzebie ograniczenia aktwności fizycznej podczas smogu. Wynik
był podobny – 3,2. Byłem zaskoczony, że ludzie
tak łagodnie to oceniają. Może oni po prostu
właściwie rozumieją słowo „smog”, które u nas
mylone jest z zapyleniem?
Tak, wiem, rzucam coraz krótsze uwagi na
coraz bardziej zróżnicowane kwestie. Ale takie
właśnie wrażenie chaotycznego przekazu odniosłem, zapoznając się z problemem smogu.
A dodatkowo mój sprzeciw budził skład osobowy autorów tego przekazu, bardzo zresztą
typowy dla wyzwań stojących przed inżynierią
środowiska, o czym sporo pisałem, także na
tych łamach. Gdy pojawia się takie wyzwanie,
zaraz widzimy i słyszymy uczonych speców,
którzy zawsze z jednakową pewnością siebie
wyjaśniają wszelkie wątpliwości, dostrzegamy
sprytnych dostawców rewelacyjnych urządzeń,
które tylko wystarczy kupić i zamontować, by
wszystko było dobrze, spotykamy milutkich
członków organizacji pozarządowych, którzy są
mistrzami w zdobywaniu pieniędzy… właśnie
rządowych. Niewiele mają do zaoferowania,
ale zawsze z pożytkiem dla siebie leją wodę na
rozgrzany do czerwoności problem, a woda, jak
to woda – paruje, ale para idzie w gwizdek.
Ufam jednak, że tym razem będzie inaczej.
Powołano podobno rządowego pełnomocnika
do spraw smogu, działa specjalny zespół problemowy. Oby się udało. Bo za chwilę wakacje,
ale zlecą szybko i wróci sezon ogrzewniczy,
a z nim zagrożenie smogiem, cokolwiek pod
tym słowem będziemy rozumieli.

Stylizacje Klary L.
Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki

G

dy piszę ten tekst, mundial dopiero się rozkręca. Jako zagorzały fan futbolu, ale tylko
tego w dobrym wydaniu (naszej ligi nie oglądam), w wolnych chwilach szukam w Internecie
różnego rodzaju informacji mundialowych,
a tych jest naprawdę mnóstwo, tak jakby świat
na te parę tygodni zatrzymał się, oczekując
na nowego mistrza świata. Czasem trafi mi się
jakiś informacyjny kąsek okołofutbolowy,
a takowych – różnej zresztą jakości – nie mniej
niż ważnych informacji o drużynach i meczach.
Niedawno trafiła mi się prawdziwa perełka,
której treść zachęciła mnie do poszperania po
słownikach języka polskiego. Otóż przypadkowo natrafiłem na tzw. news o bardzo znanej
fanom piłki nożnej przedstawicielce płci pięknej, blisko związanej ze światkiem futbolowym
(na razie ukryjmy jej tożsamość). Pisząc o tej
osobie, autor ogłosił wszem wobec, że, cytuję:
„jej stylizacje robią furorę”. Zaciekawiło mnie
słowo stylizacja. Nie żebym go nie znał, ale
jego użycie w stosunku do tej osoby naprawdę
mnie rozbawiło.
Ale zacznijmy od podstaw. Słowo stylizacja,
według słownika języka polskiego PWN (sjp.
pwn.pl), ma cztery znaczenia, które przytaczam in extenso:
1. «stylistyczne opracowanie tekstu»
2. «celowe wprowadzenie do utworu literackiego lub dzieła sztuki cech określonego stylu»
3. «w plastyce: przekształcenie formy przedstawionych postaci lub przedmiotów dla
podkreślenia walorów dekoracyjnych»
4. «zestawienie różnych elementów tak, aby
tworzyły całość jednorodną stylistycznie».
Ponieważ osoba będąca przedmiotem
naszego zainteresowania nie jest (jeszcze) ani
pisarką, ani plastyczką, jasne jest, że wchodzi
w rachubę tylko to czwarte znaczenie, które –
na marginesie – w słownikach języka polskiego
pojawiło się dość niedawno. Jeśli dodam, że
owo zestawienie różnych elementów tworzących całość jednorodną stylistycznie składało
się z t-shirta w kraby koloru żółtego i spodenek
w kraby koloru brązowego, to już chyba dla
wszystkich stanie się jasne, kim jest ta osóbka
z robiącą furorę stylizacją. Tak, to 12-miesięczna (jak ten czas szybko leci!) córeczka naszego
sławnego futbolisty, skądinąd bardzo milutka,

Źródło: http://www.all-free-download.com/

Klara L. (pozwólcie Państwo, że pozostanę przy
inicjale nazwiska, wszak RODO nie śpi!).
Wciąganie dzieci w świat dorosłych to
swoiste signum temporis. Gdy słyszę o różnych
konkursach dla dzieci będących kalką, nierzadko karykaturalną, konkursów dla dorosłych,
a szczególnie o konkursach tzw. „małych miss”,
to ogarniają mnie uczucia, których nie sposób
nazwać eufemicznie mieszanymi. No i okazuje
się, że przenosi się to też do języka. Gdy słyszę
o dziecięcych stylizacjach, czy też o kreacjach,
jak w dalszej części tej wiekopomnej informacji
nazwano ubranko małej Klary, to czuję niemiłe
zażenowanie, które tłumi początkową wesołość.
Gwoli językowej kompletności warto przytoczyć znaczenia bardzo podobnego słowa:
stylistyka, często mylonego z ową nadużywaną
stylizacją. Stylistyka to, według tego samego
źródła:
1. «dział literaturoznawstwa i językoznawstwa
zajmujący się opisem i analizą stylów językowych»
2. «styl charakterystyczny dla twórcy lub
dzieła».
Ponieważ jest to ostatni przedwakacyjny felieton, pozwolę sobie złożyć moim Szanownym
Czytelniczkom i Czytelnikom życzenia dobrego
letniego wypoczynku i utrzymywania na plaży,
w górach, w leśnych ostępach i gdziekolwiek
indziej i w każdej wakacyjnej sytuacji swojego
własnego, dobrego stylu.
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Z ŻYCIA UCZELNI

Politechnika w mediach
Prasa

147

2367

maj 2018

74

RTV

1186

Media
społecznościowe

wzmianek w mediach

Internet

960

Facebook

Liczba fanów: 21 477
Całkowity zasięg profilu: 94 682
Łączna aktywność fanów w postach: 56 072
Instagram

Liczba fanów: 3529
Całkowity zasięg profilu: 28 983
Łączna aktywność fanów w postach: 2480
LinkedIn

Liczba fanów: 37 330
Łączna liczba wyświetleń postów: 50 153
Łączna aktywność fanów w postach: 1151

W maju i czerwcu media szeroko komentowały wyniki najnowszej edycji rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej
„Perspektywy”, w którym PG zajęła dziewiątą pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju i czwartą wśród uczelni technicznych.
Informacje na ten temat znaleźć można było między innymi w serwisach PAP, „Dzienniku Bałtyckim”, „Gazecie Wyborczej”,
„Dzienniku Polskim”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”, na portalach onet.pl, interia.pl, niezalezna.pl i polsatnews.pl, w programach Radia Eska i Polskiego Radia Gdańsk oraz licznych mediach lokalnych. Ranking był również jednym
z tematów programu TVP3 Gdańsk „Forum Gospodarcze”, w którym wystąpili prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, oraz prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed (uczelnia ta zajęła siódme miejsce).
W czerwcu na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja „Wolność – Suwerenność – Praworządność” z udziałem dr. Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, oraz prof. Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przeczytać o niej można było w serwisie Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” oraz na
nauka.gov.pl, radiomaryja.pl, gdansk.tvp.pl, gosc.pl, wpolityce.pl i trojmiasto.pl. Relację wyemitowano w „Panoramie” w TVP3
Gdańsk, a prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, i uczestnicy dyskusji gościli także w innych programach tej stacji: „Dzień dobry tu
Gdańsk” i „Forum Panoramy”.
„Muzyka wody i ognia”, pierwszy koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej, spotkał się ze znakomitym przyjęciem wśród
słuchaczy i bardzo dobrymi recenzjami. Koncert pozytywnie oceniono w „Panoramie” TVP3 Gdańsk i na portalu trojmiasto.pl,
pisały o nim „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Bałtycki” i portal naszemiasto.pl. Prof. Jacek Namieśnik oraz dr hab. Mariusz Mróz,
dyrygent Akademickiego Chóru PG, zaprosili na koncert widzów programu „Dzień dobry tu Gdańsk” w TVP3. Dr hab. Mariusz
Mróz był również gościem audycji „Zapraszamy, polecamy” w Polskim Radiu Gdańsk.
Na PG w czerwcu odbyła się także regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP),
w której uczestniczył prof. Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa. Informacje na jej temat znalazły się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”,
„Gazecie Polskiej Codziennie” i na stronach urzędów wojewódzkich w całym kraju.
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Bałtycki Festiwal
Nauki na Politechnice
Gdańskiej.
Kolejna wielka
przygoda
za nami

Około dwudziestu tysięcy osób wzięło udział
w tegorocznym Bałtyckim Festiwalu Nauki
na Politechnice Gdańskiej. Odwiedzający
mogli wybierać spośród niemal 200
propozycji z 24 dyscyplin naukowych
– od architektury po biocybernetykę –
przygotowanych przez blisko 500 studentów
i naukowców. Każdy – od przedszkolaka
po seniora – kto w dniach 23–27 maja
odwiedził Politechnikę Gdańską, mógł liczyć
na niepowtarzalne wrażenia, nie tylko
naukowe! W programie szesnastej edycji
festiwalu znalazły się warsztaty i pokazy
laboratoryjne, prezentacje multimedialne,
wycieczki, pikniki naukowe, wykłady,
konkursy.

F

estiwal Nauki na Politechnice Gdańskiej dofinansowany jest w ramach umowy 840/P-DUN/2018 ze
środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Sponsorem Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Politechnice Gdańskiej był Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM SA. Partnerem wydarzenia była Fundacja
Banku Zachodniego WBK SA, Grupa Santander. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Gdańsk.
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