
02
1 8



2 9 / 2 0 1 8PISMO PG

Z ŻYCIA UCZELNI

Zintegrowane zarządzanie strefą  
przybrzeżną – nowa specjalizacja  
na Wydziale Architektury PG
Jakub Wesecki

s. 19

Piękno i symbolika detalu – nowy album  
o architekturze Politechniki Gdańskiej
Rozmawia Izabela Biała

s. 20
Niezwykła publikacja ukazująca detale archi-
tektoniczne naszego kampusu.

Zespół Sygnalistów Politechniki Gdańskiej
Mariusz Mróz

s. 25

Adam Rachwał – nowe impulsy  
w Kwadratowej
Rozmawia Stanisław Danielewicz

s. 26

Babsztyl w Kwadratowej
Rozmawia Stanisław Danielewicz

s. 28

New Coast – era swingowej elegancji  
w Kwadratowej
Rozmawia Stanisław Danielewicz

s. 30

Awanse naukowe

s. 32

Politechnika w mediach
Jakub Wesecki

s. 66

NAUKA, BADANIA, 
INNOWACJE

Przyjazne miasto i hybrydowa mobilność  
miejska, czyli o hulajnodze naukowo
Małgorzata Kostrzewska, Bartosz Macikowski

s. 38

Nowa spółka spin-off PG pracuje nad 
systemem chłodzenia baterii do pojazdów 
elektrycznych
Agata Cymanowska

s. 42

Z ŻYCIA UCZELNI

Podziękowania dla najlepszych
Jacek Namieśnik

s. 4

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej

s. 7

Zintegrowany Program Rozwoju  
Politechniki Gdańskiej
Janusz Cieśliński, Agnieszka Lendzion,  
Łukasz Fusiara, Krzysztof Karaszewski,  
Kajetan Lewandowski

s. 9
Ponad 28 mln zł z funduszy NCBR na rozwój 
dydaktyki, badań i zarządzania naszą Alma 
Mater.

PG ponownie najpopularniejszą uczelnią 
w Polsce
Agata Cymanowska

s. 13
Politechnika Gdańska obroniła I miejsce  
w rankingu MNiSW najchętniej wybieranych 
uczelni w Polsce.

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG  
najlepszym wydziałem ekonomicznym  
w północnej Polsce
Jakub Wesecki

s. 14

Pierwsza w Polsce akredytacja AMBA  
dla programu studiów magisterskich  
International Management  
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  
Politechniki Gdańskiej
Rozmawia Paweł Jacewicz

s. 15

PG laureatem programu „Strategia  
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
Mariusz Madajczyk

s. 17

Prof. Ryszard J. Katulski przewodniczą-
cym Rady Naukowo-Technicznej OBR 
CTM SA
Jakub Wesecki

s. 17

www.pg.edu.pl/pismo

„Pismo PG” powstało w kwietniu 1993 roku 
i wydawane jest za zgodą Rektora 
na zasadzie pracy społecznej Zespołu 
Redakcyjnego. Autorzy publikacji 
nie otrzymują honorariów oraz akceptują  
jednoczesne ukazanie się artykułów 
na łamach „Pisma PG” i w Internecie. 
Wszelkie prawa zastrzeżone

Adres kontaktowy
Politechnika Gdańska
Redakcja „Pisma PG”
Dział Promocji, budynek nr 2
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. (+48) 58 347 17 09
e-mail: pismopg@pg.edu.pl, www.pg.edu.pl

Zespół redakcyjny
Jerzy M. Sawicki (redaktor prowadzący),
Adam Barylski, Justyna Borkowska,  
Iwona Golecka, Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz,  
Ewa Niziołkiewicz, Jacek Rak, Jacek Rumiński

Skład i opracowanie graficzne
Ewa Niziołkiewicz

Fotografie na okładce
Krzysztof Krzempek, Piotr Niklas,  
z archiwum CSA PG 

Korekta 
Teresa Moroz-Kunicka

Współpraca 
Jan Buczkowski

Druk 
ZAPOL Sobczyk sp.j., Szczecin

ISSN 1429-4494

Zespół Redakcyjny nie odpowiada za 
treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów 
niezamówionych. Zastrzegamy sobie 
prawo zmiany, skracania i adiustacji 
tekstów. Wyrażone opinie są sprawą autorów  
i nie odzwierciedlają stanowiska Zespołu  
Redakcyjnego lub Kierownictwa Uczelni.

Numer zamknięto 23 listopada 2018 r.
Teksty do następnego wydania „Pisma PG” 
przyjmujemy do 15 grudnia 2018 r.



Naukowcy PG wśród najaktywniejszych  
recenzentów według serwisu Publons
Mariusz Madajczyk

s. 43

Mrugnięcie okiem do czytelnika, czyli 
Biblioteczny Hufiec Pomocy (BHP)
Katarzyna Błaszkowska

s. 44

EDUKACJA

Cztery algorytmy, które wstrząsnęły 
światem
Marek Kubale

s. 46

Wysokie napięcie i niezwykłe efekty  
z nim związane
Andrzej Kuczkowski, Jarosław Nowakowski, 
Andrzej Kozłowski

s. 51

STUDENCI I DOKTORANCI

Doktorantka z Indonezji na tropie  
przełomowych metod zagospodarowania  
odpadów
Jakub Wesecki

s. 55
Wywiad z uczestniczką przedsięwzięcia na 
Wydziale Chemicznym dotyczący nowej tech-
nologii wytwarzania materiałów budowla-
nych z odpadów.

Studenci z SimLE zadebiutują  
w Europejskiej Agencji Kosmicznej
Dominika Tomaszewska

s. 57
Pionierskie badania studentów Wydziału 
Mechanicznego w stratosferze.

Nagroda dla SSPG za działalność  
kulturalną
Opracowała Agata Cymanowska

s. 59

VARIA

Studenci Polacy w niemieckiej politechnice 
w Gdańsku
Ryszard J. Katulski

s. 60

FELIETON

Czas adresowania
Krzysztof Goczyła

s. 63

NOWOŚCI WYDAWNICTWA PG
Iwona Golecka

s. 65

Najserdeczniejsze życzenia wesołych, 
szczęśliwych i udanych  

Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w spełnianiu  
wszelkich planów zawodowych  

i osobistych w 2019 roku

składają
Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej



4 9 / 2 0 1 8PISMO PG

Z ŻYCIA UCZELNI

Dostojni goście, Wysoki Senacie,
Koleżanki i Koledzy!
Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu 

Politechniki Gdańskiej to ważny dzień dla całej 
społeczności naszej Alma Mater. Jest to bowiem 
moment podsumowania działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej w poprzednim 
roku akademickim.

Bardzo się cieszę, że nagrody uzyskała tak licz-
na grupa pracowników PG i to zarówno spośród 
nauczycieli akademickich, jak i osób zatrudnionych 
na innych stanowiskach. Bo wysiłek i efektywna 
praca wszystkich pracowników jest podstawą 
naszych uczelnianych sukcesów, dobrej pozycji  
w rankingach oraz opinii w kraju i na świecie.

Nagrody indywidualne i zespołowe 
I, II i III stopnia 

Jak wiadomo, nauczyciele akademiccy mogą 
uzyskać Nagrody Rektora zarówno indywidual-
ne, jak i zespołowe I, II i III stopnia. Od początku 
kadencji przyznawane są nagrody za sukcesy  
i osiągnięcia w działalności:
• dydaktycznej;
• organizacyjnej;

• naukowej oraz
• badawczo-rozwojowej.

W sposób specjalny pragniemy także uhono-
rować młodych pracowników nauki, którzy  
nie osiągnęli jeszcze wieku 30 lat. Młodzi pra-
cownicy mogą oczywiście próbować swych sił  
w konkursach dla ogółu nauczycieli akademickich. 
Ostatecznie przyznaje im się taką nagrodę, która 
jest korzystniejsza ze względu na jej wartość.

W tabelach 1 i 2 zestawiono informacje  
o Nagrodach Rektora indywidualnych i zespoło-
wych z podziałem na jednostki organizacyjne  
i rodzaj nagród (N – naukowe, D – dydaktyczne, 
O – organizacyjne, B-R – badawczo-rozwojowe, 
C – za całokształt).

Nagrody otrzymali również pracownicy, 
którzy w ostatnim roku uzyskali stopień na-
ukowy doktora habilitowanego i tytuł naukowy 
profesora.

Przywiązuję dużą wagę do Nagród Rektora za 
całokształt działalności. Otrzymują je nauczycie-
le, którzy przechodzą na emeryturę, a zasłużyli 
się w sposób szczególny dla naszej Alma Mater.

Nagrody II i III stopnia zostały już wręczone 
na uroczystościach wydziałowych. Dzisiaj będę 
miał zaszczyt wręczyć dyplomy laureatom Na-
gród Rektora I stopnia. 

Nagrody specjalne za sukcesy 
w działalności publikacyjnej 

Przyznane zostały także nagrody specjalne za 
szczególne sukcesy w działalności publikacyjnej:
• za prace publikowane w czasopismach, które 

mają możliwie największą wartość liczbo-
wą współczynnika oddziaływania (Impact 
Factor);

• za największą liczbę niezależnych cytowań.
Taką nagrodę można otrzymać tylko raz.  

W ten sposób dajemy szansę jej otrzymania 
przedstawicielom różnych dyscyplin nauko-
wych, a nie tylko tym, którzy mają szczęście 
działać w dyscyplinach uprawianych przez bar-
dzo liczne rzesze naukowców, w związku z czym 
czasopisma, w których publikują przedstawi-
ciele tych dyscyplin, charakteryzują się bardzo 
dużymi wartościami liczbowymi współczynnika 
oddziaływania IF. 

Te nagrody mają podkreślić znaczenie, 
jakie przywiązujemy do jakości efektów pracy 

Podziękowania dla najlepszych

Jacek Namieśnik
Rektor PG

Tabela 1. Nagrody indywidualne za rok akademicki 2017/2018

Jednostka 
organizacyjna

N D O B-R C Nagrody  
dla młodych 
naukowców

Razem
I–III I–III I–III I–III I–III

WA 7 1 1 0 7 2 18

WCh 25 6 1 15 1 6 54

WETI 12 6 2 6 1 5 32

WEiA 5 3 1 0 1 0 10

WFTiMS 10 2 4 3 1 4 24

WILiŚ 8 2 0 3 2 2 17

WM 8 5 1 6 7 0 27

WOiO 4 2 2 4 0 0 12

WZiE 4 3 1 1 1 0 10

CNMiKnO 1 5 0 0 0 0 6

CJO 0 1 0 0 1 0 2

CSA PG 0 3 1 0 1 0 5

Biblioteka PG 0 0 1 0 0 0 1

Razem 84 39 15 38 23 19 218
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naukowej. Staramy się o status uniwersytetu 
badawczego i publikowanie w bardzo dobrych 
czasopismach jest najlepszą drogą, by zdobyć 
uznanie w środowisku naukowym.

W tabeli 3 podano informacje o dziesię-
ciu publikacjach, których współautorami są 
pracownicy lub doktoranci naszej Alma Mater, 
opublikowanych w czasopismach o największej 
wartości liczbowej parametru IF.

Tabela 2. Nagrody zespołowe za rok akademicki 2017/2018

Tabela 3. Publikacje, które ukazały się w czasopismach o największym IF

Wydział/ Centrum 
N D O B-R

Razem
I–III I–III I–III I–III

WA 2 4 2 0 8

WCh 0 3 4 0 7

WETI 0 1 1 3 5

WEiA 0 1 0 2 3

WILiŚ 0 4 2 8 14

WM 0 2 0 3 5

WOiO 0 2 1 0 3

WZiE 0 3 4 0 7

CNMiKnO 0 2 0 0 2

CJO 0 1 0 0 1

Razem 2 23 14 16 55

Lp. Autor/autorzy, tytuł publikacji IF 2017

1. Gui X., Sobczak Z., Chang T., Xu X., Huang A., Jia S., Jeng H., Klimczuk T., Xie W.: Superconducting SrSnP with Strong Sn–P 
Antibonding Interaction: Is the Sn Atom Single or Mixed Valent? Chem. Mat., 30, 6005 (2018)

9,890

2. Konorski J., Szott S.: Traffic Remapping Attacks in Ad Hoc Networks. IEEE Comm. Mag., 56, 2018 (2018) 9,270

3. Sołowski G., Shalaby M., Heba A., Ahmed S., Cenian A.: Production of hydrogen from biomass and its separation using 
membrane technology. Renew. Sust. Energy Rev., 82, 3152 (2018)

9,184

4. Łukajtis R., Hołowacz I., Kucharska K., Glinka M., Rybarczyk P., Przyjazny A., Kamiński M.: Hydrogen production from 
biomass using dark fermentation. Renew. Sust. Energy Rev., 91, 665 (2018)

9,184

5. Aguilar Lozano E., Borkała J., Mironowicz P., Pawłowski M.: Connections between Mutually Unbiased Bases and Quantum 
Random Access Codes. Phys. Rev. Lett., 121, doi: 10.1103/PhysRevLett.121.050501 (2018)

8,839

6. Zawadzki M., Čížek M., Houfek K., Čurík R., Ferus M., Civiš S., Kočišek J., Fedor J.: Resonances and Dissociative Electron 
Attachment in HNCO. Phys. Rev. Lett., 121, doi: 10.1103/PhysRevLett.121.143402 (2018)

8,839

7. Płotka-Wasylka J., Kurowska-Susdorf A., Sajid M., Namieśnik J., Tobiszewski M.: Green Chemistry in Higher Education: 
State of the Art, Challenges, and Future Trends. Chem. Sus. Chem., 11, 2845 (2018)

7,411

8. Matysiak-Brynda E., Bujak P., Augustin E., Kowalczyk A., Mazerska Z., Pron A., Nowicka A.: Stable nanoconjugates of 
transferrin with alloyed quaternary nanocrystals Ag–In–Zn–S as a biological entity for tumor recognition. NANOSCALE, 
10, 1286 (2018)

7,233

9. Sankaran K., Ficek M., Kunuku S., Kalpataru P., Yeh C., Park J., Sawczak M., Michałowski P., Leou K., Bogdanowicz R., Lin I., 
Haenen K.: Self-organized multilayered graphene-boron doped diamond hybrid nanowalls for high performance electron 
emission devices. NANOSCALE, 10, 1345 (2018)

7,233

10. Baranowska M., Suliborska K., Chrzanowski W., Kusznierewicz B., Namieśnik J., Bartoszek-Pączkowska A.: The relation-
ship between standard reduction potentials of catechins and biological activities involved in redox control. Redox Biol., 
17, 355 (2018)

7,126

Efekty prac publikowanych w czasopismach 
i innych opracowaniach, jeśli tylko naprawdę są 
wprowadzone do międzynarodowego obiegu 
informacji naukowej, spotykają się z oddźwię-
kiem w postaci tzw. niezależnych cytowań. To 
też jest miara prestiżu naukowego i pozycji  
w świecie naukowym.

Dane na ten temat, dotyczące ostatniego 
okresu, zawarte są w tabeli 4.

Nie obawiajmy się „impakt faktorów”

W 2015 roku opublikowałem w „Piśmie 
PG” krótki artykuł pod takim właśnie tytułem 
(„Pismo PG” nr 1/2015). Ten apel staje się coraz 
bardziej aktualny. Musimy zapomnieć o starych 
nawykach publikacyjnych i stawać do konku-
rencji z przedstawicielami innych ośrodków. 
Wysłanie artykułu do redakcji bardzo dobrego 
czasopisma i zmierzenie się z konstruktywną, 
ale ostrą krytyką recenzentów jest swoistą 
próbą ognia, przez którą musi przejść każdy, kto 
chce pracować na stanowisku pracownika na-
ukowo-dydaktycznego. Krytyczne uwagi można 
zawsze dobrze wykorzystać do udoskonalenia 
artykułu. Nie należy się tego obawiać i uciekać 
do niszowych, mniej wymagających czasopism, 
gdzie recenzje przygotowują życzliwi koledzy, 
którzy w przyszłości będą oczekiwali rewanżu.
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Tabela 4. Liczba niezależnych cytowań własnych prac uzyskana w roku 2017 przez 
pracowników PG

Tabela 5. Projekty grantowe realizowane na Politechnice Gdańskiej

Tabela 6. Wartość realizowanych projektów grantowych [zł]

Lp. Imię i nazwisko Liczba cytowań

1. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 1486

2. prof. dr hab. Paweł Horodecki 1107

3. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk 344

4. prof. dr hab. inż. Maria Gazda 309

5. dr hab. inż. Marek Tobiszewski 258

6. prof. dr hab. inż. Jan Hupka 250

7. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 248

8. prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki 245

9. dr hab. inż. Sławomir Kozieł 222

10. prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski 208

Jednostki  
organiza-

cyjne

Program badawczy

NCN NCBR FNP MNiSW Komisja 
Europejska

Inne  
badawcze Razem

WA 3 0 0 0 1 0 4

WCh 55 7 1 3 1 1 68

WETI 25 11 3 6 6 3 54

WEiA 3 3 0 2 1 2 11

WFTiMS 23 0 0 5 2 0 30

WILiŚ 14 13 0 1 1 2 31

WM 6 3 0 0 0 0 9

WOiO 1 5 0 0 0 0 6

WZiE 14 0 0 0 0 0 14

TASK 0 0 0 1 1 0 2

Jednostki  
organizacyjne

Krajowe 
programy 
badawcze

Między-
narodowe 
programy 
badawcze

Fundusze 
strukturalne Razem

WA 155 550,00 1 046 855,14 0,00 1 202 405,14

WCh 36 440 468,00 2 979 521,67 795 422,00 40 215 411,67

WETI 23 476 629,00 18 994 334,68 11 363 473,00 53 834 436,68

WEiA 12 661 456,00 1 063 992,31 1 026 415,50 14 751 863,81

WFTiMS 9 013 164,00 7 085 370,72 0,00 16 098 534,72

WILiŚ 17 610 606,00 606 293,40 4 388 015,71 22 604 915,11

WM 9 763 528,00 0,00 959 848,06 10 723 376,06

WOiO 4 285 195,00 2 887 986,85 0,00 7 173 181,85

WZiE 3 128 400,00 0,00 0,00 3 128 400,00

TASK 0,00 254 376,08 0,00 254 376,08

Jeśli chcemy uczestniczyć w międzynarodo-
wej wymianie informacji naukowej i związanej  
z tym konkurencji, to za celowe uważam poda-
wanie do publicznej wiadomości parametrów 
bibliometrycznych naszych pracowników  
i doktorantów. Pod koniec roku ukaże się 
kolejna lista z informacjami o wartościach 
liczbowych tych parametrów. Mam nadzieję, że 
wartości te wzrosną, a lista będzie obejmowała 
coraz więcej naszych pracowników.

Prace badawcze i wdrożeniowe 

Jest oczywiste, że sukcesy publikacyjne  
i wdrożeniowe zależą w dużej mierze od posia-
danych środków. Są one niezbędne, by pokryć 
coraz większe koszty prowadzenia zaawanso-
wanych prac badawczych i wdrożeniowych. 

W tym roku na Politechnice Gdańskiej reali-
zowanych było (lub nadal jest) 229 projektów 
grantowych na ogólną kwotę prawie stu siedem-
dziesięciu milionów złotych (169 986 901,12 zł). 
Dokumentują to dane zawarte w tabelach 5 i 6.

Podziękowania dla pracowników 
administracyjnych 

Nie zapominamy też o pracownikach, którzy 
są zatrudnieni na innych stanowiskach. Ich pra-
ca i zaangażowanie też są niezwykle potrzebne, 
by poprawić zarówno jakość funkcjonowania 
poszczególnych jednostek organizacyjnych PG, 
jak i całej uczelni. Bez inwencji pracowników tej 
grupy, pracujących w administracji wydziałowej 
i centralnej oraz w służbach technicznych  
i w grupie pracowników obsługi, trudno byłoby 
zrealizować ogrom zadań dydaktycznych oraz 
różnorodne zadania badawcze i wdrożeniowe. 
Ogółem nagrody uzyskało 910 pracowników 
Politechniki Gdańskiej, a środki przeznaczone na 
nagrody opiewają na kwotę 2 953 509,00 zł. 

Dzisiaj spotykamy się z laureatami Nagród 
Rektora I stopnia oraz z przedstawicielami 
laureatów z grupy pracowników niebędących na-
uczycielami akademickimi. Z większym gronem 
laureatów z tych grup pracowników spotkam się 
w innym terminie. 

Chciałbym raz jeszcze wszystkim podzięko-
wać za wysiłek i zaangażowanie. Jestem dumny  
z tego, że mamy na Politechnice Gdańskiej tak 
liczne grono wspaniałych nauczycieli, dosko-
nałych pracowników zajmujących się pracą 
badawczą i wdrożeniową, i pracowników, którzy 
wspomagają działalność nauczycieli akademic-



Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2017 r., 
ZESPOŁOWE  

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nadzw. PG, WA,
dr inż. arch. Gabriela Rembarz, WA

dr inż. Tomasz Muszyński, WM, dr inż. Rafał Andrzejczyk, WM

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia organizacyjne  
w 2017 r., ZESPOŁOWE  

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG, WA, dr Katarzyna 
Stankiewicz, WZiE, dr Beata Krawczyk-Bryłka, WZiE

dr Michał Tomczak, WZiE, dr Marta Szeluga-Romańska, WZiE,  
dr Paweł Ziemiański, WZiE

dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG, WFTiMS,  
dr inż. Łukasz Marcinkowski, WCh, dr hab. Sławomir Makowiec, 
prof. nadzw. PG, WCh, dr inż. arch. Romanika Okraszewska, WILiŚ, 
dr inż. arch. Dominika Wróblewska, WILiŚ, dr inż. Elwira Brodnicka, 
WZiE, dr hab. inż. Robert Janczewski, WETI, dr inż. Rafał Hein, 
WM, dr inż. Marek Chmielewski, WFTiMS, dr inż. Beata Bochentyn, 
WFTiMS, dr inż. Marek Pszczoła, WILiŚ, mgr Justyna Woroń,  
CNMKO, mgr Anna Soczyńska, CJO

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia w zakresie działalności  
badawczo-rozwojowej w 2017 r., INDYWIDUALNE 

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG, WCh
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw. PG, WCh
prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG, WCh
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG, WETI
dr inż. Łukasz Kulas, WETI

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia w zakresie działalności  
badawczo-rozwojowej w 2017 r., ZESPOŁOWE 

dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Roman 
Salamon, prof. zw. PG, dr inż. Lech Kilian, dr inż. Iwona Kochańska, 
mgr inż. Mariusz Rudnicki, mgr inż. Aleksander Schmidt, dr inż. Jan 
Schmidt, WETI  

Tabela 7. Nagrody przyznane pracownikom PG w roku 2018

Grupa pracowników Wysokość nagród [zł]

nauczyciele akademiccy 2 181 998,00

pozostali pracownicy 771 511,00

kich. Mam nadzieję, że na zakończenie bieżą-
cego roku akademickiego będę miał zaszczyt 
wręczyć co najmniej tyle samo nagród.

Już teraz chciałbym zaprosić na marcowe 
uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki 
Gdańskiej, w trakcie którego w poczet społecz-
ności akademickiej PG zostaną przyjęci nowi 
profesorowie tytularni oraz nadane zostaną 
stopnie naukowe doktora i doktora habilitowa-
nego. Senat PG na mój wniosek zatwierdził pro-
pozycję, aby ten dzień był corocznym Świętem 
Politechniki Gdańskiej.

Dziękuję za uwagę.

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe  
i artystyczne w 2017 r., INDYWIDUALNE

dr inż. Krzysztof Formela, WCh
dr hab. inż. Jacek Ryl, WCh
prof. dr hab. inż. Janusz Datta, prof. zw. PG, WCh
dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. nadzw. PG, WCh 
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, prof. zw. PG, WCh
dr inż. Mariusz Szkoda, WCh
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG, WETI
dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG, WETI
dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG, WFTiMS
dr inż. Jakub Karczewski, WFTiMS
dr inż. Michał Winiarski, WFTiMS
prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG, WFTiMS
prof. dr hab. Paweł Horodecki, prof. zw. PG, WFTiMS
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, WILiŚ
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG, WM
prof. dr hab. Krystyna Gomółka, prof. zw. PG, WZiE

Nagrody Rektora I stopnia za uzyskanie tytułu profesora  
w 2017 r.      

prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG, WEiA
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. zw. PG, WETI
prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. zw. PG, WOiO

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne  
w 2017 r., INDYWIDUALNE

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. zw. PG, WCh
dr inż. Jakub Miler, WETI
dr inż. Teresa Zawadzka, WETI
dr inż. Krzysztof Nowicki, WETI
dr hab. Jan Franz, WFTiMS
dr hab. inż. Krystian Zawadzki, WZiE
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz, CJO
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prof. dr hab. inż. Ryszard J. Katulski, prof. zw. PG, dr hab. inż. Jacek 
Stefański, prof. nadzw. PG, dr inż. Sławomir Ambroziak, dr inż. 
Jarosław Sadowski, WETI  

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, dr hab. inż. Jerzy 
Pyrchla, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. 
nadzw. PG, dr inż. Bohdan Dołżycki, dr inż. Mikołaj Miśkiewicz,  
dr inż. Łukasz Pyrzowski, WILiŚ

dr inż. Piotr Jaskuła, dr inż. Jacek Alenowicz, doc. PG, dr inż. Boh-
dan Dołżycki, dr inż. Mariusz Jaczewski, dr inż. Marek Pszczoła, 
dr inż. Dawid Ryś, dr inż. Marcin Stienss, dr inż. Łukasz Mejłun, 
WILiŚ 

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Joanna 
Żukowska, prof. nadzw. PG, dr inż. Marcin Budzyński, dr inż. Woj-
ciech Kustra, dr inż. Lech Michalski, dr inż. Jacek Oskarbski, WILiŚ

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG, dr inż. Wiktoria 
Wojnicz, WM

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia organizacyjne  
w 2017 r., INDYWIDUALNE

dr Anna Wałek, BPG
dr Brygida Mielewska, WFTiMS

Nagrody Rektora za całokształt dorobku  

prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG, WA,  
nagroda I stopnia

dr hab. inż. arch. Jacek Krenz, prof. nadzw. PG, WA,  
nagroda II stopnia

dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. nadzw. PG, WA, 
nagroda II stopnia

dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. nadzw. PG, 
WA, nagroda II stopnia

dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG, WA,  
nagroda II stopnia

dr inż. arch. Bazyli Domsta, WA, nagroda II stopnia

dr inż. arch. Marek Gawdzik, WA, nagroda III stopnia

prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, WCh, nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. zw. PG, WEiA,  
nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. zw. PG, WETI,  
nagroda I stopnia

dr inż. Ryszard Signerski, doc. PG, WFTiMS, nagroda II stopnia

prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG, WILiŚ,  
nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG, WILiŚ,  
nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG, WM, nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Jan Szantyr, prof. zw. PG, WM, nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG, WM,  
nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG, WM,  
nagroda I stopnia

dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG, WM,  
nagroda II stopnia

dr inż. Sławomir Makowski, WM, nagroda II stopnia

dr inż. Rajmund Rytlewski, WM, nagroda III stopnia

prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, prof. zw. PG, WZiE,  
nagroda II stopnia

mgr Elżbieta Markowska, CSA, nagroda III stopnia

mgr Gabriela Żelewska, CJO, nagroda III stopnia

Nagrody Rektora specjalne     

dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG, dr inż. Michał Wi-
niarski, WFTiMS, za publikację w czasopiśmie o wysokim parame-
trze IF (10,614)

prof. dr hab. inż. Andrzej J. Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG, 
WILiŚ, 250 cytowań bez autocytowań na liście Web of Science (All 
Databases)

Nagrody Rektora dla nienauczycieli akademickich (przedstawiciele 
administracji przechodzący na emeryturę w 2018 roku)

mgr Bożena Kray, BPG
Zbigniew Olejniczak, DG
mgr Jolanta Mackiewicz, DO
mgr inż. Jan Kreft, DZP
Maria Kędzielska, KF
Grażyna Bławat, OS 
Piotr Pietkiewicz, OS
Krystyna Zdunek, OS
Bożena Szuszkowska, BPG
radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło, DRP
Waldemar Kazimierczak, DIR
Wiesława Antoń, OS
Danuta Kuczkowska, DOM

Nagrody Rektora organizacyjne dla nienauczycieli akademickich 

mgr inż. Agnieszka Bużan-Iwaniuk, DP
mgr Katarzyna Błaszkowska, BPG
mgr inż. Marcin Byczuk, WFTiMS
Grzegorz Woźniak, CUI
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Celem projektu jest podniesienie jakości 
kształcenia na studiach II i III stopnia, zwięk-

szenie efektywności zarządzania Politechniką 
Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr.  
W tym celu projekt podzielono na trzy powiąza-
ne ze sobą moduły, z których każdy adresowany 
jest do innej grupy docelowej.

Dofinansowanie przedsięwzięcia z UE wynosi 
28 905 073,51 PLN.

MODUŁ I – modyfikacja wybranych 
kierunków studiów magisterskich

W ramach modułu I nastąpi modyfikacja kie-
runków studiów magisterskich mająca na celu 
unowocześnienie programów nauczania pod 
kątem lepszego ich dostosowania do przyszłych 
warunków ekonomiczno-społecznych i pracy  
w międzynarodowym środowisku. Wskazani 
przez Koordynatorów Wydziałowych nauczy-
ciele akademiccy prowadzą prace nad nowymi 
treściami programowymi dla poszczególnych 

Janusz Cieśliński
Prorektor PG  
ds. organizacji

Agnieszka Lendzion
Dział Zarządzania Jakością

Łukasz Fusiara,  
Krzysztof Karaszewski
Kajetan Lewandowski
Biuro Projektu  
Zintegrowany Program  
Rozwoju Politechniki  
Gdańskiej

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki  
Gdańskiej

Politechnika Gdańska realizuje projekt Zintegrowany Program Rozwoju 
Politechniki Gdańskiej (POWER 3.5) dofinansowywany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 roku 
do 31 marca 2022 roku. Instytucją pośredniczącą w finansowaniu jest 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

przedmiotów. Zmodernizowane kierunki stu-
diów ruszyć mają już od lutego 2019 roku. Na 
rysunku 1 zamieszczono wykaz modyfikowa-
nych kierunków studiów.

Na rysunku 2 zamieszczono schemat modyfi-
kacji wybranych kierunków studiów II stopnia.

Zmodyfikowane programy studiów

Celem modyfikacji wybranych kierunków 
studiów magisterskich jest zarówno unowocze-
śnienie treści programów studiów, jak i zmiana 
formy prezentowania oraz treści poszcze-
gólnych przedmiotów. Część zajęć zostanie 
przygotowana w języku angielskim, co umożliwi 
absolwentom poznanie specjalistycznego języ-
ka i przyczyni się do lepszego przygotowania do 
pracy w międzynarodowym środowisku.

Przy tworzeniu modyfikacji istotny jest udział 
pracodawców, w celu maksymalnego zbliżenia 
oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej do ich 
potrzeb. Przewiduje się współudział pracodaw-

Gospodarka  
przestrzenna Biotechnologia Technologia  

chemiczna
Oceanotechnika

Automatyka  
i robotyka Elektrotechnika Fizyka techniczna Matematyka

Inżynieria  
środowiska Transport Budownictwo

Inżynieria  
materiałowa

Mechatronika Energetyka Analityka  
gospodarcza

Zarządzanie 

Nanotechnologia

Rys. 1. Modyfikowane kie-
runki studiów magisterskich 
(II stopnia)
Źródło: opracowanie własne

Architektura

Geodezja  
i kartografia

Mechanika  
i budowa maszyn



10 9 / 2 0 1 8PISMO PG

Z ŻYCIA UCZELNI

Rys. 2. Zakładana 
modyfikacja wybranych 
kierunków studiów II 
stopnia
Źródło: opracowanie własne

Modyfikacja  
programów 

studiów
Nowoczesne  

formy  
kształcenia  

– m.in.  
kształcenie  
modułowe 

Zwiększenie  
liczby zajęć  

praktycznych

Wprowadzenie  
zmodyfikowanych  

i nowych treści  
przedmiotów

Udział  
profesorów  
z zagranicy  

w prowadzeniu  
zajęć

Włączenie  
pracodawców  

w proces  
dydaktyczny

Wprowadzenie  
narzędzi IT 

stosowanych  
przez  

pracodawców

ców w pogłębionej opinii na temat praktycznych 
aspektów modernizowanych programów stu-
diów. Zakłada się, że da to studentom możliwość 
zdobycia praktycznej wiedzy od specjalistów  
z przemysłu i biznesu dostosowanej do aktual-
nych potrzeb społeczno-gospodarczych. Dzięki 
udziałowi pracodawców w procesie kształcenia, 
zwłaszcza na kierunku praktycznym, studenci na-
będą praktycznych umiejętności i będą bardziej 
konkurencyjni na rynku pracy.

W realizacji zmodyfikowanych kierunków 
studiów magisterskich przewiduje się tak-
że udział profesorów wizytujących, tak aby 
studenci mogli zdobyć wiedzę od wysokiej 
klasy specjalistów z zagranicy. Planowane jest 
zatrudnienie 56 profesorów wizytujących na 13 
kierunkach, którzy przeprowadzą łącznie 2185 
godzin wykładów.

W procesie kształcenia wykorzystywane będą 
programy IT pozwalające na zdobycie przez 
studentów umiejętności łączenia pracy laborato-
ryjnej z modelowaniem i symulacjami kompute-
rowymi. Działanie to stanowi kolejną odpowiedź 
na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku 
pracy. Analizy i konsultacje z przedstawicielami 
pracodawców wskazują, że oczekują oni od absol-
wentów umiejętności praktycznych, kreatywnego 
myślenia oraz posługiwania się nowoczesnymi 

narzędziami IT. Projekt przewiduje zakup licencji  
i specjalistycznego oprogramowania dla modyfi-
kowanych kierunków za ponad 2 mln PLN.

W ramach projektu utworzono także nowy 
kierunek o profilu praktycznym na Wydziale 
Chemicznym – inżynieria i technologie no-
śników energii. Program studiów był szeroko 
konsultowany z przedstawicielami otoczenia 
gospodarczego. Uzyskano dużą liczbę deklaracji 
ze środowiska przemysłu o współprowadze-
niu zajęć dydaktycznych. W ramach projektu 
realizowane są zajęcia w laboratoriach wyjazdo-
wych, co pozwala studentom na praktyczne za-
poznanie się z działaniem instalacji przemysło-
wych, sterowni czy symulatorów procesowych. 
Ze strony pracodawców możliwe jest przyjęcie 
studentów na praktyki zawodowe i współpraca 
w zakresie realizacji prac dyplomowych.

Rekrutacja na modyfikowane kierunki 
rusza już w lutym 2019 roku.

MODUŁ II – studia doktoranckie

Celem modułu II jest zdobycie wiedzy na 
najwyższym poziomie oraz uzyskanie wysokiej 
jakości umiejętności przez doktorantów PG po-
przez uzupełnienie dotychczasowego programu 
studiów doktoranckich o dodatkowe działania 
umożliwiające przygotowanie interdyscyplinar-
nych rozpraw z różnych dziedzin nauki/dyscy-
plin, prowadzenie badań w zespołach badaw-
czych oraz środowisku międzynarodowym.

Dotychczas zrealizowano zajęcia soft skills 
„Publikowanie wyników badań w specjalistycz-
nych czasopismach” w maju–czerwcu 2018 
roku. Odbyło się łącznie 15 godzin dydaktycz-
nych dla 72 uczestników (doktorantów). Przez 
wakacje Biuro Projektu Zintegrowany Program 
Rozwoju Politechniki Gdańskiej oraz Dział Spraw 
Naukowych przygotowywały ofertę zajęć dla 
doktorantów w obecnym semestrze. Doktoranci 
mogą zapisać się na następujące zajęcia:
• warsztat pedagogiczny nauczyciela akade-

mickiego;
• metodyka pisania rozprawy doktorskiej;
• inżynieria dużych zbiorów danych.

Oferta zajęć soft skills jest stale uzupełniana  
i poszerzana o kolejne zajęcia, w planach jest re-
alizacja kursów i szkoleń z zakresu nowoczesnych 
metod kształcenia oraz kształcenia na odległość, 
co stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowa-
nie e-learningiem. Doktoranci otrzymują także 
wsparcie językowe: zarówno w formie grupo-
wych kursów na poziomie B1/B2 oraz C1/C2, 
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jak i indywidualnych konsultacji językowych ze 
specjalistami lub native speakerami. 

W czerwcu 2018 roku odbyła się pierwsza 
szkoła letnia, w której wzięło udział 3 wykładow-
ców z zagranicy: prof. Gerhard Sinn, dr Haitham 
Abu-Rub oraz dr Nils Waterstraat, a także prof. 
Marek Izydorek z Politechniki Gdańskiej. Kolejna 
szkoła letnia jest planowana na przełom czerwca 
i lipca 2019 roku.

Moduł II projektu przewiduje także wsparcie 
bezpośrednie doktorantów w postaci stypen-
diów zadaniowych dla 36 doktorantów rocznie 
w kwocie 1600 zł na miesiąc, stypendium na 
pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania 
na okres realizowania zadań za granicą dla 90 
doktorantów (1505 zł na 7 dni) oraz stypendium 
w celu pokrycia kosztów dojazdu 60 doktorantów 
na trwające 3 miesiące staże naukowo-badawcze 
lub przemysłowe (6000 zł). Nabór na 2 ostatnie 
działania jest prowadzony na bieżąco, zaś środki 
przyznawane są na podstawie decyzji Rady Na-
ukowej składającej się z przedstawicieli poszcze-
gólnych Studiów Doktoranckich na uczelni.

W ramach modułu zaplanowano wsparcie 
działań mających na celu umiędzynarodowienie 
prac naukowych. Działania te będą realizowane 
w latach 2021–2022 i polegać będą na pokry-
ciu kosztów publikacji w międzynarodowych 
czasopismach naukowych artykułów 10 najlep-
szych doktorantów w celu ułatwienia im kariery 
naukowej. Przewiduje się także sfinansowanie 
realizacji prac doktorskich z udziałem zagranicz-
nego kopromotora, jak również międzynarodo-
we recenzje dysertacji.

Zapraszamy wszystkich doktorantów do 
korzystania z oferowanego wsparcia. Udział  
w projekcie może stanowić ważne i cenne 
doświadczenie ułatwiające rozwój naukowy na 
wczesnym etapie kariery. 

MODUŁ III – podnoszenie kompetencji 
pracowników naukowych 
i administracyjnych

W ramach modułu III przewiduje się wsparcie 
kadry dydaktycznej, jak również kierowniczej 
i administracyjnej uczelni. Osoby zarządzają-
ce i administrujące Politechniką będą mogły 
uczestniczyć w dostosowanych do ich potrzeb 
szkoleniach komunikacyjnych i managerskich,  
a także przepracować najpoważniejsze wyzwa-
nia zawodowe na sesjach coachingowych.

Równocześnie w ramach modułu III przewi-
dziano działania komplementarne dla modułu 

I, obejmujące szkolenia z kompetencji dydak-
tycznych z nowoczesnych metod wizualizacji 
danych, wystąpień publicznych oraz współpra-
cy i komunikacji ze studentami. Proces dydak-
tyczny na uczelni zostanie wsparty nowocze-
snymi narzędziami informatycznymi, takimi 
jak program Lectora służący do tworzenia 
responsywnych, interaktywnych i multimedial-
nych modułów edukacyjnych pozwalających 
na wykorzystanie ich w systemach uczelni oraz 
oprogramowanie typu ClickMeeting do komu-
nikacji synchronicznej.

Prowadzone będą działania mające na celu 
zdiagnozowanie i wyeliminowanie „wąskich 
gardeł” w najistotniejszych z punktu widze-
nia uczelni procesach zarządczych. Efektem 
realizacji procesu analizy i optymalizacji będzie 
odciążenie kadry dydaktycznej uczelni z zadań 
administracyjnych i umożliwienie jej koncentra-
cji na zadaniach naukowo-dydaktycznych.

Osobnym aspektem optymalizacji procesów 
zarządczych na PG jest utworzenie Project 
Management Office. W ramach tych działań 
planowane jest wszechstronne podniesienie 
kompetencji pracowników odpowiedzialnych 
na uczelni za proces pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, optymalizacja procesów aplikowa-
nia o środki, a także obowiązujących procedur 
realizacji projektów.

Całość działań szkoleniowych i optyma-
lizacyjnych zostanie kompleksowo wsparta 
systemami informatycznymi rozbudowywa-
nymi i dostosowywanymi do nowych potrzeb 
PG. Na szczególne wyróżnienie w tym miejscu 
zasługują prace prowadzące do wprowadzenia 
na Politechnice Gdańskiej jednolitego systemu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentacji oparte-
go na testowanym już od dłuższego czasu na 
uczelni systemie EZD. W ramach projektu prze-
widuje się prace wdrożeniowe implementujące 
system na całej uczelni.

Projekt przewiduje także zakrojone na 
szeroką skalę działania wdrażające nowoczesne 
metody dydaktyki wielokulturowej obejmujące 
między innymi: wspieranie wykładowców  
w kontaktach ze studentami zagranicznymi, co 
przełoży się na podniesienie jakości kształcenia 
i obsługi studentów; stworzenie elektronicz-
nych przewodników dla obcokrajowców na 
temat funkcjonowania uczelni, zawierających 
informacje potrzebne do aklimatyzacji  
w środowisku uczelnianym oraz podnoszące 
bezpieczeństwo studentów w nowym otocze-
niu. Powstaną również krótkie kursy e-learnin-
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Dotychczas udzielone wsparcie w ramach projektu Zintegrowany Program 
Rozwoju Politechniki Gdańskiej

Kadra administracyjna i doktoranci

Wsparcie dla doktorantów zrealizowane w okresie maj–wrzesień 2018 roku:
•	 Sześć szkoleń „Publikowanie wyników badań w specjalistycznych czasopi-

smach”
•	 Interdyscyplinarna szkoła letnia
•	 Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących
•	 Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe
•	 Stypendia zadaniowe dla doktorantów

Szkolenia dla administracji zrealizowane w okresie czerwiec–wrzesień 2018 roku:
•	 P3O® Foundation
•	 Analiza i mapowanie procesów
•	 Przygotowanie wniosku projektowego do konkursu WIDESPREAD-03 – 2018 

(temat: Twinning) programu HORYZONT 2020 – case study
•	 Analiza i mapowanie procesów, II tura

Obecnie trwa realizacja wsparcia dla doktorantów w postaci następujących 
zajęć typu soft skills:
•	 Indywidualne konsultacje z native speakerami
•	 Specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego
•	 Inżynieria dużych zbiorów danych
•	 Metodyka pisania rozprawy doktorskiej
•	 Warsztat pedagogiczny nauczyciela akademickiego
Więcej informacji nt. realizowanych działań i możliwości wsparcia w ramach 
projektu można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/power-zip.

gowe na temat kultury i obyczajów w Polsce 
przeznaczone dla studentów obcokrajowców 
oraz profilowane kursy e-learningowe na temat 
kultury i obyczajów państw pochodzenia stu-
dentów z zagranicy przeznaczone dla pracow-
ników uczelni. Planuje się także stacjonarne 
szkolenia dla kadry akademickiej przybliżające 
aspekty pracy w środowisku wielokulturowym 
oraz osobisty tutoring dla nauczycieli.

W najbliższych miesiącach planowane są 
następujące szkolenia dla kadry dydaktycznej 
uczelni:
• szkolenie z nowoczesnych metod wizualizacji 

danych i tworzenia atrakcyjnych prezentacji 
dla kadry dydaktycznej;

• szkolenie z autoprezentacji i wystąpień pu-
blicznych dla kadry dydaktycznej;

• szkolenie na temat współpracy i komunikacji 
ze studentami dla kadry dydaktycznej;

• szkolenie z obsługi narzędzi informatycz-
nych służących do prowadzenia webinariów, 
spotkań online;

• szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych 
służących do przygotowywania kursów e-
-learningowych.
Szczegółowy program i terminy szkoleń oraz 

warunki rekrutacji są dostępne na stronie https://
pg.edu.pl/power-zip/staze-dydaktyczne.

Zarządzanie projektem

Kierownikiem Projektu jest prorektor ds. orga-
nizacji prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński. Zarzą-
dza on zarówno merytorycznym, jak i formalnym 
aspektem realizacji projektu. W warstwie mery-
torycznej poszczególnymi modułami zarządzają 
Koordynatorzy Merytoryczni Modułów:
• moduł I: prof. dr hab. inż. Władysław Koc;
• moduł II: dr hab. Joanna Janczewska, prof. 

nadzw. PG;
• moduł III: dr Marlena Sawicka.

Zadaniem Koordynatorów Merytorycznych 
jest przede wszystkim koordynacja prac w celu 
osiągnięcia zakładanych efektów zgodnych  
z celami, zakresem, harmonogramem i budże-
tem danego modułu projektu oraz nadzór nad 
jakością tych prac. W module I z Koordynatorem 
Merytorycznym i Biurem Projektu współpracują 
Koordynatorzy Wydziałowi. W module II decyzje 
merytoryczne Koordynatora podejmowane są 
we współpracy z Radą Kierowników Studiów 
doktoranckich. W module III Koordynator 
współdziała z liderami poszczególnych zespo-
łów, które realizują zadania merytoryczne w 
poszczególnych jednostkach administracji PG 
(np. Centrum Usług Informatycznych, Dział 
Zarządzania Jakością, Dział Projektów).

Dla potrzeb realizacji projektu powołano 
specjalną jednostkę administracyjną – Biuro 
Projektu. Biuro koordynuje formalne i meryto-
ryczne aspekty wdrażania działań w poszczegól-
nych modułach. Do zadań Biura Projektu należy 
przede wszystkim przygotowanie dokumentacji 
związanej z realizacją modułów, rekrutacja 
uczestników projektu, kontakty bieżące z NCBR, 
monitoring postępu rzeczowego i finansowego 
oraz koordynacja prac nad projektem z innymi 
jednostkami centralnymi uczelni i z wydziałami. 
Pracami Biura kieruje Koordynator Organizacyj-
ny Projektu – dr Kajetan Lewandowski.

Nad przebiegiem prac w projekcie czuwa 
Komitet Sterujący, który jednocześnie będzie 
ciałem doradczym dla Kierownika Projektu. Rolą 
Komitetu Sterującego będzie opiniowanie stanu 
realizacji przedsięwzięcia. Komitet Sterujący 
zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  
W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 
• prof. dr hab. Piotr Dominiak – prorektor ds. 

internacjonalizacji i innowacji;
• prof. dr hab. inż. Janusz Smulko – prorektor 

ds. nauki;
• dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – 

prorektor ds. kształcenia i dydaktyki;
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Ranking najchętniej wybieranych uczelni 
publicznych w kraju, który opublikowało 

MNiSW, stanowi podsumowanie wyników re-
krutacji do szkół wyższych w roku akademickim 
2018/2019. Z zestawienia wynika, że na Politech-
nice Gdańskiej odnotowano najwięcej, bo aż 
8,8 zgłoszeń w przeliczeniu na jedno miejsce na 
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  
i jednolitych studiach magisterskich. Na drugiej 
w rankingu Politechnice Warszawskiej było 7,2 
chętnych na jedno miejsce.

– Mamy bogatą ofertę dydaktyczną dostosowy-
waną do zapotrzebowania na rynku, nasi absol-
wenci są cenieni przez pracodawców i osiągają 
jedne z najwyższych zarobków spośród absolwen-
tów szkół wyższych w Polsce. Cieszę się, że młodzi 
ludzie to dostrzegają i chcą u nas studiować – 
mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

MNiSW opublikowało także listę najpopular-
niejszych kierunków studiów w roku akademickim 
2018/2019. W pierwszej dziesiątce według ogólnej 
liczby zgłoszeń znalazły się następujące kierunki 

(w kolejności): informatyka, zarządzanie, psycho-
logia, ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość, 
automatyka i robotyka, budownictwo, pedagogi-
ka, logistyka. Natomiast w czołówce zestawienia 
kierunków, na które najtrudniej było się dostać, 
znalazły się m.in. takie kierunki, jak: inżynieria 
farmaceutyczna, inżynieria i analiza danych, tech-
nologia chemiczna czy zarządzanie inżynierskie.

Na studia I i II stopnia na PG w roku akademic-
kim 2018/2019 przyjętych zostało 4385 osób,  
w tym na studia stacjonarne I stopnia – 3366 osób. 
O miejsce na studiach stacjonarnych I stopnia  
i jednolitych studiach magisterskich na PG ubie-
gało się w sumie 29,5 tys. kandydatów. Najwięcej 
chętnych było na kierunki prowadzone na Wy-
dziale Zarządzania i Ekonomii (WZiE): ekonomię 
(33 os./miejsce), zarządzanie w języku angielskim 
(28,8 os./miejsce) oraz analitykę gospodarczą 
(22,5 os./miejsce). 16 osób ubiegało się o jedno 
miejsce na kierunku gospodarka przestrzenna na 
Wydziale Architektury, a 15,3 os. – o miejsce na 
kierunku zarządzenie inżynierskie na WZiE.

Agata  
Cymanowska
Dział Promocji

Fot. Krzysztof Deptuła

Po raz drugi z rzędu Politechnika Gdańska zajęła pierwsze miejsce  
w rankingu najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju 
przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
O jedno miejsce na studiach na PG ubiegało się 8,8 osób.

• Mariusz Miler – p.o. kanclerza;
• Sławomir Halbryt – prezes firmy Sescom.

Najwyższy poziom decyzyjny, nadzorujący 
całość procesów zarządczych na uczelni stanowi 
Rektor Politechniki – prof. dr hab. inż. Jacek 
Namieśnik.

Ponadto dla prawidłowej realizacji działań za-
planowanych w projekcie przewidziano wsparcie 

następujących komórek Politechniki Gdańskiej: 
Dział Zamówień Publicznych, Dział Radców 
Prawnych, Dział Projektów, Dział Rozliczeń 
Projektów, Dział Kształcenia, Dział Zarządzania 
Jakością, Dział Spraw Naukowych oraz Centrum 
Usług Informatycznych.

PG ponownie najpopularniejszą uczelnią  
w Polsce
PG ponownie najpopularniejszą uczelnią  
w Polsce
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Autorzy rankingu podkreślają, że w roku 
akademickim 2017/2018 WZiE PG mógł 

pochwalić się największą liczbą kandydatów 
na jedno miejsce wśród wszystkich wydziałów 
ekonomicznych w kraju. Studia na tym wydzia-
le cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem 
także podczas ostatniej rekrutacji – cztery  
z pięciu kierunków, na które kandydaci apli-
kowali najczęściej, prowadzone są właśnie na 
WZiE.

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG najlepszym 
wydziałem ekonomicznym w północnej Polsce

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ranking najlepszych wydziałów 
ekonomicznych w kraju. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej zajął w tym zestawieniu ósme miejsce, okazując się najlepszym 
wydziałem ekonomicznym w północnej Polsce, natomiast w kategorii jakość 
nauczania uplasował się na piątej pozycji.

Zestawienie „Rzeczpospolitej” zostało 
przygotowane trzeci rok z rzędu. Jego twórcy 
brali pod uwagę takie czynniki, jak średnie 
zarobki absolwentów, czas potrzebny na zna-
lezienie pracy po ukończeniu studiów, liczba 
profesorów i doktorów habilitowanych czy 
liczba studentów z zagranicy. Pełny ranking 
można prześledzić na stronie: https://www.
rp.pl/Biznes/311079962-Najlepsze-wydzialy-
ekonomiczne-w-Polsce-Dobre-studia-nie-
boja-sie-nizu.html.
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Paweł Jacewicz: Wizyta komisji akredy-
tacyjnej AMBA na WZiE PG zakończyła się 
przyznaniem pięcioletniej akredytacji dla 
kierunku International Management (IM). 
Trzeba gratulować? 

Krzysztof Zięba: Jeśli wziąć pod uwagę, że 
pięcioletni okres akredytacji to okres najdłuższy, 
na jaki AMBA przyznaje swoje akredytacje; jeśli 
odnotować, że prowadzony przez nas kierunek 
IM jest jedynym w Polsce, który ma akredytację 
AMBA – to wydaje się, że gratulacje są zasłużo-
ne. Zwłaszcza że ten sukces nie jest sukcesem 
jednej osoby czy kilkuosobowego zespołu. Złoży-
ła się nań mozolna praca wielu osób, poczynając 
od tych, którzy tworzyli podwaliny tego progra-
mu, aż po tych, którzy na co dzień prowadzą 
zajęcia, i tych, którzy na tych zajęciach się uczą.

Czyli to sukces zespołowy? A kto jest kapi-
tanem tego zespołu?

To trudne pytanie. Formalnie taką „kapitań-
ską opaskę” być może powinien nosić opiekun 
kierunku, czyli ja. Ale to nie byłaby prawda – rola 
opiekuna kierunku jest w obecnych uwarunko-
waniach dość ograniczona. Od samego początku 
rozwój kształcenia w języku angielskim był na 
WZiE PG w zdecydowany sposób wspierany 
przez kolejne ekipy dziekańskie. Bez takiego 
wsparcia trudno byłoby osiągnąć jakiekolwiek 
znaczące sukcesy. Tym wsparciem na samym 
początku cieszył się program licencjacki Bachelor 
in Management. Potem uruchomiliśmy IM, a na-

stępnie Economic Analytics. Mieliśmy więc szczę-
ście do dobrych dziekanów, ale trudno byłoby ich 
określić jako owych „kapitanów”. Lwią część pra-
cy, która pozwoliła na znaczną internacjonaliza-
cję kształcenia na WZiE PG, wykonywała i nadal 
wykonuje dr Magdalena Popowska, przez lata 
będąca prodziekanem ds. internacjonalizacji. Jej 
wkład w ten sukces jest nie do przecenienia.

Dlaczego akredytacja AMBA jest taka 
ważna? 

W moim przekonaniu jest ona ważna na dwa 
sposoby. Po pierwsze, międzynarodowa renoma 
takiego stowarzyszenia jak AMBA nadaje nam 
wartościową pieczęć jakości. To potwierdzenie 
bardzo wysokiej jakości kształcenia na tym 
kierunku, które będzie ważne dla zewnętrznych 
interesariuszy naszego wydziału i dla studentów 
rozważających podjęcie studiów na tym kierun-
ku. Drugi niezwykle ważny aspekt tej akredy-
tacji wiąże się z samą procedurą jej realizacji. 
Przygotowanie raportu samooceny wymagało 
zebrania szeregu informacji, skonsolidowania 
rozproszonej dotychczas wiedzy dotyczącej wie-
lu zróżnicowanych aspektów kształcenia na tym 
kierunku. Ta konsolidacja będzie bardzo przydat-
na do dalszego doskonalenia procesów kształce-
nia na IM i tworzenia swoistej, powiązanej z nim 
marki. Sama wizyta akredytacyjna była pewne-
go rodzaju audytem naszych dotychczasowych 
działań i osiągnięć. Audytem surowym, ale 
rzetelnym i obiektywnym. Raport oceny AMBA 

Pierwsza w Polsce akredytacja AMBA  
dla programu studiów magisterskich  
International Management  
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  
Politechniki Gdańskiej

Rozmawia

Paweł Jacewicz
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

Uruchomiony w 2010 roku na WZiE PG kierunek International Management 
(IM) otrzymał – jako jedyny kierunek studiów magisterskich w Polsce – 
międzynarodową akredytację AMBA. O tym, co oznacza ta akredytacja dla 
studentów IM i dla samego wydziału, z opiekunem dydaktycznym tego 
kierunku, prof. Krzysztofem Ziębą, rozmawia Paweł Jacewicz.
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zawiera wskazówki i sugestie dotyczące pożąda-
nych zmian. Będziemy go wnikliwie analizować, 
to dobre źródło inspiracji. 

Skoro jest tak dobrze, to po co coś zmie-
niać?

Zmiany są nieuchronne. Dynamicznie zmienia 
się otoczenie gospodarcze. Zmieniają się też 
same uczelnie, duże zmiany w tym zakresie 
wymuszają nowe regulacje prawne. Wzrasta 
rola nowoczesnych technik w nauczaniu, m.in. 
e-learningu. Na naszym wydziale rośnie liczba 
zagranicznych studentów, są oni niejako natu-
ralnymi odbiorcami dla naszych anglojęzycznych 
kierunków kształcenia, w tym dla IM. Do kolejnej 
akredytacji mamy pięć lat na dokonanie zamie-
rzonych zmian. 

Pięć lat to chyba dużo?
To dużo i jednocześnie mało. W porównaniu 

do tych instytucji, które dostają akredytację na 
rok lub na trzy lata, mamy względny komfort. 
Problem w tym, że gdy akredytacja jest przyzna-
wana na bardzo krótki okres, to zazwyczaj jest 

tak z powodu wielu mankamentów, z których 
część można dość łatwo i szybko poprawić. Przy 
generalnie bardzo pozytywnej opinii, jaką otrzy-
maliśmy, sformułowane przez AMBA sugestie 
dotyczą zmian, których wprowadzenie nie jest 
łatwe. Poprzeczka jest już dość wysoko zawie-
szona. 

W jakim kierunku pójdą te zmiany?
Część zmian nie jest inspirowana raportem 

AMBA. Wynikają one z chęci realizacji założo-
nych przez nas wcześniej celów. Będziemy nadal 
działać w kierunku zwiększenia liczby studentów 
przyjeżdżających do nas z zagranicy. Zarówno 
tych, którzy są uczestnikami programu Era-
smus+ i odwiedzają nasz wydział na semestr lub 
dwa, jak i tych spoza UE, którzy przyjeżdżają do 
nas na pełne studia. Prowadzimy starania, by 
przyjeżdżało do nas więcej visiting professors 
– uznanych naukowców i doskonałych dydakty-
ków z zagranicznych uczelni. Trudniejsza część 
zmian wiąże się z konstrukcją samego programu 
nauczania. Chcemy ją zmienić w taki sposób, 
by nasi studenci, przechodząc z semestru na 
semestr, odbywali coś na kształt „edukacyj-
nej podróży”. By kolejne realizowane przez 
nich przedmioty i treści, jakie owe przedmioty 
zawierają, otwierały im drogą do następnych, 
stanowiąc logiczny i wewnętrznie spójny ciąg. 
Jednocześnie chcemy zsynchronizować studia 
licencjackie Bachelor in Management (BiM) ze 
studiami magisterskimi, jakimi jest kierunek IM, 
by zapewnić pełnię korzyści tym studentom, 
którzy ukończywszy BiM chcą kontynuować 
naukę w ramach IM. Nie jest to łatwe zadanie, 
bo priorytetem pozostaje otwartość kierunku IM 
na osoby, które kończą studia I stopnia na innych 
uczelniach. 

Na zakończenie: czego można życzyć na 
przyszłość?

Mamy świetny zespół ludzi. Mamy środki  
z programu POWER na sfinansowanie kosztów 
wielu zmian. Wiemy, co chcemy osiągnąć. Czego 
nam życzyć? Wytrwałości. I przekonania, że na 
pewno się uda. 

Reprezentaci zespołu pracującego na rzecz przyznania akredytacji AMBA dla kierunku 
International Management oraz Programu IMBA
Fot. Krzysztof Krzempek
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O środki w ramach przedsięwzięcia mogły 
ubiegać się uczelnie akademickie speł-

niające warunki udziału w pierwszej edycji 
programu „Strategia doskonałości – uczelnia 
badawcza” (IDUB), o którym mowa w Konsty-
tucji dla Nauki.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu 
zostaną przeprowadzone analizy ukierunkowa-
ne na opracowanie celów i założeń długotermi-
nowego planu rozwoju uczelni obejmującego  
w szczególności podniesienie międzynarodo-
wej rozpoznawalności działalności naukowej 
uczelni, wzmocnienie międzynarodowej współ-
pracy badawczej, podniesienie jakości kształce-
nia studentów i doktorantów oraz podniesienie 
jakości zarządzania uczelnią.

Wniosek został przygotowany pod kierow-
nictwem prorektora ds. nauki PG prof. Janusza 
Smulko przez zespół, w skład którego weszli: 

Mariusz Madajczyk
Dział Spraw Naukowych

PG laureatem programu „Strategia  
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie w wysokości 700 000 zł  
w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, skierowanym do uczelni, które aspirują  
do statusu uczelni badawczej.

prof. Agata Kot-Wasik (Wydział Chemiczny), 
prof. Beata Basińska (Wydział Zarządzania  
i Ekonomii), prof. Magdalena Gajewska (Wy-
dział Inżynierii Lądowej i Środowiska),  
dr hab. inż. Piotr Płotka (Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki), prof. Krzysztof 
Leja (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Marcin 
Jeżewski (Wydział Inżynierii Lądowej i Śro-
dowiska), Małgorzata Makowiecka, Mariusz 
Madajczyk (Dział Spraw Naukowych).

Finansowanie w ramach programu „Strate-
gia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” uzyska-
ło 19 uczelni, w tym 6 uczelni technicznych.

Prof. Ryszard J. Katulski przewodniczącym  
Rady Naukowo-Technicznej OBR CTM SA

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA powołał 
Radę Naukowo-Techniczną, której przewodniczącym został prof. Ryszard 
J. Katulski z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Prof. Ryszard J. Katulski będzie w ten sposób 
kontynuować swoją współpracę z OBR CTM 

SA. W latach 2007–2016 był przewodniczącym 
Rady Naukowej, która działała bez przerwy od 

momentu nadania firmie w 1987 roku statusu 
jednostki badawczo-rozwojowej przemysłu 
obronnego. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Centrum Techniki Morskiej SA jest jedną  
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z dwóch firm wchodzących w skład Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej SA będących jednostkami 
naukowymi.

– Zadaniem przewodniczącego Rady jest 
koordynacja jej prac, między innymi w zakresie 
doradztwa naukowo-badawczego związanego  
z realizowanymi w CTM pracami o takim charak-
terze – mówi prof. Ryszard J. Katulski.

Dr inż. Andrzej Kilian, prezes zarządu OBR 
CTM SA, w liście skierowanym do prof. Jacka 
Namieśnika, rektora PG, podkreśla, że wybór 
prof. Ryszarda J. Katulskiego na przewodniczą-
cego Rady potwierdza mocną pozycję Politech-
niki Gdańskiej jako środowiska eksperckiego  
i opiniotwórczego.

Politechnika Gdańska współpracuje  
z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum 
Techniki Morskiej SA od ponad trzydziestu lat. 
Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było 

projektowanie i wdrażanie wyspecjalizowa-
nych systemów okrętowych dostarczonych 
Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. 
W 2016 roku przedstawiciele władz PG i OBR 
CTM SA podpisali porozumienie o współpracy, 
którego celem było podjęcie kooperacji  
w zakresie projektowania, budowy i wdraża-
nia szerokopasmowych systemów transmisji 
danych, systemów przetwarzania informacji, 
systemów wykorzystujących energię skierowa-
ną, morskich systemów bezzałogowych oraz 
systemów pomiaru pól fizycznych i demagne-
tyzacji okrętów.

Obie instytucje prowadziły m.in. prace 
związanie z dostawą wyspecjalizowanych 
systemów przeznaczonych dla nowoczesnego 
niszczyciela min Kormoran, który w listopadzie 
2017 roku został przekazany Marynarce Wo-
jennej RP. Politechnika Gdańska dostarcza na 
okręt elementy systemu obrony przeciwmino-
wej w postaci wielomisyjnego pojazdu głębino-
wego Morświn oraz pojazdów jednorazowego 
użytku Głuptak.

– W końcowej fazie uzgodnień formalnopraw-
nych jest umowa pomiędzy PG a OBR CTM SA 
na podwykonawstwo w zakresie realizacji zamó-
wienia złożonego w tej firmie przez Inspektorat 
Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Obejmuje ono wykonanie zestawu urządzeń sys-
temu radionawigacyjnego dla potrzeb operacyj-
nych Marynarki Wojennej RP. W ramach umowy 
zostanie zbadane i wdrożone rozwiązanie tego 
systemu opracowane w Katedrze Systemów  
i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI PG. Głów-
nym przedmiotem umowy będą dwa patenty 
udzielone przez UP RP i trzy rozwiązania know-
-how zarejestrowane w Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej – 
zaznacza prof. Ryszard J. Katulski.

Z profilem naukowym prof. Ryszarda J. 
Katulskiego można zapoznać się na portalu 
MOST Wiedzy.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Studenci zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną poznają zasady planowania  

i zagospodarowania przestrzennego w obsza-
rach na styku lądu i morza. Zdobędą przy tym 
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu urbani-
styki i planowania przestrzennego, gospoda-
rowania obszarami portowymi i strukturami 
portowo-przemysłowymi związanymi z gospo-
darką morską, a także przyrodniczych podstaw 
planowania, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad ochrony ekosystemów na styku lądu  
i morza. Program zajęć obejmuje ponadto me-
tody rozwiązywania konfliktów funkcjonalnych 
i przestrzennych w eksploatacji i wykorzystaniu 
strefy przybrzeżnej oraz współpracę z przed-
stawicielami wielu branż gospodarki.

– Absolwenci zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną będą mogli znaleźć pracę  
w instytucjach rządowych i samorządowych po-

siadających kompetencje w zakresie planowania 
przestrzennego, a także w instytucjach zwią-
zanych z gospodarką morską lub działających 
w strefie przybrzeżnej. Zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/89/EU 
podmioty te będą musiały w najbliższych latach 
wdrożyć zintegrowane zarządzanie obszarami 
i infrastrukturą przybrzeżną – zaznacza dr inż. 
arch. Piotr Marczak, prodziekan Wydziału Ar-
chitektury PG ds. kształcenia i promocji.

Studia na specjalizacji zintegrowane zarzą-
dzanie strefą przybrzeżną trwać będą trzy se-
mestry. Szczegóły dotyczące specjalizacji oraz 
rekrutacji znaleźć można na stronach interne-
towych Wydziału Architektury oraz Politechniki 
Gdańskiej:
• arch.pg.edu.pl/gospodarka-przestrzenna
• arch.pg.edu.pl/nabor-na-studia-ii-stopnia
• pg.edu.pl/rekrutacja

Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną 
– nowa specjalizacja na Wydziale Architektury PG

Jakub Wesecki
Dział Promocji

W styczniu 2019 roku Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej rozpocznie 
rekrutację na nową specjalność w ramach studiów II stopnia na kierunku 
gospodarka przestrzenna: zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. 
Tego typu specjalizacja nie była dotąd realizowana na żadnej polskiej uczelni!

Bremenhafen / Fot. Karolina Krośnicka
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Detale Politechniki Gdańskiej” to druga, po 
wydanym w ubiegłym roku albumie „Kam-

pus Politechniki Gdańskiej. Powstanie  
i rozwój”, publikacja poświęcona architekturze 
najstarszej gdańskiej uczelni. Pierwszą przygo-
tował duet związany zawodowo z politechniką: 
Jakub Szczepański i Krzysztof Krzempek. Przy 
publikacji na temat detali dołączyło do nich 
jeszcze czterech współautorów. Jednym z nich 
jest Klaudiusz Grabowski.

Izabela Biała: Bogactwo detali, które oglą-
damy na historycznych gmachach Politechniki 
Gdańskiej, może wręcz przytłaczać. Skąd 
wziął się ten przepych?

Klaudiusz Grabowski: Cesarz Wilhelm II, 
inicjator powstania uczelni, po obejrzeniu pierw-
szego projektu uznał, że jest on za mało gdański. 

Zadaniem Alberta Carstena, który przejął po po-
przednikach zadanie zaprojektowania i nadzoru 
nad budową Wyższej Szkoły Technicznej  
w Gdańsku (Technische Hochschule zu Danzig), 
było większe nawiązanie do tradycji architekto-
nicznej miasta, a dokładnie do manieryzmu – sty-
lu złotego okresu Gdańska z przełomu XVI i XVII 
wieku. Wilhelm II był zwolennikiem wznoszenia 
nowych budowli odnoszących się do przeszłości 
miejsc, w których powstawały, a architektura 
miała być ważnym ogniwem spajającym społe-
czeństwo, tworzącym wspólnotę.

Na fasadach najstarszych gmachów mamy 
więc bardzo widoczne nawiązania do zabytków 
z Głównego Miasta: Wielkiej Zbrojowni i Zielonej 
Bramy. Albert Carsten celowo jednoznacznie 
nawiązywał do nich, wplatając równolegle odnie-
sienia do nauki i współczesności. Ta synteza sym-

Piękno i symbolika detalu – nowy album  
o architekturze Politechniki Gdańskiej

Rozmawia

Izabela Biała
www.gdansk.pl

Postaci i wzory zdobiące gmachy Politechniki Gdańskiej są jak kod 
obrazkowy, który odczytać można z pomocą pełnego zdjęć albumu „Detale 
Politechniki Gdańskiej”. Z autorami książki rozmawiamy m.in. o obecnej 
na fasadach uczelni symbolice tradycyjnych detali w epoce węgla i pary, 
inspiracjach Alberta Carstena gdańskimi zabytkami, elektrycznych smokach 
i tajemniczym pocałunku.

Fot. 1. Klaudiusz  
Grabowski
Fot. Grzegorz Mehring/ 
www.gdansk.pl

Fot. 2. Krzysztof Krzem-
pek i Jakub Szczepański
Fot. Piotr Niklas
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boliki znanej z okresu manieryzmu, której w epoce 
węgla i pary nadawano często nowe znaczenia, 
jest fascynująca. Myślę, że czytelnicy albumu  
z przyjemnością będą odkrywać razem z nami te 
niespodzianki z fasad, zwłaszcza że politechnika 
to szczytowe w naszym mieście osiągnięcie, jeśli 
chodzi o program ikonograficzny na budynkach.

Jakub Szczepański: Architektura opatrzo-
na detalami „mówiła” do odbiorcy. Na innych 
gdańskich budynkach współczesnych politechnice 
znajdziemy podobny sposób przekazu, w którym 
dekoracje, tak jak często jest właśnie na gma-
chach uczelni, odnoszą się do ich funkcji. Taką 
symbolikę widać choćby na budynku dawnego Za-
kładu Ubezpieczeń (obecnie Komenda Wojewódz-
ka Policji w Gdańsku). Gmach został ukończony 
w rok po pierwszych realizacjach na kampusie 
politechnicznym i także nawiązuje do maniery-
zmu gdańskiego. Na funkcję zakładu ubezpieczeń 
wskazują płaskorzeźby pilnującego psa i piskląt  
w gnieździe.

Dekoracje na gmachach naszej uczelni mają to 
do siebie, że często nie tyle możemy coś z nich od-
czytać, co raczej interpretować, a takich interpre-
tacji niejednokrotnie może być więcej niż jedna. 

Czy „cesarski inwestor” zatwierdzał iko-
nografię dla fasad politechniki? Czy były one 
ujęte w projekcie wykonawczym?

Jakub Szczepański: Na rysunkach architek-
tonicznych detali nie widać i na pewno nie było 
tak, że jakaś komisja zatwierdzała pojedyncze 
propozycje. W dużym stopniu była to odpowie-
dzialność Alberta Carstena, który nadzorował 
ich wykonanie. Detale to jego autorskie dzieło, 
a w niektórych, powtarzających się wielokrotnie 
formach widać jego osobiste upodobania. Motyw 
woluty ujętej w kanciaste obramowanie widnieje 
na fasadach uczelni i w innych gdańskich realiza-
cjach Carstena.

Klaudiusz Grabowski: Zachował się komen-
tarz Carstena z 1907 roku dotyczący Gmachu 
Głównego, w którym tłumaczy, że celowo wpro-
wadził na fasady dużo rzeźb i innych elementów 
z metalu, żeby je urozmaicić. Gmach usytuowany 
jest od północy, więc gra światła jest tam ogra-
niczona. Metalowe dekoracje miały rozrzeźbić 
jeszcze bardziej elewację i wzbogacić ją kolory-
stycznie. Do bieli kamiennego detalu i czerwieni 
cegieł Carsten dołożył zieleniejącą patynę miedzi 
rozbudowanych rzygaczy, rzeźb postaci i cesar-
skich orłów.

Zacznijmy więc od Gmachu Głównego, zde-
cydowanie najbogatszego w wystrój budynku 
w zespole. Gdzie znajdziemy to połączenie 
tradycyjnej symboliki z nowym przekazem 
dotyczącym nauki i epoki przemysłu? 

Klaudiusz Grabowski: Przy wschodnim  
wejściu bocznym do Gmachu Głównego mamy 
zespół detali przedstawiających postaci kobiecą  
i męską, nawiązują one do popiersi znamienitych 
XIX-wiecznych uczonych umieszczonych nad 
portalem głównym. Do Karla Friedricha Schinkla, 
jednego z czołowych architektów tamtej epoki, 
odnosi się alegoryczna postać kobieca z wieżą 
kościoła Mariackiego na głowie, symbolizująca 
architekturę. Po drugiej stronie portalu postać 
męska trzyma na głowie latarnię morską. Ta  
z kolei jest symbolem sztuki budowlanej i odnosi 
się do Ludwiga Hagena, specjalisty budownictwa 
wodnego. Boczny portal po przeciwnej stronie 
poświęcony jest pozostałym dwóm uczonym: 
Ferdinandowi Schichauowi, czyli przedstawicie-
lowi przemysłu stoczniowego, bardzo istotnego 
dla Politechniki Gdańskiej, i Augustowi Borsigowi 
– projektantowi parowozów.

Do pierwszego z nich odnosi się przedstawienie 
z łodzią, do drugiego – lokomotywa. Wszystkie te 
dekoracje jednoznacznie podkreślają najważniej-
sze dziedziny nauki obecne na gdańskiej uczelni. 

Jakub Szczepański: Jednocześnie występują 
tu także mniej jednoznaczne elementy. Pod wieżą 

Fot. 2. Głowa jednej  
z miedzianych postaci 
zdobiących rzygacze 
na fasadzie Gmachu 
Głównego Politechniki 
Gdańskiej, 
prawdopodobnie Her-
mes, uszkodzenia figury 
to ślady po ostrzale  
z 1945 r. 
Fot. Krzysztof Krzempek



22 9 / 2 0 1 8PISMO PG

Z ŻYCIA UCZELNI

kościoła Mariackiego umieszczono węża zjadają-
cego własny ogon – czyli symbol nieskończoności, 
który nie jest już prostym odniesieniem do archi-
tektury. Pokazuje on sposób myślenia o architektu-
rze jako czymś nieskończonym, przetwarzającym 
i tutaj już wchodzimy na poziom interpretacji, co 
tak naprawdę autor miał na myśli. Czy chodziło  
o to, że architektura przetwarza znane już formy  
i w kółko nimi obraca, a może o coś innego?

A może o to, że największe dzieła archi-
tektury są wieczne?

Krzysztof Krzempek: Albo że cały czas poja-
wia się w niej coś nowego.

Jakub Szczepański: I właśnie taki jest ten spo-
sób przekazywania treści: czasem bardzo wprost, 
a czasem możliwych interpretacji jest wiele.

Czy udało się sfotografować wszystkie poli-
techniczne detale? Większość zdjęć prezentu-
je je na wyciągnięcie ręki – z jakiej perspekty-
wy powstawały?

Krzysztof Krzempek: Z perspektywy pod-
nośnika, przez okna albo też przy użyciu tele-
obiektywu – z poziomu terenu. Mam nadzieję, że 
zdecydowaną większość detali sfotografowałem, 
ale nie wszystkie są oczywiście w tej publikacji. 

Wystarczyłoby ich na kilka książek. Staraliśmy się 
pokazać dekoracje z każdego gmachu po trochu, 
ale poza tym jest to także trochę wybór subiek-
tywny. W albumie pokazujemy to, co jest naszym 
zdaniem najciekawsze.

Spójrzmy zatem na tego ciekawego smo-
ka z fasady gmachu Wydziału Elektrycznego 
(obecnie Wydział Elektrotechniki i Automaty-
ki). Ma takie piękne, równiutkie zęby…

Klaudiusz Grabowski: Ale jest groźny, za 
chwilę będzie zabijał! Smok ten symbolizuje 
niebezpieczny aspekt elektryczności, co podkreśla 
jeszcze umieszczona pod nim wiązka piorunów. 
To była przestroga, że trzeba z rozwagą obchodzić 
się z elektrycznością, bo jeśli ktoś tego nie umie, 
może nawet zginąć. To taki uśmiech w stronę 
studentów, by pamiętali o tym, wchodząc w progi 
tego wydziału.

To taka artystyczna wersja tablicy BHP. 
Znajdziemy na uczelni jeszcze inne takie 
przestrogi?

Jakub Szczepański:  Na fasadzie Laborato-
rium Maszynowego, w którym ujarzmiano „groź-
ną energię elektryczną”, także znajdziemy ostrze-
żenia. Mamy tu na przykład bardzo ciekawego 

Fot. 3. Smok na portalu 
gmachu WEiA, uka-
zany na chwilę przed 
atakiem, symbolizuje 
niebezpieczny aspekt 
elektryczności, podkre-
śla go wiązka złotych 
piorunów 
Fot. Krzysztof Krzempek
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lwa pożerającego ludzi, z grzywą z płomieni, które 
prawdopodobnie również symbolizują energię.

Klaudiusz Grabowski: Odnieśliśmy to 
przedstawienie do lwich maszkaronów z Zielonej 
Bramy. One również pożerają ludzkie postaci. 
Warto przypomnieć, że Albert Carsten działał tak-
że przy ochronie zabytków w Gdańsku, miał więc 
doskonałe rozeznanie, pracując nad projektem 
uczelni, znał gdańskie budynki.

A co robi na fasadzie budynku Wydziału 
Elektrycznego całująca się para?

Klaudiusz Grabowski: No właśnie, można by 
się zastanowić, co scena pocałunku ma wspól-
nego ze świątynią nauki? Jest to odniesienie do 
połączenia żywiołów albo do okiełznania przez 
człowieka sił natury. Ten pocałunek to połączenie 
sił Jowisza gromowładnego symbolizującego 
energię i Cerere, która uosabia naturę dającą 
plony (trzyma w dłoni kłosy). Motyw pocałunku 
był zresztą wówczas bardzo na czasie. Pojawia się 
w wielu europejskich dziełach sztuki. Pocałunek 
miał siłę sprawczą, takie rozumienie wywiedzione 
zostało w czasach romantyzmu. Carsten opierając 
się na mocy tego przekazu, stworzył tę intrygują-
cą i zaskakującą na uczelni scenę.

Jakub Szczepański:  Jest ona bardzo okazała  
i dobrze wyeksponowana, bo znajduje się w naroż-
niku budynku.

Jak wyglądają bohaterowie albumu z bliska, 
na wyciągnięcie ręki?

Krzysztof Krzempek:W większości przypad-
ków zadziwiająco dobrze. Zachowały się  
w świetnym stanie, są tylko przykurzone i tylko 
ten ślad czasu na nich widać. Największe znisz-
czenia czy uszkodzenia widnieją na grupach detali 
związanych z rzygaczami na Gmachu Głównym, 
na elewacji północnej, bo żołnierze radzieccy do 
nich strzelali.

Jakub Szczepański: Nawet tam, gdzie nie było 
takiej potrzeby, dekoracje są doskonale wyrzeź-
bione. Jakość i dbałość o szczegóły jest zadziwia-
jąca, ponieważ figury są opracowane nawet z 
tyłu, tam gdzie nie ma możliwości zobaczenia ich 
nawet przez lornetkę, albo w okolicach dachu, 
gdzie także były dla widza niedostępne. Dopiero 
teraz, kiedy kilka lat temu w dachu pojawiło się 
okno połaciowe, możemy zobaczyć na przykład 
doskonale wyrzeźbione paznokcie u dłoni trzyma-
jących ozdobne kule. Nawet kominy na Gmachu 
Głównym opatrzone są wyrzeźbionym w kamieniu 
motywem unoszącego się dymu.

Fot. 4. Niezwykle 
ciekawa, w kontekście 
całego programu iko-
nograficznego uczelni, 
scena pocałunku z na-
rożnika gmachu Insty-
tutu Elektrotechnicz-
nego. Pocałunek w tym 
wypadku symbolizuje 
połączenie siły energii, 
przedstawionej jako 
mężczyzna, z żywiołem 
ziemi wyobrażonej jako 
kobieta
Fot. Krzysztof Krzempek
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Klaudiusz Grabowski: Taka dbałość o całość 
przedstawienia była wyjątkowa. Najczęściej arty-
ści, wiedząc, że dana rzeźba będzie umieszczona 
wysoko, nie opracowywali jej do końca, bo tak 
było taniej i szybciej.

To pokazuje chyba, jak ważną inwestycją 
była budowa politechniki w Gdańsku, skoro 
każdej dekoracji poświęcano wręcz nadmier-
ną uwagę. Nikt się tu nie spieszył…

Jakub Szczepański:  Tak nie można powie-
dzieć. Tempo realizacji było nieosiągalne, jak na 
dzisiejsze czasy. Decyzja o budowie zapadła  
w 1899 roku, a w 1904 roku pierwsze gmachy były 
już gotowe. Teraz samo projektowanie tak obszer-
nego założenia tyle by trwało.

Klaudiusz Grabowski: Do takiego tempa 
najwyraźniej po prostu potrzeba cesarza (śmiech).

Przy całym bogactwie zdobień – czy auto-
rzy albumu mają swoje ulubione detale?

Klaudiusz Grabowski: Suma i jaszczura  
z portali bocznych skrzydeł Gmachu Głównego. 
Sum strumieniem wody wprawia w ruch turbinę, 
a jaszczur napędza koła zębate. Oba zwierzęta 
wytwarzają w ten sposób prąd.

A jaszczur chyba nawet przesyła go dalej – 
wygląda na to, że z jednej strony wyrzeźbio-
no tu kable elektryczne…

Krzysztof Krzempek: Ja najbardziej lubię 
portret pięknej pani w koronie architektonicznej, 
który również znajduje się na portalu bocznym. 
Pod nią znajduje się herb z trzema pszczołami, 
symbolizującymi pracowitość. Cała ta grupa jest 
przepiękna. No i postaci miedziane na rzyga-
czach. Pięknie zrobione, a to jest przecież wykle-
pane z blachy miedzianej. Znowu ta fantastyczna 
precyzja wykonania i pietyzm, mimo że wiadomo 
było, że będą oglądane z odległości 30 metrów.

Jaka jest konstrukcja albumu? W jaki spo-
sób usystematyzowaliście ogrom wątków?

Klaudiusz Grabowski: Jest w nim oczywisty 
podział na rozdziały o kolejnych budynkach,  
a pomiędzy nimi wpletliśmy opowieści o pojawia-
jących się szczególnie często motywach  
i tematach. Omawiamy m.in. symbolikę pochod-
ni, które odnoszą się oczywiście do wiedzy  
i mądrości, ale nie tylko, co zobaczyć można w kil-
kunastu przykładach pochodni oddanych na ele-
wacjach. Są też motywy morskie: flora, fauna, ale 
także technika – tematyka oczywista, ponieważ 
politechnikę zbudowano przede wszystkim po 
to, by rozwijać przemysł stoczniowy w Gdańsku, 
kształcąc specjalistyczne kadry. Jest i uskrzydlone 
koło – motyw eksploatowany na przełomie XIX  
i XX jako symbol rozwoju przemysłu, kolejnictwa  
i technologii.

Niektóre zespoły detali rozebraliśmy „na części 
pierwsze”, żeby urozmaicić lekturę. W książce po-
kazujemy bogactwo programu ikonograficznego 
fasad. Można ją oglądać na wiele sposobów.

Krzysztof Krzempek: Z albumem w ręku 
można spokojnie robić wycieczki tematyczne po 
kampusie: albo wokół jednego budynku, albo 
właśnie pod kątem danego motywu.

Zapomnijmy o „zaliczeniu” wszystkich 
detali na jednym spacerze?

Klaudiusz Grabowski: Na pewno tak! Sami, 
pracując nad książką, musieliśmy się przejść kilka 
razy i pooglądać. Ciężko to ogarnąć za jednym 
zamachem. Ludzie chętnie oglądają bogactwo 
zdobień politechniki, ale nie widzą pewnych rzeczy, 
a bardzo chcą je zobaczyć. Pewne wskazanie, wy-
jaśnienie jest bardzo potrzebne, żeby to ogarnąć.

Wywiad ukazał się 13 listopada 2018 roku na portalu 

www.gdansk.pl.

Fot. 5. Smok karmiony 
węglem przez mężczy-
znę w stroju z epoki
pojawił się jako jeden 
z niewielu elementów 
dekoracji fasady
domu mieszkalnego 
palacza i głównego 
mechanika
Fot. Krzysztof Krzempek
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Scenariusze uroczystych posiedzeń Senatu 
PG od zawsze zakładały, że w chwili wejścia 

Wysokiego Senatu chór miał za zadanie wyko-
nanie „stosownej” pieśni. Tak też dzieje się na 
wielu uczelniach w Polsce, gdzie praktykowany 
jest zwyczaj wykonywania pieśni na tak zwane 
„wejście”. Prawdę mówiąc, zawsze miałem  
z tym mały bądź większy kłopot, ponieważ do 
tej pory nie wiem, co to znaczy ta „stosowna” 
pieśń. Bo przecież owa „stosowność” dla słucha-
cza zawsze będzie inna. Może wykonanie będzie 
za wolne lub za szybkie, a może tekst będzie 
nie taki. Czy lepiej, żeby to był utwór z literatury 
sacrum, czy profanum? Tak więc wykorzystując 
sytuację, jaka powstała przy okazji komponowa-
nia hymnu, zaproponowałem, aby kompozytor 
napisał też fanfary dla zespołu instrumentalne-
go złożonego z czterech trębaczy. Owe fanfary 
oparte są tematycznie na motywach hymnu PG. 
Odtąd zadaniem fanfarzystów jest wykonywa-
nie sygnałów w czasie wejścia i wyjścia Senatu, 
a także podczas dekoracji przez JM Rektora 
nagradzanych osób. 

Nie znam innej uczelni w Polsce, która wypra-
cowała tak szczególny sposób oprawy muzycz-

nej swoich ważnych uroczystości. To  
nas niewątpliwie pozytywnie wyróżnia na tle 
innych uczelni w Polsce. Pojawienie się fanfa-
rzystów na Senatach PG faktycznie podnosi 
uroczysty nastrój, każdy odznaczany lub grupa 
odznaczanych osób może wysłuchać fanfary na 
swoją cześć. Akt dekoracji nie przebiega  
w często niezręcznej ciszy, ale jest podkreślany 
przez stosowny sygnał. Ciekawostką jest też to, 
że do tych zadań zostały wybrane odpowiednie 
instrumenty (cztery trąbki), które nieznacznie 
różnią się od tradycyjnego instrumentu. Jest to 
trąbka pierwotnie zastosowana przez Giuseppe 
Verdiego w operze „Aida” w „Marszu Tryum-
falnym”. Różnica w budowie tego instrumentu 
polega na wydłużeniu czary dźwiękowej, do 
której dodatkowo przypinany jest proporzec lub 
flaga. Nasi sygnaliści przypinają do instrumentu 
oczywiście proporzec PG. Politechniczne fanfary 
zostały opatrzone przez kompozytora tytułami: 
„Bajt”, „Kilobajt” i „Megabajt”. Nazwy sygnałów 
związane są ściśle z czasem ich trwania.

Zespół sygnalistów PG składa się ze stu-
dentów naszej uczelni. Są to: Kamil Wysocki 
(WFTiMS, matematyka finansowa, 5 rok), Paweł 
Rząska (WETI, elektronika, 4 rok) oraz Emil 
Roch (WOiO, oceanotechnika, specjalność: 
budowa okrętów i jachtów, 3 rok). Do niedawna 
czwartym sygnalistą był Karol Kuppe, student 
WETI, który pomyślnie ukończył studia i tym 
samym zwolnił miejsce w zespole. Społeczność 
akademicka PG jest bardzo duża. Z pewnością 
znajdą się w niej osoby grające na instrumencie 
dętym blaszanym, które chciałyby dostąpić 
zaszczytu bycia członkiem politechnicznego 
zespołu. Szczerze zachęcam i serdecznie za-
praszam. To wyjątkowa i odpowiedzialna rola. 
Miłośnikom muzyki posiadającym podstawo-
wą umiejętność gry na trąbce daje możliwość 
kontynuowania pasji muzycznej. Daje również 
możliwość bycia kimś wyjątkowym, bo takich 
wyjątkowych studentów na PG może być tylko 
czterech. 

Zespół Sygnalistów Politechniki Gdańskiej

Mariusz Mróz
Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki

Historia powstania Zespołu Sygnalistów Politechniki Gdańskiej jest całkiem 
krótka, bo rozpoczyna się w 2015 roku. Wtedy to Senat PG zatwierdził 
kompozycję Miłosza Bembinowa jako oficjalny hymn naszej uczelni. 

Zespół sygnalistów,  
od lewej: Paweł Rząska, 
Emil Roch, Kamil 
Wysocki 
Fot. Krzysztof Krzempek
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Na temat tego, co stało się w roku 1982  
i później, rozmawiałem z Adamem Rachwa-

łem, który w owym okresie sprawował realne 
kierownictwo klubu. Mój rozmówca przyniósł 
na spotkanie sporych rozmiarów notes, w któ-
rym zapisane są, tydzień po tygodniu, impreza 
po imprezie, dane dotyczące wszystkich wy-
darzeń w Kwadratowej od końca czerwca 1983 
roku do końca grudnia 1984 roku. Kto grał, ile 
sprzedano biletów, kto pilnował bramki, a kto 
szatni, jak przebiegała zabawa, zapis ewentu-
alnych incydentów – wszystko tam znalazło 
swoje miejsce. Niestety, ze względu na wejście 
w życie przepisów RODO nie można upublicznić 
wielu szczegółów, więc i ja musiałem obejść się 
smakiem, choć pewnie niektóre zapisy mogły 
dodać pikanterii wspomnieniom.

Adam Rachwał: Moja przygoda z Kwadrato-
wą zaczęła się pod koniec lat 70., w roku 1976  
i bodaj 1978 jako student Politechniki dorabia-
łem, stojąc na bramce w klubie albo pracując  
w szatni. Miałem więc dobry ogląd tego, jak klub 
pracuje, kto go odwiedza; z tych miejsc widzi 
się wiele szczegółów, które nie zawsze bywają 
widoczne. 

W 1982 roku uczelnia ogłosiła konkurs na 
ekipę, która podjęłaby się całościowo prowa-
dzenia Kwadratowej. Ja nie mogłem takiej ekipy 
osobiście firmować, bo nie należałem do ulubień-
ców różnego rodzaju władz. Miałem zwłaszcza 
krechę u POP, czyli podstawowej organizacji 
partyjnej uczelni. Więc, o ile pamiętam, materia-
ły konkursowe firmował Zbyszek Jasiński. Był też 
w ekipie Maciek Władyka i jeszcze kilka osób.

Byłem studentem elektroniki, czasem zawie-
szonym studentem, a nawet skreślonym  

z listy studentów. Jednak miałem wcześniejsze 
doświadczenia w prowadzeniu klubu studenc-
kiego, to był spory atut. Kierowałem w trudnych 
ówczesnych warunkach klubem Hi-Fi, a był to 
okres permanentnego braku wszystkiego. Ale ja 
załatwiłem, że piwo do klubu (a piwo to ważny 
element życia klubowego) trafiało bezpośrednio 
z browaru i nigdy go nie brakowało, choć  
w sklepach było rzadko dostępne. Podobnie było 
z nagłośnieniem. Po głośniki, naprawdę niezłe 
jak na owe czasy, na francuskiej licencji, jeździ-
łem do fabryki we Wrześni – i je przywiozłem. 
W Hi-Fi organizowałem „czwartki jazzowe” 
i wówczas poznałem Maćka Sikałę, gdy był 
jeszcze nastolatkiem, a także basistę Mariusza 
Bogdanowicza. Miałem zasadę, by dobrze wy-
nagradzać muzyków – i potem wprowadziłem ją 
również w Kwadratowej. 

Jeszcze w Hi-Fi wypracowałem sobie niezłe 
„układy” w ZSP i one spowodowały, że gdy 
„moja” ekipa wygrała konkurs na prowadzenie 
Kwadratowej, to zostałem kierownikiem z ramie-
nia właśnie ZSP, choć POP to oprotestowała.  
W tej sprawie pozytywną dla mnie decyzję  
wydał sam Tadeusz Fiszbach, członek KW PZPR  
i poseł na sejm. Przypomnę, że w tamtych 
czasach wszystkie ważne i nawet mniej ważne 
stanowiska, również w kulturze, mogli  
otrzymać tylko członkowie PZPR. Gdańsk był 
jedynym wyjątkiem. Szef Rady Okręgowej ZSP 
był bezpartyjny, a ja jako bezpartyjny zostałem 
kierownikiem ważnej bądź co bądź placówki.  
Z ekipą, która wygrała konkurs, można było spo-
ro osiągnąć, gdyż nasz projekt przewidywał ści-
sły podział zadań. Gdy przejmowaliśmy klub, nic 
w nim nie było – rozwalony bar, zniszczone toa-
lety, ściany do renowacji. Mając już wcześniejsze 

Adam Rachwał – nowe impulsy w Kwadratowej

Rozmawia

Stanisław Danielewicz
Akademia Muzyczna  
w Gdańsku

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego epoka kierownika Kwadratowej 
Andrzeja Cykowskiego odeszła do przeszłości. W nowych warunkach, 
w nowej rzeczywistości udało się jednak zachować prawie wszystko, co 
świadczyło o wyjątkowości Kwadratowej na tle plejady pozostałych klubów 
studenckich, a nawet dodać do świetnej tradycji nowe elementy, dzięki 
którym okres po roku 1982 został zapamiętany jako pod wieloma względami 
twórczy. 
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doświadczenia z Hi-Fi, w systemie gwarantują-
cym brak wszystkiego znalazłem odpowiednie 
luki i klub udało się wyremontować. Należało też 
kupić system nagłośnienia i oświetlenia, to też 
się udało. Kupiliśmy w komisie mikrofony Shure, 
wysokiej klasy. W centrali handlowej  
w Warszawie załatwiliśmy enerdowski mikser, 
również telewizory produkcji czechosłowackiej. 
W tym momencie mieliśmy do naszej działal-
ności najlepiej wyposażony klub studencki, to 
dawało dobre podstawy do działalności. Ważne 
były oczywiście finanse. Poprzednio bar w Kwa-
dratowej prowadził Techno-Service, ale udało 
mi się uzyskać zgodę najpierw Rady Naczelnej 
ZSP, a potem Ministerstwa Finansów (tak! Tak 
wysokie progi trzeba było pokonać w tamtym 
systemie!) na prowadzenie baru we własnym 
zakresie przez ekipę klubową. Wina rumuńskie, 
bułgarskie, węgierskie (innych wówczas nie było, 
a i tak były praktycznie nieobecne w sklepach) 
dostawaliśmy prosto z państwowej hurtowni. 
Ponieważ sami nie mieliśmy kuchni, trzeba było 
załatwić catering, to akurat była moja działka. 

Ale najważniejsze było zapewnienie klubowi 
odpowiedniego poziomu występów. Imprezy 
klubowe to były dyskoteki, na zmianę z zespo-
łem. Formuła nie była typowa, acz w Trójmieście 
obecna od lat.

Stanisław Danielewicz: Miała tradycję, 
sam ją współtworzyłem. W 1971 roku, pół 
roku po uruchomieniu przez Franka Wa-
lickiego pierwszej profesjonalnej polskiej 
dyskoteki w Sopocie, ja, Przemek Dyakowski 
i Andrzej Barczyński z ramienia gastronomii, 
uruchomiliśmy w Gdyni pierwszą polską dys-
kotekę z udziałem grającego na żywo zespo-
łu, nazywała się „Disco Rama 111”. Przeboje 
grała Rama 111, popularne utwory w jazzu-
jących opracowaniach, ja prowadziłem część 
dyskotekową, zapraszając również innych 
DJ-ów. A po imprezach tanecznych bywa-
ły jam sessions. Kontynuacją tradycji były 
imprezy w Kaponierze, gdzie z kolei grałem 
jako muzyk w Seaside Dixieland, do części 
dyskotekowej zapraszając znajomych DJ-ów, 
mających podobne co ja wzory estetyczne.  
I tam często imprezy kończyły się jamami.

Ten właśnie model został utrwalony  
w prowadzonej przez nasz zespół Kwadrato-
wej. Sam pracowałeś tam czasem jako DJ, więc 
znasz temat. Największym osiągnięciem było 
jednak podpisanie umowy z muzykami zespołu 
New Coast (Maciej Sikała, Mariusz Buca, Marek 
Baranowski, Piotr Jankowski i inni, były w skła-
dzie drobne fluktuacje). Zadaniem zespołu było 
granie swingowej muzyki tanecznej, przebojów 
z lat 30. i 40., głównie z repertuaru amerykań-
skich big-bandów, ale we własnych aranżacjach 
muzyków New Coastu. Płaciliśmy jako klub nie 
tylko za granie, ale i za aranżacje. To była w pełni 
profesjonalna praca, a stawki dla muzyków były 
naprawdę bardzo przyzwoite.

To prawda. Nawet dziś muzycy tamtego 
składu pytani o Kwadratową wspominają ten 
okres jako zapewniający godziwe warunki 
bytowe, o czym dzisiaj debiutanci na jaz-
zowej scenie (a New Coast to byli przecież 
muzycy początkujący) mogą tylko marzyć.

Zrobiliśmy dla muzyków pulpity z nazwą ze-
społu, zespół miał jednolite stroje, białe koszule 
obowiązkowe.

Bywały imprezy niespodzianki. Na otwarcie 
klubu mieliśmy koncert big-bandu Pieregorólki, 
ze Stanisławem Sojką jako wokalistą. Akurat 
mieli dwa koncerty w Gdańsku i sobie tylko zna-
nymi sposobami namówiłem muzyków, by do-
datkowo zagrali u mnie, inaugurując działalność 
klubu. Po koncercie był jam, podobno niektórzy 
muzycy do dziś go wspominają…
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A końcówka?
Ekipa, która kierowała Kwadratową, to był bar-

dzo zgrany zespół. Można powiedzieć, że prowa-
dzenie klubu to był nasz poligon doświadczalny. 
Eksperyment wypalił, w międzyczasie utworzyli-
śmy spółdzielnię budowlaną, firmy komercyjne, 
pobudowaliśmy dla swoich rodzin domy, weszli-
śmy w nowe obszary działalności. Wszystkiego 
się nie da utrzymać, doba ma tylko 24 godziny. 
Musieliśmy więc klub pozostawić, ale przekaza-
liśmy go w kwitnącym stanie. Naszym kierowni-
kiem programowym w końcowym etapie działal-
ności został Marek Baranowski, który musiał na 
jakiś czas pozostawić granie (kontuzja ręki); mało 
kto tak jak on znał środowisko muzyków. Oprócz 
imprez muzycznych organizowane były wieczory 
filmowe – z kaset VHS odtwarzaliśmy na naszych 
telewizorach zachodnie filmy wówczas w Polsce 
niedostępne, a nawet w pewnym sensie zaka-
zane, w każdym razie niezgłaszane do cenzury. 
Mało kto pamięta, że właśnie w Kwadratowej na 
koncertach debiutowały początkujące wówczas 
zespoły trójmiejskiej nowej fali, w rodzaju Bielizny 
Goeringa, a w okresie swoich studiów w Gdańsku 
u nas właśnie debiutował Muniek Staszczyk,  
o czym chyba dziś nie pamięta.

Działo się! I pozostały dobre wspomnienia.

Na temat historii zespołu w owym okresie 
– w drugiej połowie lat 70. i w pierwszej 

połowie lat 80. – miałem okazję rozmawiać ze 
znanym skrzypkiem (z wykształcenia altowioli-
stą) Leszkiem Bolibokiem, a wiadomości przez 
niego przekazane uzupełnił Lech Makowiecki. 
Obaj muzycy grają dziś w zespole Zayazd.

Leszek Bolibok: Założycielami zespołu byli 
Zbyszek Hofman (grający na gitarze, ban-
jo, mandolinie, również śpiewający) i Rysiek 
Wolbach (gitarzysta i wokalista). Chyba w tym 
pierwotnym składzie, albo niewiele później, był 
też gitarzysta i bandżysta Adam Niedorezo. 
Pierwsze próby odbywały się w klubie AWF Trops, 
ale po pewnym czasie zespół zaczął się pojawiać 
w innych klubach studenckich, nie wyłączając 
Kwadratowej. Zespół mieścił się w kategorii 
tzw. piosenki turystycznej, zwanej też piosenką 
studencką, czyli niegłupie teksty plus muzyka 
w różnych stylizacjach folk. Później ewoluował 
raz w stronę bluesa i rocka, innym razem bliżej 

Rozmawia

Stanisław Danielewicz
Akademia Muzyczna w Gdańsku

Babsztyl  
w Kwadratowej

Nazwa grupy Babsztyl przewija się 
niejednokrotnie we wspomnieniach 
– zwłaszcza muzyków, którzy 
pamiętają, co działo się  
w Kwadratowej w latach 70. i 80. 
XX wieku. Co prawda nie udało się 
ustalić, czy był taki okres, w którym 
Babsztyl występował w charakterze 
rezydenta, grając na wieczorkach 
lub dyskotekach, jednak fakt 
częstego pojawiania się na scenie 
Kwadratowej, a nawet odbywania 
tam prób, nie ulega wątpliwości. 

 Adam Wendt  podczas Koncertu Jubileuszowego 60-lecia 
Kwadratowej
Fot. Julia Kubiak
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bluegrass i country. Wkrótce do tej trójki dołączy-
ła dziewczyna, Czesia (nazwiska nie pamiętam), 
która prawdopodobnie dała impuls do nazwania 
nieformalnej dotąd grupy mianem Babsztyl. I tak 
zostało, choć Czesia długo nie zagrzała miejsca. 
Natomiast dość wcześnie dołączył Lech Mako-
wiecki, no i ja.

Stanisław Danielewicz: Przypominamy 
sobie obaj, że nie jest wykluczone, iż to ja 
ciebie zarekomendowałem do zespołu, jako 
„młodego, obiecującego” skrzypka, ponie-
waż razem współpracowaliśmy wcześniej  
z Tadeuszem Karmazynem.

Leszek Bolibok: Był też drugi skrzypek, Witek 
Muchnicki, przez jakiś czas było więc w składzie 
dwóch skrzypków, potem zostałem ja.

Pamiętam, że pierwszy znaczący koncert  
z zespołem zagrałem w Rzucewie, na dorocznym 
festiwalu Bazuna. Pojechaliśmy też do Krakowa, 
gdzie byliśmy wyróżnieni na Festiwalu Piosenki  
i Piosenkarzy Studenckich. W tamtym okresie ze-
spół inspirował się wyraźnie twórczością Dylana, 
w każdym razie Wojciech Młynarski, który był 
jurorem, był nami wprost zachwycony i widział 
te inspiracje. Ów wyróżniony utwór to „Ballada  
o Jeremiaszu”, inteligentnie napisana pieśń  
w konwencji protest songu, nienachalna, skła-
niająca do myślenia.

Największym sukcesem był jednak występ na 
festiwalu w Opolu, gdzie co prawda nie dostali-
śmy żadnej wielkiej nagrody, wykonując własny 
cover piosenki „W siną dal”, ale za to było siedem 
bisów! Ja jednak wiem o tym tylko z przekazu 
kolegów, bo w ostatniej chwili przed występem 
musiałem się ewakuować do Gdańska – żona 
zaczęła rodzić. 

W tym czasie skład poszerzył się do siedmiu 
osób, była więc w sekcji rytmicznej i gitara baso-
wa, i perkusja. W latach 80. mieliśmy w reper-
tuarze trochę coverów grupy Alabama, którą 
byliśmy zauroczeni. W roku 1985 zespół podzielił 
się – Babsztyl pozostał w trochę okrojonym skła-
dzie, bo Lech Makowiecki założył Zayazd, a ja do 
niego dołączyłem.

Lech Makowiecki: Jeśli idzie o związek ze-
społu z Kwadratową, to był on w pewnym sensie 
symbiotyczny. Ja i Paweł Kasperczyk – autor 
świetnych tekstów – studiowaliśmy na Politech-
nice, więc, siłą rzeczy, gdzie mieliśmy szukać 
wsparcia, jeśli nie w Kwadratowej. Pamiętam, 
jak Andrzej Cykowski, kierownik klubu, załatwiał 
nam – nie wiem skąd, ale załatwił, a było to  
w okresie permanentnych braków – banjo, które 
było ważne dla naszego brzmienia. Przede 
wszystkim jednak mieliśmy w Kwadratowej 
bazę do prowadzenia prób, a kiedy było trzeba – 
miejsce do zaprezentowania nowego repertuaru. 
Później, w latach 80. byliśmy mocniej związani  
z Kaponierą, ale te początki w Kwadratowej były 
dla nas bardzo ważne.

Fot. z archiwum Kroniki Studenckiej
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Adam Wendt: Moja historia jako muzyka 
splata się z historią klubu w dwóch punktach, 
to kilka lat związków intensywnych, w dwóch 
przedziałach czasowych.

Pierwszy okres – lata 1981–1984. Grałem 
wówczas na saksofonie tenorowym, kilka razy 
w tygodniu, w Kwadratowej z zespołem New 
Coast. Jednym słowem – byliśmy „rezydentami”. 
New Coast to zespół swingowy, wykonujący 
swing z lat 40., czyli najpopularniejszą w tam-
tych czasach muzykę taneczną. Wiele utworów 
pochodziło z repertuaru orkiestry Glenna Millera, 
ale nie tylko, bo tamte lata to przecież i Benny 
Goodman, i Artie Shaw, oczywiście Basie i Elling-
ton. Zachowując stylistykę utworów, jednak nie 
kopiowaliśmy aranżacji – my pisaliśmy własne 
aranże. W skład zespołu wchodzili, poza mną, 
Maciek Sikała na tenorze, Grzegorz Nagórski 
na puzonie, Marek Baranowski na kontrabasie, 
Piotr Jankowski na bębnach, Marian Buca na 
fortepianie.

Stanisław Danielewicz: Maciek Sikała 
przed laty, gdy z nim rozmawiałem dla po-
trzeb mojej książki „Jazzowisko Trójmiasta”, 
podawał trochę inny skład, mianowicie do-
datkowo umieścił w nim Marka Górskiego na 
gitarze, a w pewnym okresie Czarka Paciorka 
na fortepianie. Również Baranowskiego miał 
zastąpić po pewnym czasie „Macek” Mackie-
wicz. Pojawiają się też Wojtek Staroniewicz 
na tenorze i Adam Czerwiński na perkusji. 

Co ciekawe, występowaliśmy cztery razy  
w tygodniu, od czwartku do niedzieli, grając 
45-minutowe bloki non stop, na zamianę z 
DJ-em. My zaczynaliśmy, potem wchodził DJ, 
potem znowu zmiana i tak przez kilka godzin. 
Zaczynaliśmy imprezę dość wcześnie, chyba 

wcześniej niż w innych klubach. Pamiętam, że 
często, zanim jeszcze rozpoczęliśmy pierwszy 
set, odwiedzali nas muzycy z Seaside Dixieland, 
którzy po naszym pierwszym bloku wyruszali do 
Kaponiery, gdzie również grali na zmianę z dys-
koteką. My z kolei, po ostatnim bloku utworów, 
wyruszaliśmy do Kaponiery z rewizytą – bo tam 
wciąż Seaside Dixieland był na scenie, a czasem 
można było do nich dołączyć i mieliśmy początek 
jam session. W Kwadratowej jam sessions były 
też regułą, spotykaliśmy się regularnie  
z muzykami spoza Trójmiasta, którzy przyjeż-
dżali na koncerty, ale też we własnym gronie. 
Pewnie dlatego w latach 80. w odwiecznej 
rywalizacji między Żakiem a Kwadratową szala 
wyraźnie przechyliła się na stronę Kwadratowej. 
W muzyce jazzowej i bluesowej działo się  
w Kwadratowej tak dużo, że prymatowi nie moż-
na było zaprzeczyć.

Chcę jeszcze podkreślić, że bardzo dobrze 
układała się współpraca między zespołem  
a kierownikiem klubu Adamem Rachwałem. Może 
dlatego, że oparta była na wzajemnym szacunku, 
dobrze się rozumieliśmy, każdy z nas realizował 
jakąś cząstkę wspólnego zadania. A było to 
zadanie zapewnienia studentom dobrej rozryw-
ki. Muzycy nie narzekali na gaże, zarabialiśmy 
naprawdę nieźle jak na tamte czasy. Poza tym 
klub zapewniał nam udział w koncertach gwiazd, 
które odwiedzały Trójmiasto. My byliśmy bardzo 
młodzi, początkujący, a możliwość zagrania na 
tej samej scenie z Szukalskim, Sojką, Karolakiem, 
Stańko czy String Connection to była nobilitacja. 
Nie sądzę, by dziś gdzieś funkcjonował tak świet-
ny układ między muzykami a organizatorami.

Występowaliśmy na scenie, jak przystało na 
zespół swingowy, elegancko ubrani, w białych 
koszulach, w jednolitych strojach. 

New Coast – era swingowej elegancji  
w Kwadratowej

Rozmawia

Stanisław Danielewicz
Akademia Muzyczna  
w Gdańsku

Gdy mówię Adamowi Wendtowi, że nasza rozmowa będzie dotyczyła 
jego wspomnień związanych z występami w Kwadratowej, twarz muzyka 
rozjaśnia się, a każdy z przywoływanych faktów wyraźnie poprawia 
Adamowi humor. 
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Czy masz jednak jakieś wspomnienia, 
które burzyłyby ten idealny wręcz obraz?

Może nie burzyły, ale to pytanie mi przypo-
mina, że czasem w klubie bywało burzliwie. 
Pamiętam taką sytuację, kiedy ktoś – nie wiem, 
z jakiego powodu, może dla hecy? – na pewnym 
koncercie w Kwadratowej puścił w tańczący 
tłum świecę dymną. Oczywiście nastąpiła 
gromadna i dość bezładna ucieczka, muzycy też 
uciekali. Na scenie jednak pozostał gitarzysta 
Andrzej Stolarz, skądinąd obiecujący karateka, 
który „podkręcił” wzmacniacz i zaczął grać 
„Foxy Lady” Jimiego Hendriksa. 

To wspomnienie z kolei uruchamia inną re-
fleksję. Do Kwadratowej oczywiście przychodzili 
głównie studenci, ale było to miejsce tak modne 
i jedyne w swoim rodzaju (dziś powiedziałbym 
„kultowe”), że nie mogło zabraknąć przedstawi-
cieli półświatka, głównie cinkciarzy. Co ciekawe, 
byli naszymi najbardziej zagorzałymi kibicami, 
znali tytuły utworów, prosili, byśmy zagrali a to 
„In the Mood”, a to „American Patrol” itp.

Wspomniałeś o dwóch okresach twoich 
związków z Kwadratową. Ten drugi okres 
to…?

Po tym, jak z przyczyn naturalnych przestał 
istnieć New Coast, bo muzycy wyjechali na 
studia do Katowic – dołączyłem do Mietek Blues 
Band, z którym już wcześniej miałem okazję wy-
stępować i bardzo dobrze się czułem w składzie 
grającym elektrycznego bluesa. Nie pamiętam, 
jak długo trwała ta współpraca, ale nie był to 
jakiś krótki okres. Na pewno było równie wiele 
imprez jak z New Coast, choć pamiętam, że  
w pewnym okresie przycięto nieco listę, bo gra-
nia były już tylko w piątki, soboty i niedziele.  
W każdym razie MBB stał się nowym rezyden-
tem klubu, a ja jego regularnym członkiem.

Te wspólne imprezy w Kwadratowej pozo-
stawiły w nas ślad nie do zatarcia – aż do chwili 
obecnej wielokrotnie mieliśmy okazje, ja  
i Mietek, współpracować przy różnych projek-
tach bluesowych. Tyle że tamtej atmosfery już 
nie da się przywrócić…

Fot. Julia Kubiak
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TYTUŁ NAUKOWY

tytuł profesora nauk ekonomicznych

Awanse naukowe 

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz

Została zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (wówczas Instytut Nauk Ekonomicznych i Humani-
stycznych) w 1992 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1996 roku na Wy-
dziale Zarządzania i Ekonomii PG, doktora habilitowanego w roku 2004, a tytuł profesora nauk ekonomicznych 
został jej nadany w 2018 roku. Główne obszary jej badań obejmują małe i średnie przedsiębiorstwa, internacjo-
nalizację przedsiębiorstw oraz biznes międzynarodowy. Jest autorką i współautorką kilku książek i kilkudziesię-
ciu artykułów naukowych, uczestniczyła w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. 
Jest członkiem komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz recenzentem 
licznych czasopism.

prof. dr hab. Krystyna Gomółka, prof. zw. PG

Od 1993 roku jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, początkowo w Katedrze 
Politologii i Socjologii, a następnie w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych. Specjalizuje się w dziedzinie 
nauk społecznych: stosunki międzynarodowe, polityki publiczne. Doktorat uzyskała w 1986 roku, habilitację  
w 1995 roku, a profesurę w 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była kierownikiem  
i wykonawcą 3 projektów naukowych: 1 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 2 z Programu Interreg. 
Otrzymała 18 Nagród Rektora za działalność naukową i 3 Nagrody Rektora za działalność organizacyjną.

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

Jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Technologii Polimerów od 2008 roku. W 2007 roku uzy-
skała tytuł doktora nauk technicznych, a stopień doktora hab. otrzymała w 2018 roku w dyscyplinie technologia 
chemiczna. Jej zainteresowania naukowe obejmują biomateriały polimerowe stosowane jako implanty długo-  
i krótkoterminowe, modyfikacje polimerów związkami naturalnymi oraz wytwarzanie filamentów do druku 
3D w technologii FDM. Jest autorką 21 publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz 7 patentów 
krajowych i międzynarodowych. Była kierownikiem 7 projektów badawczych. Została laureatką 12 nagród za 
działalność badawczo-rozwojową, 2 Nagród Rektora PG za działalność dydaktyczną, a w 2010 roku otrzymała 
Nagrodę dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego. 

dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Chemicznym, od 2006 roku  
w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. W 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk 
technicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2018 roku habilitację w dziedzinie nauk rolniczych w dyscy-
plinie technologia żywności i żywienia. Specjalizuje się w analizie zmienności składu mleka ludzkiego wynikają-
cej z czynników fizjologicznych i diety matek. Realizuje projekty z zakresu alternatywnych sposobów utrwalania 
mleka kobiecego o wysokim potencjale wdrożeniowym. Jest współautorką 19 publikacji z listy JCR, 4 zgłoszeń 
patentowych, 1 patentu, 3 podręczników akademickich. Brała udział w realizacji kilku grantów naukowych (KBN, 
MNiSW, NCN). Otrzymała Nagrody Rektora za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną.

tytuł profesora nauk społecznych

STOPNIE NAUKOWE

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych
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stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. inż. Artur Janowski

Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska od 2009 roku (jest również pracownikiem Wydziału Geode-
zji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie). Tytuł zawodowy magistra inżyniera geodezji  
i kartografii w specjalności geodezja gospodarcza uzyskał w 1998 roku. Stopień doktora nauk technicznych  
w dyscyplinie geodezja i kartografia otrzymał w 2003 roku. Stopień doktora habilitowanego w specjalności 
geodezja inżynieryjno-przemysłowa; geoinformatyka uzyskał w 2018 roku. Jest autorem lub współautorem kilku-
dziesięciu prac naukowych. Brał udział w projektach naukowych, wdrożeniowych, opracowaniach i ekspertyzach 
finansowanych przed podmioty krajowe i zagraniczne. Otrzymał 3 Nagrody Rektora PG. Jest członkiem organiza-
cji IEEE oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

dr hab. inż. Rafał Lech

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2006 roku jest zatrudniony w Kate-
drze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku, zaś 
stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w 2018 roku. Jest autorem oraz 
współautorem ponad 100 prac naukowych, w tym 27 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz 2 patentów. Brał 
udział w realizacji 11 projektów badawczych, w tym jako kierownik projektu NCN Sonata związanego z badaniem 
anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, 
m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008), I nagrodę EuMA Young Scientist Prize na konfe-
rencji międzynarodowej, oraz 4 Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe.

dr hab. inż. Agnieszka Ossowska

Ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym w 1999 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych  
w dyscyplinie inżynierii materiałowej uzyskała w 2008 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zespole Bio-
materiałów w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania. Stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii 
materiałowej uzyskała w 2018 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej 
zainteresowania naukowe i prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z modyfikacją po-
wierzchni biomateriałów metalowych, które wpływają na wzrost odporności korozyjnej i wydłużenie stabilności 
długoterminowej. Jest autorką oraz współautorką kilkudziesięciu prac naukowych, w tym: artykułów, patentów, 
projektów i autorskiej monografii naukowej. 

dr hab. inż. Robert Piotrowski

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2001, automatyka i robotyka) oraz Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomii (2002, organizacja systemów produkcyjnych). Od 2005 roku pracuje na WEiA, obecnie w Kate-
drze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską w dyscypli-
nie automatyka i robotyka. W 2018 roku uzyskał stopień doktora hab. Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
modelowania i zaawansowanych metod sterowania obiektami i procesami przemysłowymi. Jest autorem/współ-
autorem ponad 80 artykułów, z których 17 umieszczonych jest w bazie WoS. Brał udział w 1 europejskim  
i 4 krajowych projektach badawczych. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Information Technology 
and Control”. Został nagrodzony przez Rektora PG dwoma nagrodami.

dr hab. inż. Marta Wanarska

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego (2000). W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych  
w zakresie technologii chemicznej. Od 2005 roku jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym w Katedrze Biotech-
nologii Molekularnej i Mikrobiologii. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscy-
plinie biotechnologia uzyskała w 2018 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. 
Prowadzone przez nią badania koncentrują się na mikroorganizmach ekstremofilnych, głównie psychrofilnych  
i termofilnych, oraz ich enzymach. Brała udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Funda-
cję na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, MNiSW oraz NCBR. Jest współautorką publikacji 
naukowych, rozdziałów w książkach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 7 patentów.
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prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. zw. PG

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W 1973 roku uzyskał tytuł mgr. inż.,  
w 1981 roku – stopień dr. nauk technicznych, a w 2006 roku – stopień dr. habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał 
w roku 2017. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Był stypendystą rządu 
francuskiego (1981) oraz pracownikiem naukowym CNRS (1984), a także stypendystą Instytutu Szwedzkiego 
(1991). Tematyka jego prac badawczych dotyczy teorii i projektowania anten planarnych oraz ich układów zasi-
lania. Opublikował blisko 100 prac naukowych. Jest autorem podręcznika z zakresu podstaw teorii anten oraz 
redaktorem monografii z zakresu anten dla techniki radarowej. Laureat nagrody Sekretarza Naukowego PAN, 
nagrody zespołowej MNSzWiT I stopnia oraz szeregu Nagród Rektora PG. 

STANOWISKA
profesor zwyczajny

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro, prof. zw. PG

Pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki od 1997 roku, obecnie pełni funkcję kierownika 
Katedry Algorytmów i Modelowania Systemów. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w za-
kresie informatyki, zaś w 2004 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki 
– badań operacyjnych. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2014 roku. Był uczestnikiem 12 
projektów badawczych (finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN, NCBR), wypromował 4 rozprawy doktorskie. 
Był laureatem m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Tygodnika Polityka 
„Zostańcie z nami” dla młodych naukowców, Nagrody Naukowej Miasta Gdańska „Młody Heweliusz” w kategorii 
nauk ścisłych.

dr hab. inż. Paweł Wierzba

W 1998 roku rozpoczął pracę w Katedrze Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 
W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) w zakresie elektroniki. Jest 
stypendystą programu TEMPUS. W roku 2003 otrzymał roczne stypendium Akademii Fińskiej w VTT Technical 
Research Center of Finland. Habilitację uzyskał w 2018 roku na podstawie osiągnięcia pt. „Wybrane materiały  
i rozwiązania w interferometrycznych układach pomiarowych”. Był kierownikiem dwóch projektów badawczych 
KBN i NCN oraz wykonawcą w czterech innych projektach badawczych. Jest autorem i współautorem ponad 70 
publikacji naukowych, recenzentem. Prowadzi badania w zakresie optycznych technik pomiarowych, w szcze-
gólności interferometrii polaryzacyjnej, sensorów światłowodowych i termicznych detektorów podczerwieni.

dr hab. inż. Kamila Żelechowska

Uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym w 2009 roku. Została zatrudniona na 
stanowisku adiunkta w 2010 roku na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Katedrze Fizyki 
Zjawisk Elektronowych. Od 2014 roku pracuje w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 2018 roku uzyskała stopień dr 
hab. nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2018 roku jest zatrudniona na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego. W swoim dorobku ma 34 publikacje z listy JRC, 16 spoza listy, 3 zgłoszenia patentowe  
i 3 podręczniki akademickie. Jest kierownikiem projektów finansowanych przez NCN oraz NAWA. Jest opiekunem 
dwóch doktorantów. Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (2009–2013, 2016, 
2018), dydaktyczne (2009, 2012, 2017), badawczo-rozwojowe (2018) i organizacyjne (2016).

profesor nadzwyczajny

dr hab. inż. Marek Blok, prof. nadzw. PG

W 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i rozpoczął tam 
pracę w Katedrze Systemów Informacyjnych. Od 2007 roku kontynuuje pracę w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych, 
obecnie jako jej kierownik. Stopień doktora uzyskał w 2003 roku, a doktora habilitowanego w 2017 roku. Zajmuje się 
cyfrowym przetwarzaniem sygnałów telekomunikacyjnych. Jest autorem monografii pt. „Filtry cyfrowe ułamkowo-
opóźniające. Projektowanie metodą okien” oraz autorem i współautorem 81 referatów konferencyjnych i artykułów 
w czasopismach. Był wykonawcą w 5 grantach badawczych, a obecnie jest przewodniczącym komitetu sterującego 
konsorcjum w grancie „Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozy-
torskich i teleinformatycznych Straży Granicznej”. Kilkukrotnie otrzymał Nagrody Rektora PG.
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dr hab. inż. Stefan Dzionk, prof. nadzw. PG

Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn PG. Zatrudniony od 2001 roku na Wydziale Mechanicznym  
w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w Zespole Projektowania i Automatyzacji Procesów 
Technologicznych. Stopnie naukowe doktora (2003) i doktora habilitowanego (2015) uzyskał w dziedzinie 
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn. Jego zainteresowania naukowe związane są z technologią 
maszyn i automatyzacją produkcji, a w szczególności: przyrostowych metod produkcji, geometrycznej struktury 
powierzchni, obróbki wykończeniowej oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych. Jest autorem i współautorem 
ponad 80 publikacji, brał udział w realizacji projektów badawczych MNiSW. Uzyskał Nagrody Rektora PG za 
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz nagrody i wyróżnienia na wystawach i targach.

dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. nadzw. PG

Jest zatrudniony od 2004 roku w Katedrze Analizy Nieliniowej i Statystyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Ma-
tematyki Stosowanej. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał z wyróżnieniem w roku 1985 na Uniwer-
sytecie Gdańskim za rozprawę „Fixed Point Theory for a Class of Nonacyclic Multivalued maps”. Stopień doktora 
habilitowanego nauk matematycznych otrzymał w roku 2013 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
na podstawie osiągnięcia pt. „Niezmienniki topologiczne, w tym uwzględniające symetrie, z zastosowaniami do 
równań i inkluzji różniczkowych”. Był głównym wykonawcą lub wykonawcą w ok. 10 grantach badawczych finan-
sowanych m.in. z KBN. Za pracę naukową był nagradzany Nagrodami Ministra, Rektora UG, Rektora PG.

dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. nadzw. PG

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego (2000) i Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2003) Politechniki Gdań-
skiej. Od roku 2000 jest zatrudniony w Zespole Inżynierii Spajania na Wydziale Mechanicznym. Doktorat obronił 
w 2005 roku, habilitację uzyskał w 2018 roku na macierzystym wydziale. Zajmuje się zagadnieniami spawalności 
stali. Jego dorobek obejmuje około 70 artykułów i 15 ekspertyz. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma 
„Advances in Materials Science”, wiceprzewodniczącym Koła Spawalników przy gdańskim Oddziale SIMP i opie-
kunem Koła Naukowego Spawalników MMA. Był promotorem pomocniczym w dwóch zakończonych przewodach 
doktorskich, a obecnie sprawuje opiekę merytoryczną nad doktorantem (doktorat wdrożeniowy). Brał udział  
w kilku projektach badawczych i został nagrodzony przez Rektora PG czterema nagrodami. 

dr hab. inż. Jan Daciuk, prof. nadzw. PG

Jest zatrudniony na PG od 1988 roku – najpierw w Zakładzie Podstaw Informatyki Wydziału Elektroniki, a od 2004 
roku w Katedrze Technik Programowania (obecnie Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych) Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Doktorat uzyskał w 1999 roku, habilitację w 2017 roku. Zajmuje się wy-
korzystaniem automatów w przetwarzaniu języka naturalnego i mowy. Jest autorem lub współautorem kilkunastu 
algorytmów przyrostowego i półprzyrostowego tworzenia różnego rodzaju deterministycznych automatów, algo-
rytmu przyrostowej minimalizacji deterministycznych automatów skończonych, metod kompresji automatów, 
realizacji funkcji mieszającej. Ponadto jest autorem dwóch pakietów programów i dwóch bibliotek do tworzenia  
i wykorzystywania automatów skończonych do przetwarzania języka naturalnego.

dr hab. inż. Waldemar Jendernalik, prof. nadzw. PG

Od 2001 roku jest zawodowo związany z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Pracuje  
w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych, początkowo zajmował stanowisko asystenta, później adiunkta. 
Doktorat w zakresie elektroniki obronił z wyróżnieniem w 2006 roku. Habilitację uzyskał w 2018 roku uchwałą 
Rady WETI. Specjalizuje się w projektowaniu mikroelektronicznych układów wielkiej skali integracji, m.in. szyb-
kich sensorów obrazu. Uczestniczył w 7 projektach naukowych finansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN. Jest 
autorem i współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach międzynarodowych z listy JCR oraz współauto-
rem dwóch patentów RP. Został wyróżniony Nagrodami Rektora za osiągnięcia naukowe: zespołową I stopnia 
(2001) oraz indywidualną (2006).
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Z ŻYCIA UCZELNI

dr hab. Agata Lisińska-Czekaj, prof. nadzw. PG

Rozpoczęła pracę na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania w 2017 roku. Pracę 
naukową prowadzi w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2013 
roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiając 
monografię pt. „Wielofunkcyjne materiały ceramiczne na osnowie tytanianu bizmutu”. W 2001 roku na Wydziale 
Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obroniła pracę doktorską „Otrzymywanie ferroelektrycznej cera-
miki SrBi3Ti2NbO12 oraz zbadanie jej struktury i właściwości dielektrycznych”. Prowadzi badania naukowe  
w zakresie technologii elektroceramiki, kompozytów polimerowo-ceramicznych i cienkich warstw. Jest autorką 
60 artykułów opublikowanych w czasopismach JCR (indeks Hirscha = 10).

dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. nadzw. PG

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, doktorat uzyskał w 1992 roku, habilitację w 2008 roku w dyscyplinie 
naukowej budownictwo morskie, od 2018 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze 
Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Tematyka badaw-
cza, którą się zajmuje, to oddziaływanie podłoża morskiego, falowania i konstrukcji morskich. Prowadził badania 
naukowe na Uniwersytecie oraz w Instytucie Franziusa w Hanowerze. Uczestniczył w projektowaniu polskiego 
rurociągu podmorskiego. Jest stypendystą prestiżowego stypendium JSPS rządu Japonii. Został wyróżniony 
przez Ministra Transportu i Budownictwa RP za książkę pt. „Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania”. Autor 
kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, laureat Nagród Rektora PG.

dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. nadzw. PG

Od października 2018 roku dołączyła jako prof. nadzw. PG do zespołu Katedry Urbanistyki i Planowania Regional-
nego na Wydziale Architektury. Swoją działalność naukową, obejmującą ponad 100 publikacji, prowadzi  
w dyscyplinie architektura i urbanistyka, koncentrując się na problematyce dynamiki i rozwoju miast. Jej praca 
doktorska, obroniona w roku 2000, została uhonorowana Nagrodą Ministra Rozwoju Regionalnego. Stopień 
doktora habilitowanego uzyskała w roku 2017. Jest uznaną ekspertką w dziedzinie kształcenia urbanistów  
w Europie. W latach 2011–2015 pełniła funkcję Sekretarz Generalnej Association of European Schools of Planning 
(AESOP). Zasiada w zespole Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów przygotowującym Europe-
an Week of Regions and Cities University oraz towarzyszącą temu wydarzeniu Master Class. 

dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, prof. nadzw. PG

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1993), od 1993 roku zatrudniony na Wydziale 
Mechanicznym. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2014 stopień doktora habili-
towanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od początku swojej działalności naukowej zajmuje się 
równolegle dwoma dziedzinami naukowymi. Pierwsza dotyczy materiałów ceramicznych w zastosowaniach 
tribologicznych ze szczególnym uwzględnieniem propagacji pęknięć i zjawisk z tym związanych. Druga dziedzi-
na dotyczy technologii wytwarzania pojemników/opakowań PET metodą rozdmuchu, a w szczególności wdrożeń 
innowacyjnych rozwiązań technicznych w maszynach rozdmuchowych do wytwarzania tego typu opakowań, jak 
również badań naukowych z zakresu zjawisk zachodzącymi w tworzywie PET podczas procesu rozdmuchu.

dr hab. Mariusz Mróz, prof. nadzw. PG

Jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1992 roku, a od 2018 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Stopień doktora sztuki muzycznej uzyskał w 2006 roku na 
UKW w Bydgoszczy, a habilitację w 2017 roku w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest dyrygentem Akademic-
kiego Chóru Politechniki Gdańskiej, z którym koncertuje na scenach krajowych i zagranicznych. Wraz z AChPG 
jest laureatem ponad 50 nagród i wyróżnień na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Został odzna-
czony Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, 
Medalem Heweliusza oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. nadzw. PG

Po ukończeniu studiów z zakresu fizyki technicznej rozpoczął pracę na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej w 1998 roku. Doktorat (2005) i habilitację (2013) uzyskał w dyscyplinie nauk fizycznych. W latach 
2006–2012 przebywał na stażach podoktorskich w Niemczech (Karlsruhe Institute of Technology), Kanadzie (Uni-
versity of Saskatchewan) i USA (University of Florida). Jego zainteresowania naukowe obejmują fizykę molekular-
ną, elektronikę organiczną oraz fotowoltaikę. Opublikował 29 artykułów w czasopismach z listy JCR (indeks Hirscha 
= 13). Obecnie jest członkiem Advisory Panel w „Journal of Physics D: Applied Physics” (kadencja 2017–2018).

dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG

Od 2000 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Doktor 
(2007) i doktor hab. (2018) nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność:  
termodynamika i wymiana ciepła, systemy i urządzenia energetyczne). Jego dorobek naukowo-badawczy to  
3 współautorskie monografie, 9 rozdz. w książkach, 155 art. naukowych, 90 raportów z badań dla jednostek nauk. 
i przemysłu, 4 ekspertyzy, 3 wdrożenia wyników badań. Dorobek wynalazczy to: 3 patenty, 2 wzory przemysłowe 
i 5 zgłoszeń (w tym EPO). Kierownik 1 projektu MNiSW i 4 w ramach Inkubatora Innowacyjności, kierownik B+R 
w 1 projekcie RPOWP, wykonawca w 12 projektach. Laureat nagrody badawczej Siemensa, 3 Nagród Rektora PG 
(w tym nagrody naukowej Sukces Roku 2016), 2 złotych i 2 srebrnych medali na targach innowacji. Członek Sekcji 
Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.

dr hab. Tomasz Jarosław Wąsowicz, prof. nadzw. PG

Jest zatrudniony od 2008 roku w Katedrze Fizyki Zjawisk Elektronowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matema-
tyki Stosowanej. Doktorat z zakresu fizyki atomowej obronił w 2006 roku, a stopień naukowy doktora habilitowa-
nego w dziedzinie nauk fizycznych otrzymał w 2018 roku. Od 2015 roku kieruje Zespołem Spektroskopii Elektro-
nowej. 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 3 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.

dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. nadzw. PG

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od 2002 roku zatrudnionym  
w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 2004 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie 
fizyki, a w 2017 roku stopień doktora hab. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Zajmuje 
się problematyką wykorzystania efektów magnetosprężystych w nieniszczącej diagnostyce stanu materiałów 
konstrukcyjnych wykazujących właściwości ferromagnetyczne. W centrum jego zainteresowań znajdują się 
emisja magnetoakustyczna oraz klasyczny (polowy) efekt Barkhausena. Jest autorem 31 publikacji notowanych 
w bazie WoS oraz około 50 innych publikacji polsko- i obcojęzycznych. Uczestniczył w 7 zagranicznych i ponad 10 
krajowych konferencjach naukowych. Brał udział w 3 projektach finansowanych przez KBN oraz NCBR. 
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NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

Hulajnoga zalicza się do urządzeń transpor-
tu osobistego – określanych skrótowcem 

UTO (w nomenklaturze angielskiej jako PMD 
– Personal Mobility Devices) – które usprawniają 
i przyspieszają poruszanie się w mieście. UTO 
użytkowane są samodzielnie lub w połączeniu 
z dowolnymi środkami transportu zbiorowego 
i indywidualnego. Podobnie jak rower, także 
hulajnoga, dzięki rosnącej popularności, przy-
czynia się do zmiany nawyków transportowych 
mieszkańców współczesnych miast. Do UTO 

zaliczamy wszystkie urządzenia, na których, 
zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, 
możemy poruszać się wyłącznie po chodni-
kach, jako piesi. Są to m.in. hulajnogi, desko-
rolki, longboardy, rolki, wrotki, hoverboardy, 
monocykle, które dotychczas postrzegane były 
przede wszystkim jako forma rekreacji rucho-
wej. Ostatnio jednak uświadomiono sobie ich 
ogromny potencjał w zakresie wzbogacania 
form mobilności miejskiej. Lista ta będzie się 
zapewne wydłużać, bowiem inwencja wynalaz-

Przyjazne miasto i hybrydowa mobilność  
miejska, czyli o hulajnodze naukowo

Małgorzata  
Kostrzewska
Bartosz Macikowski
Wydział Architektury

Hulajnoga postrzegana dotychczas jako dziecięca zabawka staje się 
obecnie naturalnym elementem miejskiego pejzażu. Zwolenników tej 
formy mobilności aktywnej, także dorosłych, podróżujących na „małych 
kółkach”, można coraz częściej spotkać na chodnikach, ulicach i ścieżkach 
rowerowych naszych miast czy choćby na terenie kampusu Politechniki 
Gdańskiej. 

1
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ców i producentów z każdym rokiem dostarcza 
nam nowych rozwiązań, w tym związanych  
z elektromobilnością.

Trend korzystania z różnych form UTO, 
zarówno tych napędzanych wyłącznie siłą 
mięśni, jak i tych wspomaganych elektrycznie, 
jest bardzo widoczny. Dlaczego zatem hulajno-
ga, jako jedna z form UTO, cieszy się rosnącą 
popularnością także wśród dorosłych? Jako 
opiekunowie Koła Naukowego Hulaj Urban 
Squad, działającego na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdańskiej, próbujemy wyjaśniać 
ten fenomen, wykazując także istotny związek 
pomiędzy możliwością jazdy na hulajnodze 
w mieście a zagadnieniami projektowania 
architektonicznego, urbanistycznego i kształ-
towania wysokiej jakości przestrzeni publicznej 
w mieście.

Rozwój urbanistyki

Układ przestrzenny dzisiejszych miast wyni-
ka z przekształceń przeprowadzanych od końca 
XIX wieku, kiedy to nagły rozwój środków 
transportu (kolei, tramwajów, samochodów) 
wymusił przebudowę historycznej tkanki. Bu-
rzono fortyfikacje i niejednokrotnie historyczną 

zabudowę, aby znaleźć miejsce na dworce  
i linie kolejowe, szerokie arterie i bulwary, 
nowe budowle publiczne. Kolejne znaczące 
przekształcenia nastąpiły w wieku XX i wyni-
kały z obowiązującej wówczas doktryny Karty 
Ateńskiej. Dokument ten, będący odpowiedzią 
modernistów na problemy przegęszczonych 
miast epoki industrialnej, zalecał strefowanie 
funkcjonalne, co z kolei przyczyniło się do 
zwiększenia odległości pomiędzy monofunk-
cyjnymi dzielnicami (o charakterze mieszka-
niowym bądź przemysłowym). Negatywnym 
skutkiem takiego planowania jest założenie 
dominującej roli samochodu jako podstawowe-
go środka transportu w mieście. Mimo że wiele 
założeń Karty Ateńskiej zostało zrewidowanych 
i poddanych krytyce w krajach Zachodu już  
w latach 60. i 70. XX wieku, wciąż jeszcze w wie-
lu miastach pokutuje przekonanie, że rozwią-
zaniem problemu zakorkowanych ulic jest bu-
dowa kolejnych nowych dróg dla aut. Niestety, 
liczba samochodów w naszych miastach wciąż 
rośnie, a układy drogowe stały się niewydolne. 
Jeśli do permanentnego zakorkowania dróg 
dodać zanieczyszczenie powietrza spalinami, 
hałas, epidemie chorób cywilizacyjnych wyni-
kających ze zbyt małej aktywności fizycznej  
i złego stanu środowiska zbudowanego, to 
widać wyraźnie, że nasze miasta stoją w obliczu 
realnego kryzysu i żywej konieczności przefor-
mułowania zasad ich funkcjonowania.

Współczesna myśl urbanistyczna skupia 
się na potrzebie rozwiązywania problemów, 
spośród których jednymi z najważniejszych 
są transport i jakość przestrzeni publicznej. 
Ograniczenia przestrzenne, ekologia, a także 
potrzeba fizycznej aktywizacji społeczeństwa 
wskazują na rosnące znaczenie rozwoju trans-
portu publicznego oraz rozwoju mobilności 
aktywnej, opartej na ruchu pieszym, rowero-
wym oraz coraz popularniejszych UTO, w tym 
hulajnogach. Dlaczego zagadnienie mobilności 
w mieście to nie tylko domena specjalistów  
w dziedzinie inżynierii transportu, ale zajmują 
się nim także architekci i urbaniści? Korzystanie 
z transportu publicznego oraz z form mobilno-
ści aktywnej zakłada korzystanie z przestrzeni 
publicznej miasta. Dobrze zaprojektowana, 
wielofunkcyjna, dostępna przestrzeń publiczna 
jest jednym z najważniejszych wskaźników 
jakości życia w mieście. Zła jakość przestrzeni, 
nieuwzględniająca potrzeb współczesnych 
mieszkańców, oraz niewystarczające powiąza-
nia przestrzenne i funkcjonalne mogą sku-

Fot. 1. Berlin, Reichstag. 
Jakość i sposób kształ-
towania nawierzchni, 
zwłaszcza w strefach 
zabytkowych, to istotne 
zagadnienie dostępności 
przestrzeni publicznej
Fot. Bartosz Macikowski

Fot. 2. Łódź, ul. Traugut-
ta. Ulica o uspokojonym 
ruchu bez wydzielania 
stref jezdni i chodnika  
z priorytetem dla 
pieszych i rowerzystów 
(woonerf) jako dostępna 
przestrzeń współdzielo-
na z licznymi usługami, 
małą architekturą i zróż-
nicowanymi nawierzch-
niami dobrej jakości
Fot. Małgorzata Kostrzewska

2
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tecznie zniechęcać do porzucenia prywatnego 
samochodu na rzecz transportu zbiorowego 
lub form mobilności aktywnej.

W przeciwieństwie do założeń Karty Ateń-
skiej, dziś promuje się miasto wielofunkcyjne, 
miasto małych odległości, zwarte (kompak-
towe), ekologiczne, oparte na transporcie 
zbiorowym, przyjazne pieszym i rowerzystom. 
To oznacza konieczność projektowania zinte-
growanych systemów przestrzeni publicznych 
wyposażonych w rozmaite usługi handlu, 
oświaty, zdrowia, powiązanych bezpośrednio 
z funkcją mieszkaniową i systemami zieleni 
miejskiej. Planowanie takiego miasta i dobrej 
przestrzeni wymaga współpracy wielu dyscy-
plin, bowiem dotyczy nie tylko umiejętności 
tworzenia struktur miejskich, ale też obsługu-
jącej je infrastruktury zaprojektowanej przez 
specjalistów różnych branż. To także działania 
„miękkie” w sferze programowania zmian za-
chowań i wzorców działań, w tym także zmiany 
nawyków transportowych. 

Projektowanie uniwersalne

Dlaczego jeszcze, jako architekci, zwracamy 
szczególną uwagę na tak, wydawałoby się, 
„niearchitektoniczny” temat, jakim są „małe 
kółka”? Problem możliwości komfortowego 
korzystania z urządzeń transportu osobistego  
i przestrzeni publicznej miast dotyczy szerokie-
go grona mieszkańców, a nie tylko miłośników 
deskorolek czy hulajnóg. Wszelkie postulaty 
związane z użytkowaniem UTO są zbieżne z 
postulatami projektowania uniwersalnego. Za-
sady projektowania uniwersalnego zakładają, 
że przestrzeń i wszelkie w niej obiekty powinny 
być dostępne dla wszystkich, bez względu na 
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności 
czy wieku. Odpowiedzią jest m.in. likwidacja 
barier architektonicznych, stosowanie dobrej 
jakości nawierzchni czy dostęp do przestrzeni 
publicznej. Do urządzeń transportu osobistego 
zaliczają się bowiem także wózki inwalidzkie, 
balkoniki ułatwiające poruszanie się osobom 
starszym czy mniej sprawnym oraz wózki dzie-
cięce. A zatem jeśli różnego rodzaju bariery 
infrastrukturalne w przestrzeni miejskiej napo-
tykają rolkarze czy miłośnicy hulajnóg, dotkną 
one także osoby starsze, niepełnosprawne, 
rodziców z dziećmi w wózkach, osoby ciągnące 
walizki na kółkach, czy wreszcie… kobiety na 
szpilkach (!). Bariery te mogą wynikać z niewła-
ściwej nawierzchni, nieprzyjaznej „małym kół-

kom”, jaką np. jest fazowana kostka betonowa, 
progi, schody czy bruk w obszarach zabytko-
wych. Innym rodzajem niedogodności jest brak 
powiązań ciągów pieszych i dróg rowerowych  
z przystankami transportu zbiorowego, terena-
mi parkowymi i rekreacyjnymi, wielofunkcyjny-
mi przestrzeniami publicznymi; czasem z kolei 
powiązania te są niewłaściwe (np. niebezpiecz-
ne z uwagi na konieczność przekraczania arterii 
lub korzystania z przejść podziemnych).

Hybrydowa mobilność miejska

Niezwykle istotną zaletą UTO jest fakt,  
że możemy je bezproblemowo przewozić  
w środkach transportu publicznego czy  
w samochodach osobowych. Ten brak ogra-
niczeń jest fundamentalnie ważny, bowiem 
pozwala korzystać z różnych form transportu 
publicznego, skracając np. czas dojścia do nie-
kiedy odległych przystanków. UTO otwierają 
szansę na wypełnienie luki w modelu mobilno-
ści miejskiej, obsługując odległości zbyt duże 
dla pieszych, a zbyt małe dla rowerów, przyczy-
niając się tym samym do rozwiązania tzw. pro-
blemu „pierwszej i ostatniej mili”. Ten rodzaj 
mobilności, oparty na transporcie zbiorowym  
i UTO, określamy w naszych badaniach 
mianem „hybrydowej mobilności miejskiej” 
(HMM). Hybrydowa mobilność miejska to 
model transportu zakładający łączenie różnych 
form mobilności z wykorzystaniem UTO. Pod-
kreślamy, że używając pojęcia „hybrydowy”, 
chcemy „odkleić” to pojęcie od powszechnie 
kojarzonego napędu w pojazdach samochodo-
wych (połączenie silnika spalinowego i elek-
trycznego). Hybrydowość mobilności miejskiej 
to możliwość łączenia różnych form trans-
portu, co skutkuje szeregiem korzyści. Zalety 
HMM w miastach to przede wszystkim zna-
czące przyspieszenie w porównaniu z ruchem 
pieszym (hulajnogą poruszamy się około 3 razy 
szybciej), skrócenie czasu podróży, aktywność 
fizyczna, realizowanie postulatów zrównowa-
żonego transportu, możliwość zabierania urzą-
dzeń ze sobą, a na końcu zaś duża przyjemność 
wynikająca z jazdy na hulajnodze. 

Ważne jest, by podkreślić, że urządzenia 
na małych kółkach nie konkurują z rowerem, 
a raczej dają możliwość użytkowania ich tam, 
gdzie korzystanie z roweru może być kłopotli-
we lub nieefektywne. Można nawet wyobrazić 
sobie sytuację, gdy, w pewnych warunkach, 
będziemy chcieli przesiąść się z hulajnogi np. 
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na rower miejski lub odwrotnie. Możliwość wy-
boru różnych form mobilności, które w danym 
momencie są najbardziej odpowiednie, buduje 
poczucie komfortu i optymalizuje wykorzy-
stanie przestrzeni, co czyni miasto bardziej 
przyjaznym. Dlatego konieczne jest projekto-
wanie dostępnej, bezpiecznej infrastruktury dla 
pieszych, rowerzystów i użytkowników UTO. 
Równie ważna jest koordynacja tych form mo-
bilności z transportem publicznym i projekto-
wanie odpowiednich węzłów przesiadkowych. 
Hybrydowa mobilność miejska i urządzenia 
transportu osobistego znakomicie wpisują się 
w ideę miasta zwartego, dostępnego, ekolo-
gicznego, zdrowego i aktywnego.

Działalność Koła Naukowego Hulaj Urban
Squad

Obserwacja aktualnych trendów, a także 
doświadczenia zebrane podczas pierwszego, 
eksperymentalnego wyjazdu ze studentami 
Wydziału Architektury do Berlina i Szczecina  
w październiku 2016 roku ugruntowały nas  
w przekonaniu, że temat hulajnogi w mieście 
jest interesującym zagadnieniem badawczym. 
Po Berlinie i Szczecinie poruszaliśmy się, rzecz 
jasna, na hulajnogach i deskorolkach oraz 
korzystaliśmy z dostępnych form transportu 
zbiorowego.

W kwietniu 2017 roku na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Gdańskiej, z inicjatywy 
studentów – uczestników wyjazdu do Berlina 
i Szczecina – oficjalnie rozpoczęło działalność 
nowe koło naukowe – Hulaj Urban Squad. 
Głównymi zagadnieniami badawczymi, któ-
rymi zajmują się członkowie koła, są przede 
wszystkim problemy aktywnej mobilności 
miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
„małych kółek” jako istotnego komponentu 
modelu mobilności miejskiej. Eksplorujemy  
i badamy przestrzeń miast podczas wyjazdów 
studyjnych, podczas których, poruszając się na 
hulajnogach, identyfikujemy bariery i uwarun-
kowania aktywnej mobilności. Angażujemy 
się także w działania miejskie na rzecz promo-
wania zrównoważonej i aktywnej mobilności 
miejskiej, współpracując m.in. z Referatem 
Mobilności Aktywnej przy Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku  
i lokalnymi społecznościami. Wyniki naszych 
badań prezentowaliśmy podczas IX Kongresu 
Mobilności Aktywnej w Gdańsku, który odbył 
się w dniach 26–27 września 2018 roku. 

Fot. 3. Szczecin, Centrum Dialogu „Przełomy” (proj. KWK Promes Robert Konieczny). 
Ogólnodostępna przestrzeń publiczna, sprzyjająca różnym formom aktywności i mobil-
ności
Fot. Małgorzata Kostrzewska

Fot. 4. Hulajnoga to także styl życia: Hulaj Urban Squad w OFF Piotrkowska w Łodzi
Fot. Bartosz Macikowski
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Pomimo krótkiej historii Hulaj Urban Squad 
ma już na swoim koncie wiele zorganizowa-
nych przedsięwzięć: wyjazdy studialne do Ber-
lina, Szczecina, Wrocławia, Poznania i Łodzi, 
wycieczki na hulajnogach przybliżające historię 
kampusu PG dla dzieci, młodzieży i rodzin  
w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz dla 
studentów w ramach warsztatów Forum Organi-
zacji i Kół Akademickich. Współpraca z władzami 
i społecznościami lokalnymi zaowocowała m.in. 
warsztatami dla mieszkańców gdańskiej dzielni-
cy Aniołki dotyczącymi kształtowania przyszłej 

Jednym z problemów, które rozwiązujemy, jest 
przegrzewanie się baterii pojazdu elektryczne-

go przy bardzo szybkim ładowaniu. Generowane 
ciepło jest tym większe, im szybciej ładujemy ba-
terię. Prędkość ładowania jest więc ograniczana, 
bo przegrzewanie się baterii skraca jej żywot-
ność, a bateria to jeden z największych kosztów 
w pojazdach. Celem naszego projektu jest stwo-
rzenie układu regulacji temperatury baterii, który 
umożliwi utrzymanie optymalnej temperatury 
baterii nawet w skrajnych sytuacjach, czyli np. 
podczas bardzo szybkiego ładowania czy bardzo 
dynamicznej jazdy – tłumaczy Mariusz Smen-
toch, absolwent Wydziału Mechanicznego PG  
i Imperial College London, prezes spółki Byotta.

System, nad którym pracują inżynierowie, 
ma stanowić połączenie aktywnego układu 
chłodzenia cieczą wykorzystującego wymien-
niki ciepła autorskiej konstrukcji i pasywnego 
chłodzenia z wykorzystaniem materiałów  
o zmiennej fazie. 

– Najprostszym przykładem takiego materiału 
jest wosk, który w czasie topnienia utrzymuje 

Nowa spółka spin-off PG pracuje nad systemem 
chłodzenia baterii do pojazdów elektrycznych

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Byotta, spółka spin-off stworzona przez trzech absolwentów Politechniki 
Gdańskiej, projektuje wysokowydajny układ chłodzenia baterii do pojazdów 
elektrycznych. Ma on pomóc znacznie skrócić czas ładowania baterii, 
jednocześnie wydłużając jej żywotność, a także odzyskiwać część ciepła 
odpadowego do ogrzania pojazdu. Rozwiązanie będzie testowane we 
współpracy z gdyńskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej (PKT).

swoją temperaturę, cały czas przyjmując ciepło 
od otoczenia. Chcemy połączyć te dwie tech-
nologie w jeden sprawnie działający system do 
zarządzania temperaturą pracy baterii, przy 
czym temperatura bezpieczna dla baterii mieści 
się w zakresie 15–35 stopni Celsjusza. Zakłada-
my, że żywotność baterii może zwiększyć się 
nawet kilkukrotnie – mówi Maciej Raczkowski, 
absolwent Wydziału Mechanicznego PG, który 
odpowiada za część projektu związaną z pro-
cesem chłodzenia.

Skrócić ma się za to czas ładowania baterii.
– Świętym Graalem, jeśli chodzi o czas łado-

wania baterii, jest 6 minut, przy czym obecnie 
jest to kilkanaście minut. Zakładamy, że dzięki 
naszym rozwiązaniom uda się do tego Graala 
znacząco przybliżyć – dodaje Raczkowski.

W ramach projektu mają zostać także za-
proponowane sposoby odbioru ciepła  
w trolejbusie.

– Zimą bardzo dużo energii pochodzącej  
z baterii wykorzystywane jest do dogrzewania 
wnętrza pojazdu, przez co zmniejsza się zasięg, 

wizji Parku Steffensa jako strefy aktywności 
i rekreacji, warsztatami w ramach przejazdu 
rowerowego przez Tunel pod Martwą Wisłą oraz 
wydarzeniem „Hulaj przez Gdańsk – małe kółka, 
wielka frajda” zorganizowanego w ramach 
obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. 
Brali w nich udział mieszkańcy Gdańska, których 
członkowie koła starali się przekonywać do 
korzystania z form mobilności aktywnej jako 
istotnego komponentu zdrowego, ekologiczne-
go i przyjaznego miasta.
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W dyscyplinie geoscience sklasyfikowani 
zostali prof. Marek Przyborski,  

dr inż. Grzegorz Nykiel i dr inż. Jakub Szulwic  
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.  
W dyscyplinie environment/ecology znaleźli się 
prof. Błażej Kudłak i prof. Grzegorz Boczkaj  

z Wydziału Chemicznego. Dodatkowo, w kate-
gorii TOP10 poszczególnych czasopism, dr inż. 
Grzegorz Nykiel został sklasyfikowany na miej-
scu 6. oraz 7. w renomowanych czasopismach 
„Sensors” (ISSN 1424-8220) oraz „Remote 
Sensing” (ISSN 2072-4292).

Naukowcy PG wśród najaktywniejszych  
recenzentów według serwisu Publons

Mariusz Madajczyk
Dział Spraw Naukowych

Serwis Publons opublikował pierwsze roczne zestawienie 1 proc. 
najaktywniejszych recenzentów ze świata nauki, obejmujące okres od  
1 września 2017 roku do 1 września 2018 roku. Ranking został przygotowany 
dla każdej z 22 dyscyplin Essential Science Indicators (ESI), które są zgodne 
z Web of Science, najbardziej zaufanym indeksem cytowań dla badań 
naukowych. 

Od lewej: Mariusz Smen-
toch, Maciej Raczkowski, 
Karol Gryń 
Fot. Krzysztof Krzempek

jaki ma trolejbus na jednym ładowaniu. Badamy, 
jak dużo ciepła można odzyskać z baterii,  
i zaproponujemy, w jaki sposób można to ciepło 
wykorzystać. Zakładamy, że uda się odzyskiwać 
więcej ciepła niż dotychczas oraz zapewnić jego 
równomierny odbiór – tłumaczy Karol Gryń, ab-
solwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 
odpowiadający za część projektu dotyczącą IT 
i automatyki.

W ramach kolejnego etapu projektu, we 
współpracy z laboratorium LINTE^2, przygo-
towana zostanie szybka i wydajna ładowarko-
-rozładowywarka, dzięki której będzie można 
symulować skrajne przypadki, zanim bateria 
zostanie umieszczona w pojeździe. W lutym 
przyszłego roku wymienniki ciepła będą testo-
wane z bateriami i materiałem zmiennofazo-
wym jako jeden układ.

Projekt e-Pionier finansuje innowacyjne roz-
wiązania i pomaga w zakładaniu nowych firm 
takich jak Byotta. Wspiera zespoły studentów, 
absolwentów i pracowników PG w rozwiązy-
waniu problemów społeczno-gospodarczych 
zgłaszanych przez podmioty publiczne. Nadal 
poszukiwane są kolejne zespoły. E-Pionier jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa i potrwa do koń-
ca 2019 roku. Więcej informacji znajduje się na 
stronie: http://excento.pl/e-pionier/.

Dodajmy, że inżynierowie ze spółki Byotta 
zakwalifikowali się do programu akceleracyj-
nego MIT Enterprise Forum oraz do szkoły 
mentorów z Polskiego Funduszu Rozwoju. Oba 
programy mają pozwolić zwiększyć ich kom-
petencje biznesowe i szanse na powodzenie 
projektu w zakresie wdrożenia.
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Serwis Publons został założony przez An-
drew Prestona i Daniela Johnstona w 2012 roku 
(początkowo jako Publicons), a jego głównym 
zadaniem było statystyczne opisywanie prak-
tyk recenzowania w nauce w celu zachęcenia 
badaczy do współpracy i przyspieszenia rozwo-
ju naukowego. Wydawnictwo Publons zostało 
zakupione w 2017 roku przez Clarivate Analy-
tics, światowego lidera w dziedzinie zaufanych 

analiz przyspieszających tempo innowacji, 
właściciela Web of Science. 

Serwis Publons jest dostępny za darmo 
dla każdego zarejestrowanego użytkownika. 
Umożliwia on archiwizowanie napisanych 
recenzji, pomaga też zostać znalezionym  
i zaproszonym przez edytorów do recenzowa-
nia artykułów. Niewątpliwą zaletą Publons jest 
możliwość jego synchronizacji z ORCID, dzięki 
czemu przygotowane recenzje są widoczne 
również w tym serwisie. Warto zaznaczyć, że 
zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce to właśnie dane z ORCID będą 
stanowiły źródło oceny jednostek naukowych. 

Więcej informacji o rankingach można znaleźć 
na stronie internetowej https://publons.com/
awards/2018/esi/?esi=16&order_by=place.

Z profilami naukowymi badaczy można 
zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Hannelore Vogt ze Stadtbibliothek Köln 
jest zdania, że biblioteki, które chcą być 

nowoczesne i atrakcyjne dla odbiorców, muszą 
docierać do ludzi na poziomie emocjonalnym 
i tworzyć atmosferę dobrostanu oraz skupić 
się na doświadczeniu klienta i interaktywności. 
Mówiła o tym podczas II seminarium z cyklu 
BIBLIOTEKA NOWA „Nowe koncepcje – nowe 
biblioteki”, organizowanego przez Instytut 
Książki. Pracując z czytelnikami, głównie  
z młodymi ludźmi, studentami Politechniki 
Gdańskiej, dochodzimy do podobnych wnio-

sków. Biblioteka jest atrakcyjnym miejscem nie 
tylko ze względu na swoją ofertę (wartościowa 
literatura i najnowsze źródła rzetelnej informa-
cji), ale również dzięki spójnej i funkcjonalnej 
przestrzeni oraz satysfakcjonującej czytelnika 
obsłudze. 

Sidsel Bech-Petersen, specjalistka ds. 
rozwoju bibliotek z Danii, idzie o krok dalej: jej 
zdaniem przepisem na sukces biblioteki jest 
przesunięcie punktu ciężkości na kilku polach. 
Przede wszystkim z dostarczyciela informacji, 
która dziś jest ogólnodostępna, biblioteka 

Mrugnięcie okiem do czytelnika,  
czyli Biblioteczny Hufiec Pomocy (BHP)

Katarzyna  
Błaszkowska
Biblioteka PG

Ludzie, którzy się nigdy nie śmieją, nie są poważni.  
A. Allain

Tworzącym biblioteki od zawsze przyświecała jedna idea: ma to być miejsce 
przechowywania książek i zabezpieczania dziedzictwa. Dziś funkcja ta 
jest uzupełniana przez czynnik ludzki. Bibliotekarze na całym świecie 
w centrum swoich działań stawiają człowieka i jego potrzeby. Potrzeby 
zmieniające się w ostatnich latach szczególnie szybko.
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powinna stać się przestrzenią doświadczenia, 
które zdobyć można jedynie w bibliotece. Fak-
ty i informacje powinny być dopełnione przez 
wiarygodność i doniosłość – biblioteka może to 
wszak zagwarantować. Sidsel Bech-Petersen 

postuluje także, by poczucie humoru zastąpiło 
powagę (często automatycznie kojarzącą się  
z biblioteką…), a podejście neutralne – emocjo-
nalne.

Preludium

Dwa ostatnie postulaty specjalistki z Danii 
były dla nas szczególnie mocną inspiracją, by 
wyjść zza bibliotecznego biurka, a nawet skru-
szyć odrobinę cokół, na którym stoi Biblioteka 
PG. Pierwsze próby podjęliśmy w grudniu 
ubiegłego roku, podczas organizowanej na 
Dziedzińcu Fahrenheita „Wystawy książek za-
granicznych”. Nie była to jednak tylko zabawa. 
Odwiedzających wystawę informowaliśmy  
o szeroko rozumianej ofercie biblioteki – ale  
w niekonwencjonalny sposób – poprzez 
konkurs dotyczący m.in. zbiorów, zasobów 
elektronicznych, zasad ich udostępniania oraz 
usług świadczonych przez Bibliotekę PG. Wielu 
studentów I roku potraktowało go, ku naszej 
radości, jako uzupełnienie kursu biblioteczne-
go. Co bardzo istotne – dzięki wyjściu  
z biblioteki dotarliśmy także do tych odbior-
ców, którzy nigdy dotąd w Bibliotece PG nie 
byli. Bardzo dobre przyjęcie naszej propozycji 
sprawiło, że zaczęliśmy szukać kolejnej okazji, 
by wyjść z biblioteki i opowiadać o jej usługach 
w nieco lżejszy sposób. 

– Okazja taka sama nas znalazła – mówi  
Urszula Szybowska z Sekcji Informacji Na-
ukowo-Technicznej Biblioteki PG. – Dzięki 
współpracy Biblioteki PG ze Stowarzyszeniem 
BEST (Board of European Students of Techno-
logy) wiosną tego roku mogliśmy towarzyszyć 
uczestnikom corocznego Europejskiego Konkursu 
Inżynierskiego EBEC. Przygotowane przez nas 
stoisko informacyjne przeżywało prawdziwe 
oblężenie. Po części pewnie dlatego, że potrak-
towaliśmy naszą misję z przymrużeniem oka, 
proponując studentom m.in. rozwiązywanie 
bibliotecznych krzyżówek.

Oba te doświadczenia sprawiły, że zakiełko-
wał pomysł większej akcji, skierowanej głównie 
do studentów I roku. Bardzo mocną motywacją 
do powołania Bibliotecznego Hufca Pomocy  
(o którym słów kilka za chwilę) były zaskoczone 
twarze studentów przychodzących pierwszy 
raz do Biblioteki PG dopiero pod koniec swojej 
edukacji, z kartą obiegową. Często słyszeliśmy 
słowa: „O! Ale ładna biblioteka! Szkoda, że nie 
trafiłem tu wcześniej!” lub „Jestem tu pierwszy 
raz, nie wiedziałam, że tu jest taka biblioteka!”.

Akcja „Biblioteczny Hufiec Pomocy” na terenie kampusu PG
Fot. Mirosław Opolski
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BHP na kampusie PG

Wyciągając lekcję ze wszystkich tych do-
świadczeń, metodą burzy mózgów stworzyli-
śmy brygadę BHP (Biblioteczny Hufiec Pomo-
cy). Zależało nam, by opowiedzieć o istnieniu 
biblioteki studentom Politechniki Gdańskiej 
– polskim i zagranicznym – na samym początku 
ich drogi akademickiej, stąd decyzja, by prze-
prowadzić akcję w październiku. Zaopatrzeni 
w materiały informacyjne o Bibliotece PG i jej 
filiach na wydziałach oraz tablet – by dokładnie 
pokazać każdemu, gdzie szukać katalogu, baz 
danych, książek elektronicznych etc. – ruszy-
liśmy na obchód kampusu PG. Przez tydzień, 
uzbrojeni w kolorowe kaski – by zwracać na sie-
bie uwagę – odwiedziliśmy wszystkie wydziały 
Politechniki Gdańskiej. Magnesem dla studen-
tów był biblioteczny konkurs oraz skrzyneczka 
z drobnymi upominkami dla każdego, kto 
zechciał poświęcić nam parę minut.

Młodzi ludzie reagowali na nas z uśmiechem 
i sympatią, gdy zagadywaliśmy ich w drodze 
na zajęcia czy podczas przerwy. „Wydaje mi 
się, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu 
z czytelnikiem. Jeśli student zobaczy, że w bi-
bliotece pracują normalni, sympatyczni ludzie, 
przekona się, że to, co biblioteka oferuje, może 
faktycznie pomóc mu w nauce – chętnie do bi-
blioteki przyjdzie” (Maria Jęczewska, stażystka 
z Biblioteki PG, biorąca udział w akcji BHP). 
„Myślę, że skuteczność tego pomysłu polegała 
na tym, że było to działanie w dużej mierze 
spontaniczne, a nie wyreżyserowane – to także 
dlatego studenci tak chętnie brali w tym udział” 
(Żaneta Masłowska, stażystka z Biblioteki PG, 
biorąca udział w akcji BHP). Akcja była promo-
wana na bibliotecznym profilu facebookowym 
– tu również miała grono sympatyków, także 
wśród bibliotekarzy z innych bibliotek akade-
mickich.

Biblioteczny Hufiec Pomocy jest udaną 
realizacją postulatów przedstawionych przez 
Hannelore Vogt ze Stadtbibliothek Köln, której 
wystąpienie na seminarium BIBLIOTEKA NOWA 
przywołałam na początku tego tekstu. Hannelo-
re Vogt apeluje do bibliotekarzy: „Nie narzekaj 
zbyt dużo! Przekazuj pozytywne informacje! Za-
skakuj! Rób rzeczy nieoczekiwane! Przedstawiaj 
swą codzienną pracę w odmienny sposób  
i przyciągaj uwagę”. Jak mówi Urszula Szybow-
ska, jedna z pomysłodawczyń Bibliotecznego 
Hufca Pomocy: „ciąg dalszy nastąpi…”

Niniejsze opracowanie jest pierwszym frag-
mentem 3-częściowego szkicu popular-

nonaukowego poświęconego najważniejszym 
osiągnięciom w dziedzinie algorytmiki teore-
tycznej. Jest to w istocie wznowienie i posze-
rzenie odpowiedniego szkicu, który ukazał się 
dokładnie 8 lat temu na łamach „Pisma PG”. 
Redakcja naszego czasopisma uznała bowiem, 
że sztuka programowania komputerów jest na 
tyle ważna, iż warto wrócić do tej tematyki.

W pierwszym odcinku tryptyku wprowadzi-
my w arkana złożoności obliczeniowej  
i sztuki programowania komputerów. Drugi 
fragment cyklu poświęcony zostanie proble-
mowi programowania liniowego, który wywarł 
ogromny wpływ na życie milionów ludzi, oraz 
zagadnieniu znajdowania dużych liczb pierw-

Cztery algorytmy,  
które wstrząsnęły 
światem 
Część I: Rys historyczny

Marek Kubale
Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki

W dzisiejszej dobie komputery 
zdobyły sobie prawo obywatelstwa 
we wszelkich sferach działalności 
ludzkiej. Nauczanie programowania 
prowadzi się na każdym szczeblu 
edukacji. Ale czy wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że 
komputer to nie tylko sprzęt, lecz 
i oprogramowanie? Czy wiemy, 
które wynalazki w dziedzinie 
oprogramowania wywarły 
bezpośredni wpływ na jakość 
naszego życia?
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szych, a więc problemowi ściśle związanemu 
z bezpieczeństwem naszych pieniędzy zdepo-
nowanych w bankach. W trzeciej części cyklu 
zaprezentujemy zagadnienie przyjaznego ryso-
wania grafów, czyli obiektów, które pojawiają 
się na ekranach każdego chyba monitora, oraz 
omówimy algorytmy dla szybkiego mnożenia 
macierzy. 

Rys historyczny

Przez wieki nie było formalnej definicji 
algorytmu. Mimo to od czasów starożytnych nie 
martwiono się tym specjalnie, tylko tworzono 
opisy rozwiązywania różnych problemów (nie 
wyłączając problemów kulinarnych) i dzisiaj na-
zywamy je algorytmami. Nawet konstruktorzy 
pierwszych liczydeł, kalkulatorów i maszyn cy-
frowych nie dociekali specjalnie, jak zdefiniować 
to, co da się wykonać za pomocą ich urządzeń. 
Dzisiaj powiemy nieformalnie, że algorytm to 
jednoznaczny sposób przetworzenia w skończo-
nym czasie pewnych danych wejściowych do 
pewnych danych wyjściowych (wyników).

Popularna „Encyklopedia Algorytmów”, naj-
pełniejsze kompendium wiedzy o algorytmach 
komputerowych, formułuje 370 problemów  
i sposobów ich rozwiązywania. Jest więc oczy-
wiste, że opracowanie niniejsze musi ograni-
czyć się do zarysowania postępu w kilku wy-
branych dziedzinach, tym bardziej że historia 
algorytmiki, czyli nauki o algorytmach, sięga 
czasów starożytnych. Dlatego spośród kilkuset 
problemów algorytmicznych zdecydowaliśmy 
się wybrać cztery najbardziej spektakularne, 
kierując się wagą ich zastosowań praktycznych 
oraz wpływem na rozwój informatyki jako 
dyscypliny naukowej. Intencją autora było 
uwolnienie czytelnika od konieczności zagląda-
nia do Internetu w celu poszukiwania definicji 
napotykanych tu pojęć. Tym niemniej taki krok 
jest ze wszech miar zalecany.

Historię algorytmiki dzielimy na dwa 
okresy: przedkomputerowy, sięgający połowy 
ubiegłego stulecia, i współczesny. Jako pierw-
szy nietrywialny algorytm uznaje się liczący 
blisko 2500 lat algorytm Euklidesa, służący do 
obliczania największego wspólnego dzielnika 
dwóch liczb naturalnych. Algorytm ten znany 
był już wcześniej, ale opisał go dopiero Euklides 
ok. roku 300 p.n.e. w swym epokowym dziele 
„Elementy”.

Drugim algorytmem wartym wzmianki 
był zastosowany około roku 100 n.e. sposób 

sprawdzania liczby żołnierzy stojących  
w szykach zwartych, stosowany przez chiń-
skich generałów. Dzisiaj algorytm ten znany 
jest pod nazwą chińskiego twierdzenia  
o resztach.

Na przełomie XIX i XX wieku matematyków 
zainteresowało udzielenie odpowiedzi na 
dość ogólne pytania: co można obliczyć, jakie 
funkcje są obliczalne, dla jakich problemów 
istnieją algorytmy i ogólniej – czy wszystkie 
twierdzenia matematyczne można udowod-
nić (lub obalić)? W 1900 roku wielki uczony 
niemiecki David Hilbert wśród 23 wyzwań dla 
matematyków zaczynającego się stulecia jako 
dziesiąty problem sformułował pytanie: czy 
istnieje algorytm, który dla dowolnego równania 
wielomianowego wielu zmiennych o współczyn-
nikach całkowitych znajduje rozwiązanie  
w liczbach całkowitych? Dopiero po siedemdzie-
sięciu latach matematyk rosyjski Jurij Matijasie-
wicz odpowiedział negatywnie na to pytanie. 
Dziesiąty problem Hilberta wywołał olbrzymie 
zainteresowanie obliczalnością, czyli dziedziną, 
która zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi 
m.in. na pytanie, jakie problemy mają rozwiąza-
nie w postaci algorytmu, a jakie go nie mają.

W roku 1936 słynny matematyk brytyjski 
Alan Turing opublikował rozprawę „O liczbach 
obliczalnych z ich zastosowaniem dla proble-
mu rozstrzygalności”. Odpowiedział w niej na 
najważniejsze pytanie, jakie stawiali sobie na 
początku XX wieku matematycy i filozofowie 
matematyki: czy da się stworzyć maszynę, 
która będzie rozstrzygać automatycznie, bez 
udziału człowieka, prawdziwość twierdzeń 
matematycznych? Turing w błyskotliwy sposób 
wykazał, że taka maszyna nigdy nie powstanie. 
W swoim dowodzie wykorzystał pojęcie abs-
trakcyjnej maszyny obliczeniowej, która wyko-
nuje proste operacje na napisach według ściśle 
ustalonych reguł, które dziś nazwalibyśmy 
algorytmem. O maszynie tej, nazwanej potem 
jego imieniem, uczą się studenci informatyki, 
jako o teoretycznym modelu komputera, który 
w praktyce powstał dopiero kilka lat później.

Pierwsze elektroniczne maszyny cyfrowe 
(komputery) zostały skonstruowane w czasie 
drugiej wojny światowej. Miały one rozmiary 
dużych pomieszczeń i wyposażone były  
w moc obliczeniową miliardy razy mniejszą 
od współczesnych komputerów osobistych. 
Algorytmika, jako gałąź matematyki, zyskała 
jednak nowe bodźce swego rozwoju. Postęp 
był tak szybki i wszechstronny, że trudno wy-
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starcza pomysłowości, aby taki szybki algo-
rytm zaimplementować (P = NP). Zatem gdyby 
udało się udzielić pozytywnej odpowiedzi na 
to pytanie, to wspomniane problemy NP-trud-
ne uzyskałyby nowe rozwiązania efektywne 
obliczeniowo. Niestety (albo na szczęście, dla 
bezpieczeństwa naszego i naszych pieniędzy) 
taka perspektywa jest mało prawdopodobna 
i trwają intensywne prace mające na celu wyka-
zanie, iż P ≠ NP.

Odnotujmy na marginesie, że spośród 7 
problemów otwartych pozostało 6, gdyż jeden 
z nich (hipoteza Poincarégo) został już rozwią-
zany w roku 2003. Nie oznacza to jednak, że 
nagroda została wypłacona. Autor rozwiązania, 
matematyk rosyjski Grigorij Perelman, odma-
wia przyjęcia pieniędzy (w istocie odmawia nie 
tylko przyjęcia tej i innych nagród, ale i wszel-
kich kontaktów z mediami). Całkiem ostatnio  
w prasie ukazała się informacja, że brytyjski 
matematyk Sir Michael Atiyah właśnie przed-
stawił przełomowy dowód na prawdziwość 
hipotezy Riemanna. Jak wiadomo, licząca 160 
lat hipoteza dotyczy rozkładu liczb pierwszych. 
Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że dowód 
Atiyaha jest poprawny, jego autor odbierze 
nagrodę miliona dolarów, gdyż problem ten 
należy również do 7 problemów milenijnych.  
O liczbach pierwszych będziemy mówić  
w następnym odcinku.

W naszych rozważaniach historycznych po-
minęliśmy doniosłe osiągnięcia praktyczne, np. 
wynalezienie szybkiej transformacji Fouriera. 
A zatem najważniejsze wydarzenia w rozwoju 
algorytmiki teoretycznej to:
• w okresie przedkomputerowym:

– algorytm Euklidesa, 300 r. p.n.e.,
– chińskie twierdzenie o resztach, 100 r. n.e.,
– lista Hilberta, 1900 r.,
– maszyna Turinga, 1936 r.;

• w okresie komputerowym:
– metoda simpleksowa, 1947 r.,
– spełnialność wg Cooka, 1971 r.,
– pierwszy „dowód” komputerowy, 1976 r.,
– metoda elipsoidalna, 1979 r.,
– lista milenijna, 2000 r.,
– test pierwszości, 2002 r.

Klasyfikacja problemów obliczeniowych

W niniejszym opracowaniu będziemy 
zajmowali się głównie problemami algoryt-
micznymi, tj. takimi, które mogą być rozwią-
zane za pomocą odpowiednich algorytmów 

różnić jakieś jedno osiągnięcie. Beneficjentami 
wynalezienia komputera były wszystkie dzie-
dziny nauki, w szczególności zaś kombinatory-
ka i teoria grafów. Wystarczy podać przykład 
słynnego XIX-wiecznego twierdzenia doty-
czącego kolorowania map (problem 4 barw), 
udowodnionego dopiero 125 lat później za 
pomocą komputera. Uważa się, że twierdzenie 
to do dzisiaj pozostałoby tylko hipotezą, gdyby 
nie ten wynalazek. Oczywiście taki dowód nie 
wszystkim może się podobać, jednakże kom-
puter jako narzędzie badawcze zdobył sobie 
analogiczne prawo obywatelstwa w nauce jak 
mikroskop czy teleskop.

Przełomowym rokiem w naszym pojmowa-
niu złożoności obliczeniowej był rok 1971, kiedy 
to informatyk amerykański Steven Cook wy-
kazał, że problem spełnialności formuł zdanio-
wych jest trudny obliczeniowo. W ten sposób 
stworzył podwaliny pod bardzo ważną klasę 
problemów, tzw. NP-trudnych (nieprzeciętnie 
trudnych?), klasę, do której – obok kilku tysięcy 
problemów kombinatorycznych – należą takie 
zagadnienia jak problem komiwojażera, pro-
blem plecakowy czy wspomniane kolorowanie 
map. 

W roku 2002 trzej matematycy hinduscy, 
Manindra Agrawal, Neeraj Kayal i Nitin Saxena, 
podali nowy całkowicie wielomianowy test 
pierwszości liczby naturalnej, który miał złożo-
ność rzędu n12, gdzie n jest długością badanej 
liczby. Tym samym problem, który nurtował 
ludzkość od stuleci, został w końcu rozwią-
zany. Obecnie, po pewnych usprawnieniach, 
algorytm AKS może być wykonany w czasie 
proporcjonalnym do n6.

Na zakończenie prezentowanych rozważań 
odnotujmy ciekawą inicjatywę naukowców  
z Clay Mathematics Institute (USA), którzy  
w roku 2000, wzorując się na inicjatywie Hil-
berta sprzed 100 lat, sformułowali 7 otwartych 
problemów matematycznych do rozwiązania 
w nadchodzącym wieku XXI. Są to najbardziej 
znane problemy opierające się przez długie lata 
rozwiązaniu. Za rozwiązanie każdego z tych 
problemów milenijnych ufundowano nagrodę 
w wysokości 1 mln USD. Na czele listy znajduje 
się pytanie algorytmiczne o to, czy P = NP? 
Mówiąc w dużym uproszczeniu, dylemat ten 
oznacza, że nie wiemy, czy niektóre trudne 
problemy obliczeniowe, takie jak na przykład 
problem komiwojażera, nie mogą być szybko 
rozwiązane dlatego, iż jest to niemożliwe  
(P ≠ NP), czy dlatego, że nam jako ludzkości nie 
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komputerowych. Powiedzenie, że problem 
może być rozwiązany za pomocą algorytmu, 
oznacza w tym przypadku, że można napisać 
program komputerowy, który w skończonym 
czasie da poprawną odpowiedź dla każdych 
poprawnych danych wejściowych przy zało-
żeniu dostępu do nieograniczonych zasobów 
pamięciowych.

Stwierdzenie, że jakiś problem jest algo-
rytmiczny, nie mówi nic o tym, czy jest on 
rozwiązywalny efektywnie, czy nie. Wiado-
mo na przykład, że można napisać program 
komputerowy, który grałby w szachy w sposób 
doskonały. Istnieje bowiem skończona liczba 
sposobów rozmieszczenia figur na szachowni-
cy, zaś partia szachów musi się zakończyć po 
skończonej liczbie ruchów. Znając konsekwen-
cje każdego ruchu przeciwnika, można pokusić 
się o wskazanie najlepszego możliwego 
posunięcia. Szacuje się, że liczba liści w pełnym 
drzewie przeszukiwania rozwiązań dla sza-
chów sięga 1078. Zatem przy obecnej szybkości 
komputerów program sprawdzający je wszyst-
kie musiałby pracować miliardy miliardów lat. 
Przykład ten nie został wybrany przypadkowo 
– 1078 to przybliżona liczba wszystkich atomów 
we wszechświecie. Aby uzmysłowić sobie, jak 

wielka to liczba, odnotujmy, że liczba działań 
matematycznych wykonanych dotychczas 
przez ludzi i komputery szacuje się na 1025. 
Zaznaczmy na marginesie, że najbardziej 
skomplikowaną grą planszową, dla której napi-
sano program komputerowy grający w sposób 
doskonały, są warcaby.

Ogólnie wszystkie problemy z dziedziny 
optymalizacji dyskretnej można podzielić na 
pięć klas.

1. Problemy niealgorytmiczne
Problemy takie nie mogą być rozwiąza-

ne za pomocą programów komputerowych. 
Przykładem takiego problemu jest problem 
kafelkowania, który polega na rozstrzygnięciu, 
czy można pokryć płaszczyznę identyczny-
mi kopiami danego wielokąta. Jeśli mamy 
nieskończenie wiele takich samych kwadratów, 
to można je ułożyć w taki sposób, iż pokrywają 
całą płaszczyznę. To samo można uczynić  
z trójkątami równobocznymi i sześciokątami 
foremnymi, ale nie np. z pięciokątami foremny-
mi. Od czasów starożytnych wiadomo bowiem, 
że istnieją tylko 3 parkietaże foremne (platoń-
skie). W przypadku figur nieforemnych jest 
to jednak problem nierozstrzygalny. Na rys. 1 
podajemy przykład kafelkowania płaszczyzny 
oparty na motywach genialnego rysownika 
holenderskiego Mauritsa Eschera.

Zauważmy na marginesie, że istnienie  
problemów niealgorytmicznych, tj. takich,  
z którymi nie radzą sobie komputery (w przeci-
wieństwie do ludzi), jest argumentem za tym, 
iż umysł ludzki potrafi robić coś więcej, niż 
mogą wykonywać komputery – mianowicie 
może pracować niealgorytmicznie. Tym samym 
stworzenie sztucznej inteligencji dorównują-
cej inteligencji właściwej człowiekowi nie jest 
możliwe.

2. Problemy przypuszczalnie 
     niealgorytmiczne
Dla problemów tych nie udało się dotych-

czas podać algorytmu skończonego, ale brak 
też dowodu, że taki algorytm nie istnieje. 
Można więc powiedzieć, że problemy te mają 
status tymczasowy: w momencie gdy skon-
struowany zostanie algorytm, który je rozwią-
że, lub ktoś udowodni, że taki algorytm nie 
istnieje, przeniesie się je w dół do klasy 3 bądź 
w górę do klasy 1. Wielu przykładów takich 
problemów dostarcza teoria liczb. Ciekawym 
przykładem jest tzw. problem „pomnóż przez 

Rys. 1. Kafelkowanie oparte na motywach Eschera Regular space division III
Źródło: Skrypt „Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów”
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Rys. 2. Wieże w Hanoi. Problem polega na przeniesieniu krążków z pierwszej pałeczki na 
trzecią w taki sposób, aby nigdy nie kłaść większego krążka na mniejszym
Rys. Jan Wojtkiewicz

wiek wielomian. Innym przykładem tego typu 
jest słynny problem wież w Hanoi, łamigłówka 
w postaci klocków, która znana jest wszystkim 
przedszkolakom (rys. 2). Do jej rozwiązania 
trzeba wykonać 2n–1 operacji. Z problemem 
wież w Hanoi, wymyślonym przez matematyka 
francuskiego Edouarda Lucasa w roku 1883, 
związana jest legenda głosząca, że w pewnym 
klasztorze w Hanoi mnisi buddyjscy przenoszą 
64 złote krążki w tempie 1 krążek na sekundę. 
Z chwilą przeniesienia ostatniego krążka nastą-
pi koniec świata. Zatem ile nam zostało jeszcze 
czasu? (264–1 sekund to około 500 miliardów 
lat. Wiek ziemi ocenia się na 4,5 miliarda lat).

4. Problemy przypuszczalnie wykładnicze
Dla problemów tych nie udało się dotych-

czas podać algorytmu wielomianowego, ale 
brak też dowodu, że taki algorytm nie istnieje. 
Tym niemniej dość powszechny jest pesymizm 
dotyczący możliwości skonstruowania dla nich 
algorytmu działającego w czasie wielomiano-
wym (co skądinąd bywa podstawą dla współ-
czesnych systemów szyfrowania danych). 
Przykładem takiego problemu jest faktoryza-
cja, czyli znalezienie rozkładu danej liczby na 
czynniki pierwsze. Innym przykładem są wspo-
mniane wcześniej problemy NP-trudne.

5. Problemy wielomianowe
Problemy te mają algorytmy rozwiązują-

ce je w czasie ograniczonym wielomianowo. 
Najlepszym tego przykładem jest zagadnienie 
sortowania. Ciąg n liczb można uporządkować 
rosnąco, na przykład metodą przestawiania 
sąsiednich par. Wówczas maksymalna liczba 
porównań nie przekracza n2/2. Ale istnieją 
jeszcze lepsze, bardziej wydajne algorytmy 
sortowania o złożoności rosnącej, jak nlogn. 
Zauważmy, że sortowanie jest bardzo ważnym 
problemem algorytmicznym. Ktoś kiedyś za-
uważył, że gdybyśmy mieli wgląd w to, co robią 
wszystkie komputery na świecie, to okazałoby 
się, że ponad połowa z nich właśnie sortuje.

Jak wspomniano, jednym z odkryć tego wie-
ku było podanie wielomianowego algorytmu 
dla testowania pierwszości liczby. Napiszemy  
o tym szerzej w następnym odcinku. 

3 i dodaj 1”, znany też pod kilkoma innymi 
nazwami. Poczynając od dowolnego natural-
nego k, gdy k jest parzyste, podstawiamy k := 
k/2, w przeciwnym razie k := 3k+1. Działania te 
kontynuujemy, dopóki k osiągnie wartość  1. 
Najbardziej naturalnym pytaniem jest kwestia, 
czy taki proces obliczeniowy zatrzymuje się dla 
każdej wartości k. Mimo usilnych starań wielu 
matematyków zajmujących się teorią liczb 
nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Wiemy 
jedynie, że jeżeli procedura ta nie kończy się 
stopem, to wpada w cykl liczb niezawierający 1 
bądź w ciąg liczb rosnący do nieskończoności. 
Zauważmy na marginesie, że jedną z nazw 
tego problemu jest „spisek radziecki”. Nazwa 
wzięła się stąd, że w latach 50. ubiegłego stule-
cia (czasy zimnej wojny), kiedy problem ów stał 
się popularny z uwagi na liczne nagrody za jego 
rozwiązanie, w USA prawie wszyscy matema-
tycy tracili czas, bezskutecznie poszukując jego 
rozwiązania.

3. Problemy wykładnicze
Problemy te nie mają algorytmów działają-

cych w czasie ograniczonym przez wielomian 
zmiennej rozmiaru problemu. Sformułowanie 
to oznacza tyle, że czas dojścia do rozwiązania 
rośnie wykładniczo w miarę jak rośnie roz-
miar rozwiązywanego problemu. Przykładem 
takiego problemu jest zadanie wygenerowania 
wszystkich ustawień ciągu n elementów. Po-
nieważ takich permutacji jest n!, czas działania 
dowolnego algorytmu nie może rosnąć wolniej 
niż n!, a więc musi rosnąć szybciej niż jakikol-
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Podstawowe fakty eksperymentalne

Naładowane ciała oddziałują na siebie siłami 
wprost proporcjonalnymi do wielkości zawarte-
go w nich ładunku q, a odwrotnie proporcjonal-
nymi do kwadratu dzielącej je odległości r. Siły 
te od nazwiska odkrywcy nazywają się siłami 
kulombowskimi (Charles Augustin de Coulomb, 
1736–1806).

Siły te są siłami działającymi na odległość. 
Mówimy, że wokół naładowanych ciał wy-
stępuje pole elektryczne i pola te oddziałują 
wzajemnie na siebie siłami kulombowskimi. 
Ładunki jednoimienne odpychają się, a ładunki 
różnoimienne się przyciągają. Siła oddziaływa-
nia dwóch ładunków punktowych q1 i q2 znaj-
dujących się w odległości r wyraża się prawem 
Coulomba:

Siła oddziaływania dwóch ładunków zależna 
jest też od ośrodka, w którym się one znajdują 
poprzez stałą ε.

Pole elektryczne można opisać przy pomocy 
wielkości wektorowej zwanej natężeniem pola 
elektrycznego oraz wielkości skalarnej zwanej 
potencjałem pola elektrycznego. Natężenie 
pola elektrycznego definiuje się wzorem:

jako siłę działającą na jednostkowy ładunek 
elektryczny umieszczony w danym punkcie 
pola. Ładunek q0 jest z definicji ładunkiem 
dodatnim i powinien być na tyle mały, by nie 
zaburzał badanego pola elektrycznego.

Energia potencjalna ładunku w danym 
punkcie pola elektrycznego jest równa pracy 
możliwej do wykonania przez siłę kulombow-
ską przy przesunięciu tego ładunku z danego 
punktu pola do nieskończoności.

W przypadku dwóch ładunków punktowych 
q1 i q2 energia potencjalna ładunku q2 znajdują-

Wysokie napięcie i niezwykłe efekty  
z nim związane

Andrzej Kuczkowski
Jarosław Nowakowski
Andrzej Kozłowski
Wydział Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki 
Stosowanej

Wysokie napięcie i związane z nim niebezpieczeństwo porażenia towarzyszą 
nam w życiu codziennym. Najbardziej spektakularnymi efektami są uderzenie 
pioruna czy zwarcie linii wysokiego napięcia. Wysokie napięcie rzędu 
dziesiątków tysięcy woltów, tzw. elektryczność statyczną, generuje się często 
w domu, gdy np. przemieszczamy się po wykładzinach z tworzyw sztucznych, 
a w pomieszczeniu jest suche powietrze lub nawet gdy zdejmujemy sweter  
z tworzywa sztucznego. Ze względu na występującą w tych przypadkach 
małą moc wyładowań, nie są one na ogół groźne dla życia.

Rys. 1. Oddziaływanie na siebie dwóch ładunków jednoimien-
nych i różnoimiennych
Źródło: S. Pustelny, Zakład Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wykłady i materiały wewnętrzne

Rys. 2. Natężenie pola elektrycznego E ma kierunek  
i zwrot siły działającej na dodatni ładunek q0 umieszczony 
w danym punkcie
Źródło: S. Pustelny, Zakład Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, wykłady i materiały wewnętrzne

Część 1
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cego się w polu ładunku q1 równa się, jak łatwo 
wykazać:

Energia potencjalna w tym przypadku zależy 
zarówno od wielkości ładunku wytwarzającego 
pole, jak i wielkości ładunku znajdującego się 
w tym punkcie, natomiast wielkość zwana po-
tencjałem elektrycznym charakteryzuje tylko 
wartość pola w danym punkcie. 

Potencjał elektryczny w danym punkcie 
pola definiuje się jako energię jednostkowego 
dodatniego ładunku. Innymi słowy, każdemu 
punktowi pola elektrycznego można przypo-
rządkować potencjał elektryczny (wielkość 
skalarną) zdefiniowany wzorem: 

Potencjał elektryczny mierzymy w jednost-
kach zwanych woltami. 

V = J/C
Ładunek q0 jest z definicji ładunkiem dodat-

nim, dlatego potencjał od ładunku dodatniego 
ma wartość dodatnią, natomiast od ładunku 
ujemnego wartość ujemną.

Praca WA,B wykonana przez siły elektryczne 
przy przemieszczeniu ładunku q0 z punktu A do 
B pola elektrycznego równa się różnicy energii 
potencjalnej tych punktów:

WA,B = EpA – EpB = q0 (VA – VB) = q0 UA,B 

Różnicę potencjałów między punktami A  
i B nazywamy napięciem elektrycznym między 
tymi punktami. Potencjał elektryczny od 
układu ładunków q1, q2, ....qn równa się sumie 
algebraicznej potencjałów od poszczególnych 
ładunków:

V = V1 + V2 + .......Vn 

Rozkład ładunku na powierzchni ciał

Gdy na powierzchni dielektryka umieścimy 
ładunek elektryczny, np. na powierzchni laski 
ebonitowej przez jej potarcie futerkiem, to 
ładunek będzie znajdował się tylko w tym miej-
scu. Ponieważ obowiązuje prawo zachowania 
ładunku elektrycznego, laska będzie nałado-
wana ładunkiem ujemnym, a futerko będzie 
naładowane ładunkiem przeciwnego znaku  
o równej wielkości.

W przypadku gdy ładunek umieścimy na 
przewodniku metalowym, to, ponieważ mię-
dzy ładunkami jednoimiennymi występują siły 
odpychania kulombowskiego, ładunek rozpły-
nie się tylko po powierzchni przewodnika, tak 
by na całej jego powierzchni oraz wewnątrz 
wystąpił ten sam potencjał. W miejscach  
o mniejszym promieniu krzywizny wystąpi 
większa gęstość powierzchniowa ładunku ρ  
i większe natężenie pola elektrycznego.

Ekranowanie pola elektrycznego

Ekranowanie elektryczne jest to osłanianie 
obiektu od otaczających go pól elektrycznych. 
Realizuje się je przez osłonięcie obiektu za 
pomocą osłon wykonanych z przewodzących 
blach lub siatek utrzymywanych na stałym 
potencjale, np. przez uziemienie.

Gdy w pobliżu obiektu pojawi się zewnętrz-
ne pole elektryczne, to w metalowej osłonie 
zaindukuje się ładunek, którego pole elektrycz-
ne skompensuje zewnętrzne pole. Zjawisko 
ekranowania często demonstruje się, korzysta-
jąc z klatki Faradaya pokazanej na rys. 5. Drucia-
na klatka znajduje się na wysokim potencjale, 

Rys. 3. Przebieg potencjału elektrycznego od układu dwóch ładunków: +Q i -Q 
oraz jego rzut na płaszczyznę XY
Źródło: http://home.agh.edu.pl/~kakol/wyklady/Fizyka_2018.pdf

Rys. 4. Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika. 
Potencjał elektryczny na powierzchni i wewnątrz przewod-
nika jest stały, natomiast natężenie pola elektrycznego 
wewnątrz przewodnika równe jest zeru
Źródło: S. Pustelny, Zakład Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, wykłady i materiały wewnętrzne
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o czym świadczą odchylone zewnętrzne paski 
cynfolii, podczas gdy wewnątrz klatki potencjał 
jest równy zeru (paski cynfolii nie są odchylo-
ne).

Co będzie, gdy ładunek umieścimy niecen-
tralnie wewnątrz sfery metalowej?

Ładunek wewnątrz sfery indukuje nierów-
nomierny rozkład ładunków na wewnętrznej 
części przewodnika, natomiast na zewnętrznej 
powierzchni wystąpi równomierny rozkład 
ładunków, który indukuje na zewnątrz pole 
centralne.

Elektrofor

Elektrofor jest urządzeniem świetnie ilu-
strującym zasadę działania elektrostatycznych 
źródeł wysokiego napięcia.

Na naelektryzowaną ujemnie płytę z die-
lektryka A kładziemy metalową płytę B przy 
pomocy rączki R (rys. 7). Na skutek indukcji 
elektrostatycznej następuje przemieszczenie  
w metalowej płycie ładunku elektrycznego. 
Gdy uziemimy tę płytę, nastąpi przepływ ła-
dunku ujemnego z powierzchni płyty do ziemi, 
co możemy stwierdzić po błysku neonówki 
N. Metalowa płyta będzie teraz naładowana 
ładunkiem dodatnim. Gdy odsuniemy ją i przy 
pomocy neonówki połączymy z ziemią, znowu 
zobaczymy błysk neonówki związany z prze-
pływem teraz ładunku dodatniego do ziemi. 
Czynność tę możemy powtarzać wielokrotnie. 
W urządzeniu następuje zamiana energii me-
chanicznej związanej z rozdzieleniem ładun-
ków różnoimiennych na energię elektryczną.

Elektrostatyczne źródła wysokiego napięcia

Maszyna elektrostatyczna Wimhursta

Maszyna elektrostatyczna jest przykładem 
prostego generatora elektrostatycznego, dzia-
łającego na zasadzie indukcji elektrostatycznej. 
W procesie indukcji elektrostatycznej następuje 
rozdział ładunków w przewodniku w wyniku zbli-
żenia do niego ciała naładowanego. Indukowane 
ładunki te są następnie rozdzielane, przenoszone 
i zbierane na kondensatorach.

Maszyna elektrostatyczna składa się  
z dwóch tarcz izolacyjnych zamocowanych na 
wspólnej osi, które za pomocą korbki i odpo-
wiedniej przekładni obracają się w przeciwnych 
kierunkach (fot. 1). Na zewnętrznych stronach 
tarcz są nałożone aluminiowe segmenty, na 
których w wyniku indukcji elektrostatycznej 
następuje rozdział ładunku. Na osi obrotu tarcz 
z obu stron są umocowane metalowe pręty, 
zaopatrzone na końcach w metalowe szczotki, 
które dotykają segmentów aluminiowych. Na 
wysokości poziomej średnicy tarcz są umoco-
wane pręty opatrzone ostrzami (tzw. grzebie-
niami), które są zwrócone do obu tarcz, ale nie 
dotykają ich. Ostrza te zbierają ładunki, które 
są doprowadzone do iskiernika. Iskiernik stano-
wią dwie kulki na prętach metalowych opatrzo-
nych ebonitowymi uchwytami. Kulki iskiernika 
są połączone z dwiema wewnętrznymi okład-

Rys. 5. Klatka Faradaya
Źródło: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/files/elmag/klatka_big-pl.
html

Rys. 6. Ładunek wewnątrz sfery metalowej
Źródło: S. Pustelny, Zakład Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, wykłady i materiały wewnętrzne

Rys. 7. Zasada działania elektrofora
Źródło: J. Liwo, B. Porala, Materiały pomocnicze z fizyki. Materiały wewnętrzne 
WFTiMS PG
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kami butelki lejdejskiej. Okładki zewnętrzne 
tych butelek są połączone prętem poziomym, 
którym włącza się butelki w obwód. Podczas 
obracania tarcz powstają ładunki, które są 
zbierane przez grzebienie, i między iskierni-
kami powstaje duża różnica potencjałów, co 
powoduje przeskok iskry. 

Generator Van de Graaffa

Działanie generatora Van de Graaffa opiera 
się na tym, że ładunek doprowadzony do wnę-
trza metalowej czaszy E zostaje jej całkowicie 
przekazany (rys. 8).

Ładunek umieszczany z prawej strony pasa 
jest przenoszony do wnętrza metalowej sfery 
kulistej, a następnie jest zbierany przy pomo-
cy grzebienia S2. Ładunek na pasie może być 
generowany z zewnętrznego źródła wysoko-
napięciowego dzięki zjawisku wyładowania 

Fot. 1. Maszyna elektrostatyczna Wimshursta
Fot. Krzysztof Krzempek

Rys. 8. Schemat działania generatora Van de Graaffa
Źródło: J. Liwo, B. Porala, Materiały pomocnicze z fizyki. Materiały wewnętrzne 
WFTiMS PG

Fot. 2. Generator Van de Graaffa zbudowany na WFTiMS 
przez inż. Jarosława Nowakowskiego
Fot. Krzysztof Krzempek
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Doktorantka z Indonezji na tropie  
przełomowych metod zagospodarowania  
odpadów

Jakub Wesecki
Dział Promocji Syiffa Fauzia z Andalas University na Sumatrze przyjechała na Politechnikę 

Gdańską, by szukać metod walki z zanieczyszczającymi jej wyspę 
odpadami. W tym celu połączyła siły z naukowcami z Katedry Chemii 
Analitycznej, którzy opracowują nową technologię wytwarzania materiałów 
budowlanych.

Często spotykanym w Indonezji odpadem 
jest kora palmy sagowej. To pospolita w Azji 

Południowo-Wschodniej roślina. Pozyskiwania 
z niej mączka, sago, w niektórych krajach jest 

podstawowym produktem spożywczym. Wy-
twarza się ją poprzez ścięcie palmy i wypłukanie 
skrobi z jej rdzenia. Kora, z której w tym procesie 
obierane jest drzewo, do tej pory była uważana 

koronowego lub też generować się skutkiem 
tarcia pasa o dolny wałek W1. W przypadku 
generatora obcowzbudnego szczotka S1  
w postaci szeregu ostrzy połączona jest  
z zasilaczem wysokonapięciowym. Z ostrzy 
spływa na taśmę ładunek elektryczny, który 
przenoszony jest taśmą T do wnętrza sfery S2. 
Ładunek przeciwnego znaku odprowadzany 
jest z lewej strony pasa.

Napięciem generatora na elektrodzie E 
można sterować, zbliżając do niej uziemione 
ostrze O.

Elektromagnetyczne źródła wysokiego
napięcia

Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya
 

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega 
na indukowaniu się siły elektromotorycznej 
wskutek zmian strumienia pola magnetycznego.

Strumień pola magnetycznego definiuje 
się jako iloczyn indukcji magnetycznej B, pola 
powierzchni S, przez którą on przenika, oraz 
kąta między wektorami B i S.

Wartość siły elektromagnetycznej indukcji 
E równa się szybkości zmian strumienia pola 
magnetycznego. Znak minus związany jest  
z regułą Lenza. Zmianę strumienia pola ma-
gnetycznego można realizować przez zmianę 
B, S lub kąta między B i S.

Transformator wysokonapięciowy

Transformator służy do zmiany układu 
napięć i prądów przemiennych na układ napięć 
i prądów przemiennych o innych wartościach, 
lecz o tej samej częstotliwości. Zmiana ta od-
bywa się za pośrednictwem pola magnetycz-
nego. Strumień pola magnetycznego  
w obwodzie pierwotnym równa się strumie-
niowi w obwodzie wtórnym, stąd wynika, że 
stosunek napięcia uzyskanego we wtórnym 
uzwojeniu do napięcia przyłożonego do uzwo-
jenia pierwotnego jest taki jak stosunek liczby 
zwojów uzwojenia wtórnego do liczby zwojów 
uzwojenia pierwotnego.

Cdn.
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za bezużyteczną, ale być może znalazłam dla 
niej zastosowanie – mówi doktorantka.

Na podstawie analizy wyników przeprowa-
dzonych badań udowodniono, że zmielonej 
kory sagowca można używać do usuwania 
metali ciężkich z roztworów, na przykład od-
cieków z oczyszczalni ścieków czy popłuczyn 
przemysłowych. Taki materiał w dalszym ciągu 
trzeba jakoś zutylizować, ale tutaj z pomocą 
przychodzą naukowcy z Katedry Chemii Ana-
litycznej Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej.

– Wraz z prof. Piotrem Konieczką i jego 
doktorantem, mgr. inż. Lesławem Świerczkiem, 
wykorzystujemy popioły i pyły ze spalarni osa-
dów ściekowych Oczyszczalni Ścieków Gdańsk 
Wschód do wytworzenia materiałów budow-
lanych, które mogłyby znaleźć komercyjne 
zastosowanie. Syiffa Fauzia przyjechała do nas 
sprawdzić, czy w ten sam sposób można zago-
spodarować inny odpad, jakim jest zanieczysz-
czony metalami ciężkimi sorbent ze zmielonej 
kory sagowca. Wyniki naszych wspólnych analiz 

okazały się bardzo obiecujące – tłumaczy dr inż. 
Bartłomiej Cieślik z Katedry Chemii Analitycz-
nej Wydziału Chemicznego PG.

Na początku zanieczyszczony materiał – 
popioły i/lub pyły ze spalarni albo kora – zostaje 
zalany cementem, formując w ten sposób 
niewielką kostkę. Następnie wystawia się ją na 
działanie temperatur z zakresu od -50 do  
+50 stopni Celsjusza. Później zanurzana jest  
w sztucznie spreparowanych roztworach wody 
morskiej, słodkiej i opadowej, aby można było 
się przekonać, czy zawarte w niej metale cięż-
kie ulegają wypłukaniu. W ramach pierwszej 
serii pomiarów wykazano, że jeśli zanieczysz-
czenia w ogóle się wypłukują, to w ilościach tak 
niewielkich, że ich stężenia są poniżej najwyż-
szych dopuszczalnych wartości uznawanych za 
ekologicznie bezpieczne.

Uniwersytet, na którym Syiffa Fauzia reali-
zuje doktorat z zakresu chemii analitycznej, 
znajduje się w mieście Padang, stolicy indone-
zyjskiej prowincji Sumatra Zachodnia. Nieopo-
dal położona jest najstarsza w kraju cementow-
nia, która może być kluczem do rozwiązania 
problemu odpadów.

– Mamy tylko jedną planetę i musimy lepiej  
o nią dbać. Dlatego po zrobieniu doktoratu  
chcę zatrudnić się w cementowni w Padang  
i tam wykorzystywać wyniki swych prac. Nawet 
niewielka ilość kory z metalami ciężkimi wyko-
rzystanej jako materiał budowlany oznacza nie 
tylko usunięcie tych odpadów i zanieczyszczeń ze 
środowiska, ale i oszczędność cementu – mówi 
doktorantka. 

Badania Syiffy doceniło indonezyjskie 
ministerstwo badań, technologii i szkolnictwa 
wyższego, przyznając jej stypendium umożli-
wiające przyjazd do Gdańska.

– Zespół Katedry Chemii Analitycznej przyjął 
mnie z otwartymi ramionami, a jego członko-
wie chętnie pomagają mi w badaniach. Poza 
tym bardzo lubię kampus PG, zwłaszcza piękny 
Gmach Główny. Może mogłabym tu zostać na 
dłużej? – zastanawia się Syiffa Fauzia.

Z profilami naukowymi prof. Piotra Koniecz-
ki, dr. inż. Bartłomieja Cieślika oraz mgr. inż. 
Lesława Świerczka można zapoznać się na 
portalu MOST Wiedzy.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Na początku 2018 roku studenci z SimLE 
nawiązali współpracę z Kołem Naukowym 

Medycyny Kosmicznej z Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakłada ona 
wspólne badania dotyczące wpływu promie-
niowania w stratosferze na ludzkie komórki. 
Projekt ochrzczono mianem ANTARES.  
W ramach tego porozumienia wysłano już 
jeden balon stratosferyczny w maju bieżącego 
roku. Kolejny krok? Zgłoszenie się do progra-

mu REXUS/BEXUS, organizowanego przez 
Europejską Agencję Kosmiczną (ESA, European 
Space Agency). Czym dokładnie jest program 
Bexus? Jest to część europejskiego programu 
REXUS/BEXUS, który pozwala studentom 
europejskich uczelni wysłać zaprojektowa-
ne przez siebie eksperymenty do wyższych 
warstw ziemskiej atmosfery za pomocą rakiety 
lub balonu stratosferycznego. Każdego roku  
w ramach programu wysłane zostają dwa ba-
lony i dwie rakiety, mające na pokładzie do 20 
studenckich eksperymentów łącznie. Program 
realizowany jest w ramach umowy między 
dwoma agencjami kosmicznymi – niemiecką 
(DLR) i szwedzką (SNSA). Niemiecka część 
ładunku jest przeznaczona tylko dla studentów 
niemieckich uczelni, natomiast szwedzka część 
została udostępniona studentom z pozostałych 
europejskich krajów jako część współpracy  
z Europejską Agencją Kosmiczną. 

Studenci z SimLE zadebiutują w Europejskiej 
Agencji Kosmicznej

Dominika  
Tomaszewska
Wydział Mechaniczny

Koło Naukowe SimLE

Co może robić student między wykładami, kolokwiami i egzaminami? 
Kilkudziesięciu żaków Politechniki Gdańskiej działa w Kole Naukowym 
SimLE, realizując projekty techniczne, takie jak symulator lotów czy 
autonomiczna łódź żaglowa, ale nie to będzie tematem tego artykułu. Już 
od 2015 roku Simlowicze podbijają ziemską stratosferę. Po udanych misjach 
w ramach projektu Stardust przyszła pora na nowe wyzwanie. 

Fot. z archiwum SimLE
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Przy wysyłaniu „własnych” balonów stra-
tosferycznych możliwości dotyczące masy 
ładunku, jego wielkości i łączności są bardzo 
ograniczone. Wysłanie balonu to także dodat-
kowe koszty związane z zakupem m.in. gazu 
nośnego czy innych narzędzi potrzebnych  
w trakcie startu. Eksperyment biorący udział  
w programie REXUS/BEXUS umieszczany jest 
na pokładzie gotowego, niemiecko-szwedz-
kiego balonu stratosferycznego. Studenci nie 
muszą się martwić kwestiami zapewnienia łącz-
ności z balonem czy wpompowania do balonu 
odpowiedniej ilości gazu nośnego, ponieważ 
korzystają z gotowej infrastruktury. Również 
możliwości dotyczące masy eksperymentu oraz 
czasu lotu są o wiele większe. Dzięki udziałowi 
w programie Simlowicze mogą zdobyć niezwy-
kle cenne doświadczenie w przemyśle kosmicz-
nym – przez 10 miesięcy przygotowują ekspe-
ryment pod okiem ekspertów z ESA, tak aby 
spełniał on dosyć restrykcyjne normy podobne 
do tych, które spełniać muszą np. satelity. Za-
poznają się w ten sposób z całym cyklem życia 
projektu kosmicznego – zaczynając od pomy-
słu, przez projektowanie, marketing, zdobywa-
nie funduszy, testowanie, aż do samego lotu  
i interpretacji wyników badań.

W projekcie ANTARES studenci chcą do-
głębnie zbadać wpływ, jaki ma promieniowanie 
w stratosferze na tkanki różnych linii komórko-
wych. W ramach eksperymentu do stratosfery 
wysłane zostaną tkanki komórek wyspecjalizo-
wanych, komórki macierzyste, a także komórki 

nowotworowe. Po kilkugodzinnym locie  
w stratosferze, gdzie natężenie promieniowa-
nia jest kilkadziesiąt razy większe niż na po-
wierzchni Ziemi, próbki zostaną szczegółowo 
przebadane i porównane z próbką kontrolną  
w poszukiwaniu zmian wywołanych promienio-
waniem. Szczególna uwaga zwrócona zostanie 
na procesy nowotworzenia. Odpowiednie 
przygotowanie do lotu i późniejsze badanie 
próbek to zadanie członków projektu ANTA-
RES z Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej. 
Członkowie wywodzący się z SimLE odpowie-
dzialni są za techniczną część eksperymentu. 
Trzeba mieć na uwadze, że wysłanie komórek 
do stratosfery wiąże się z pewnymi trudno-
ściami. Przede wszystkim, aby umożliwić ich 
przeżycie, należy zapewnić im odpowiednią 
temperaturę, co w ekstremalnych warunkach 
panujących w stratosferze nie jest banalnym 
zadaniem. Ponadto, chcąc scharakteryzować 
związek pomiędzy promieniowaniem a zmia-
nami w komórkach, trzeba mieć możliwość 
dokładnego zmierzenia samego promieniowa-
nia. W tym celu studenci zaprojektują i skon-
struują zarówno dozymetr, jak i spektroskop 
gamma, przy czym oba te urządzenia będą 
musiały być odpowiednio przygotowane do 
pracy w warunkach stratosferycznych – czyli 
prawie kosmicznych. Nie są to jedyne wyzwa-
nia projektowe, dlatego też nadzór i mentoring 
ekspertów z ESA będzie dla studentów SimLE 
niezwykle istotny. 

Co już udało się osiągnąć? Studenci prze-
szli pomyślnie pierwszy etap kwalifikacji do 
programu, czyli tzw. short-listing Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. Oznacza to, że z propozy-
cji wielu eksperymentów, które trafiły do ESA, 
ANTARES został zakwalifikowany do kolejnego 
etapu. Był nim Selection Workshop, który  
odbył się w ESTEC w Holandii w dniach 27–29 
listopada. Studenci mieli zaprezentować pro-
jekt przed panelem ekspertów, a także wziąć 
udział w rozmaitych warsztatach i szkoleniach. 
Około dwa tygodnie po tym wydarzeniu pojawi 
się decydująca informacja, czy eksperyment 
dostał się do programu i w przypadku pozy-
tywnego wyniku – projekt ruszy pełną parą. 
Studenci zobligowani zostaną do tego, by 
przez 10 miesięcy zdawać Europejskiej Agencji 
Kosmicznej sprawozdania z przygotowań eks-
perymentu w postaci odpowiedniej dokumen-
tacji, dostając w zamian wsparcie, sugestie  
i informacje, co należy poprawić. Podczas całej 
drogi przed studentami pojawią się 4 kamienie 

Część zespołu pracujące-
go nad projektem ANTA-
RES podczas jednej  
z pierwszych misji 
Fot. z archiwum SimLE
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Nagroda w kategorii Najlepszy Projekt 
Kulturalny Samorządu Studenckiego, którą 

otrzymał Samorząd Studentów Politechniki 
Gdańskiej za cykl „Kulturalne Środy”, przyzna-
wana jest przez Forum Uczelni Technicznych 
samorządowi, którego projekt charakteryzuje 
się oryginalnością oraz niskim stosunkiem 
budżetu projektu do liczby odbiorców. Przy 
ocenie nie są uwzględniane Juwenalia oraz 
wydarzenia im towarzyszące.

Projekt SSPG „Kulturalne Środy” ma na celu 
zaoferowanie studentom kulturalno-rozrywko-
wej formy spędzania wolnego czasu poprzez 
uczestnictwo w takich wydarzeniach, jak: „Jazz 
na Politechnice” (koncerty jazzowe), koncer-
ty tematyczne, „Afternoon Chill” (koncerty 
kapeli trójmiejskich, których można słuchać na 
rozłożonych w całym klubie leżakach i pufach), 
„Let’s talk about” (spotkania tematyczne  
z ciekawymi osobistościami).

Opracowała

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej otrzymał nagrodę Forum 
Uczelni Technicznych w kategorii Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu 
Studenckiego za realizację cyklu wydarzeń „Kulturalne Środy”. Nagroda 
została wręczona przedstawicielom SSPG podczas Gali Środowiska 
Studenckiego, która odbyła się pod koniec października w Warszawie.

milowe: Students Training Week – szkolenia  
i warsztaty dotyczące aspektów technicznych 
przygotowania eksperymentu, około 8 mie-
sięcy przed startem; Critical Design Review 
– multidyscyplinarny zespół ekspertów oceni 
na podstawie dokumentacji projektu, czy eks-
peryment nadaje się do budowy i testowania 
oraz czy spełnia określone wymagania, około 5 
miesięcy przed startem; Integration Progress 
– odwiedziny wybranego eksperta ESA w celu 
skontrolowania postępów w budowie eks-

perymentu, około 4 miesiące przed startem; 
Experiment Acceptance Review – ostateczna 
decyzja, czy zbudowany eksperyment spełnia 
wymogi i może odbyć lot na pokładzie Bexusa, 
około miesiąc przed startem. Sam lot odbędzie 
się w październiku 2019 roku, jednak nie jest on 
końcowym etapem programu. Cztery miesiące 
po misji odbędzie się specjalne seminarium, 
podczas którego wszystkie zespoły biorące 
udział w projekcie zaprezentują rezultaty uzy-
skane w swoich eksperymentach.

Nagroda dla SSPG za działalność kulturalną

Fot. z archiwum SSPG
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Początki polskiej państwowości zbiegają się 
z rządami na tej ziemi książąt pomorskich, 

których płyty nagrobne znajdują się w katedrze 
oliwskiej. Czasy po tym następujące obfitowały 
w wiele doniosłych wydarzeń, wzajemnych 
relacji pomiędzy Gdańskiem a Królestwem 
Polskim, aż do upadku naszej państwowości  
u schyłku XVIII wieku. Relacje te, w zależności 
od aktualnej koniunktury politycznej i gospo-
darczej, miały różny charakter. Były okresy  
w dziejach Gdańska, kiedy to miasto współpra-
cowało z Polską – sprzyjało polskiej racji stanu. 
Jednakże nie zawsze tak było. Były okresy, 
kiedy było odwrotnie, wręcz wrogo. Dalej  
w dziejach tego miejsca, po okresie zaborów – 
po I wojnie światowej – nastąpiło odrodzenie 
się państwa polskiego, czego 100-lecie obcho-
dzimy w tym roku. To właśnie do tego okresu 
się odnoszę w moim opracowaniu. I to z dwóch 
powodów: po pierwsze z racji zawodu nauczy-
ciela akademickiego, który od kilkudziesięciu 
lat wykonuję w Politechnice Gdańskiej, zaś po 
drugie z powodu powiązań rodzinnych z ludź-
mi, którzy w tym czasie mieszkali, pracowali 
(patrz „Pismo PG” nr 1/2014, s. 44) lub studio-
wali w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG). Był to 
okres pomiędzy dwoma kataklizmami wojen-
nymi, które zdewastowały Europę, zwłaszcza 
Polskę i Gdańsk. Wiele przywołanych tutaj 
przeze mnie faktów zaczerpnąłem z książki pt. 
„Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 
1904–1939”, autorstwa Stanisława Mikosa, wy-
danej w 1987 roku przez PWN, przy współpracy 
z Instytutem Bałtyckim w Gdańsku.

W ramach niniejszego opracowania zawar-
łem trzy zagadnienia moim zdaniem ważne dla 
scharakteryzowania obecności studentów Po-

laków w społeczności akademickiej niemieckiej 
politechniki w Gdańsku, począwszy od genezy 
powstania uczelni i pierwszego okresu jej dzia-
łalności do 1921 roku, co z uwagi na obszerność 
tematu zawarłem w tym artykule, jako pierwszą 
część całości. Natomiast część drugą, zawierają-
cą charakterystykę pozauczelnianej aktywności 
studenckiej w ramach organizacji Bratniej Po-
mocy oraz w polskich korporacjach studenckich 
i organizacjach sportowych, a także położenie  
i prześladowania studentów Polaków, zredago-
wałem w osobnym artykule, który ukaże się  
w kolejnym numerze „Pisma PG”.

Powstanie ośrodka akademickiego 
w Gdańsku

Formalnie działalność politechniki w Gdań-
sku zaczęła się 6 października 1904 roku, kiedy 
to miała miejsce uroczystość jej otwarcia  
w obecności cesarza Wilhelma II oraz przedsta-
wicieli rządu pruskiego i władz miasta Gdańska, 
co zainaugurowało pierwszy rok studiów. Tym 
samym oddalony od ośrodków uniwersyteckich 
Gdańsk stał się ośrodkiem akademickim. Był 
to ogromny awans dla tego miasta, zważyw-
szy, że dawno minęły czasy jego hanzeatyckiej 
świetności. Nasuwa się pytanie: jak do tego 
doszło? 

Pomysł otwarcia w Gdańsku wyższej uczelni 
technicznej zrodził się pod koniec  
XIX wieku, kiedy to cesarstwo niemieckie 
przeżywało rozkwit po zjednoczeniu państw 
niemieckich i po wygranej wojnie z Francją  
w latach 1870–1871, co skutkowało przejęciem 
kontrybucji wojennej w postaci ogromnych 
środków finansowych. Z drugiej zaś strony był 

Studenci Polacy w niemieckiej politechnice  
w Gdańsku

Część I: Geneza powstania uczelni i pierwszy okres do 1921 roku

Ryszard J. Katulski
Wydział Elektroniki,  
Telekomunikacji  
i Informatyki

Dla mnie, przybyłego tutaj na studia z Wielkopolski, miasto Gdańsk i jego 
historia jest czymś wyjątkowym. Na przestrzeni dziejów, poczynając od 
czasów najdawniejszych do współczesnych, Gdańsk odgrywał ważną rolę  
w historii naszego kraju. 
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to okres intensywnego rozwoju przemysłu, do 
czego były potrzebne odpowiednio wykształ-
cone kadry inżynierskie. Warunkiem sprostania 
temu wyzwaniu była konieczność utworzenia  
i rozwijania zaplecza naukowo-technicznego. 

Jednakże nie była to jedyna okoliczność. 
Obok czynnika gospodarczego ważny był czyn-
nik polityczno-kulturowy. Działająca w zaborze 
pruskim komisja kolonizacyjna napotykała na 
Pomorzu i w Wielkopolsce na zdecydowany 
opór ludności. Przypomnijmy słynne Collegium 
Marianum w Pelplinie, gdzie profesjonalnie 
kształcono i patriotycznie wychowywano elitę 
Kaszub. Wychowankowie tej placówki oświa-
towej byli aktywni w środowisku Polonii WMG, 
dzięki nim funkcjonowało Gimnazjum Polskie 
Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Ludzie ci zdali 
egzamin z polskości, zaś niektórzy przetrwali 
do czasów komunistycznego zniewolenia  
i nigdy się nie wyparli tego, co wynieśli z tej 
szkoły.

W takich warunkach konieczność urucho-
mienia w Gdańsku ośrodka akademickiego dla 
Niemców stała się potrzebą chwili. Na począt-
ku władze miasta były zwolennikami otwarcia 
uniwersytetu humanistycznego. Dyskusja na 
ten temat objęła szerokie kręgi naukowe  
w całych Niemczech. W dniu 16 marca 1899 
roku w Berlinie odbyła się konferencja, pod-
czas której wypracowano zamiar otwarcia 
politechniki we Wrocławiu. Jednakże w końcu 
przeważyła opinia, że powinna to być wyższa 
szkoła techniczna w Gdańsku, za czym opo-

wiedział się cesarz Wilhelm II i rząd pruski. Zaś 
argument był jednoznacznie polityczny, tzn. 
„umocnienie niemczyzny na wschodzie”  
– w Prusach Wschodnich i na Pomorzu. 
Ważkim argumentem było też geopolityczne 
położenie Gdańska z możliwością kontrolowa-
nia wschodniego Bałtyku.

Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się 
w sierpniu 1900 roku, kiedy to w dzielnicy 
Langfuhr (dzisiejszy Wrzeszcz) zaczął powsta-
wać kompleks budynków przyszłej politechniki, 
według projektu prof. Alberta Carstena, który 
później zginął w Oświęcimiu. Były to budynki: 
gmach główny, instytut elektryczny, instytut 
chemii, laboratorium hydrauliczne i aerody-
namiczne oraz laboratorium wytrzymałości 
materiałów. Na kompleks ten składało się 337 
pomieszczeń. Budowę ukończono w sierpniu 
1904 roku, zaś jej koszt wyniósł 6 mln ówcze-
snych marek niemieckich.

Na początku uczelnia ta nosiła nazwę: 
Königliche Technische Hochschule zu Dan-
zig, tzn. dosłownie Królewska Wyższa Szkoła 
Techniczna w Gdańsku. Natomiast później, po 
I wojnie światowej, przyjęto nazwę: Technische 
Hochschule der Freien Stadt Danzig – Wyższa 
Szkoła Techniczna w Wolnym Mieście Gdańsku 
lub krócej politechnika WMG.

Od początku kształcenie odbywało się 
na sześciu oddziałach (wydziałach). Były to: 
Architektura, Budownictwo, Budowa Maszyn 
i Elektrotechnika, Budowa Okrętów i Maszyn 
Okrętowych, Chemia oraz Nauki Ogólne (ma-
tematyka i przyroda). Kadra nauczająca liczyła 
61 osób, w tym 28 profesorów, 1 profesora 
honorowego, 12 docentów, 17 asystentów  
i 3 lektorów. Na pierwszy semestr w 1904 roku 
zapisało się 246 studentów, a ich liczba  
w następnym semestrze wzrosła do 530 osób. 
Zaś później, przed wybuchem I wojny świato-
wej, zarejestrowanych było 710 studentów. Do 
tego czasu (1914) studia ukończyło 690 absol-
wentów. Zatem w tym okresie, w porównaniu  
z innymi ośrodkami akademickimi w Niem-
czech, była to niewielka uczelnia.

Niewielka też była w tym czasie obecność 
studentów Polaków. Na początku, w 1904 roku, 
studia rozpoczęło dwóch Polaków, jeden z Kon-
gresówki i jeden z poznańskiego. Po nich byli 
następni, głównie z Pomorza i z poznańskiego, 
wśród nich Alfons Hoffmann (1907–1912), póź-
niejszy – w 1912 roku – absolwent elektrotech-
niki, przyszły twórca elektryfikacji Pomorza  
w okresie międzywojennym. Na początku 1914 

Alfons Hoffmann
Fot. z archiwum Biblioteki PG
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roku na Politechnice WMG studiowało kilkuna-
stu Polaków, wśród nich Bronisław Bukowski 
(1913–1922), później profesor obecnej Poli-
techniki Gdańskiej. W tym okresie populacja 
studentów polskiego pochodzenia wahała się 
w granicach 3 proc. wszystkich studiujących. 
W tym stanie pozauczelniane życie studentów 
Polaków było mało widoczne. Należy w tym 
miejscu odnotować działalność Towarzystwa 
Śpiewaczego LUTNIA oraz Związku Akademi-
ków Gdańskich (ZAG), który powstał wiosną 
1913 roku.

Zmiany po I wojnie światowej

Wybuch I wojny światowej zahamował roz-
wój uczelni. Większość studentów została wcie-
lona do wojska, ich liczba spadła do 60 osób. 
Funkcjonowanie uczelni zostało dostosowane 
do potrzeb wojskowych – większość sal zamie-
niono na szpital wojskowy, zaś kadrę profesor-
ską zaangażowano do pracy w Ojczyźnianej 
Służbie Pomocniczej. Jednak działania wojenne 
ominęły Gdańsk. Skutkiem tego po zakończe-
niu wojny politechnika dość szybko wracała do 
normalnego funkcjonowania, jednakże już  

w zdecydowanie innych warunkach. Te warunki 
to ustalenia traktatu wersalskiego i odrodzenie 
państwa polskiego.

Delegacja polska na konferencji pokojowej 
w Paryżu m.in. podjęła starania o odzyskanie 
Gdańska. Jednak spotkało się to ze zdecydo-
wanym sprzeciwem ze strony Niemiec i w re-
zultacie nie uzyskało poparcia Francji i Wielkiej 
Brytanii. W zapisach traktatu wersalskiego  
z dnia 28 czerwca 1919 roku decyzją mocarstw 
zachodnich zapisano, że: „Gdańsk nie będzie 
należał do Polski” – Gdańskowi nadano status 
wolnego miasta (WMG), nie precyzując, na 
czym ma to polegać. Terytorium miasta Gdań-
ska wraz z przyległościami zostało wydzielone 
z terytorium państwa niemieckiego. Formalnie 
miasto to nie należało ani do Niemiec, ani też 
do Polski. Należało dokonać podziału teryto-
rialnego, kompetencyjnego i materialnego. 
Szczegóły zostały wynegocjowane pomiędzy 
Polską i Gdańskiem pod nadzorem mocarstw 
zachodnich i zapisane w tzw. konwencji polsko-
-gdańskiej, którą podpisano 9 listopada 1920 
roku. W myśl tej konwencji politechnika  
w Gdańsku stanowiła część mienia poniemiec-
kiego, które miało być podzielone pomiędzy 
WMG i Polskę. W takich warunkach rozpoczęły 
się starania strony polskiej o uzyskanie wpływu 
na funkcjonowanie miasta i portu, przy czym 
sprawa politechniki nie była najważniejsza. 
Oczekiwano jednak, że uczelnia ta zostanie 
przyznana Polsce, że zostaną w niej zatrudnieni 
profesorowie i wykładowcy polscy, że wykła-
dy będą prowadzone w języku polskim, zaś 
niemieccy i polscy studenci będą mieli takie 
same uprawnienia, co, jak wiadomo, okazało 
się złudne. Państwo polskie było wówczas zbyt 
słabe, aby w sprawie poniemieckiej politech-
niki podjąć efektywne działania na forum 
międzynarodowym – były do załatwienia dużo 
ważniejsze sprawy, zaś aura polityczna  
w Europie nie była nam przychylna. Ostatecz-
nie w dniu 27 lipca 1921 roku podpisano umowę 
polsko-gdańską, w której zapisano specjalne 
uprawnienia strony polskiej. Na tej podstawie 
następnego dnia, tj. 28 lipca 1921 roku, decyzją 
komisji międzysojuszniczej politechnikę przy-
znano Gdańskowi, o czym zaważyła specjalna 
nota Senatu WMG, w której było zapisane, że 
„zobowiązuje się zabezpieczyć prawa słu-
chaczy narodowości polskiej studiujących na 
politechnice gdańskiej”. 

Na początku po przyjęciu powyższych 
postanowień honorowane były uprawnienia 

Bronisław Bukowski
Fot. z archiwum Biblioteki PG
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Często, szczególnie jesienią, pełnię rolę 
przewodniczącego komisji egzaminów 

dyplomowych. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
dla tych egzaminowanych młodych ludzi jest to 
wielki stres – pierwszy poważny egzamin przed 
poważną komisją. Jednak nie mogę powstrzy-
mać się przed analizowaniem języka, jakim 
posługują się nasi studenci – prawie absolwen-
ci. A „bogactwo” tego języka nierzadko mnie 
zaskakuje. Ostatnio uczestniczyłem w egza-
minie, podczas którego dyplomant ciągle coś 
adresował. Z początku komisja przyjmowała to 
z pobłażaniem, jednak gdy stało się to już nie 
do wytrzymania, jeden z członków komisji (to 
naprawdę nie byłem ja; najwyraźniej z wiekiem 
łagodnieję!) zaczął zwracać mu uwagę, że sło-
wo adresowanie ma swoje konkretne znacze-
nie – jest to po prostu umieszczanie adresu na 
przesyłce pocztowej, ewentualnie kierowanie 
jakichś słów do kogoś. Dyplomat przepraszał, 
a po chwili znów adresował i adresował: jego 
praca adresowała pewien temat, przyjęte 
przez niego rozwiązania adresowały pewien 
problem, zastosowane technologie adresują 
pewne potrzeby itd. itp. Gwoli sprawiedliwości 
trzeba dodać, że tylko jeden raz w trakcie całe-
go egzaminu użył słowa funkcjonalność  
w znaczeniu funkcja, co w jakimś stopniu zre-
kompensowało to jego uporczywe adresowa-
nie i na koniec postawiliśmy mu piątkę.

Wydarzenie to stało się dla mnie asumptem 
do dalszego drążenia tematu adresu i adreso-
wania. Zajrzyjmy do najaktualniejszego słow-
nika języka polskiego (sjp.pwn.pl). Pod hasłem 
adresować znajdujemy dwa znaczenia:
1. «umieszczać adres na przesyłce»,
2. «kierować, stosować lub odnosić coś do 

kogoś».
To oczywiście kieruje nas do hasła adres, 

które ma aż cztery, bardzo interesujące zna-
czenia:
1. «miejsce zamieszkania osoby lub siedziba 

instytucji»,
2. «numer komórki pamięci komputera»,
3. «napis identyfikujący konto jakiejś osoby  

Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Czas adresowania

studentów Polaków. Nie było ograniczeń  
z przyjmowaniem na studia kandydatów 
polskiego pochodzenia. W rezultacie nastąpił 
wyraźny wzrost liczby polskich studentów. Na 
przykład w 1921 roku w semestrze zimowym 
na ogólną liczbę 1089 studentów było 163 Po-
laków, co stanowiło 15 proc. populacji studenc-
kiej. W porównaniu z 3 proc. z okresu przed 
wybuchem wojny był to przyrost znaczny. Ten-
dencja ta się umacniała w kolejnych latach, np. 
w roku następnym na politechnice w Gdańsku 
studentów Polaków było aż 36 proc. W więk-
szości były to osoby z Pomorza i Wielkopolski, 
zaś później z innych rejonów kraju – gospodar-
ka odrodzonego państwa potrzebowała kadr 
inżynierskich. W latach 20. około 40–50 proc. 
studentów Polaków w WMG było z ww. części 
Polski. Lecz na studia w politechnice zapisywali 
się kandydaci także z innych rejonów Polski, 
zwłaszcza ze Śląska – głównie Cieszyńskiego,  
z Wileńszczyzny, także z Łodzi, Krakowa i Lu-
blina. Nieliczni przyjeżdżali z Warszawy  
i Lwowa, ponieważ w tych miastach na długo 
przed wojną światową zaczęły funkcjonować 
wyższe uczelnie techniczne. Pod względem po-
chodzenia studenci Polacy w WMG wywodzili 
się z zamożnych lub średniozamożnych rodzin 
inteligenckich i mieszczańskich, zaś część 
miała pochodzenie ziemiańskie. Niewiele było 
osób pochodzenia chłopskiego lub robotnicze-
go. Wśród poznaniaków i Pomorzan większość 
studentów miała pochodzenie mieszczańskie, 
ich rodzice byli właścicielami sklepów, drob-
nych zakładów przemysłowych lub warsztatów 
rzemieślniczych.

Warto też podkreślić, że w tym czasie znacz-
na część studentów (około 40 proc.) nie była 
narodowości niemieckiej, przy czym w więk-
szości (około 80 proc.) byli to Polacy.

Z upływem czasu taki stan rzeczy, tj. 
wzrastający napływ studentów z Polski, zaczął 
wzbudzać niepokój u władz Wolnego Miasta 
Gdańska. Reakcją na to było postępujące 
ograniczanie praw studentów polskiego pocho-
dzenia, co zostanie przedstawione w kolejnym 
numerze „Pisma PG”, w drugiej części tego 
opracowania. 
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w sieci komputerowej lub czyjąś stronę  
w Internecie»,

4. «pismo zbiorowe wystosowane do władz».
Zacznijmy od końca: znaczenie numer czte-

ry jest stosowane bardzo rzadko i już  
w słowniku języka polskiego pod redakcją 
Witolda Doroszewskiego z 1958 roku opatrzo-
ne jest kwalifikatorem „przestarzałe”. Bywa 
jednak stosowane tu i ówdzie w sytuacjach uro-
czystych, by tę uroczystość jeszcze podkreślić. 
Znaczenia numer dwa i trzy to swoiste signum 
temporis. Dawne słowniki nie obejmowały ta-
kich znaczeń z oczywistych względów i jestem 
dumny, że dyscyplina, którą uprawiam, tak 
przyczynia się do rozwoju polskiego słownic-
twa. No i oczywiście to znaczenie podstawowe, 
numer jeden: miejsce zamieszkania lub siedzi-
ba instytucji. Wydaje się ono dość oczywiste, 
zatem skąd to adresowanie w znaczeniu zupeł-

nie innym niż podają to współczesne słowniki 
języka polskiego? 

Jasne jest, że całe to zło językowe bierze 
swoje źródło w języku angielskim. W języku an-
gielskim czasownik address, poza naszym pol-
skim, klasycznym znaczeniem, ma też drugie 
znaczenie (merriam-webster.com/dictionary): 
to deal with, to treat, co odpowiada polskiemu 
radzić sobie z czymś, traktować coś, leczyć. In-
formatycy, także ci in spe, uwielbiają termino-
logię anglojęzyczną i kalkują ją bezkrytycznie, 
zapominając, że istnieją słowa i zwroty polskie, 
które znakomicie lepiej oddają to, co usiłują 
wyrazić tym swoim adresowaniem. Przecież 
praca tego dyplomanta dotyczyła, czy też od-
nosiła się do pewnego problemu, a zastosowa-
na technologia pomagała w jego rozwiązaniu. 
Nie będę dalej przytaczał możliwych wyrażeń, 
które oddają to, co ów dyplomant miał na 
myśli, adresując wszystko, co tylko się dało, bo 
jestem pewien, że każdy z Szanownych Czy-
telników znajdzie ich wiele. Ale cóż – lenistwo 
językowe to też swoiste signum temporis. 

Jest grudzień – czas wysyłania życzeń świą-
tecznych. Wprawdzie ów staromodny zwyczaj 
upada na rzecz wysyłania esemesów i mejli, 
to jednak przypomnę, że życzenia wysyłamy 
na czyjś adres lub pod czyimś adresem (nie: pod 
czyjś adres; można jednak pójść albo udać się 
pod jakiś adres), a adresowanie też ma swoje 
grzecznościowe zasady związane z odmienia-
niem nazwisk, na przykład: Szanowni Państwo 
Anna i Jan Nowakowie, a nie: Szanowni Pań-
stwo Anna i Jan Nowak.

Zbliża się koniec roku. To czas życzeń  
i osobistych postanowień. Ja życzę sobie  
i moim Czytelnikom, byśmy w następnym  
i w kolejnych latach pamiętali o tym, że nasz ję-
zyk, nasz wspólny skarb narodowy, był jednym 
z tych elementów, które podtrzymywały naszą 
świadomość narodową i przyniosły nam wol-
ność sto lat temu. Postarajmy się, by rozumieli 
to także ci, którzy po egzaminach dyplomo-
wych zaczynają dopiero swoje dorosłe życie. 

Graf. Cezary Paszkowski
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Politechnika Gdańska ponownie okazała się najpopularniejszą uczelnią wyższą – podczas tegorocznej rekrutacji na każde 
miejsce na studiach przypadało 8,8 kandydatów. Wyniki rankingu najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju, 
opublikowane na stronie internetowej i w oficjalnym newsletterze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały się 
tematem szeroko komentowanym przez media w całej Polsce. Informowały o nich serwis Polskiej Agencji Prasowej „Nauka 
w Polsce”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Dziennik Bałtycki”, „Fakt”, Radio Gdańsk, Radio Eska, trojmia-
sto.pl oraz kilkadziesiąt lokalnych serwisów portalu naszemiasto.pl. W programie „Dzień Dobry tu Gdańsk”, emitowanym 
w TVP3, o przyczynach popularności Politechniki Gdańskiej mówił prof. Jacek Namieśnik, rektor PG. Telewizja wyemito-
wała także materiały poświęcone badaniom prowadzonym w Katedrze Chemii Analitycznej naszej uczelni oraz systemowi 
kolejkowemu powstałemu na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w ramach budżetu obywatelskiego.

Ekipa TVP3 Gdańsk odwiedziła uczelnię także podczas pikniku patriotycznego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. O odbywających się w tym dniu wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych oraz wykładzie poświęconym 
historii II Rzeczypospolitej można było oprócz tego posłuchać w Radiu Eska oraz przeczytać w „Dzienniku Bałtyckim” i na 
trojmiasto.pl.
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Detale architektoniczne  
– kolejna publikacja  
o kampusie Politechniki  
Gdańskiej

Publikacja jest drugim albumem przedstawiającym 
architekturę kampusu Politechniki Gdańskiej. Tym razem 
autorzy przedstawili detale Politechniki na tle architek-
tury Gdańska z czasów powstania uczelni i z wcześniej-
szych epok. Pozwala to na zrozumienie intencji i sposobu 
myślenia twórców jednego z najwspanialszych kampu-
sów Europy.

Pięknie wydany album w twardej, płóciennej oprawie 
można nabyć w sklepie z upominkami PG.

Aktualna oferta sklepu jest dostępna 
na stronie internetowej 

www.pg.edu.pl/sklep

Dział Promocji (budynek nr 2)
tel. 58 347 29 16
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–15.00 



KALENDARZE POLITECHNICZNE NA ROK 2019 
JUŻ W SPRZEDAŻY

Aktualna oferta sklepu jest dostępna 
na stronie internetowej 

www.pg.edu.pl/sklep

Dział Promocji (budynek nr 2)
tel. 58 347 29 16
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–15.00 


