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Wybory na Politechnice Gdańskiej
Szanowni P.T. Czytelnicy „Pisma PG”!
Rozpoczęła się już kampania i procedura wyboru nowych władz naszej uczelni. Jak dotąd,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonano pewne czynności wstępne, a Senat Politechniki Gdańskiej swą uchwałą nr 404/2020/
xxiv z dnia 15 stycznia 2020 roku zatwierdził
instrukcję wyborczą. Jest ona załącznikiem do
tejże uchwały i reguluje tryb przeprowadzania
czynności przygotowawczych oraz wyborów:
• rektora;
• Uczelnianego Kolegium Elektorów;
• przedstawicieli pracowników, studentów
i doktorantów do Senatu;
• członków Rady Uczelni;
• wybieralnych członków rad dyscyplin/
dziedzin naukowych na kadencję
2020–2024.
W punkcie 8. tej instrukcji zamieszczono kalendarz wyborczy. Szczegółowo wyznacza on
terminy wykonywania poszczególnych czynności wyborczych. My, jako ogół pracowników
i studentów, powinniśmy zwrócić uwagę na
te działania, w których realizacji sami będziemy uczestniczyli lub które będą zamykały
poszczególne etapy postępowania.
W szczególności warto odnotować następujące daty:
• 10–20 lutego – wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów;
• 27 lutego – zgłaszanie kandydatów na
rektora;
• 24 marca – ogłoszenie ostatecznej listy
kandydatów na rektora;
• 31 marca – wybory rektora;
• 27 kwietnia–4 maja – wybory przedstawicieli do Senatu;
• 11–22 maja – wybory przedstawicieli do
rad dyscyplin i dziedzin naukowych;
• 21–25 września – wybory przedstawicieli
do rad wydziałów.
Zauważmy, że jest to bardzo szczególna
kampania wyborcza, gdyż prowadzona jest
w nowym stanie prawnym, jakże różnym
od poprzedniego. Gdyby więc ktoś z P.T.
Koleżanek i Kolegów chciał się na ten temat
wypowiedzieć, nadając temu formę pisemną,
gorąco zachęcamy i zapraszamy. Proszę tylko
pamiętać, że do ostatniego przed wyborami
rektora numeru „Pisma PG” materiały przyjmujemy do 12 marca. Jeżeli więc ktoś chciałby
coś napisać, musi się pośpieszyć.
Zespół Redakcyjny „Pisma PG”
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Politechnika Gdańska członkiem konsorcjum
CURE
Piotr Dominiak
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, wraz z rektorami
5 innych uczelni podpisał w Brukseli dokumenty powołujące konsorcjum
CURE (Consortium of Universities with Regional Engagement), które
przygotowało projekt w ramach programu European Universities.

D
Podpisanie dokumentów powołujących
konsorcjum CURE.
Od lewej: prof. Marco
D’Orazio, prof. Alain
Célérier, prof. António
Augusto Fontaínhas
Fernandes, prof. Eva
Alcón Soler,
prof. Krzysztof Wilde,
prof. Raoul Zöllner
Fot. Materiały PG
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okumenty, oprócz rektora PG, podpisali
prof. Eva Alcón Soler, rektor Universitat
Jaume I (Hiszpania), prof. António Augusto Fontaínhas Fernandes (przewodniczący konferencji
rektorów uniwersytetów portugalskich), rektor
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Duoro
(Portugalia), prof. Alain Célérier, rektor Université de Limoges (Francja), prof. Marco D’Orazio,
prorektor Università Politecnica delle Marche
(Włochy) i prof. Raoul Zöllner, prorektor Heilbronn University of Applied Sciences (Niemcy).
Podpisy zostały złożone podczas oficjalnej
prezentacji projektu, która odbyła się
w siedzibie przedstawicielstwa hiszpańskich
i portugalskich uniwersytetów w Brukseli.
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W tej uroczystości uczestniczyli m.in. Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu
Europejskiego, Ewa Kocińska-Lange, p.o.
dyrektora generalnego ds. badań i innowacji
w Business & Science Poland (agenda NCBR
w Brukseli), Sylwia Skwara, główny specjalista
ds. badań naukowych i innowacji w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego
w Brukseli, oraz Justyna Kramarczyk, ekspertka
Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli.
Uroczystość podpisania dokumentów poprzedziły spotkania z Piritą Lindholm, dyrektor ERRIN (European Regions & Innovation
Regions), i z Sumathi Subramaniam, Project
Officer w Higher Education Policy Unit DG EAC.

Misją konsorcjum jest rozwój badań, kształcenia na wszystkich poziomach, współpracy
multidyscyplinarnej i międzynarodowej w celu
sprostania wyzwaniom globalnym, regionalnym i lokalnym.
Członkowie CURE uzgodnili, że współpraca
dydaktyczna, badawcza oraz dotycząca transferu wiedzy i technologii obejmować będzie
następujące tematy: transformację cyfrową
regionów, zrównoważony wzrost, integrację
kulturową, relacje pomiędzy globalnymi i lokalnymi wyzwaniami, inkluzję społeczną.
Koordynatorem porozumienia ze strony PG
jest prof. Piotr Dominiak z Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania
i Ekonomii PG. W pracach przygotowawczych
projektu uczestniczyli także przedstawiciele
WILiŚ, WA, WZiE, WCh, WETI. Rozstrzygnięcie
konkursu (finansowanie zostanie przyznane
24 konsorcjom) ma zostać ogłoszone w czerwcu 2020 roku.

European Universities Initiative
Inicjatywa dotycząca europejskich szkół
wyższych – European Universities Initiative – została opracowana przez uczelnie
europejskie, organizacje studenckie, kraje unijne oraz Komisję Europejską. Celem
inicjatywy jest zintegrowanie nowego
pokolenia kreatywnych Europejczyków,
którzy będą w stanie współpracować
w różnych językach, ponad granicami
państw i dyscyplinami, aby sprostać
wyzwaniom społecznym i niedoborom
wykwalifikowanej kadry w Europie.

Podwójny dyplom magisterski dla studentów PG
Umowa między Politechniką Gdańską a Uniwersytetem
w Palermo
Maciej Dzwonnik
Dział Promocji

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, podpisał
w Palermo umowę o współpracy z Università degli Studi di Palermo –
największą uczelnią techniczną na Sycylii. Dzięki porozumieniu studenci
kierunków budownictwo i inżynieria środowiska, oferowanych przez
obydwie uczelnie, zyskali możliwość otrzymania podwójnego dyplomu
magisterskiego.

U

mowa podpisana przez rektorów Politechniki Gdańskiej i Università degli Studi
di Palermo, prof. Krzysztofa Wildego i prof.
Fabrizio Micariego, to kolejny element procesu internacjonalizacji naszej uczelni, ale też
spełniania wymogów programu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego
Politechnika Gdańska jest jednym z głównych
beneficjentów.

Podpisana w poniedziałek w Palermo umowa pozwoli studentom obydwu uczelni na uzyskanie podwójnego dyplomu magisterskiego
(tzw. double degree), uznawanego na międzynarodowych rynkach pracy i potwierdzającego
szerokie przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie. Na razie współpraca
dotyczyć będzie dwóch kierunków na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Środowiska (budownictwo
i inżynieria środowiska), ale sygnatariusze
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cia porozumienia rektor sycylijskiego Università
di Palermo prof. Fabrizio Micari. – To również
szansa dla naszych studentów, którzy dzięki temu
porozumieniu będą mogli nie tylko wzbogacić
swoją wiedzę, ale też poznać nowe miejsca.
Współpraca w praktyce. Co zrobić, żeby
wyjechać?

Prof. Krzysztof Wilde,
rektor PG, i prof. Fabrizio Micari, rektor Uniwersytetu w Palermo
Fot. Università degli Studi
di Palermo

umowy nie wykluczają, że partnerstwo obu
uczelni może się poszerzyć.
– Obydwie strony są zgodne i chętne do
tego, by współpracować na różnych płaszczyznach – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor
PG. – Na razie zawarliśmy porozumienie oparte
na wymianie studenckiej i możliwości uzyskania
podwójnego dyplomu magisterskiego dla absolwentów tych dwóch kierunków. Podczas wizyty
rozmawialiśmy jednak o poszerzeniu zakresu tej
współpracy w taki sposób, by objęła ona inne
kierunki studiów, ale też o partnerstwie na polu
naukowo-badawczym.
– Umowy o współpracy z mocnymi zagranicznymi uczelniami to jeden z najważniejszych
elementów strategii internacjonalizacji naszego
uniwersytetu – mówił podczas ceremonii zawar-

O Uniwersytecie w Palermo
Uniwersytet w Palermo założono w 1806 roku. W ofercie uniwersytetu znajdują się kierunki techniczne, humanistyczne oraz medyczne,
ulokowane na 12 wydziałach.
Do najbardziej znanych osób, które są absolwentami Uniwersytetu
w Palermo, należą włoscy przywódcy polityczni Renato Schifani
i Angelino Alfano; chemicy Stanislao Cannizzaro i Emanuele Paternò;
prawnik i minister sprawiedliwości Włoch Filippo Mancuso oraz
prezydent Włoch Sergio Mattarella, który był również profesorem tej
uczelni.
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W skład delegacji Politechniki Gdańskiej,
która w poniedziałek 20 stycznia wyleciała do
Palermo, weszli: prof. Krzysztof Wilde,
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz (prof. PG i prodziekan ds. współpracy i promocji WILiŚ) oraz
dr inż. Rafał Ossowski (prof. PG i prodziekan
ds. kształcenia WILiŚ). Uniwersytet w Palermo, oprócz rektora prof. Fabrizio Micariego,
reprezentowali jeszcze: prof. Giorgio Mannina
(wraz z prof. Jackiem Mąkinią z WILiŚ był on
pomysłodawcą współpracy) i prof. Antonello Miranda. Zawarcie umowy zaszczycili też
swoją obecnością Szymon Wojtasik, szef Biura
Politycznego Ambasady w Rzymie, oraz Davide
Farina, Konsul Honorowy RP w Palermo.
W ramach zawartego porozumienia obydwie uczelnie zobowiązały się do wysyłania
w każdym semestrze grupy pięciu swoich
studentów do partnerskiej uczelni. W całym
okresie trwania współpracy (umowę podpisano
na 5 lat, z możliwością przedłużenia) będzie to
więc po 50 osób z każdej uczelni.
Podczas każdego wyjazdu, który docelowo
potrwa jeden semestr, studenci będą uczyć się
dokładnie tych samych przedmiotów, których
uczyliby się w uczelni macierzystej, lub ich rozszerzonych odpowiedników (zajęcia odbywać
się będą w j. angielskim). Oprócz uzyskania
podwójnego tytułu magisterskiego, otrzymają
też możliwość pogłębienia wiedzy w nowym
miejscu, uzupełnienia kompetencji oraz poznania innej kultury nauczania.
– Studia w programie double degree to coś
więcej niż wyjazd na jeden semestr do partnerskiej uczelni, jak w przypadku Erasmusa. W omawianym przypadku studenci uzyskają bowiem
dyplomy magisterskie dwóch uczelni – mówi
prof. Rafał Ossowski, który jest koordynatorem
współpracy z ramienia PG.
Zgłoszenia do wyjazdu mogą wysłać
wszyscy studenci obydwu wymienionych
kierunków. O wyjeździe do partnerskiej uczelni
zdecyduje wewnętrzna rekrutacja na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Środowiska, a następnie
lista rankingowa.
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Nowa fabryka Pekabexu. Duży sukces firmy
współpracującej z Politechniką Gdańską
Maciej Dzwonnik
Dział Promocji

W czwartek na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Gdańsku Kokoszkach otwarto jedną z najnowocześniejszych fabryk
w Europie, w której produkowane będą elementy przeznaczone dla
budownictwa modułowego – tzw. prefabrykaty. Koszt budowy piątej już
fabryki firmy Pekabex, od lat współpracującej z Politechniką Gdańską,
wyniósł 65 mln zł.

P

ekabex to największy wytwórca konstrukcji
prefabrykowanych w Polsce. Ma fabryki
w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsku-Białej. Firma buduje w Polsce głównie inwestycje wielkokubaturowe (np. hale produkcyjne,
magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi
i biurowce) oraz inżynieryjne (mosty, tunele).
Z kolei na rynkach zagranicznych produkty
Pekabexu znajdują uznanie głównie w modułowym budownictwie mieszkaniowym,
a głównym odbiorcą są kraje skandynawskie.
Współpraca PG i Pekabexu

1

2
Fot. 1. Od lewej: Maciej Grabski (główny inwestor i udziałowiec Pekabexu, właściciel parku biznesowego Olivia Business Centre), Robert Jędrzejowski (prezes Pekabex SA), prof.
Krzysztof Wilde (rektor PG), Christophe Carion (prezes CNP Sp. z o.o., członek zarządu
Pekabex Pref SA), Przemysław Adam Borek (wiceprezes Pekabex SA, prezes Pekabex
Bet SA), Beata Żaczek (wiceprezes Pekabex SA)
Fot. Maciej Dzwonnik

Fot. 2. Otwarcie fabryki
Fot. Materiały prasowe Pekabex

W czwartkowej ceremonii otwarcia nowej
fabryki, obok głównego udziałowca Pekabexu
Macieja Grabskiego (inwestora Olivia Business
Centre – największego parku biznesowego
w północnej Polsce) i przedstawicieli władz
miasta, wziął udział również prof. Krzysztof
Wilde, rektor PG.
– Partnerstwo Politechniki Gdańskiej
z Pekabexem ma długą i harmonijną historię –
mówił rektor Krzysztof Wilde. – Firma Pekabex,
powstała w oparciu o wyłącznie polski kapitał,
ma coraz wyższą pozycję na rynku międzynarodowym. Nasi studenci co roku odbywają praktyki
w zakładach tej prężnie rozwijającej się firmy,
absolwenci znajdują tam zatrudnienie, a naukowcy z Politechniki współpracują przy nowych
rozwiązaniach technologicznych, przyczyniając
się tym samym do wypracowania przez Pekabex
przewagi konkurencyjnej w branży i dalszej,
międzynarodowej ekspansji.
Studenckie praktyki i wspólne projekty badawcze to przy tym niejedyne elementy, które
łączą PG z Pekabexem. Członkiem zarządu
Pekabex SA (a dokładnie: wiceprezesem za2/2020
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rządu Pekabex SA i prezesem Zarządu Pekabex Bet SA) jest bowiem absolwent Wydziału
Budownictwa Lądowego PG Przemysław Adam
Borek. W latach 1995–2002 pracował on jako
asystent w Katedrze Konstrukcji Metalowych
i Zarządzania w Budownictwie, a w 1996 roku
ukończył dodatkowo Pedagogiczne Studia
Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.
Świetne perspektywy dla rynku
Najnowsza inwestycja Pekabexu to pionierski projekt na polskim rynku budowlanym.
Zakład, który powstał przy ul. Geodetów
w Gdańsku, jest wyposażony we w pełni zautomatyzowane linie przygotowane do produkcji
płyt typu filigran (w tym także podwójnych),
a także ścian pełnych. Produkty Pekabexu
można później stosować w budownictwie
mieszkaniowym i biurowym, ale nie tylko.
– Sprawdzają się idealnie również w budownictwie inżynieryjnym, przy budowie parkingów,
ścian oporowych, ścian wykopu, a także podczas
budowy przy granicy istniejącego budynku –
mówi Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex. – Docelowe moce produkcyjne wynoszą
ok. 500 tys. m2 gotowych produktów rocznie.
Przed rynkiem elementów prefabrykowanych używanych w budownictwie rysują się
przy tym coraz lepsze perspektywy, bo budowanie z prefabrykatów jest szybsze i wymaga
znacznie mniejszej liczby pracowników. Udział
takiej technologii budowy w krajowym rynku
budowalnym będzie więc nadal rósł, tym bardziej że rosnące koszty wynagrodzeń – połączone z niską dostępnością pracowników – dają
dużą przewagę konstrukcjom prefabrykowanym nad tradycyjnym budownictwem.
W Szwecji, jednym z najbardziej otwartych
na budownictwo prefabrykowane rynków, już
ponad 80 proc. mieszkań powstaje właśnie
z prefabrykatów.
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Barbara Kuklińska-Nowak
Dział Promocji

Naukowcy z Politechniki
Gdańskiej w strukturach
Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk ogłosiła
wyniki wyborów do Komitetów
Naukowych na czteroletnią
kadencję 2020–2023. Wybór
członków komitetów następuje
w ogólnopolskim głosowaniu
– tym razem po raz pierwszy
prowadzonym drogą elektroniczną.
Pięćdziesięciu sześciu naukowców
z Politechniki Gdańskiej
reprezentuje uczelnię w strukturach
Polskiej Akademii Nauk.

W

skład Polskiej Akademii Nauk wchodzą
członkowie krajowi: rzeczywiści
i korespondenci, oraz członkowie zagraniczni.
Ośmioro naukowców z Politechniki Gdańskiej
jest członkami PAN: prof. Jacek Marecki jako
członek rzeczywisty oraz: prof. Lech Kobyliński,
prof. Bożena Kostek, prof. Piotr Kowalik, prof.
Eugeniusz Kozaczka, prof. Henryk Krawczyk,
prof. Michał Mrozowski i prof. Krzysztof Wilde
jako członkowie korespondenci. Prestiżowy
tytuł członka Polskiej Akademii Nauk przyznawany jest dożywotnio.

Składy Komitetów PAN podlegają natomiast
kadencyjności. Są one krajową reprezentacją
różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich
członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy
z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także
przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.
Komitety pełnią funkcje ciał doradczych
i opiniodawczych. Opracowują stanowiska
i ekspertyzy naukowe dla administracji
państwowej, pomagają w rozwiązywaniu
określonych kwestii naukowych. Opiniują akty
normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań
oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz
wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.
Poniżej zaprezentowano listę wszystkich
naukowców z Politechniki Gdańskiej, którzy
zostali wybrani do Komitetów Naukowych PAN
w kadencji 2020–2023.
Poza Komitetami Naukowymi, których kadencja rozpoczęła się w styczniu tego roku,

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu
dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, prof. PG;
Komitet Badań Morza – dr hab. inż. Anna Styszyńska, prof. PG;
Komitet Chemii Analitycznej
prof. Marek Biziuk, prof. Piotr Konieczka, prof. Agata Kot-Wasik;
Komitet Chemii – prof. Janusz Rachoń;
Komitet Akustyki – prof. Grażyna Grelowska,
dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG, prof. Andrzej Stepnowski;
Komitet Architektury i Urbanistyki
prof. Piotr Lorens, prof. Lucyna Nyka, prof. Maria Sołtysik,
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański,
prof. PG, prof. Antoni Taraszkiewicz;
Komitet Automatyki i Robotyki
prof. Zdzisław Kowalczuk, prof. Maciej Niedźwiecki,
prof. Roman Śmierzchalski;
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG,
prof. Antoni Nowakowski,
dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG;
Komitet Budowy Maszyn – prof. Włodzimierz Przybylski;
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
prof. Ryszard Katulski, prof. Józef Woźniak;

w strukturach PAN znajdują się również Komitety Problemowe, których członków powołuje
Prezes Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy
z Politechniki Gdańskiej są członkami Komitetów Problemowych, których kadencja przypada na lata 2019–2022:
• Komitet Badań Polarnych
– dr hab. Anna Styszyńska, prof. PG;
• Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych
– prof. Mariusz Figurski;
• Komitet Gospodarki Wodnej
– dr hab. Michał Szydłowski, prof. PG,
prof. Romuald Szymkiewicz;
• Komitet Problemów Energetyki
– prof. Waldemar Kamrat, prof. Jacek
Marecki, prof. Dariusz Mikielewicz;
• Komitet Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju – prof. Piotr Lorens;
• Komitet Naukoznawstwa
– dr hab. Krzysztof Leja, prof. PG;
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG.
Pełna lista składów poszczególnych Komitetów Naukowych PAN dostępna jest na stronie
https://wyborykomitety.pan.pl/.

Komitet Elektrotechniki
prof. Kazimierz Jakubiuk, prof. Zbigniew Lubośny,
prof. Ryszard Strzelecki;
Komitet Geodezji – prof. Mariusz Figurski,
prof. Andrzej Stateczny;
Komitet Historii Nauki i Techniki – prof. Aleksander Piwek;
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko;
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. Krystyna Nagrodzka-Godycka,
dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. PG;
Komitet Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. PG,
prof. Hanna Obarska-Pempowiak,
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. PG;
Komitet Mechaniki – prof. Edmund Wittbrodt;
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej
dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz, prof. PG,
dr hab. inż. Waldemar Jendernalik, prof. PG,
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG;
Komitet Termodynamiki i Spalania
prof. Janusz Cieśliński, prof. Dariusz Mikielewicz,
dr hab. inż. Jan Wajs, prof. PG.
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Seminarium Centrum
Badawczego EkoTech
Maciej Dzwonnik
Dział Promocji

W poniedziałek 27 stycznia na
Dziedzińcu im. Fahrenheita
w Gmachu Głównym PG odbyło
się pierwsze seminarium
nowo powstałego Centrum
Badawczego PG EkoTech,
powołanego w ramach
programu MNiSW „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia
Badawcza”. Seminarium było
okazją do omówienia projektów
badawczych wpisujących się
w profil działalności nowego
centrum, a także do nawiązania
interdyscyplinarnej współpracy
pomiędzy naukowcami PG.

P

onad 80 prezentacji z omówieniem działań
naukowych i badawczych, dziesiątki specjalistów wymieniających się wiedzą i doświadczeniem, a także liczne deklaracje nawiązania
interdyscyplinarnej i wielopłaszczyznowej
współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami naukowymi PG – to bilans I Seminarium
Centrum Badawczego EkoTech, które w poniedziałek 27 stycznia odbyło się na Dziedzińcu im.
Fahrenheita w Gmachu Głównym PG.
Centrum EkoTech to jedno z czterech
nowych Centrów Badawczych PG (pozostałe
to Centrum BioTechMed, Centrum Materiałów
Przyszłości i Centrum Technologii Cyfrowych),
które powstały w związku z uzyskaniem przez
naszą uczelnię statusu uczelni badawczej
w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza” (IDUB). Poniedziałkowe seminarium zainaugurowało naukowy aspekt działalności nowych centrów.
– To pierwsze z wielu spotkań, które odbędą się w ramach nowo powołanych Centrów
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Badawczych Politechniki Gdańskiej – mówił na
początku seminarium prof. Krzysztof Wilde,
rektor PG. – Nasza uczelnia po otrzymaniu statusu uczelni badawczej będzie teraz wychodzić
naprzeciw wielu nowym wyzwaniom. Musimy
jeszcze lepiej promować działalność naszych
naukowców, stąd takie seminarium jest bardzo
cennym elementem tych działań.
Wymiana doświadczeń, interdyscyplinarna
współpraca
Naukowcy w Centrum EkoTech będą zajmować się projektami i badaniami naukowymi
ukierunkowanymi na kształtowanie zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec
wyzwań środowiskowych (zmiany klimatyczne,
przemiany społeczne i demograficzne, wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym etc.).
Naukowcy będą też opracowywać rozwiązania,
które pozwolą przeciwdziałać negatywnym
skutkom działalności człowieka (antropopresji),
zajmą się również opracowaniem nowoczesnych technologii proekologicznych.
W seminarium, podzielonym na bloki przyporządkowane poszczególnym wydziałom PG,
naukowcy prezentowali swoje dotychczasowe
dokonania, a także badania i projekty, nad którymi obecnie pracują i które chcieliby rozwijać
w strukturach nowego centrum badawczego.
Prelegenci z wydziałów: Architektury,
Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Inżynierii Lądowej i Środowiska, Mechanicznego, Oceanotechniki i Okrętownictwa, a także
Zarządzania i Ekonomii, mieli po pięć minut na
każdą prezentację. Łącznie podczas całodzien-

Fragmenty prezentacji
wydziałowych

Maciej Dzwonnik

Pierwsze seminarium Centrum
Badawczego PG
EkoTech
Fot. Krzysztof Krzempek

nego seminarium można było zapoznać się
z ponad 80 prezentacjami zespołów badawczych PG, a następnie omówić w kuluarach
pola do interdyscyplinarnej współpracy.
– Spotkanie było skierowane do naukowców,
którzy chcieliby rozwijać swoje badania i współpracę w strukturach nowego centrum. Cel udało
się osiągnąć – podsumowuje prof. Magdalena
Gajewska (WILiŚ), pełnomocniczka rektora
PG ds. Centrum EkoTech. – Naukowcy chętnie
wymieniali się wiedzą i doświadczeniem, byli
też otwarci na udział w kolejnych seminariach,
które będą dedykowane poszczególnym obszarom działalności centrum. Dzisiejsza inicjatywa
i podjęta między naukowcami współpraca
pozwoli na zrealizowanie w przyszłości nowych,
innowacyjnych projektów.

Dział Promocji

Seminarium Centrum
Materiałów
Przyszłości PG
W piątek 31 stycznia w Audytorium
2 na Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
w budynku B odbyło się
seminarium nowo utworzonego
Centrum Materiałów Przyszłości
PG, powołanego w ramach
ministerialnego programu
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza”. Naukowcy mieli
okazję do zaprezentowania swojej
działalności naukowej i badawczej,
wymiany opinii, a także nawiązania
przyszłej współpracy.

D

zięki uzyskaniu przez Politechnikę Gdańską
statusu uczelni badawczej w programie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” nasza uczelnia zyskała nowe narzędzia do
wspierania swoich naukowców i budowania
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Pierwsze seminarium Centrum Materiałów Przyszłości
Fot. Krzysztof Krzempek

marki Politechniki w kraju i za granicą. W obrębie uczelni powołano też cztery nowe Centra
Badawcze: Centrum BioTechMed, Centrum
EkoTech, Centrum Technologii Cyfrowych
i Centrum Materiałów Przyszłości.
W piątek 31 stycznia odbyło się pierwsze
seminarium naukowe Centrum Materiałów
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Przyszłości (CMP). W seminarium wzięli udział
naukowcy PG, których działania naukowe wpisują się w profil działalności nowego Centrum
Badawczego. Podczas spotkania przedstawili
swoje projekty badawcze, które mogłyby być
realizowane w jego obrębie.
– Zaprosiliśmy najbardziej aktywne zespoły
badawcze, silnie powiązane z zakresem działania Centrum – mówił po zakończeniu seminarium prof. Piotr Jasiński (WETI), pełnomocnik
rektora ds. CMP. – Seminarium pozwoliło
naukowcom zaprezentować swoje projekty
i badania, a także nawiązać bliższą współpracę. Potencjał naukowców PG jest bardzo duży,
ale może być jeszcze większy. Będziemy więc
organizować kolejne seminaria, aby jak najlepiej
poznać nasze możliwości.
Podczas seminarium zaprezentowało się
25 zespołów reprezentujących sześć wydziałów
Politechniki Gdańskiej (Chemicznego, Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Oceanotechniki
i Okrętownictwa, Mechanicznego oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz dodatkowo trzy zewnętrzne jednostki badawcze:
z Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Maszyn
Przepływowych im. R. Szewalskiego oraz
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte.
W spotkaniu uczestniczyło także szerokie
grono pracowników Politechniki Gdańskiej
oraz trójmiejskich przedstawicieli firm wykorzystujących zdobycze najnowszych rozwiązań
inżynierii materiałowej.
– To i kolejne seminaria powinny pozwolić na
osiągnięcie efektu synergii poprzez lepsze wykorzystanie zaplecza aparaturowego i osobowego –
dodaje prof. Piotr Jasiński. – Chcemy przedstawiać nasze możliwości trójmiejskim firmom, aby
mogły zbudować bardziej innowacyjną ofertę.
W seminarium CMP wziął udział również
prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.
– W działalności naszych nowych Centrów
Badawczych pokładam ogromne nadzieje na
rozwój naszej uczelni, ale też całej polskiej nauki
– mówił rektor PG. – Warto też pamiętać, że
skład personalny nowych centrów jest otwarty.
Można do nich zapraszać naukowców z innych
uczelni i to zarówno tych uznanych i doświadczonych, jak również młodych i zdolnych.

Udział Biblioteki Politechniki Gdańskiej
w procesie umiędzynarodowiania uczelni
Urszula Szybowska
Biblioteka PG

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego definiowane jest zasadniczo
jako podejmowanie studiów na zagranicznych uczelniach oraz udział
w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych [1].
Umiędzynarodowienie szkół wyższych jest jednym z elementarnych
wskaźników, które określają dziś rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.
Biblioteka PG na różnych polach wspiera uczelnię w procesie
internacjonalizacji.

Proces umiędzynarodowiania
Według zapisów zawartych w Deklaracji Bolońskiej [2] międzynarodowa mobilność środowiska akademickiego to jeden z podstawowych
elementów rozwoju Europejskiego Obszaru

1
Fot. 1. Od lewej: dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek, koordynator uczelnianego
Programu Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej mgr Maria Doerffer, uczestnicy 3rd Erasmus STW at GUT Library: Tomi Pelkonen, Oulu University of Applied Sciences, Maria
Jorge García-Reyes, Medicine Library Complutense University, Aggeliki Giannopoulou,
Library & Information Centre, University of Patras, Maria Gonçalves, ISEG – Lisbon
School of Economics & Management, Marianne Bachmann, University Library Erlangen-Nuernberg, Katharina Markus, Stuttgart University Library, Vesna Vižin, University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Jan Goossens, Odisee
Campus Brussels, koordynator Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG mgr Urszula Szybowska, bibliotekarze i pracownicy Biblioteki PG
– dr inż. Magdalena Stankević, mgr Monika Michalak, kierownik Biura Biblioteki PG
dr Anna Zygma, prof. Piotr Dominiak
Fot. z arch. Biblioteki PG

Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badań. Umiędzynarodowienie uważane
jest więc obecnie za jedno z kluczowych zadań
stojących przed uczelniami wyższymi
w Europie, jest także jednym z najważniejszych
wyzwań stojących przed Politechniką Gdańską.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Ustawa 2.0), zwana inaczej Konstytucją dla
Nauki, czyni umiędzynarodowienie jednym
z istotnych parametrów ewaluacji naukowców i uczelni w Polsce, dzięki którym poziom
polskich szkół wyższych znacznie się podniesie.
Umiędzynarodowienie uznawane jest przez
wielu za główną siłę napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie.
Na polskich uczelniach od ponad 10 lat
następuje stały wzrost liczby studiujących obcokrajowców. W roku akademickim 2017/2018
podjęło naukę w Polsce ok. 70 tys. studentów
zagranicznych w porównaniu z liczbą ok.
1,3 mln młodych Polaków studiujących
w rodzimych szkołach wyższych. Studenci z zagranicy stanowią więc 5 proc. ogółu wszystkich
studentów w naszym kraju. Dominującą grupę
cudzoziemców stanowią studenci z Ukrainy
i Białorusi. Według statystyk za rok 2017 łączna
liczba studentów Politechniki Gdańskiej wynosi
ok. 18 tys. – mieści się w tej liczbie grupa ok.
900 studentów zagranicznych. Młodzi obcokrajowcy na Politechnice Gdańskiej stanowią
więc 5 proc. ogółu studentów. Podstawowymi
argumentami motywującymi młodych ludzi
na świecie do podejmowania studiów w Polsce
wydają się zarówno konkurencyjne koszty
studiowania, jak i jakość kształcenia oferowana
w polskich szkołach wyższych.
2/2020
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Strategia rozwoju usług Biblioteki PG
w kontekście internacjonalizacji uczelni
Biblioteka PG aktywnie wspiera proces
internacjonalizacji Politechniki Gdańskiej. Strategia rozwoju usług Biblioteki PG funkcjonującej w międzynarodowym środowisku opiera się
zasadniczo na trzech filarach:
• dostosowaniu swoich zbiorów i usług do
potrzeb użytkowników zagranicznych;
• uczestniczeniu w programie Erasmus+;
• dynamicznym rozwijaniu współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
Biblioteka Politechniki Gdańskiej realizuje
zadania naukowe i dydaktyczne określone
w aktach prawnych regulujących jej funkcjonowanie. Działania te ukierunkowane są zarówno
na polskich, jak i zagranicznych użytkowników.
Bibliotekarze promują dostęp do naukowych
źródeł wśród swoich użytkowników oraz
wspierają rozwój intelektualny studentów
wynikający z założeń programowych uczelni,
wykorzystując nowoczesne usługi, które mają
do zaoferowania współczesnemu czytelnikowi.
Biblioteka PG wspiera także kadrę naukowo-badawczą, zarówno krajową, jak i zagraniczną, pracującą na uczelni.
Poprzez swój aktywny udział w zawodowych
szkoleniach zagranicznych, a także poprzez
organizowanie staży zawodowych w ramach
programu Erasmus+ u siebie, pracownicy Biblioteki PG stale podnoszą swoje kompetencje
zawodowe w zakresie obsługi użytkowników,
promocji usług i zasobów biblioteki akademickiej, gromadzenia i opracowywania zbiorów
tradycyjnych i elektronicznych, ich digitalizacji,
udostępniania i zarządzania danymi badawczymi, promowania idei otwartej nauki, popularyzacji wiedzy o otwartych zasobach edukacyjnych, prawie autorskim, wolnych licencjach
i wielu innych zagadnień. Biblioteka PG jest
ogólnouczelnianą jednostką usługową uczelni
i jako taka podejmuje zadania spójne z aktualną polityką Politechniki.
Użytkownik zagraniczny w Bibliotece PG
W Bibliotece PG zostały opracowane odpowiednie narzędzia i metody pracy z obcokrajowcami. Studenci zagraniczni – osoby nie tylko
mówiące różnymi językami, pochodzące
z różnych regionów geograficznych, ale także
reprezentujące odmienne kręgi kulturowe –
stanowią często swego rodzaju „wyzwanie” dla
14
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kadry bibliotekarzy. Obserwacja dobrych praktyk stosowanych w innych ośrodkach akademickich oraz własne przemyślenia w zakresie ulepszania bibliotecznych usług stały się punktem
wyjścia do udoskonalania usług świadczonych
przez Bibliotekę PG dla studentów spoza Polski
i nie tylko. Takie działania są zasadne,
a nawet kluczowe w kontekście przewidywanego dalszego wzrostu liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach, w tym i na
Politechnice Gdańskiej, w kolejnych latach.
W związku z dynamicznym rozwojem Biblioteki PG na polu międzynarodowej współpracy
w zakresie różnych działań i projektów dydaktycznych i naukowych, przebudowana została
angielska wersja strony internetowej Biblioteki
PG. Na polskiej stronie została dodana nowa
zakładka „Współpraca międzynarodowa”.
Znajdują się w niej informacje o internacjonalizacji Politechniki Gdańskiej i Biblioteki PG,
organizacjach międzynarodowych, z którymi
Biblioteka współpracuje, programie Erasmus+,
zagranicznych wyjazdach szkoleniowych oraz
o szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę
PG dla zagranicznych bibliotekarzy (International Staff Training Weeks at GUT Library,
oraz dwumiesięcznych stażach szkoleniowych
dla studentów bibliotekoznawstwa z innych
krajów (Student Mobility for Traineeship).
W zakładce „Kalendarium” znajduje się lista
ważnych wydarzeń związanych z działalnością
wszystkich organizacji, z którymi Biblioteka PG
współpracuje.
Większość wymienionych działań koordynowana jest przez powstałe w 2017 roku Library
Welcome Center, dzięki któremu Biblioteka
PG jest bardziej widoczna i identyfikowalna na
uczelni i poza nią. Jest to dla większości studentów obcokrajowców pierwsze i podstawowe źródło informacji o Bibliotece PG, począwszy od logowania się do biblioteki, poruszania
się po zasobach tradycyjnych i elektronicznych,
obsługi menedżerów bibliografii, uczestniczenia w organizowanych warsztatach i konkursach, po znalezienie właściwej filii wydziałowej.
Library Welcome Center towarzyszy zagranicznym studentom od początku ich akademickiej
kariery – czynnie uczestnicząc w inauguracji
roku akademickiego, podczas której każdy
student może po raz pierwszy zapoznać się
z biblioteczną ofertą [3].

2

udziałowi Biblioteki PG w programie Erasmus+
ma miejsce szeroko pojęte doskonalenie
zawodowe bibliotekarzy, rezultatem którego
jest zdobywanie nowych kompetencji, a także
uzyskana wartość dodana w postaci nowo
nabywanych twardych i miękkich umiejętności
uczestników programu, co ma realne przełożenie na poprawę standardów oferowanych usług
w samej bibliotece i, szerzej, na uczelni [4].
Informujemy o swoich działaniach środowisko
akademickie zarówno na stronie internetowej
Biblioteki PG, w mediach społecznościowych
(Facebook, Twitter, Newsletter), jak i w artykułach w publikacjach pokonferencyjnych oraz
podczas seminariów w kraju i zagranicą.
Współpraca z międzynarodowymi
organizacjami

3
Fot. 2. Szkolenie zagraniczne zorganizowane w ramach programu Erasmus+
w La Biblioteca de la Universidad Loyola, Kordoba, Sewilla, Hiszpania (2017 r.).
Na zdjęciu od lewej: Ana Maria Sánchez Torres, kierownik filii La Biblioteca de la
Universidad Loyola na Kampusie w Kordobie, Urszula Szybowska, koordynator
Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG, Francisco
José Cortés Martínez, dyrektor Biblioteca de la Universidad Loyola
Fot. 3. Uczestnicy 4th Erasmus STW at GUT Library (2019), od lewej: Susan Pettigrew, University of Edinburgh, Nejla Yilmaz, Boğaziçi Üniversitesi, Cordoba Cristina
Canchado, Universidad Complutense de Madrid, Urszula Szybowska, Politechnika
Gdańska, Esther Las Heras Navarro, Universidad Complutense de Madrid, Paloma
Maria Sanchez Melero, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad
Complutense de Madrid, Izzet Yilmaz, Boğaziçi Üniversitesi
Fot. z arch. Biblioteki PG

Erasmus+
Biblioteka PG jest ponadto nowoczesną biblioteką „mobilną”, uczestniczącą w projektach
objętych programem Erasmus+. Mobilność wynikająca z założeń programu Erasmus+ polega
na podejmowaniu działań mających na celu realizowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych w tzw. stażowych miejscach docelowych
w krajach sygnatariuszach programu. Dzięki

Biblioteka PG jest uczestnikiem wielu
projektów i programów realizowanych na polu
współpracy międzynarodowej [5]. Aktywna
współpraca z organizacjami bibliotekarskimi
oraz instytucjami promującymi otwartą naukę
stanowi dla bibliotekarzy z PG nieocenione
źródło nowych umiejętności. Biblioteka Politechniki Gdańskiej ma swoich przedstawicieli
w ważnych organach struktur wspomnianych
organizacji: w IATUL Board of Directors oraz
w SPARC Europe Board of Directors zasiada
dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek, zaś mgr
Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji
Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki
PG, bierze aktywny udział w pracach Special
Interest Group for Library Services related to
Research Data Management w ramach IATUL.
W dużej mierze dzięki tym działaniom pracownicy Biblioteki PG znają bieżące trendy w bibliotekarstwie, orientują się w zakresie rozwoju
informacji naukowej i nowych usług oferowanych społeczności akademickiej [6].
Podsumowanie
Głównym zadaniem Biblioteki PG jest wspomaganie dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. Zadanie to
realizowane jest zgodnie z przyjętą strategią,
której szczegóły omówiono w artykule. Biblioteka PG jest organizacją wspierającą proces
dydaktyczno-naukowy, jest także organizacją
uczącą się. Bibliotekarze stale zdobywają nową
wiedzę i kompetencje – rozszerzają w ten sposób swoje możliwości osiągania pożądanych
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wanie i inspirowanie. Jako koordynator Zespołu
ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
w Bibliotece Politechniki Gdańskiej chciałabym
serdecznie podziękować wszystkim moim Koleżankom i Kolegom za ich wkład w sprawne realizowanie
założonych celów w zakresie współpracy międzynarodowej w Bibliotece PG, w szczególności: Magdalenie Stankevič, Annie Kowalskiej, Joannie Dołędze,
Katarzynie Błaszkowskiej, Agnieszce Szymik,
Annie Sobali, Piotrowi Krajewskiemu, Łukaszowi
Markiewiczowi, Konradowi Konke, Kamili Kokot,
Magdalenie Jaszczy, Sylwii Baranowskiej oraz Pauli
Lipce-Flizikowskiej.

4
Fot. 4. 4th Erasmus STW at GUT Library – dr inż. Magdalena Stankevič podczas
szkolenia dla zagranicznych bibliotekarzy w Regionalnej Bibliotece Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Fot. z arch. Biblioteki PG

wyników w wykonywaniu codziennych obowiązków [7] – w dużej mierze dzięki udziałowi
w programie Erasmus+ oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi wspomnianymi
w tekście. Biblioteka PG może być postrzegana
jako stymulator proedukacyjnych działań oraz
mobilne centrum zarządzania wiedzą
w dynamicznie ewoluującym środowisku akademickim. Jako międzywydziałowa jednostka
usługowa promuje proces akademickiego
kształcenia na najwyższym poziomie w coraz
bardziej międzynarodowym środowisku.
*
Rozwój działalności Biblioteki PG na polu współpracy międzynarodowej nie byłby możliwy, gdyby
nie zachęta i „zielone światło” ze strony dyrektor Biblioteki dr Anny Wałek i kierowników sekcji. Bardzo
ważna jest też dobra współpraca między sekcjami
bibliotecznymi, wzajemne wspieranie, mobilizo-
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Awanse naukowe
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
dr hab. inż. Jakub Drewnowski, prof. PG
Od 2009 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Uzyskał
stopień doktora w dziedzinie inżynierii środowiska (2012) i stopień doktora habilitowanego w dziedzinie
inżynierii środowiska, energetyce i górnictwie (2019). Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia
związane z wykorzystaniem metod komputerowych w gospodarce wodno-ściekowej. Jego dorobek naukowy
to ponad 100 publikacji, w tym 20 posiadających IF, 1 książka, 1 podręcznik, wiele rozdziałów w monografiach
oraz referatów konferencyjnych, jak również wdrożeń, projektów, koncepcji, opinii i ekspertyz. Dotychczas był
wykonawcą kilkunastu projektów, obecnie jest kierownikiem jednego z nich (NCN SONATA). Odbył wiele staży
naukowych, m.in. w Chinach, Hiszpanii, RPA, oraz uzyskał blisko 20 prestiżowych nagród i wyróżnień w kraju
i za granicą.

IATUL Seminar 2019 – ważne wydarzenie
wpisujące się w rozwój działań Biblioteki
Politechniki Gdańskiej na polu współpracy
międzynarodowej
Urszula Szybowska
Biblioteka PG

W dniach 10–11 grudnia 2019 roku w Sopocie, w sali konferencyjnej hotelu
Eureka, Biblioteka Politechniki Gdańskiej we współpracy z International
Association of University Libraries (dawniej International Association of
Technical University Libraries) zorganizowała IATUL Seminar 2019. IATUL
to międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uniwersyteckich, będące
forum wymiany doświadczeń bibliotekarzy akademickich z całego świata.
Działania IATUL zasadniczo koncentrują się wokół zagadnień związanych
z informacją naukową i usługami dla użytkowników.

I

ATUL Seminar to międzynarodowe wydarzenie cykliczne, odbywające się każdego
roku w innym kraju. Główną ideą tych spotkań
jest wymiana doświadczeń, podsumowanie
dotychczasowych osiągnięć oraz określenie
przyszłych wyzwań w zakresie roli i funkcji
nowoczesnych bibliotek akademickich.
Oficjalnego otwarcia IATUL Seminar 2019
w dniu 10 grudnia dokonały dyrektor Biblioteki
Politechniki Gdańskiej dr Anna Wałek oraz pre-

sident IATUL Anne Horn. Tematem wiodącym
wydarzenia była organizacja i prawne aspekty
Otwartej Nauki – „Organizing the Open Science Framework – Strategies and Legal Aspects”.
W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób
zarówno z kraju, jak i zagranicy. Wśród uczestników znaleźli się bibliotekarze, naukowcy oraz
inne osoby zaangażowane w rozwój nauki. Całe
wydarzenie aktywnie promowano w mediach
społecznościowych Biblioteki PG na Twitterze
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1

2
Fot. 1. Wystąpienie Elisha R.T. Chiware Ph.D. z Cape Peninsula University of Technology:
„Multidisciplinary Data Infrastructure for South African Research: Developing
a Workforce for a National Data Node”, IATUL Seminar 2019
Fot. 2. Wystąpienie dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej dr Anny Wałek: „Library as
an Open Science Hub – GUT Library's perspective”, IATUL Seminar 2019
Fot. Urszula Szybowska

i Facebooku. Hasztag wydarzenia to #IATUL19Poland.
Wystąpienia i dyskusje podczas seminarium
związane były z zagadnieniami Otwartych
Danych i Otwartej Nauki, dotyczyły strategii
ich wdrażania i aspektów prawnych. Prelegenci
18
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skupili się w swoich wystąpieniach na takich
kwestiach, jak:
• repozytoria instytucjonalne;
• dane badawcze;
• zarządzanie danymi badawczymi;
• prawo autorskie;
• Centrum Kompetencji Otwartej Nauki
prowadzone przez Bibliotekę Politechniki
Gdańskiej;
• projekt MOST DANYCH;
• projekt MOST Wiedzy;
• promowanie i upowszechnianie dorobku
naukowego uczelni.
Podczas seminarium wystąpili prelegenci
z różnych państw oraz kontynentów – Anglii,
Czech, Kataru, Republiki Południowej Afryki,
Stanów Zjednoczonych i Polski. Bibliotekę PG
podczas IATUL Seminar 2019 reprezentowały
następujące osoby:
• dyrektor dr Anna Wałek, będąca też koordynatorem merytorycznym projektu MOST
DANYCH, która przedstawiła m.in. założenia projektu i jego strukturę (tytuł wystąpienia: „Library as an Open Science Hub – GUT
Library’s perspective”);
• mgr Magdalenia Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Naukowo-Technicznej Biblioteki
PG, lider zespołu Centrum Kompetencji
Otwartej Nauki, która przedstawiła zakres
działalności Centrum Kompetencji w obszarze otwartych danych (tytuł wystąpienia:
„Solving the legal puzzels – Open Science
Competence Center and legal issues from
Data Management Plans at Gdańsk University of Technology”);
• dr Piotr Krajewski oraz mgr Urszula Szybowska (Biblioteka PG), którzy przedstawili
m.in. sposób, w jaki promowany jest projekt
MOST DANYCH w mediach społecznościowych Biblioteki PG (tytuł wystąpienia: „How
to promote institutional repository among
researchers – Gdańsk University of Technology Library case”).
Podczas trwania konferencji dostępne było
także stanowisko promocyjne projektu MOST
DANYCH, przy którym udzielano informacji
o projekcie oraz dystrybuowano gadżety konferencyjne.
Celem ubiegłorocznej edycji IATUL Seminar było podsumowanie aktualnego stanu
otwartości w nauce. Seminarium było ponadto
miejscem debaty na temat otwartego dostępu
do wyników badań. Problematyka podjęta
na konferencji pozwoliła dokonać przeglądu

polityki repozytoriów instytucjonalnych i usług
związanych z zarządzaniem danymi badawczymi. Uczestnicy dyskutowali na temat aspektów
prawnych związanych ze zbieraniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem danych

badawczych. Wszystkie cele zostały zrealizowane, a samo wydarzenie odbiło się szerokim
echem w środowisku bibliotek akademickich
nie tylko w Europie.

Obchody Chińskiego Nowego Roku
na Politechnice Gdańskiej
Jak co roku studenci z Chin uczący się na Politechnice Gdańskiej
zorganizowali na uczelni obchody Chińskiego Nowego Roku –
jednego z najważniejszych świąt w chińskim kalendarzu.

Dział Międzynarodowej
Współpracy Akademickiej

W

ydarzenie odbyło się 23 stycznia na
Dziedzińcu im. Heweliusza. Wzięli w nim
udział studenci PG, przedstawiciele Konsulatu
Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej:
konsul generalna Zhao Xiuzhen, zastępcy
konsul generalnej Wang Qingshan i Du Ming
oraz dyrektor Instytutu Konfucjusza przy
Uniwersytecie Gdańskim Zhang Jie, a także
przedstawiciele władz uczelni, wydziałów oraz
pracownicy Biura Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.
– Jestem bardzo wdzięczny studentom
z Chin, którzy zdecydowali się część swoich

Fot. Artur Urbański

Justyna Sudakowska
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studiów odbyć w Gdańsku. Cieszymy się z waszej
obecności w mieście i na gdańskich uczelniach.
Nadchodzący Nowy Rok w chińskiej kulturze jest
Rokiem Szczura, a ponieważ to właśnie Szczur
jest pierwszym z chińskich znaków, nadchodzący
czas to świetny moment na podjęcie nowych
wyzwań i projektów. Mam wielką nadzieję, że rok
2020 będzie rokiem szczęścia, powodzenia
i sukcesów zarówno dla Chin, jak i dla Polski,
a także dla chińskich studentów w Polsce –
mówił prof. Janusz Nieznański, prorektor ds.
umiędzynarodowienia i innowacji, składając
uczestnikom uroczystości życzenia.
Program całego wydarzenia przygotowali
studenci – nie zabrakło w nim występów arty-

stycznych, popularnych chińskich gier
i tradycyjnych przysmaków kuchni chińskiej.
Spotkanie było doskonałą okazją do poznania
bogatej azjatyckiej kultury.
– Na Politechnice Gdańskiej studiuje prawie
100 studentów z Chin, którzy stanowią największą grupę studentów zagranicznych na uczelni.
Wielokrotnie studenci z Chin angażowali się
w życie uczelni, współorganizując m.in. Noc
Muzeów czy spotkanie świąteczne dla studentów zagranicznych. Chcemy, aby studenci
obcokrajowcy czuli się ważną częścią społeczności akademickiej – mówiła Anna Modrzejewska,
kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy
Akademickiej.

1

Bal Sportowca 2020 za nami!
Agnieszka Głowacka
Centrum Sportu
Akademickiego
Politechniki Gdańskiej

W piątek 31 stycznia odbył się Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej.
Wydarzenie, podczas którego uhonorowano najlepszych sportowców
reprezentujących naszą uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski
oraz najbardziej usportowiony wydział PG, odbyło się już po raz szósty.

W

pierwszej kolejności uhonorowano
Najbardziej Usportowiony Wydział
Politechniki Gdańskiej (o największej liczbie
sportowców reprezentujących naszą uczelnię
na AMP). W tej kategorii po raz kolejny z rzędu
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zwyciężył Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Pamiątkowy puchar z rąk rektora PG
prof. Krzysztofa Wilde oraz dyrektora Centrum
Sportu Akademickiego PG Krzysztofa Kaszuby
odebrała dziekan WILiŚ prof. Joanna Żukowska.

3

2

Fot. 1. Zawodniczki i zawodnicy PG nagrodzeni odznakami
AZS
Fot. 2. Dziekan WILiŚ prof. Joanna Żukowska odbiera
z rąk rektora PG prof. Krzysztofa Wildego i dyrektora CSA
PG Krzysztofa Kaszuby puchar dla najbardziej usportowionego wydziału
Fot. 3. Po lewej Paulina Szymanel (trójbój siłowy), Najlepszy Sportowiec Politechniki Gdańskiej, po prawej Izabela
Satrjan (kolarstwo), II miejsce
Fot. 4. Tancerze Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”
Fot. z archiwum CSA PG

4

Po raz drugi wybrano Najlepszego Sportowca Politechniki Gdańskiej. W plebiscycie zwyciężyła Paulina Szymanel (trójbój siłowy – 2333
głosów) przed Izabelą Satrjan (kolarstwo – 2075
głosów).
W czasie oficjalnej części balu uhonorowani
zostali również trenerzy. Jakub Pankowski,
trener sekcji żeglarskiej, otrzymał nagrodę
im. Eugeniusza Piaseckiego dla szczególnie
wyróżniających się nauczycieli wychowania
fizycznego oraz trenerów. Natomiast Gabriela Meyer-Gwizdała oraz Marek Marchlewski
otrzymali pamiątkowe medale za zasługi
w rozwoju sportu akademickiego.
Przyznano także srebrne i złote odznaki
AZS. Pierwsze otrzymali Marcin Styborski,
Dawid Płotka, Stanisław Wawak, Marlena Szeli-

gowska, Zofia Rytlewska, Marta Nawrocka, Zuzanna Montwiłł, Agnieszka Haryńska, Bartosz
Gliszczyński, Łukasz Mirzejewski, Aleksander
Kondrat, Przemysław Adamski, Sebastian Buga
oraz Paweł Frączek, złota odznaka trafiła do
Dominiki Buksak.
Całość uatrakcyjniły występy artystyczne –
wokalnego duetu Olgierda Wysockiego
i Pauliny Maciejewskiej oraz dwóch par tanecznych – pary juniorskiej Marcela Józefowicza
i Patrycji Jankowskiej, a także studentów PG
Grzegorza Ślusarskiego (WILiŚ) i Pauliny Karpińskiej (OiO).
Po części oficjalnej odbyła się uroczysta
kolacja, a następnie rozpoczęła mniej oficjalna
część balu.
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COST-RECODIS: Niezawodność sieci
teleinformatycznych w obliczu awarii
i katastrof
Pracownicy naukowi kilkudziesięciu wiodących uczelni europejskich
oraz ośrodków przemysłowych z 31 krajów Europy współpracowali od
marca 2016 roku do lutego 2020 roku w ramach projektu COST-RECODIS
realizowanego w Katedrze Teleinformatyki Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w celu wypracowania
strategii projektowania sieci teleinformatycznych o zwiększonej
odporności na awarie masowe.

Fot. unsplash.com

Jacek Rak
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki
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ieci teleinformatyczne, w tym Internet,
stanowią nieodzowną część naszego życia,
oferując szereg usług komunikacyjnych, jak
i zapewniając codzienny dostęp do szeroko
pojętej informacji. Doświadczenia z ostatnich
kilku dekad pokazują, że w przypadku awarii
masowych uwarunkowanych m.in. działaniami sił natury (w tym huraganami, pożarami,
powodziami czy trzęsieniami ziemi) oraz
umyślnymi działaniami niszczącymi, publiczne
sieci teleinformatyczne są postrzegane często
jako jedyny mechanizm umożliwiający zdalną
komunikację międzyludzką, jak i przekazywanie komunikatów obywatelom przez lokalne
władze.
Istotnie, organizacje rządowe i służby ratunkowe różnych krajów normalnie bazujące na
dedykowanych systemach komunikacyjnych,
w sytuacji różnych klęsk i katastrof często
wykorzystują publiczną infrastrukturę infor-
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macyjną z uwagi na jej globalny zasięg. Rola
publicznych sieci teleinformatycznych jako
istotnej części infrastruktury krytycznej jest
więc niekwestionowana. Awarie wpływające
na sprawne funkcjonowanie służb cywilnych
czy wojskowych mogą w takich przypadkach
znacznie ograniczyć bezpieczeństwo wewnętrzne, jeśli rozpatrywane publiczne sieci
teleinformatyczne po wystąpieniu awarii masowych nie są w stanie świadczyć usług choćby
w ograniczonym zakresie. Pojawienie się sieci
5G jako uniwersalnej platformy teleinformatycznej dla szerokiego spektrum infrastruktur
i usług o kluczowym znaczeniu uwypukla potrzebę zastosowania wydajnych mechanizmów
niezawodnościowych.
Z uwagi na istotny wzrost częstości występowania czynników odpowiedzialnych za awarie masowe w sieciach teleinformatycznych,
rola gotowości sieci do świadczenia usług
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w obliczu awarii (ang. resilience) [1] ma kluczowe znaczenie. Jednakże standardowe mechanizmy stosowane do ochrony przed awariami
pojedynczych elementów sieci (węzłów/łączy)
bazujące np. na koncepcji tras alternatywnych,
są zwykle niewystarczające w przypadku awarii
masowych. Przykłady wydarzeń z ostatnich
dwóch dekad dotyczące działań sił natury zebrane w tabeli 1 pokazują, że przy nieadekwatnych mechanizmach ochrony (lub ich braku)
sieci teleinformatyczne często nie są w stanie
świadczyć usług komunikacyjnych i dostępu
do informacji wtedy, gdy ludzie ich najbardziej
potrzebują.
Analogicznie, umyślne działania niszczące
(ataki) ukierunkowane na istotne ograniczenie
możliwości świadczenia usług przez systemy
sieciowe (np. poprzez ataki DDoS – ang. Distributed Denial of Service) powodują zauważalny
spadek wydajności systemów teleinformatycznych, jak i niedostępność istotnych zasobów
dostawców usług, w tym coraz popularniejszych usług chmurowych.
Efekty projektu COST-RECODIS
Zróżnicowany charakter awarii masowych
w różnych regionach uzasadnia konieczność

szerokiej współpracy międzynarodowej w celu
wskazania operatorom sieci teleinformatycznych, producentom sprzętu sieciowego, jak
i regulatorom w różnych krajach szeregu rozwiązań adekwatnych do lokalnych warunków.
Działania w tym zakresie były prowadzone
w ramach projektu COST-RECODIS [2] w okresie od marca 2016 roku do lutego 2020 roku
i obejmowały współpracę przedstawicieli
z około 70 wiodących europejskich jednostek
badawczych, w tym uczelni i operatorów sieci
teleinformatycznych, łącznie z 31 krajów
Europy. Projekt RECODIS (ang. Resilient
Communication Services Protecting End-user
Applications from Disaster-based Failures) został
powołany jako jedna z akcji COST
(ang. European Cooperation in Science and Technology) – europejskiego programu
badawczego ustanowionego w 1971 roku
w Brukseli, którego zadaniem jest umożliwienie współpracy naukowcom i wynalazcom, aby
skonsolidować europejski potencjał naukowy
w celu zmierzenia się z wyzwaniami naukowymi, technologicznymi i społecznymi. Kierownikiem czteroletniej akcji COST-RECODIS
był prof. Jacek Rak z Katedry Teleinformatyki
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, a wiceprzewod-

Tab. 1. Przykłady rzeczywistych scenariuszy katastrof uwarunkowanych działaniami sił natury
i ich skutków dotyczących funkcjonowania sieci teleinformatycznych
Rok

Typ

Obszar

Konsekwencje dla sieci teleinformatycznych

2005

Huragan (Katrina)

USA

Długotrwałe awarie węzłów sieci teleinformatycznych z powodu przerw w zasilaniu

2006

Trzęsienie ziemi
(o stopniu 7,1 w skali
Richtera)

Tajwan

Awarie siedmiu podwodnych łączy światłowodowych; niemożliwa komunikacja
międzynarodowa z obszarami Chin, Hongkongu, Japonii, Korei, Singapuru, Tajwanu;
połączenia pomiędzy Azją i Ameryką Północną niemożliwe przez kilka tygodni po
trzęsieniu ziemi

2008

Trzęsienie ziemi

Morze
Śródziemne

Awarie podwodnych łączy światłowodowych uniemożliwiające komunikację pomiędzy Europą i Afryką

2011

Trzęsienie ziemi

Grecja

Całkowita awaria wielu sieci teleinformatycznych

2011

Trzęsienie ziemi
(Greatest Japan
Earthquake o stopniu
9,0 w skali Richtera)

Japonia

Awarie podwodnych łączy światłowodowych; awarie masowe w sieciach energetycznych powodujące unieruchomienie wielu (ok. 1500) węzłów sieci teleinformatycznych

2017

Huragan (Maria)

Ameryka
Środkowa

Brak dostępu do Internetu i sieci komórkowych na Dominikanie; awarie 95 proc. infrastruktur sieci komórkowych w Puerto Rico

2018

Pożary

Grecja

Niemożliwe korzystanie z infrastruktury komunikacyjnej w obszarach objętych
pożarami; komunikacja między członkami służb ratunkowych na większe odległości
prawie niemożliwa

2/2020

PISMO PG

23

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

niczącym – prof. David Hutchison z Lancaster
University z Wielkiej Brytanii.
Głównym zadaniem członków zespołu było
opracowanie rekomendacji w zakresie strategii
ochrony sieci teleinformatycznych przed awariami masowymi uwarunkowanymi czynnikami
należącymi do czterech poniższych grup:
• działania sił natury (ang. natural disasters)
– zarówno te z grupy przewidywalnych np.
huragany, erupcje wulkanów, powodzie czy
pożary, jak i nieprzewidywalnych (np. trzęsienia ziemi) będące obszarem zainteresowań grupy roboczej nr 1 (ang. Working Group
1 – WG 1) kierowanej przez prof. Teresę
Gomes z University of Coimbra, Portugalia;
• oddziaływania czynników pogodowych (ang.
weather-induced disruptions), w tym silne opady deszczu czy mgły istotnie ograniczające
wydajność sieci bezprzewodowych optycznych i radiowych o wysokiej częstotliwości
transmisji, rozpatrywane przez grupę roboczą
nr 2 (WG 2) kierowaną przez prof. Massimo
Tornatore z Politecnico di Milano, Włochy;
• czynniki technologiczne (ang. technology-related disasters) spowodowane problemami
technologicznymi zarówno wewnętrznymi
(np. błędy oprogramowania, awarie sprzętu), jak i zewnętrznymi (np. przerwy
w zasilaniu) analizowane przez grupę
roboczą nr 3 (WG 3) kierowaną przez prof.
Carmen Mas-Machuca z Technical University
of Munich, Niemcy;

Tab. 2. Klasyfikacja czynników prowadzących do awarii masowych w sieciach
teleinformatycznych
Czynniki awarii masowych w sieciach teleinformatycznych
Działania sił
natury

Czynniki
pogodowe

Czynniki
technologiczne

Ataki

przewidywalne
powodzie

silne opady
deszczu

wewnętrzne

bezpośrednie

błędy
oprogramowania
awarie sprzętu

atak DDoS

pożary
huragany
tornada
erupcje wulkanów

mgła

zewnętrzne
przerwy
w zasilaniu

nieprzewidywalne
trzęsienia ziemi

atak EMP
fizyczne
uszkodzenie
węzłów/łączy
niebezpośrednie
użycie
materiałów
wybuchowych
użycie broni
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• umyślne działania niszczące (ataki) – zarówno ukierunkowane bezpośrednio na infrastrukturę sieci teleinformatycznej (np. ataki
EMP, DDoS, celowe uszkodzenia fizyczne
węzłów/łączy sieci) oraz pośrednio (w tym
eksplozje materiałów wybuchowych czy
użycie broni masowego rażenia) będące
przedmiotem analiz grupy roboczej nr 4
(WG 4) kierowanej przez prof. Mariję Furdek
z Chalmers University, Szwecja.
Klasyfikację głównych czynników awarii
masowych przedstawiono w tabeli 2. Czynniki
zaliczane do większości rozpatrywanych grup
skutkują awariami trwałymi, tj. wymagającymi fizycznej naprawy (np. poprzez wymianę
uszkodzonego elementu infrastruktury sieci).
Wyjątkiem są np. czynniki pogodowe (obszar
zainteresowań WG 2), które jednakże implikują konieczność wdrożenia dedykowanych
strategii z uwagi na uciążliwość podyktowaną
nieraz dużą częstotliwością występowania oraz
długim czasem oddziaływania.
Celem każdej z grup roboczych było wypracowanie rekomendacji dotyczących:
• technik oceny podatności sieci teleinformatycznych na awarie masowe analizowanego
typu;
• strategii projektowania/modyfikacji architektur sieci teleinformatycznych o podwyższonym stopniu niezawodności;
• metod transmisji informacji zapewniających
ochronę w sytuacji awarii masowych.
Powyższe zadania zostały zrealizowane
m.in. poprzez:
• szereg jednodniowych bądź dwudniowych
spotkań uczestników projektu RECODIS organizowanych cyklicznie w różnych krajach
(ostatnie z nich odbyło się 5 lutego 2020 r. na
WETI PG);
• 130 misji naukowych zarządzanych przez
prof. Krzysztofa Walkowiaka z Politechniki
Wrocławskiej, których uczestnikami byli
pracownicy naukowi zarówno uczelni, jak
i zespołów badawczych z przemysłu
(w tym operatorzy sieci teleinformatycznych) umożliwiających uczestnikowi danej
misji (ang. Mission Participant) bezpośrednią
współpracę naukową z gospodarzem misji
(ang. Mission Host);
• konferencje naukowe, podczas których
członkowie RECODIS prezentowali osiągnięcia zespołu.

1

2

Fot. 1. Uczestnicy
spotkania podsumowującego projekt RECODIS
(9th MC/WG Meeting)
– WETI PG, 5 lutego
2020 r.
Fot. Krzysztof Gierłowski

Fot. 2. Dwudniowe szkolenie przeprowadzone
w dniach 10–11 grudnia
2019 r. dla głównych
odbiorców wyników
prac projektu COST-RECODIS w siedzibie COST
Association w Brukseli
Fot. Jacek Rak

Jednym z dwóch głównych efektów prac
projektu RECODIS jest książka Guide to Disaster-resilient Communication Networks [3].
Książka ta ukaże się w połowie 2020 roku i jest
obszernym 32-rozdziałowym kompendium
informacji z zakresu projektowania architektur
sieci teleinformatycznych o zwiększonej odporności na awarie masowe, w tym także
w kontekście nabierających znaczenia architektur sieci 5G, sieci dostarczania treści (ang.
content delivery networks), sieci sterowanych
programowo (ang. software-defined networks)
czy architektur wykorzystujących wirtualizację.
Drugim kluczowym efektem jest dwudniowe szkolenie przeprowadzone w grudniu
2019 roku w Brukseli dla głównych odbiorców
wyników prac RECODIS. Zarówno program

szkolenia, jak i jego zawartość spotkały się
z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników. W szkoleniu
wzięli udział pracownicy działów badawczych
europejskich operatorów sieci teleinformatycznych i komórkowych, producentów sprzętu
sieciowego (łącznie ponad 80 proc. z 30 uczestników), a także regulatorów odpowiedzialnych
za wdrażanie przepisów dla operatorów
w krajach europejskich.
Więcej informacji o projekcie COST-RECODIS znajduje się na stronie https://www.cost.
eu/?s=15127.
Bibliografia
1. Sterbenz J.P.G. i in., Resilience and survivability in
communication networks: Strategies, principles,
and survey of disciplines, Computer Networks
2010, 54 (8): 1245–1265.
2. Rak J. i in., RECODIS: Resilient Communication
Services Protecting End-user Applications from
Disaster-based Failures, materiały konferencji
ICTON 2016, 1–4, Trydent, Włochy 2016.
3. Rak J., Hutchison D. (red.), Guide to Disaster-resilient Communication Networks, Springer 2020.

2/2020

PISMO PG

25

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

Z Gdańska do Rzymu
Sprawozdanie ze stażu naukowego na Uniwersytecie
Rzymskim La Sapienza w ramach programu im. Bekkera NAWA
Joanna
Wolszczak-Derlacz
Wydział Zarządzania
i Ekonomii

W ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
w okresie od 15 września 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku przebywałam
na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie realizowałam projekt:
„Assessing the role of administrative staff in the (in)efficiency of higher
education institutions – with the application of robust non-parametric
methods”. Stroną goszczącą był Wydział Inżynierii Komputerowej,
Kontroli i Zarządzania (Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica
e Gestionale Antonio Ruberti, DIAG), a opiekunem naukowym
prof. Cinzia Daraio.

U

niwersytet Rzymski La Sapienza jest
jednym z najstarszych uniwersytetów na
świecie (wywodzi się ze Studium Urbis powołanego w 1303 r. przez papieża Bonifacego VIII).
Obecnie uniwersytet kształci ponad 100 tys.
studentów (w roku akademickim 2015/2016:
105 483) i zatrudnia prawie 4 tys. pracowników
naukowo-dydaktycznych. Pracownicy uczelni
z sukcesem zdobywają granty międzynarodowe; w latach 2007–2017 realizowanych było
w sumie 27 grantów ERC. Odpowiada to liczbie
grantów ERC przyznanych wszystkim polskim
instytucjom!
Wydział, na którym odbywałam staż, charakteryzuje się bardzo silną pozycją naukową,
ma bardzo dobre zaplecze badawcze (14 laboratoriów naukowych), prowadzi różne ścieżki
studiów doktoranckich. W czasie pobytu okazało się, że pracownicy badawczo-dydaktyczni
borykają się z podobnymi problemami jak my,
w tym z rosnącym obciążeniem obowiązkami
administracyjnymi.
Motywacja i przygotowania
Kluczowym czynnikiem decydującym
o sukcesie każdej organizacji jest jej personel.
W zależności od wykonywanych obowiązków
pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego
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są podzieleni na nauczycieli akademickich
(NA) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA). Podczas gdy
rola pracowników badawczo-dydaktycznych
dla funkcjonowania uniwersytetu jest zwykle
podkreślana i analizowana, nie można pominąć wpływu personelu administracyjnego na
wydajność instytucji. Niestety ostatnie badania
i oceny działań i roli personelu administracyjnego w funkcjonowaniu uczelni nie są zbyt
korzystne. Benjamin Ginsberg [2] poświęca
całą książkę opisowi trwających, niepokojących zmian w funkcjonowaniu uniwersytetów,
stwierdzając, że pracownicy administracyjni
coraz częściej ustalają zasady i priorytety życia
akademickiego. Ben Martin [4] jako jeden
z głównych problemów z funkcjonowaniem
dzisiejszych uniwersytetów wskazuje na wzrost
biurokratycznych procedur, a w rezultacie
nieproporcjonalny wzrost liczby pracowników
na stanowiskach administracyjnych. Co zaskakujące, pomimo wzrostu liczby pracowników
administracyjnych, pracownicy akademiccy zatrudnieni na uniwersytetach poświęcają coraz
więcej czasu na działania pozaakademickie [3].
Bezpośrednią motywacją do podjęcia tematu projektu były moje własne doświadczenia.
W 2016 roku zostałam kierownikiem Katedry
Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania

1
Fot. 1. Laureaci Nagrody Nobla z Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza
Źródło: Facts and Figures – Sapienza at a Glance 2019–2020

i Ekonomii. Katedra składa się z 23 nauczycieli
akademickich, którzy prowadzą zajęcia ponad
5 tys. godzin rocznie [6]. Zgodnie ze statutem
PG (odwołuję się do obowiązującego w maju
2018 r.) rolą kierownika katedry jest organizowanie zajęć dydaktycznych i badawczych,
motywowanie pracowników naukowych do ich
rozwoju naukowego, rekrutacja nowej kadry
akademickiej, ubieganie się o awanse pracowników itp. Jednocześnie prowadzę zajęcia
dydaktyczne, pensum w związku z pełnioną
przeze mnie funkcją nie zostało obniżone. Niezależnie od tego, w przyszłości będę oceniana
(np. w procedurze o tytuł profesora) na podstawie wyników mojej działalności badawczej.
Dlatego muszę prowadzić granty i publikować
w najlepszych czasopismach.
Na początku mojej pracy na stanowisku
kierownika spotkałam się z dziekanem wydziału i dyrektorem administracyjnym, by wykazać,
że większość moich nowych obowiązków może
być wykonywana przez pracowników administracji. Zostałam poinformowana, że
w tej chwili nie mamy wystarczającej liczby

pracowników administracyjnych. Jednak
w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracowników administracyjnych na wydziale wzrosła
o prawie 24 proc., podczas gdy liczba nauczycieli akademickich o 1 proc. [6]. W pierwszym
roku mojej kadencji odbyło się spotkanie
rektora prof. Jacka Namieśnika ze wszystkimi
kierownikami katedr na PG. Podczas spotkania
(jako kierownik najprawdopodobniej z najkrótszym stażem) powtórzyłam, że z zaskoczeniem
zauważam, że praca kierownika jest w dużej
mierze pracą administracyjną, która mogłaby
być wykonywana przez pracowników administracji. W odpowiedzi jeden z uczestników spotkania skomentował: „spokojnie, z biurokracją
nauczy się pani sobie radzić, mamy już utarte
ścieżki walki z administracją, poważniejsze
problemy na uczelni to…”. Nie skomentowałam
już tego głośno, ale pomyślałam: czy chodzi
o to, żeby nauczyć się walczyć z administracją,
czy raczej efektywnie współpracować…
Wyjściowo mój dodatek funkcyjny (brutto)
wynosił 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego, dlatego jako ekonomista stwierdziłam, że
powinnam spędzać 10 proc. czasu na pracach
związanych z kierowaniem katedrą: przy
40-godzinnym tygodniu pracy daje to 4 godziny tygodniowo, 2 dni w miesiącu. Po roku
z przerażeniem zauważyłam, że jeżeli w ogóle,
to z trudem udaje mi się wygospodarować jeden dzień tygodniowo na pracę naukową. Obiecałam sobie, że pewnego dnia przeprowadzę
badania w celu sprawdzenia wpływu struktury
zatrudnienia na efektywność i produktywność
szkół wyższych.
Najbliższa sposobność nadarzyła się przy
ogłoszeniu nowego programu im. Bekkera
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Program jest skierowany do polskich
naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach
naukowych, chcących odbyć staż podoktorski,
przeprowadzić badania naukowe lub pozyskać
materiały do pracy naukowej w renomowanych
ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program zapewnia finansowanie
stypendium obejmującego koszty utrzymania
związane z pobytem w zagranicznym ośrodku
goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
Kwota stypendium może być podwyższona,
jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty. Program jest analogiczny do wcześniejszego programu MNiSW „Mobilność plus”, dzięki
któremu odbyłam staż na Uniwersytecie
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Kalifornijskim w Berkeley w okresie od 1 września 2013 roku do 31 maja 2014 roku.
Nie wahałam się długo: po konsultacji
z mężem i biorąc pod uwagę wszelkie aspekty
rodzinno-zawodowe (na ile? na krótko – cztery
miesiące, rodzina – na trzy miesiące, gdzie?
Europa), napisałam wstępny projekt i skontaktowałam się z dwoma badaczami w tematyce:
prof. Benedetto Leporim z Università della
Svizzera Italiana w Szwajcarii oraz z prof. Cinzią
Daraio z Uniwersytetu Rzymskiego. Pierwszego znałam już osobiście, natomiast prof. Daraio
spotkałam raz na konferencji, po której napisałam do niej maila z prośbą o kody do obliczeń,
niestety w odpowiedzi dostałam informację,
że kody nie są jeszcze ostatecznie gotowe w takim stopniu, żeby mogły zostać udostępnione.
Warunkiem koniecznym składania wniosku
w programie im. Bekkera jest uzyskanie
zaproszenia z jednostki zagranicznej potwierdzającej chęć współpracy. Obu profesorom
wyjaśniłam, że przepraszam, iż piszę tak późno
(piątek po południu), podczas gdy termin na
składanie wniosku upływa w poniedziałek. Nie
spodziewałam się, że po godzinie otrzymam
maila od prof. Daraio z pozytywną odpowiedzią i informacją, że list zapraszający będzie
przesłany w poniedziałek rano. W poniedziałek
po południu (już po wysłaniu wniosku) otrzymałam także potwierdzenie chęci współpracy
od prof. Leporiego. Nie mniejsze było moje
zaskoczenie, gdy prawie pół roku później na
prywatnym spotkaniu z koleżankami z katedry
dowiedziałam się, że musimy wznieść toast za
mój wyjazd do Włoch.
Projekt
Realizowany projekt naukowy był kontynuacją moich wcześniejszych prac w tematyce
badań nad efektywnością i produktywnością
szkół wyższych. W projekcie tym rozszerzono wcześniejsze badania o nowe elementy,
zarówno jeżeli chodzi o tematykę (wpływ roli
administracji na wyniki uczelni), jak i wykorzystywanie nowatorskich metod badawczych, co było możliwe dzięki bezpośredniej
współpracy z prof. Daraio. Nadrzędnym celem
naukowym była analiza struktury zatrudnienia
w szkołach wyższych (nauczyciele akademiccy: NA versus pracownicy niebędący pracownikami naukowo-dydaktycznymi: NNA) i jej
wpływ na efektywność i produktywność szkół
wyższych.
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W szczególności:
• zbadano zróżnicowanie struktury zatrudnienia w szkołach wyższych w krajach europejskich wraz z określeniem ich zmian w czasie
(dodatkowo badania objęły także szkoły
z USA);
• określono, od czego zależy liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnianych na uczelniach, jaki
wpływ na procentowy udział pracowników
NNA mają: źródło pochodzenia przychodów,
wielkość uczelni, rok założenia oraz lokalizacja (jakie są kierunek i siła ww. powiązań);
• przeprowadzono analizy służące ocenie
wpływu poszczególnych czynników na
produktywność i efektywność szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem
struktury zatrudnienia przy zastosowaniu
tzw. warunkowych odpornych wskaźników
efektywności [7];
• podjęto próby pomiaru jakości pracy pracowników administracji zatrudnionych
w szkołach wyższych przy użyciu najnowszych metod estymacji nieparametrycznej
wg Cinzii Daraio i in. [1] oraz oszacowano
wpływ czynnika jakościowego na produktywność szkół wyższych.
Podstawowe etapy realizacji projektu obejmowały: uaktualnienie przeglądu literatury,
stworzenie zintegrowanego zestawu danych
nt. nakładów i wyników na poziomie indywidualnych uczelni, estymację szeregu modeli
empirycznych określających determinanty
struktury zatrudnienia, oszacowanie zmiennej
przybliżającej jakość pracy pracowników NNA
oraz wykorzystanie jej jako jednej z determinant efektywności i produktywności szkół
wyższych.
Główne rezultaty projektu to:
• skompletowanie zestawu danych nt. nakładów i wyników na poziomie indywidualnych
uczelni: 3280 instytucji z 37 państw europejskich oraz ponad 7000 uczelni amerykańskich dla lat 2011/2012–2016/2017;
• dwa teksty: „What do we know about non-academic staff and its relationship with
universities performance?” oraz „Quality of
non-academic staff and its impact on the
performance: an exploration on European
universities” autorstwa Alessandro Avenali,
Cinzii Daraio i Joanny Wolszczak-Derlacz,
które obecnie są w formie Working Papers,
a zostaną w najbliższych dniach wysłane do
czasopism.

2

3
Fot. 2. Joanna Wolszczak-Derlacz, wykład dla studentów, 24 października 2019 r.
Fot. Cinzia Daraio

Fot. 3. Spotkanie z rodziną prof. Daraio. Od lewej: Ado Sattanino, Elisa Sattanino,
Cinzia Daraio (w głębi), Joanna Wolszczak-Derlacz, Marcin Derlacz, Dawid Derlacz
Fot. Zofia Derlacz

Rzym
Wyjazd został zaplanowany z dużym wyprzedzeniem, dla niektórych chyba ze zbyt dużym, bowiem małżonek oświadczył, że nie pamięta, aby rok wcześniej wyrażał chęć wyjazdu
na trzy miesiące za granicę (i objęcie posady
opiekunki do dzieci) oraz że jest to niewykonalne z powodu jego obowiązków zawodowych.
W konsekwencji wystąpiłam do dyrektora

NAWA z wnioskiem o wprowadzenie zmian do
umowy polegających na wykreśleniu członków
rodziny z grona uczestników wyjazdu.
Po przyjeździe pierwsze trzy tygodnie
spędziłam w akademiku, zaplanowałam, że
w tym czasie uda mi się znaleźć mieszkanie.
Przed wyjazdem przeszukałam typowe strony
zamieszczające oferty z wynajmem mieszkań,
skontaktowałam się także z profesorami
z Włoch, którzy przyjeżdżają na nasz wydział
prowadzić zajęcia jako profesorowie wizytujący. W konsekwencji miałam listę kilku mieszkań
do obejrzenia. Mój pobyt w akademiku dobiegał powoli do końca, a ja wciąż nie znalazłam
mieszkania. Nie mam zbyt wygórowanych
wymagań, ale potrzebowałam dwóch pokoi
(w końcu rodzina miała mnie czasem odwiedzać), gdzie tynk nie spadałby na głowę, ubikacja nie była wspólna z innymi lokatorami, a zza
ściany nie dochodziłyby odgłosy bijatyki. Niestety w Rzymie, jako mieście typowo turystycznym, oferowane są najczęściej lokale na najem
krótkoterminowy, których ceny są bardzo
wygórowane. W czasie spotkania służbowego
jeden z profesorów zapytał, czy nie chciałabym
jednak zobaczyć mieszkania po jego mamie,
którego w pierwszym odruchu nie brałam pod
uwagę z powodu dużej odległości od wydziału, gdzie miałam pracować. Zrezygnowana
pojechałam do XV dzielnicy. Po wejściu do
mieszkania nie chciałam z niego wyjść, znajdował się bowiem w nim pokój do pracy z kolekcją
wszystkich książek, jakie ekonomista może
sobie wymarzyć, od najstarszych podręczników
po najnowsze pozycje – nie można było sobie
wyobrazić lepszego miejsca do pracy. Pogodziłam się z codziennymi dojazdami na uczelnię
(2 km spacer do metra i jedna przesiadka). Dwa
razy w czasie strajku komunikacji publicznej nie
udało mi się dojechać do centrum.
Byłam wcześniej kilkukrotnie w Rzymie,
ale tym razem mogłam odkrywać miasto
niespiesznie. Poza standardowymi atrakcjami
turystycznymi odwiedzałam miejsca mniej
znane, lokalne kafejki, lodziarnie itd. Czego nie
udało mi się „zaliczyć”, to pasterka w Bazylice
św. Piotra. Wiedząc, że spędzimy święta
Bożego Narodzenia z rodziną w Rzymie,
z wyprzedzeniem dwumiesięcznym napisałam
do watykańskiej prefektury prośbę o wejściówki, niestety dostałam informację, że nie są już
dostępne. Mąż z synem byli na meczu AS Roma
– AC Milan, ale Piątek wprowadzony w drugiej
połowie dotknął piłki tylko trzy razy.
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Na uczelni spotkałam się z bardzo miłym
przyjęciem pracowników naukowo-dydaktycznych, pierwsze dni spędziłam na sprawach
administracyjnych, jak np. założenie konta
w systemie teleinformatycznym à la MojaPG.
Prawie codziennie spotykałam się z prof. Daraio, która okazała się osobą bardzo skromną
i życzliwą. Połączyło nas także podobne rozumienie funkcjonowania uniwersytetu. Planujemy dalszą współpracę, zostałam zaproszona do
przedstawienia wyników badań projektu
w czasie warsztatów „Data Quality for Research and Higher Education Studies” na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza 16–18 września
2020 roku oraz do prac w projekcie: „Evaluating
Evaluations” finansowanym przez Uniwersytet
Rzymski. Prof. Daraio bardzo chce przyjechać
na Politechnikę Gdańską. Szczerze mówiąc,
nie spodziewałam się, że ten krótki czteromiesięczny pobyt na Uniwersytecie Rzymskim będzie tak owocny i inspirujący w kwestii badań
nad szkolnictwem wyższym.

4
Fot. 4. Forum Romanum, Joanna Wolszczak-Derlacz, Zofia Derlacz
Fot. Marcin Derlacz

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG na Wydziale Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, od października 2016 roku pełni funkcję
kierownika Katedry Nauk Ekonomicznych. Jest członkinią Rady NCN na kadencję 2018–2022 i Komitetu Naukoznawstwa PAN (kadencja 2019–2022).
Jej zainteresowania naukowe skupiają się na teorii i empirycznych analizach konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.
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Naukowcy pracują nad poprawą efektywności
terapii borowo-neutronowej w chorobach
nowotworowych
Brygida Mielewska
Marek Maryański
Wydział Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

Edyta Michaś
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

W dniach 6–7 lutego 2020 roku gościliśmy na Politechnice Gdańskiej
członków Polskiego Konsorcjum na rzecz Terapii Borowo-Neutronowej
(BNCT, Boron Neutron Capture Therapy). Celem wizyty było spotkanie Rady
Konsorcjum oraz wymiana doświadczeń poszczególnych grup badawczych
instytucji zrzeszonych w konsorcjum, w ramach VI warsztatów „BNCT –
jeszcze bliżej pacjenta”.

O

bok Politechniki Gdańskiej członkami
konsorcjum są: Narodowe Centrum Badań
Jądrowych w Świerku (koordynator), Instytut
Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu, Instytut Biologii
Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,

Rys. 1. Reakcja rozszczepienia jądra boru B-10 pod wpływem neutronów termicznych prowadzi do powstania cząstek alfa i jąder litu Li-7, silnie jonizujących ośrodek w zasięgu rzędu rozmiarów pojedynczej komórki. Jeśli komórki nowotworowe zostaną wysycone borem znacznie
silniej niż zdrowe, nastąpi ich selektywne zniszczenie, nawet w nowotworach rozsianych
i nieoperacyjnych
Źródło: http://www.jsnct.jp/e/about_nct/

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ten interdyscyplinarny projekt zrzesza specjalistów
z zakresu chemii, biologii, radiobiologii, fizyki,
fizyki medycznej oraz medycyny, a w szczególności onkologii, wyróżniających się poważnymi
osiągnięciami w zakresie badań naukowych,
wynalazków i wdrożeń, z uczelni i jednostek
naukowych z całego kraju.
Badacze zamierzają wspólnie wypracować
nowatorską metodologię, która znacznie
poprawi kliniczną efektywność terapii borowo-neutronowej chorób nowotworowych.
Technologia wypracowana przez konsorcjum
stanie się podstawą nowych produktów i usług
dla klinik onkologicznych w skali globalnej.
W otwarciu spotkania Rady Konsorcjum
Politechnikę Gdańską reprezentowali: rektor
prof. Krzysztof Wilde, prorektor ds. nauki prof.
Sławomir Milewski, pełnomocnik rektora PG
ds. Centrum BioTechMed prof. Andrzej Czyżewski, dziekan Wydziału Chemicznego prof.
Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki prof. Jerzy
Wtorek, dziekan Wydziału Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej prof. Wojciech
Sadowski oraz prodziekan ds. kształcenia
WFTiMS prof. Brygida Mielewska. Rozmawiano
m.in. o możliwościach rozwoju terapii nowotworów, planach udziału w konkursie „Wirtualny Instytut Badawczy”, stosowaniu terapii
w szpitalach na świecie (głównie w Azji)
i możliwościach jej rozwoju w Polsce.
Terapia borowo-neutronowa (BNCT) jest
bodaj najbardziej złożoną formą radioterapii
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celowanej, dającą szanse leczenia pewnych
rodzajów nowotworów, które nie poddają się
leczeniu innymi metodami (czerniak, glejak, rak
wątroby, nowotwory głowy i szyi). Potencjalnie
znacznie poprawi też ona skuteczność innych
metod leczenia nowotworów (np. chirurgii lub
terapii protonowej). Proponowana nowa metodologia będzie kompatybilna z nowoczesnymi
źródłami neutronów opartymi na akceleratorach protonów. Niedawne wprowadzenie tych
źródeł na rynek międzynarodowy odnowiło
zainteresowanie tą metodą leczenia, co doprowadziło do powstania nowych specjalistycznych klinik BNCT w Azji (głównie w Japonii,
w Chinach i na Tajwanie) oraz w Europie
(w Finlandii).
Jak tłumaczy dr inż. Michał Gryziński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku,
zasada działania BNCT opiera się na wewnątrzkomórkowej emisji krótkozasięgowego
promieniowania alfa (biologicznie najbardziej
niszczącego z powodu najwyższej gęstości
jonizacji) w komórkach nowotworowych zawierających nośniki boru B-10 i naświetlanych
wiązkami niskoenergetycznych neutronów
(zwanych termicznymi), których bezpośredni
negatywny wpływ na komórki jest znacząco
niższy.

Rys. 2. Współpraca i interdyscyplinarność w terapii BNCT
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Istotą metody jest użycie izotopu boru B-10,
który po wychwyceniu neutronu podlega reakcji rozszczepienia, emitując cząstki alfa i ciężkie
jądra litu, bardzo silnie uszkadzające materiał
biologiczny, a co najważniejsze, uszkadzające
go lokalnie, tj. w odległościach rzędu rozmiarów pojedynczej komórki (mikrometry). Jeśli
bor zostanie wcześniej selektywnie dostarczony do komórek nowotworowych, a pacjenta
poddamy ekspozycji w polu promieniowania
neutronowego, uzyskamy efekt lokalnego
i wybiórczego zniszczenia komórek chorych,
oszczędzając komórki zdrowe, a tym samym
osiągając sukces terapii!
Skala złożoności i interdyscyplinarności
w terapii BNCT jest jednak bardzo duża. Na
powodzenie terapii składa się wiele czynników,
m.in.:
• inteligentny nośnik boru – związek chemiczny „wybierający” komórki chore i przyłączający się lub wnikający do nich (każdy rodzaj
raka ma swój specyficzny rodzaj receptorów
i inne cząsteczki będą dla niego specyficzne);
• znajomość dystrybucji danego nośnika boru
w tkankach pacjenta;
• dokładna wielowymiarowa znajomość
wiązki promieniowania neutronowego i jego
oddziaływania na komórki zdrowe i chore.
Obecnie stosowane nośniki boru (głównie
borofenyloalanina, BPA) nie mają wystarczająco wysokiego poziomu wychwytu przez
komórki chore w stosunku do zdrowych i nadal
poszukuje się lepszych nośników boru, które
charakteryzowałby wysoki współczynnik
akumulacji w tkance nowotworowej.
7 lutego br. na Wydziale Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej zorganizowane
zostały VI warsztaty „BNCT – jeszcze bliżej
pacjenta”, z udziałem przedstawicieli członków
konsorcjum, a także Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, Gdyńskiego Centrum Onkologii
oraz Narodowego Centrum Akceleratorów
Uniwersytetu w Sewilli. Tematyka wykładów
zorientowana była wokół zagadnień biochemii
związków boru i jego nośników w ciele pacjenta, wytwarzania wiązki neutronów na stanowisku H2 reaktora Maria w Narodowym Centrum
Badań Jądrowych oraz dozymetrii wiązki,
a w szczególności wysokorozdzielczej dozymetrii 3D i dozymetrii EPR, które stanowią wkład
Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w projekt.

Obrazowanie termiczne – międzynarodowe
badania Politechniki Gdańskiej i firmy Intel
Barbara
Kuklińska-Nowak
Dział Promocji

Od wielu lat Politechnika Gdańska współpracuje z firmą Intel, największym
na świecie producentem układów scalonych i mikroprocesorowych.
W ramach podpisanej umowy o współpracy prowadzonych jest szereg
ciekawych badań w obszarach związanych również z praktycznym
zastosowaniem technologii informatycznych. Jednym z takich obszarów
jest rozwój metod sztucznej inteligencji dla potrzeb zdalnej diagnostyki
medycznej. Współpraca przynosi efekty w postaci wyników badań
dotyczących m.in. obrazowania termicznego twarzy.

B

Ocena częstości oddychania na podstawie
sekwencji obrazów
termograficznych
Oprac. Jacek Rumiński

adania, które ze strony Politechniki Gdańskiej prowadzone są przez prof. Jacka Rumińskiego z Katedry Inżynierii Biomedycznej
na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki, we współpracy z inżynierami
firmy Intel w San Diego, USA (m.in. Alicją
Kwaśniewską i Maciejem Szankinem), stanowią próbę odpowiedzi na pytania, czy obrazy
termiczne i sekwencje obrazów termicznych
są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić
rozpoznawanie cech twarzy czy detekcję osób
na jezdni przy słabej widoczności, estymować
parametry medyczne takie jak częstość oddychania itp. Wyniki wspólnych wstępnych prac
badawczych zostały już opublikowane
w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Ostatnio przedstawiono ciekawe efekty
współpracy w zakresie możliwości rozpoznawania twarzy na podstawie obrazów termicznych. Zaprezentowano je podczas 12 mię-

dzynarodowej konferencji na temat interakcji
człowiek–komputer, organizowanej przez Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Obrazy termiczne są coraz częściej wykorzystywane ze względu na postęp technologiczny
zwiększający dostępność kamer termowizyjnych. Umożliwiają one pomiar i wizualizację
rozkładu temperatur, wskazując np. stan
izolacji termicznej budynków czy podwyższoną
temperaturę ciała, wykrywając osoby nielegalnie przekraczające granice itp. W przypadku
obrazowania obszaru twarzy wysokiej jakości
obrazy termograficzne pozwalają ukazywać
szczegóły, które mogą być charakterystyczne
dla danej osoby. Oznacza to możliwość rozpoznawania twarzy na podstawie obrazów zarejestrowanych przez kamerę termograficzną.
Współpracujące zespoły naukowców z PG
oraz firmy Intel postanowiły sprawdzić, w jakim
zakresie można rozpoznawać twarz z róż-
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nych obrazów termograficznych. W tym celu
przygotowano specjalne algorytmy sztucznej
inteligencji wykorzystujące głębokie sieci
neuronowe. W procesie uczenia i weryfikacji
algorytmów zastosowano dwa różne zestawy
danych. Pierwszy z nich zawierał zarejestrowane sekwencje obrazów termograficznych od 30
ochotników (IRIS Data), drugi składał się
z sekwencji uzyskanych od 40 ochotników.
Przeprowadzone eksperymenty na każdym
z zestawów danych wykazały dużą dokładność rozpoznawania twarzy: odpowiednio
82,14 proc. i 99,50 proc. Różnice dokładności
związane były z dużo większą jakością obrazów z drugiego zestawu danych. Wstępne
wyniki wskazują, że zastosowanie sztucznej
inteligencji daje duże możliwości w zakresie
rozpoznawania twarzy. Badania wymagają
jednak kontynuacji w celu weryfikacji metod na
większej liczbie obrazów, uzyskanych
w różnych warunkach pomiarowych.
Innym aspektem analizy obrazów termograficznych jest detekcja twarzy w obrazie (bez
rozpoznawania, kto jest na obrazie), detekcje
charakterystycznych obszarów twarzy, takich
jak nos, usta, oczy itp. Na przykład wykrywając nos czy usta w każdym obrazie sekwencji
termograficznej (wideo), można zbadać, jak
zmienia się lokalnie temperatura w wyniku
oddychania. Prowadzi to do stosunkowo łatwej
możliwości oceny częstości oddychania.
– Detekcja twarzy na obrazie z kamery
i użycie sztucznej inteligencji do sprawdzania
parametrów życiowych to bardzo szybki, bezdotykowy sposób na przesiewowe badanie dużej
grupy osób jednocześnie, np. na lotniskach
w przypadku zagrożenia epidemią, w szpitalach
i ośrodkach medycznych – wyjaśnia użyteczność
termicznych zdjęć prof. Jacek Rumiński. – Jako
badacze, będąc już po badaniach wstępnych
z dwoma rodzajami kamer, stawiamy sobie
dwa najważniejsze pytania. Po pierwsze, z jaką
dokładnością można otrzymać pożądane informacje z odczytu obrazu termograficznego. A po
drugie, jak rozdzielczość kamery, którą robione
są zdjęcia, wpływa na odczytywanie parametrów.
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Rejestrując sekwencje obrazów termograficznych, można zatem oszacować stan
podwyższonej temperatury ciała, parametry
oddychania i inne potencjalnie użyteczne
informacje. Rozpoznawanie twarzy umożliwia
powiązanie uzyskanych parametrów z określoną osobą (automatyzacja), co jednak może
również stwarzać problemy etyczne (m.in.
związane z naruszaniem prywatności osób).
Stanowi to również ważny aspekt prowadzonych badań, wskazujących potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania
osiągnięć naukowych.
Zespół prof. Jacka Rumińskiego od wielu lat
prowadzi także badania w zakresie możliwości estymacji pulsu (częstości pracy serca) na
podstawie sekwencji obrazów uzyskiwanych
z tradycyjnych kamer, np. umieszczanych
w laptopach. Połączenie obydwu technik
pomiarowych wraz z nowoczesnymi algorytmami sztucznej inteligencji daje bardzo duże
możliwości w zakresie określenia parametrów
życiowych obserwowanej osoby bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych
urządzeń.
Zespół zamierza kontynuować badania,
rozszerzając ich zakres na większą grupę populacji, reprezentantów różnych ras, w różnych
warunkach otoczenia. Obecnie obrazowanie
termiczne nie jest jeszcze powszechnie dostępne, jednak postęp technologiczny i bardzo
szybki wzrost rozdzielczości obrazu wpływa na
zmniejszenie kosztów takich kamer. Prof. Jacek
Rumiński podkreśla, że obrazowania termicznego będzie można w niedalekiej przyszłości
używać powszechnie w różnych zastosowaniach w medycynie, epidemiologii czy wspomaganiu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Więcej o ostatnich badaniach i współpracy
naukowców Politechniki Gdańskiej
i firmy Intel można przeczytać w artykułach:
https://www.intel.ai/exploring-deeplearning-face-recognition-with-thermalimages/#gs.v3791q oraz https://venturebeat.
com/2020/01/09/intel-researchers-proposeai-that-recognizes-faces-from-thermalimages/.

Politechnika Gdańska zwyżkuje w światowym
rankingu ekologicznym (czyli każdy z nas ma wpływ)
Łukasz Katlewicz
Wydział Chemiczny

Przełom lat i początek nowej dekady to czas sprzyjający podsumowaniom.
Wydarzenia globalne i lokalne inspirują do przedstawienia garści danych
i statystyk, co wygodnie jest uczynić na modłę politechniczną liczbowo
i tabelarycznie. Są to dane zarówno niepokojące, jak i krzepiące, bowiem
rzeczywistość obfituje w rozmaite sytuacje, co trafnie oddają słowa
nieodżałowanego gdańskiego globtrotera i rekordzisty Guinnessa
Romualda Koperskiego (który choć jeszcze niedawno udowadniał swoją
krzepę Posejdonowi, wiosłując samotnie w kajaku przez Atlantyk,
w 2019 roku pokonany chorobą wyruszył w swoją najdłuższą, pozaziemską,
podróż): „Nigdy nie jest tak, że ani goryczy do dna, ani słodyczy do pełna”.

J

ako pierwsi na świecie witają Nowy Rok
mieszkańcy wysp Kiribati. 33 koralowe wysepki o łącznej powierzchni ok. 800 km2 są rozsiane
na ogromnej przestrzeni przeszło 3,5 mln km2
oceanu. Wewnątrz tego obszaru równik krzyżuje
się ze 180 południkiem, co powoduje, że Kiribati
jest jedynym państwem położonym na wszystkich czterech półkulach globu. Największą
(i jednocześnie największym atolem koralowym
na świecie) jest Wyspa Bożego Narodzenia.
Tuż obok niej, nieco na wschód, przebiega linia
zmiany daty, co skutkuje tym, że mieszkańcy
tej stanowiącej w latach 50. i 60. XX w. brytyjski
i amerykański poligon nuklearny (w czasie, gdy
przeprowadzano eksplozje, nie zadano sobie
trudu, by ewakuować tamtejszą ludność) wyspy
jako pierwsi na Ziemi mają sposobność otwierać noworocznego szampana. Nie będą oni

jednak radować bąbelkami swoich podniebień
w nieskończoność, bo poziom wód powoli, acz
konsekwentnie się podnosi, co według przewidywań w ciągu kilkudziesięciu lat skutkować
będzie wykreśleniem z atlasów tego najniżej
położonego państwa na świecie. Los mitycznej
Atlantydy podzielą znajdujące się tam wioski
o nazwach: London, Paris, Banana, a także zupełnie swojsko brzmiąca miejscowość Poland wraz
ze znajdującym się w niej katolickim kościołem
pw. św. Stanisława, biskupa krakowskiego.
Warto nadmienić, że wyspa ta mimo swojego niezbyt pokaźnego wyniesienia ponad
poziom morza otarła się o Wszechświat: jej
równikowa lokalizacja powoduje bardzo dobre
charakterystyki kinetyczne dla funkcjonowania
kosmodromu. W latach 50. XX w. ojciec niemieckiej broni rakietowej, a po wojnie spiritus

2/2020

PISMO PG

35

NAUKA, BADANIA, INNOWACJE

movens amerykańskiego programu kosmicznego Wernher von Braun proponował użytkowanie wyspy dla kosmicznych lotów załogowych.
Po sąsiedzku (z naszego punktu widzenia,
bo w odległości „zaledwie” 4 stref czasowych)
od Kiribati Nowy Rok przywitali Australijczycy,
dla których nadmiar wody nie stanowi
w tej chwili bynajmniej najistotniejszego
problemu. Miejsce odwołanych tradycyjnych
noworocznych fajerwerków zajęły tu bowiem
katastrofalne pożary buszu, a zamiast beztroskiej zabawy na plaży Bondi media relacjonują
sytuację tysięcy pogorzelców koczujących na
brzegu oceanu i odciętych od możliwości ewakuacji. Wielki ogień wprawdzie jako zjawisko
naturalne występuje tutaj cyklicznie, nasilając
się w miesiącach suchych, jednak od września
2019 roku czerwony kur zdaje się przebrał
wszelką miarę i bije smutne rekordy, do połowy
stycznia br. spłonęło 19 mln ha buszu – co jest
odpowiednikiem ok. 60 proc. powierzchni naszego kraju (dla odprężenia podaję pozytywną
ciekawostkę: w 2018 r. Główny Urząd Geodezji
i Kartografii wyliczył, że Bałtyk przysporzył
ostatnimi czasy 1159 ha w linii brzegowej województwa pomorskiego i 484 ha zachodniopomorskiego. Ojczyzna zatem rozpycha się nieco
na globusie). W chwili pisania tego artykułu wybuchają kolejne rozproszone pożary w nowych
lokalizacjach, czemu sprzyjają temperatury
powyżej 40°C przy prognozach przewidujących
temperatury sięgające nawet 47°C, a to dopiero połowa suchego sezonu. Liczba zwierząt,
które straciły życie wskutek ognia bezpośrednio (w płomieniach) lub pośrednio (wskutek
utraty pożywienia i warunków do życia, a także
rozbójniczej działalności kotów i lisów), szacowana jest na miliard (choć niektórzy naukowcy
twierdzą, że wszelkie próby określenia tej liczby mogą być obarczone ogromnym błędem).
Wyspa pożerana płomieniami jest domem dla
600–700 tys. gatunków, z których wiele jest endemicznych. Z 250 tys. gatunków owadów co
trzeci jest opisany, więc zniknięcia niektórych
możemy nawet nie odnotować. Liczba megaton dwutlenku węgla wytworzonych w wyniku
pożarów zbliża się do rocznej emisji CO2 na
całym kontynencie. Zniszczonych jest przeszło
2 tys. domostw, zginęło ponad 20 osób, tysiące
koczują na plażach odcięte od możliwości
ewakuacji, strażacy sprowadzeni z całego kraju
są bezradni wobec płomieni, których wysokość
sięga nawet 70 m. Dzieje się to w zasobnym
i rozsądnie zorganizowanym państwie…
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A mamy przecież też świeżo w pamięci inne
niedawne wielkie pożary na całym globie, żeby
wspomnieć choćby pożary buszu w Kalifornii
(2018), lasów deszczowych Amazonii (przeszło
40 tys. ognisk o łącznej powierzchni niemal
1 mln ha), odległych terenach Syberii (2019, ok.
3 mln ha, obszar porównywalny z Belgią), które
przeniosły się na Alaskę i wybrzeże Kanady.
Choć samorzutne pożary są regularnie występującym zjawiskiem w naturze, ich natężenie
w ocenie Marka Parringtona z Copernicus
Atmosphere Monitoring Service (CAMS) osiąga
„bezprecedensowe poziomy”.
Wróćmy jednak do naszej chłodnej (choć
bezśnieżnej) rzeczywistości.
Narzekamy na coraz bardziej upalne lata,
tęsknimy do mroźnych i śnieżnych zim. Martwią
informacje o zwierzętach umierających przez zanieczyszczenie mórz i oceanów. Nikt roztropnie
rozumujący nie powinien raczej mieć wątpliwości, że każdy z nas – w mniejszym lub większym
stopniu – przyczynia się do eksploatacji zasobów
planety. Wydaje się, że grono ludzi, którzy negują
dokonujące się na naszych oczach globalne zmiany klimatyczne, topnieje w szybszym tempie niż
jęzory lodowców. Nastolatka ze Szwecji porusza
kolejne umysły, nie każdego przekonując, niektórych irytując, wielu skłaniając do refleksji. Wydaje
się pewne, że gatunek Homo sapiens, nieco
nadgorliwie realizując maksymę „Czyńcie sobie
ziemię poddaną”, energicznie podcina gałąź, na
której siedzi. Jeżeli prognozy są trafne, gatunek
ten ma przed sobą w dalszej perspektywie szczęśliwe opuszczenie Błękitnej Planety w drodze
na którąś z innych planet lub przeniesienie się
tam, gdzie Homo neanderthalensis, dinozaury,
mamuty, ptak dodo i bliski polskiemu sercu
tarpan (rozumiany niestety dwojako: zarówno
jako konik, jak i poznański pick-up, którego
produkcji zaniechano). Tymczasem Matka Ziemia
odetchnie i zapewne bez rodzaju Homo poradzi
sobie jeszcze przez wiele epok, obracając się na
to wszystko dość obojętnie.
Napawa nadzieją, że w niektórych kręgach
przybywa świadomości, że każdy z nas czerpie
z zasobów planety i od nich jest zależny. Popularność zyskują zachowania niemające może
na celu odwrócenia trendu, ale choćby wstrzemięźliwe postępowanie i ograniczanie skutków
powodowanych przez naszą egzystencję. Wśród
wielu inicjatyw światłych ludzi naszego świata, mających na celu spowolnienie procesów
eksploatacji zasobów i zmiany klimatu, a może
nawet zatrzymanie przynajmniej niektórych

Światowy Ranking Uniwersytetów
GreenMetric

Uczelnie uczestniczące w światowym rankingu UI GreenMetric
Graf. Ewa Niziołkiewicz na podstawie źródła: www.ui.ac.id

z nich, pojawiły się niezliczone pomysły, mające
poruszyć sumienia i rozumy Ziemian, tak aby
zostawili następnym pokoleniom planetę niezdewastowaną i sprzyjającą długiej i szczęśliwej
egzystencji. Jednym z bardziej spektakularnych
pomysłów była podwodna konferencja zwołana
w 2009 roku przez zagrożonych pogrążeniem
się w odmętach Oceanu Indyjskiego wyspiarzy
z Malediwów, gdzie najwyżej wypiętrzona
z 1200 wysepek liczy rekordowe 2 m n.p.m.
W konferencji udział wzięli ministrowie, a prezydent Mohamed Nasheed, zamieniwszy garnitur na akwalung, 6 m pod powierzchnią wody
zadeklarował, że Malediwy zostaną pierwszym
neutralnym węglowo krajem na świecie.
Przytoczenie wszystkich pomysłów na ratowanie przyszłości naszego gatunku przekracza
pojemność łamów tego wydawnictwa, przyjrzyjmy się zatem bliżej tylko temu, który powstał
w głowach naukowców z Indonezji. Zmiany
klimatyczne dotyczą tego kraju zlokalizowanego na 17 tys. wysp szczególnie silnie, a zagrożenie ze strony morza doprowadziło do niemającej
odpowiednika w historii decyzji o przeniesieniu
30-milionowej Dżakarty z Jawy na znacznie
mniej zaludnione, ale oddalone o 1000 km
Borneo. Osuwająca się w tempie 25 cm rocznie w swej północnej części do morza, nękana
smogiem, brakiem kanalizacji i złymi warunkami higienicznymi stolica boryka się z wieloma
problemami ekologicznymi.

Uniwersytet Indonezyjski jest pomysłodawcą
i organizatorem Światowego Rankingu Uniwersytetów GreenMetric. Ogłoszony po raz pierwszy w 2010 roku ranking ma na celu rywalizację,
ale i kooperację uniwersytetów z całego świata
w redukcji własnego śladu węglowego, a zatem
w praktycznym przeciwdziałaniu globalnym
zmianom klimatycznym.
Najlepsze (i najzasobniejsze) uczelnie świata,
takie jak Uniwersytet Harvarda, Chicagowski czy
Kopenhaski, od lat podejmują wysiłki, aby ich
działalność spełniała zasady zrównoważonego
rozwoju (określanego zwięźle jako sustainability). Pierwszą dziesiątkę rankingu stanowią
uniwersytety z Niderlandów, Wielkiej Brytanii,
USA, Niemiec i Irlandii. Organizator rankingu,
Uniwersytet Indonezyjski, uplasował się na bardzo dobrym 27. miejscu. Na niższych pozycjach
panuje internacjonalizm, a godny naśladowania
jest wynik naszego sąsiada: Uniwersytetu Praskiego, plasującego się na wysokiej 31. pozycji,
podczas gdy najwyżej ulokowany uniwersytet
rosyjski znajduje się na 38. pozycji. Lokatę 111.
otrzymał Narodowy Uniwersytet Leśnictwa
Ukrainy, co też jest wynikiem godnym uznania.
Najlepszy polski wynik uzyskał Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (156. miejsce).
Wieloaspektowa ocena uniwersytetów oparta na numerycznie sparametryzowanej ocenie
daje szansę obiektywnego porównania rozwiązań przyjaznych ludziom i środowisku oraz podchwycenia słusznych pomysłów i praktycznego
ich wdrożenia. Wszak stara maksyma Verba
docent, exempla trahunt przez wieki nie straciła
nic na swej aktualności – powołani jesteśmy do
nauczania, ale najbardziej przekonujące
i najchętniej naśladowane jest dawanie przykładu
poprzez własne praktyczne postępowanie. Polytechnica Gedanensis jako organizacja skupiająca
racjonalne umysły i wrażliwe dusze, podjęła
rzuconą rękawicę i… wyszło nieźle. W roku debiutu zajęliśmy 277. pozycję spośród 719 uczelni
biorących udział w światowym zestawieniu. Dane
za rok 2019 przedstawiają się jeszcze korzystniej:
awansowaliśmy na 247. miejsce, mimo że liczba
uczestników zwiększyła się do 780.
W zestawieniu krajowym uplasowaliśmy się
w 2018 roku na 2. pozycji spośród 7 uczelni.
W 2019 roku utrzymaliśmy 2. pozycję w zestawieniu krajowym, udział brały zaledwie
4 uczelnie.
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Tab. 1. Wyniki niektórych uczestników rankingu UI GreenMetric w 2019 r. (źródło: http://greenmetric.ui.ac.id)
Suma
punktów

Położenie
i infrastruktura

Energia

Odpady

Woda

Transport

Edukacja
i badania

Lokata

Nazwa uczelni

Kraj

1

Wageningen University & Research

Niderlandy

9075

1125

1800

1800

1000

1550

1800

2

University of Oxford

Wielka Brytania

9000

1200

1800

1800

1000

1625

1575

3

University of California

USA

8850

1300

1650

1725

1000

1525

1650

27

Universitas Indonesia

Indonezja

8025

1050

1625

1500

825

1375

1650

31

Czech University of Life Sciences
Prague

Czechy

7925

825

1450

1725

1000

1125

1800

38

RUDN University

Rosja

7800

1150

1375

1500

775

1650

1350

95

Riga Technical University

Łotwa

7075

725

1425

1425

675

1500

1325

111

Ukrainian National Forestry University

Ukraina

6900

1000

1125

1050

650

1275

1800

Tab. 2. Rezultaty polskich uczelni, które wzięły udział w edycji rankingu w 2019 r. (źródło: http://greenmetric.ui.ac.id)
Suma
punktów

Położenie
i infrastruktura

Energia

Odpady

Woda

Transport

Edukacja
i badania

Lokata

Nazwa uczelni

156

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6375

1150

875

1425

625

975

1325

247

Politechnika Gdańska

5800

925

1250

1350

150

1100

1025

629

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

3675

525

900

675

100

650

825

683

Uniwersytet Białostocki

2925

325

675

525

450

325

625

Uzyskana punktacja jest sumą wielu składowych, na które wpływ mają działania zarówno
obecnych, jak i dawnych pracowników uczelni
(z podziwem należy podkreślić ciągle żywy
wpływ projektantów i budowniczych głównego
kampusu ukończonego w epoce pary, których
rozwiązania nadal efektywnie służą kolejnym
pokoleniom w dobie cyfrowej), ale także otoczenie prawne i ekonomiczne uczelni, w tym
przepisy oraz szeroko pojęte polityki lokalne,
krajowe i międzynarodowe. Należy jednocześnie pamiętać, że jest to ranking światowy, mający ambicje ująć w ujednolicone ramy nierzadko bardzo odmiennie zorganizowane uczelnie
różnych krajów i kontynentów, funkcjonujące
w różnych rzeczywistościach społecznych,
kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz
przyrodniczych. To, co w niektórych uczelniach czy krajach jest od dawna standardem,
dla innych może być mgliście zarysowanym
strategicznym celem, który być może nigdy nie
zostanie osiągnięty.
Kryteria zastosowane w rankingu i ich
realizacja na PG
Ocena dokonywana jest w 6 obszarach: położenie i infrastruktura, energia i zmiana klimatu,
odpady, woda, transport i edukacja.
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1. Położenie i infrastruktura
W tym punkcie zawierają się podstawowe
dane o kampusie akademickim, a szczególnie
o tym, w jakim stopniu bezpośrednie otoczenie
uczelni jest bogate w roślinność. Wskaźnik ten
określa, czy uczelniane zabudowania zasługują
na miano Zielonego Kampusu. Pożądanymi
cechami otoczenia budynków uczelni jest możliwie duży udział terenów zielonych (zwłaszcza
zalesionych) tworzących przyjazne środowisko,
a także zastosowanie zrównoważonych źródeł
energii.
Portal Times Higher Education uplasował
Politechnikę Gdańską w czołówce europejskich
uczelni wyróżniających się piękną architekturą
i atrakcyjnym otoczeniem. Niebezpodstawnie.
Oprócz bezsprzecznych walorów architektonicznych obiektów znaczenie miało to, że 77 ha
powierzchni zajmowanej przez główny kampus,
ośrodek sportu i domy studenckie naszej uczelni
jest bogate w zieleń z dużym udziałem terenów
zadrzewionych, co jest niewątpliwą zasługą zarówno projektantów, jak i użytkowników. Wspomaga nas w tym aspekcie oprócz wrodzonego
u Polaków szacunku dla drzew również – patrząc
globalnie – sprzyjający roślinnej wegetacji klimat. Nie wszyscy na świecie mają tak komfortowo i przyjemnie, by cieszyć ucho kwileniem

ptasząt wśród listowia i utyskiwać na jesienną
słotę, na innych kontynentach problemem jest
nawodnienie rachitycznej krzewiny walczącej
o przetrwanie w piachu.
2. Energia i zmiana klimatu
W tym obszarze przyznawanych jest najwięcej punktów. Uwaga, jaką uczelnia zwraca na
zagadnienia związane z optymalizacją zużycia
energii oraz przeciwdziałania zmianom klimatu,
jest najwyżej punktowana w rankingu. W kwestionariuszu zdefiniowane są liczne wskaźniki
w tym zakresie, takie jak: zastosowanie urządzeń o niskim poborze energii, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (OZE), całkowite
zużycie energii elektrycznej, programy oszczędzania energii, zielone budownictwo, działania
na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
W obrębie tego obszaru oczekuje się od uniwersytetów zwiększenia efektywności energetycznej budynków i ochrony zasobów naturalnych
i źródeł energii.
Zastosowanie urządzeń i oświetlenia zużywających możliwie niewiele energii jest koniecznością ekonomiczną i ekologiczną. Dziś już
tylko z najwyższym trudem w zapomnianych

kątach piwnicznych Politechniki natrafić można
na tradycyjne żarówki (odeślijmy je do lamusa:
emitują w 95 proc. przyjemne ciepełko, a zaledwie 5 proc. pobieranej energii spożytkowują
na świecenie, 16 lumenów na wat – dziękujemy,
panie Edison!), a będące nie tak dawno przebojem ekonomiki oświetlenia tzw. świetlówki
energooszczędne (60 lm/W) zastępowane są
przez LED-owe źródła światła (150 lm/W). Przy
okazji remontów stare nieefektywne energetycznie urządzenia są zastępowane przez
nowocześniejsze, projektowane budynki mają
coraz więcej inteligentnych rozwiązań służących
komfortowi i ekonomice użytkowania. W tym
kontekście można przypomnieć nagrodę ministra infrastruktury dla zaliczanego do budynków
inteligentnych gmachu WETI czy nagrodę
w konkursie „Budowa Roku 2015” za realizację budynku B Centrum Nanotechnologii oraz
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na
Odległość.
Historia rozwiązań efektywnych, a w tym
i efektywnych energetycznie jest na Alma Mater
tak stara jak Politechnika Gdańska. Wszak zawsze przywilejem i powinnością inżyniera było
iść z duchem postępu technicznego, a ten nieodłącznie związany jest z racjonalizacją zużycia

Wyciągi laboratoryjne w pracowni studenckiej Wydziału Chemicznego z 1904 roku to przebój ekonomiczny, ekologiczny i ergonomiczny. Miejsce pracy chroni chemika przed szkodliwymi wyziewami, które usuwane są przez odporne na korozję ceramiczne przewody
kominowe bądź wprost przez okno. Jest doświetlone naturalnym, rozproszonym światłem,
które nie tylko nie zajmuje miejsca w laboratorium, ale wręcz przeciwnie: zapewnia oświetlenie dla całego pomieszczenia, całkiem bezpłatnie. Żywiczne, suszone latami drewno nie
wypacza się, służąc kolejnym pokoleniom już sporo ponad stulecie. Które
z dzisiaj nabywanych przez nas przedmiotów, nawet nienarażone na drastyczne warunki
gorących par kwasów i innych chemikaliów, będą tak długo pełnić swoją rolę?
Fot. Łukasz Katlewicz
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Tab. 3. Szczegółowa punktacja poszczególnych obszarów w rankingu GreenMetric
(źródło: http://greenmetric.ui.ac.id/)
Maksymalna
liczba punktów

Kategoria i wskaźniki
Położenie i infrastruktura

1500

Stosunek otwartej przestrzeni do powierzchni ogólnej

300

Powierzchnia kampusu pokryta drzewami

200

Powierzchnia kampusu pokryta inną roślinnością

300

Powierzchnia kampusu absorbująca wodę deszczową

200

Stosunek przestrzeni do liczby użytkowników

300

Budżet uczelni przeznaczany na cele zrównoważonego rozwoju
Energia i zmiana klimatu

200
2100

Zastosowanie urządzeń efektywnych energetycznie

200

Budownictwo inteligentne

300

Odnawialne źródła energii

300

Całkowite zużycie energii elektrycznej podzielone przez liczbę użytkowników

300

Stosunek wytwarzanej energii z OZE do całkowitego zużycia energii
rocznie

200

Zielone budownictwo

300

Program redukcji gazów cieplarnianych

200

Stosunek całkowitego śladu węglowego do liczby użytkowników

300

Odpady

1800

Recykling odpadów

300

Działania w zakresie redukcji zużycia papieru i plastiku

300

Gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi

300

Gospodarowanie odpadami innymi niż biodegradowalne

300

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

300

Gospodarowanie ściekami

300

Woda

1000

Program oszczędzania wody

300

Program recyklingu wody

300

Zastosowanie urządzeń oszczędzających wodę

200

Zużycie wody wodociągowej
Transport

200
1800

Stosunek liczby samochodów i motocykli do liczby użytkowników
kampusu

200

Transport zbiorowy

200

Pojazdy zeroemisyjne

200

Stosunek liczby pojazdów zeroemisyjnych do liczby użytkowników
kampusu

200

Stosunek powierzchni parkingów do całkowitej powierzchni kampusu

200

Program ograniczania powierzchni parkingów na terenie kampusu

200

Ograniczanie użycia prywatnych pojazdów na terenie kampusu

300

Promocja ruchu pieszego

300

Edukacja i badania

1800

Stosunek liczby przedmiotów prośrodowiskowych do ogólnej liczby
przedmiotów

300

Stosunek nakładów na badania prośrodowiskowe do całkowitych
nakładów na badania

300

Publikacje z zakresu środowiska

300
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materiałów i energii, minimalizacją pracochłonności. Ekonomika, będąca punktem honoru
inżyniera od początków tej profesji, co do swej
zasady nie ma powodów kolidować z ekologią.
Odpowiednia izolacja termiczna obiektów jest
kluczowa dla komfortu i ekonomiki użytkowania obiektów budowlanych. Normy budowlane
powoli, acz nieubłaganie są zaostrzane, coraz
częściej osiągalnym celem stają się domy pasywne.
Nieposługujący się pojęciem „ekologia” nasi
przodkowie w wielu przypadkach, postępując
ekonomicznie – działali ekologicznie. Te dwa pojęcia, podobnie zresztą brzmiące, nie są ze sobą
sprzeczne, a często wzajemnie się sprzęgają,
stanowiąc istotę tego, co określamy jako zrównoważony rozwój. Nie ominęło to budowniczych Politechniki: budowane na przełomie XIX
i XX w. gmachy nadal są funkcjonalne, dobrze
oświetlone światłem naturalnym, grawitacyjna
wentylacja działa od kilkunastu dziesięcioleci,
nie wymagając konserwacji i nie zużywając
energii, wahadłowe drzwi chronią przed przeciągami, oszczędzają ciepło.
3. Odpady
Działania związane z przetwarzaniem odpadów i recyklingiem są znaczącymi czynnikami
w tworzeniu warunków dla zrównoważonego
środowiska. Funkcjonowanie tysięcy osób:
pracowników uniwersytetu i studentów w kampusie, powoduje generowanie znacznych ilości
najrozmaitszych odpadów. Oczekuje się zatem,
że dbałość o racjonalną gospodarkę odpadową
będzie jednym z obszarów zainteresowania
pracowników. Z ważnych aspektów wymienić
należy sortowanie odpadów i odzysk surowców
wtórnych, gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, zagospodarowanie ścieków, politykę
redukcji zużycia papieru i plastiku w kampusie.
W kategorii tej Politechnika wypadła najbardziej korzystnie, zajmując 144. pozycję na
świecie.
4. Woda
Zużycie wody na terenie uczelni jest kolejnym istotnym parametrem w rankingu. Celem
jest ograniczenie zużycia wody, wdrożenie
programów oszczędności wody i ochrona środowiska wodnego.
W tym obszarze znaleźliśmy się nisko, na
650. miejscu w światowym zestawieniu, pomi-

Maksymalna
liczba punktów

Kategoria i wskaźniki
Wydarzenia prośrodowiskowe

300

Prośrodowiskowe organizacje studenckie

300

Strona WWW dotycząca zrównoważonego rozwoju

200

Raport zrównoważonego rozwoju

100

Całkowita suma punktów

10 000

Tab. 4. Wyniki Politechniki Gdańskiej w GreenMetric 2018 (źródło: http://greenmetric.
ui.ac.id/)
Maks.
liczba
punktów

Uzyskane
punkty

Wynik PG
w%

Położenie
i infrastruktura

1500

1100

73

2

34

111

Energia i zmiana
klimatu

2100

850

40

2

139

393

Odpady

1800

1200

67

2

82

181

Woda

1000

100

10

6

194

629

Transport

1800

925

53

1

96

250

1800

925

51

3

138

345

10 000

5125

51

2

104

277

7

226

719

Kategoria

Edukacja i badania
Suma/pozycja

Lokata
Polska

Liczba uczestników
rankingu

Europa

Świat

Tab. 5. Wyniki Politechniki Gdańskiej w GreenMetric 2019 (źródło: http://greenmetric.
ui.ac.id/)
Kategoria

Maks.
liczba
punktów

Uzyskane
punkty

Wynik PG
w%

Lokata
Polska

Europa

Świat

Położenie
i infrastruktura

1500

925

62

2

51

208

Energia i zmiana
klimatu

2100

1250

60

1

76

177

Odpady

1800

1350

75

2

73

144

Woda

1000

150

15

3

150

670

Transport

1800

1100

61

1

100

279

Edukacja i badania
Suma/pozycja
Liczba uczestników
rankingu

1800

1025

57

2

128

362

10 000

5800

58

2

91

247

4

230

780

mo doskonałej jakości wody w naszych kranach,
stopniowo upowszechniających się automatycznych spłuczek w toaletach, prawidłowej
gospodarki ściekami, funkcjonującej kanalizacji
odprowadzającej płynne nieczystości do nowoczesnej oczyszczalni, a wreszcie znacznego procentu terenów zielonych (a więc dobrej retencji
wód opadowych).
Punktowane w tej kategorii są m.in. rozwiązania pozwalające na zbieranie wód opadowych

z dachów budynków czy parkingów i wykorzystywanie ich do podlewania roślinności, zasilania
stawów czy innych cieków wodnych, a także
spłukiwania toalet czy mycia pojazdów.
Premiowane jest też oczyszczanie ścieków
we własnej oczyszczalni i ich ponowne wykorzystanie, a także zastosowanie urządzeń minimalizujących zużycie wody, takich jak uruchamiane
fotokomórką automatyczne baterie umywalkowe, baterie o zmniejszonym strumieniu wody,
wodooszczędne toalety, automatycznie spłukiwane pisuary, a nawet pisuary w wersji bezwodnej – istnieją takie i podobno nieźle działają, np.
na Politechnice Łódzkiej. Innym rozwiązaniem
korzystnie zwiększającym retencję wody
w gruncie byłoby zastosowanie studni chłonnych
czy kanalizacji deszczowej z rozsączeniem
w gruncie (drenaż).
5. Transport
System transportu odgrywa ważną rolę
w zakresie obniżenia poziomu emisji dwutlenku
węgla i zanieczyszczenia powietrza. Punktowane
są tu wdrażane przez uczelnie polityki: ograniczania liczby pojazdów silnikowych
w kampusie, promowania transportu zbiorowego, użycia rowerów czy pojazdów z silnikami
elektrycznymi, a także wspierania ruchu pieszego, zachęcające studentów i pracowników do
przemieszczania się bez użycia samochodów.
W punktacji rankingu premiowane są programy redukcji powierzchni parkingów dla
samochodów. Proekologiczny transport wielu
ludzi skutkuje zdrowszym otoczeniem poprzez
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
zmniejszenie śladu węglowego.
6. Edukacja
Liczba programów edukacyjnych w ofercie
uczelni ma udział 18 proc. w całkowitym wyniku w rankingu i jest motywowana oczywistym
faktem, że szkoła wyższa kształcąca młode kadry
pełni istotną i długofalową rolę w kształtowaniu
świadomości ekologicznej następnego pokolenia.
Przy ocenie brane są pod uwagę również badania
naukowe z zakresu prośrodowiskowego.
Powyższych 6 obszarów nie jest równo punktowanych. W tabeli 3 zobrazowano szczegółowe
parametry składające się na sumaryczną ocenę.
Więcej informacji o rankingu znajduje się na
stronie Uniwersytetu Indonezyjskiego
http://greenmetric.ui.ac.id/.
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#CiekawiNauki – Masz talent?
Czyli o talentach w teorii i praktyce
Joanna
Adrian-Balcer
Biuro Politechniki
Otwartej

Szóste spotkanie z cyklu #CiekawiNauki wyróżniło się na tle poprzednich
zarówno tematyką, jak i formułą. Temat „talent” przedstawiły dr Beata
Krawczyk-Bryłka (Politechnika Gdańska) oraz Ewa Szczepkowska
(Jeppesen), a swoje artystyczne zdolności zaprezentował na żywo zespół
White Chocolate Trio. Uczestnicy spotkania wzięli udział w ankiecie na
żywo, odpowiadając m.in. na pytanie: czy masz talent?

Odkrywanie talentu i zarządzanie nim
O talentach z punktu widzenia psychologii
i nauk o zarządzaniu opowiedziała dr Beata
Krawczyk-Bryłka (Wydział Zarządzania i Ekonomii). Dowiedzieliśmy się, czym jest talent
w ujęciu ogólnym, jak definiuje go psychologia
pozytywna (talent jako „kluczowy element dobrego życia”), a jak rozumieją to pojęcie przedsiębiorstwa (talent jako pracownik o wysokim
potencjale i unikatowych kompetencjach).

Jak odkryć swój talent? Zdaniem prelegentki,
na początek warto zadać sobie pytania: Jakie
mam zdolności? Jakie działania przychodzą
mi z łatwością? Czym wyróżniam się wśród
innych? oraz skorzystać z narzędzi online,
np. Extended DISC czy test Gallupa. Pomogą
one wskazać nasze talenty, jak również mocne
strony osobowości. Rozpoznanym talentem
warto, a nawet trzeba zarządzać. Ważnymi
elementami tego procesu, na które wskazała
dr Beata Krawczyk-Bryłka, są m.in. inwestowanie w rozwój kompetencji, motywowanie do
ciągłej pracy nad sobą i angażowanie się
w nowe działania, które rozwiną nasz talent.
Utalentowani pracownicy

1
Fot. 1. Występ zespołu White Chocolate Trio
Fot. Joanna Adrian-Balcer
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Przedsiębiorstwa, które dostrzegają korzyści
w rozwijaniu talentów pracowników, proponują
im różne formy zaangażowania. Ewa Szczepkowska, Senior Manager w dziale HR firmy
Jeppesen i absolwentka studiów MBA na PG,
opowiedziała o aktywnościach, w których biorą
udział pracownicy tego przedsiębiorstwa. Są
to m.in. zajęcia sportowe: biegi, kolarstwo czy
kajakarstwo, jak również opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sadzenie drzew czy pielęgnacja roślin. Pracownicy angażują się w nie po
godzinach, dobrowolnie i z ogromnym entuzjazmem. Rozwijając swoje zainteresowania, jednocześnie integrują się ze współpracownikami.
Firma Jeppesen, jak zaznaczyła prelegentka,
już na etapie rekrutacji przygląda się talentom
kandydatów. Zdarza się, że to właśnie nietypowe zdolności, na które wskazuje kandydat
w CV, decydują o zaproszeniu go na rozmowę

granie, koncertują publicznie oraz na prywatnych uroczystościach. W rozmowie z dr Beatą
Krawczyk-Bryłką i Ewą Szczepkowską przyznali, że w rozwoju talentów wspierali ich rodzice,
a na sukces zespołu składają się regularne próby i, co ważne, dobre relacje. Wspólne granie
sprawia im radość i odstresowuje po dniu pracy
i jest odskocznią od domowych obowiązków.
Wyniki ankiety: 73 proc. utalentowanych
i tylko 30 proc. pracodawców wspierających talenty pracowników

2

3
Fot. 2. Prelegentki: dr Beata Krawczyk-Bryłka oraz Ewa Szczepkowska
Fot. 3. Chętni uczestnicy wzięli udział w ankiecie online. Prelegentki komentowały na
żywo wyniki
Fot. Joanna Adrian-Balcer

kwalifikacyjną. Warto chwalić się w CV swoimi
talentami – przekonywała Ewa Szczepkowska.
Talenty na scenie – występ White
Chocolate Trio
Prelegentki zaprosiły na scenę zespół White
Chocolate Trio. Wokalistka Marta Raźniaczyk
oraz gitarzyści Krzysztof Basiński i Marek Grącki urzekli publiczność efektownym wykonaniem kilku kompozycji ze swojego repertuaru.
Na co dzień muzycy pracują w różnych branżach, a po godzinach spotykają się na wspólne

Czy jesteśmy świadomi swoich talentów?
Czy świadomie dbamy o ich rozwój? Czy
wspierają nas w tym np. nasi pracodawcy? Aby
uzyskać odpowiedzi na te pytania, zaprosiliśmy
uczestników spotkania do wypełnienia anonimowej ankiety online. Wyniki wyświetlały się
na żywo. Spośród 56 ankietowanych 73 proc.
przyznało, że ma talent, 7 proc. zaprzeczyło,
a 20 proc. odpowiedziało, że nie jest pewny/a.
Na pytanie „W jakiej dziedzinie jesteś utalentowany/a?” ankietowani wskazali: 26 proc.
– artystycznej, 22 proc. – naukowej, 16 proc. –
sportowej, 24 proc. – innej, a 11 proc. zaznaczyło odpowiedź „jeszcze nie odkryłam/odkryłem
swoich talentów”. Aż 80 proc. ankietowanych
na pytanie „Czy rozwijasz swoje talenty” odpowiedziało „Tak, po godzinach” (55 proc.) oraz
„Tak, w pracy” (25 proc.). 11 proc. stwierdziło,
że nie ma na to czasu, a 9 proc. „jeszcze nie
odkryło swoich talentów”.
O ile na pytanie „Czy praca, którą wykonujesz, opiera się na wykorzystaniu twoich
talentów” większość odpowiedziała twierdząco
(44 proc. – tak, 33 proc. – częściowo), o tyle
odwrotnie wygląda kwestia wspierania
talentów przez pracodawców. Aż 74 proc.
ankietowanych zapytanych „Czy w firmie,
w której pracujesz, funkcjonuje system zarządzania talentami?” odpowiedziało przecząco
i jednocześnie 66 proc. zaznaczyło negatywną
odpowiedź przy pytaniu „Czy firma, w której
pracujesz, wspiera rozwój twoich talentów?”.
Reszta odpowiedziała twierdząco.
Słuchacze mogli również zadać pytania
prelegentkom i członkom zespołu, wysyłając
je przez system online. Ponieważ napłynęło ich
aż 32, odpowiedzi na większość pytań zostały
opublikowane po spotkaniu, na stronie internetowej Politechniki Otwartej. Dostępne są
w zakładce „Relacje”.
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Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego
inżyniera – proces i techniki uczenia
Konrad Witek
Damian Białobrzycki
Tomasz Skiba
Przemysław
Falkowski-Gilski
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki

W obecnym świecie, z uwagi na wszechobecność cyfrowych urządzeń,
odtwarzaczy multimedialnych itp., trudno jest skupić uwagę na pojedynczej
czynności. Z kolei wzrost dostępnych źródeł informacji powoduje niekiedy
rozproszenie i problemy z koncentracją. Naturalne wydaje się skorzystanie
z urządzenia osobistego, które posiada niemal każdy z nas, czyli smartfona,
w celu poprawy koncentracji i systematycznej pracy. W niniejszym artykule
opisano proces uczenia się oraz techniki przyswajania wiedzy. Zawarte
informacje traktować można jako wskazówki dla osób w trakcie tzw.
instytucjonalnej nauki – szkoła, studia, kursy doszkalające – związanej
z ciągłą potrzebą samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.

Definicja procesu uczenia
Proces uczenia się można uznać za kluczowy
w rozwoju każdej jednostki. Znajduje się on
w kręgu zainteresowań wielu dziedzin nauki –
od psychologii czy pedagogiki, po fizjologię czy
neurobiologię. Oczywiście przyswajanie nowej
wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności jest
nierozerwalnie związane z nauką na uczelni wyższej. Sam proces dydaktyczny może
natomiast przebiegać w odmienny sposób na
kierunku humanistycznym oraz technicznym.
Z tego względu proces uczenia się i związane
z tym definicje można rozpatrywać z wielu
stron.
Uczenie się jest uznawane za proces wspólny w zasadzie wszystkim organizmom żywym,
zmienia się jedynie w procesie ewolucji oraz
rozwoju – jest zatem zróżnicowany jakościowo u różnych istot. Proces ten można poddać
analizie na pięć różnych sposobów [1]:
• z punktu widzenia biologii uczenie się jest
rozpatrywane jako proces adaptacyjny
organizmu, a w rozważaniach bierze się
pod uwagę dziedziczność i przystosowanie
organizmów do środowiska;
• fizjologia skupia się na mechanizmach neurohumoralnych, uwzględniając m.in. mózg
i jego funkcje regulacyjne. Zgodnie z tym
podejściem uczenie się to również adaptacja
do otaczającego jednostkę środowiska, na
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pierwszym planie znajduje się jednak aspekt
odruchów i mechanizmów neurologicznych;
• psychologia nawiązuje do biologii, uznając
uczenie się za proces powszechny, i określa
je jako zmiany w zachowaniu wywołane
przystosowaniem się. Podejście psychologiczne zwraca uwagę na ważny aspekt
uczenia się, zgodnie z którym człowiek uczy
się nie tylko pod wpływem środowiska, ale
również w wyniku działania własnego;
• socjologia skupia się na aspekcie społecznym i tym, jak drugi człowiek wpływa na
proces nauki;
• pedagogika natomiast skupia się na celach
wychowawczo-dydaktycznych uczenia się.
Mając na uwadze wszystkie powyższe
aspekty uczenia się, w pracy skupiono się na
podejściu psychologicznym i pedagogicznym,
ze względu na charakter techniczny kierunków
realizowanych na Politechnice Gdańskiej.
Nauka a przyswajanie wiedzy
Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania jednostki, a w zasadzie każdej istoty
żywej, jest uczenie się rozumiane jako proces
warunkowania, które można podzielić na klasyczne oraz instrumentalne.
Warunkowanie klasyczne opiera się na
dwóch rodzajach bodźców – bezwarunkowych, wykorzystujących wdrukowane reakcje

organizmu, oraz warunkowych, które wywołują
reakcję „wyuczoną”, jeśli zostały skojarzone
z bodźcem bezwarunkowym. Typowym przykładem warunkowania klasycznego są eksperymenty Iwana Pawłowa, podczas których
wywoływał on reakcję ślinienia się psów na
bodziec początkowo neutralny, a w wyniku
treningu skojarzony z jedzeniem. Warunkowanie klasyczne jest ważnym procesem z punktu
widzenia biologii i służy adaptacji organizmu
do warunków środowiska, w którym żyje [2].
Warunkowanie instrumentalne natomiast
jest już nieco bliższe procesowi uczenia się
jako elementowi edukacji i rozwoju człowieka – choć nie jest to zjawisko zarezerwowane
jedynie dla ludzi. Prace nad warunkowaniem
instrumentalnym rozpoczął Edward Thorndike.
Przedstawił on prawo efektu jako zachowanie,
które spowoduje uczucie zadowolenia skojarzone z określoną sytuacją. Zatem prawdopodobieństwo, że w podobnej sytuacji osoba
zachowa się analogicznie, zwiększa się. Odpowiednio prawdopodobieństwo ulegnie zmniejszeniu, jeśli zachowanie wywoła negatywne
uczucie [2]. Warunkowanie instrumentalne
operuje takimi pojęciami jak „nagroda” lub
„kara” czy też „wzmocnienie pozytywne lub negatywne”. Zakłada ono, że częściej będziemy
wykonywać czynności sprawiające przyjemność, a przykrych będziemy unikać. Ten sposób
uczenia się jest wykorzystywany, zapewne
często intuicyjnie, w procesie wychowania
czy właśnie na etapie edukacji – nagrody po
wykonaniu pożądanych działań, karanie
w celu „zapobiegania” powtarzaniu zachowań
niekorzystnych czy niechcianych z punktu
widzenia osoby karzącej. Jako nagrody i kary
można również rozpatrywać system oceniania
w szkole lub na studiach.
Jedną z dziedzin psychologii jest psychologia uczenia się, która skupia się na uczeniu jako
procesie zapamiętywania. Ziemowit Włodarski
zdefiniował uczenie się jako „proces prowadzący do zmian w szeroko rozumianym zachowaniu się osobnika, które nie zależą wyłącznie od
funkcji jego receptorów i efektorów, zachodzą
na podłożu indywidualnego doświadczenia
i, jeżeli nie odznaczają się trwałością, to
polegają na wystąpieniu elementów nowych
w porównaniu z poprzedzającym je zachowaniem” [3]. Włodarski podkreślił równocześnie
szerokie ujęcie zachowania, obejmujące także
nabywanie wiedzy. Z tej perspektywy można
rozpatrywać uczenie się jako proces gromadze-

nia wiedzy, jej zapamiętywania i wydobywania
z pamięci w razie potrzeby. To podejście nie
skupia się jedynie na uczeniu się jako procesie
adaptacyjnym, pomocnym w przetrwaniu jednostki. Może być to czysto ludzki, wręcz „szkolny” sposób uczenia. Z racji łączenia pamięci
z procesem uczenia się pamięć można rozumieć jako proces „odpowiedzialny za rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie
doświadczenia” [4]. Doświadczenie zaś może
obejmować również wiedzę, czyli „system
informacji zakodowany w strukturach pamięci
długotrwałej, za których pomocą poznawczo
odwzorowujemy świat” [5].
Modele uczenia się
Rozpatrując proces uczenia się, z punktu
widzenia psychologii jako metody zapamiętywania i przyswajania wiedzy, psychologia
poznawcza wprowadza modele i metody
badania tego procesu. Jest to zjawisko, którego
nie można zbadać bezpośrednio, w tym celu
stosowane są modele teoretyczne.
Jednymi z szeroko rozpowszechnionych
modeli do przedstawienia procesu uczenia
się są modele umysłu, które obrazują to, jak
osoba odbiera, przekształca, przechowuje oraz
wykorzystuje uzyskane dane. Takim modelem
jest np. „uogólniony model uczenia się według
koncepcji przetwarzania informacji” [5]. Przetwarzanie informacji jest to proces, podczas
którego jednostka dokonuje ich „umysłowej
obróbki” za pomocą operacji poznawczych, następujących po sobie w określonej sekwencji.
Ma ona zazwyczaj złożony charakter.
Zgodnie z modelem proces ten rozpoczyna
się od odbioru informacji. Odbieramy je za
pomocą zmysłów, skąd trafiają one do rejestru
sensorycznego, gdzie są przechowywane przez
krótki czas. Stamtąd uzyskane informacje
mogą powędrować w dwóch kierunkach – do
pamięci operacyjnej, gdzie proces będzie
przebiegał dalej, bądź mogą zostać utracone,
jeśli te informacje zostaną uznane za niewymagające przetworzenia. Pamięć operacyjna
jest miejscem, gdzie informacje są poddawane
opracowaniu i wykorzystywane.
Zgodnie z „komputerową” metaforą
przedstawienia pamięci, pamięć operacyjna
jest porównywana do pamięci RAM [5]. Z kolei
dane znajdujące się w pamięci operacyjnej to
informacje aktualnie dostępne dla jednostki.
Proces uczenia się przebiega dalej, jeśli infor-
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macje zostaną przekazane następnie do pamięci długotrwałej, porównywanej z „twardym
dyskiem umysłu”. Pamięć długotrwała może
przechowywać informacje przez nieograniczony czas, jest również bardzo pojemna – według Mihály Csikszentmihalyiego może sięgać
185 miliardów bitów informacji [4]. Ważnym
aspektem przenoszenia informacji do pamięci długotrwałej jest warunek podobieństwa
przetwarzanej informacji do już zgromadzonej
wiedzy. Umieszczenie informacji w pamięci
długotrwałej nie kończy procesu, gdyż pamięć
operacyjna korzysta z już wcześniej zgromadzonej wiedzy w trakcie uczenia się – jest to
połączenie dwukierunkowe. Ponadto oba
rodzaje pamięci są wykorzystywane podczas
wykonywania czynności – wiedza tam przechowywana bierze udział w ich kontroli [4].
Powyższy model uczenia się obejmuje
ogólny proces, zarówno nabywania nowych
umiejętności, jak i nabywania nowej wiedzy.
Proces ten przebiega nieustannie, jesteśmy
w stanie systematycznie usprawniać go za
pomocą poznanych w trakcie rozwoju strategii
poznawczych.
Jednym z zagadnień, którymi zajmuje się
psychologia uczenia się, jest kolejność działań
podejmowanych przez jednostkę w trakcie
uczenia się. W najprostszym modelu wyodrębnia się trzy elementy zaangażowania umysłu
osoby uczącej się [5]:
• pierwszym etapem jest samo formułowanie
bądź doprecyzowanie już istniejącego celu
nauki. Bierze w tym udział proces motywacyjny i zależność, czy obrany cel jest celem
wewnętrznym (wynikającym z potrzeb czy
planów jednostki) czy zewnętrznym (wykreowanym i narzuconym przez środowisko
i czynniki zewnętrzne);
• drugi etap zaangażowania to wprowadzenie
do działania strategii poznawczych. Są to
metody oraz sposoby uczenia się i przyswajania wiedzy nabyte w toku rozwoju. Z tego
wynika interesujący „paradoks”, jakoby
samego uczenia się również należałoby się
najpierw nauczyć. Proces rejestrowania
i przenoszenia informacji pomiędzy strukturami pamięci jest niejako automatyczny
i „wdrukowany” w działanie ludzkiego
umysłu. Jednakże same strategie, które
mogą ten proces przyspieszać bądź spowalniać, są umiejętnościami w dużym stopniu
możliwymi do nauki. Dzięki temu możliwe
było rozwinięcie różnych technik uczenia się
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i nauczania, a także rozwój metod wspomagających „tradycyjne” uczenie się oparte na
zapamiętywaniu;
• ostatnim niezbędnym etapem jest zastosowanie strategii kontrolnych. Są to mechanizmy, które umożliwiają sprawdzenie
rezultatów oraz ewentualne skorygowanie
wykorzystanych strategii. Jest to ewaluacja
dokonywana przez osobę uczącą się, ona
sama ocenia stopień realizacji celu
i przydatność zastosowanych strategii. Jest
to element niezbędny, ponieważ służy on
m.in. ocenie ilości przyswojonej wiedzy oraz
bierze udział w procesie oceny, czy wykorzystane strategie poznawcze spełniły odpowiednio swoją rolę w danej aktywności.
Podsumowując, model przyswajania wiedzy
można podzielić na trzy podstawowe etapy,
związane niejako z procesem osiągania celów
– wyznaczenie celu, działanie rozumiane jako
dążenie do osiągnięcia celu oraz kontrola jego
osiągnięcia. Jeśli po etapie kontroli stopień
osiągnięcia zostanie uznany za niewystarczający, uczący się może wrócić do etapu pierwszego – modyfikując cel, bądź drugiego – modyfikując strategię uczenia się lub poświęcając
więcej czasu. W związku z tym osoba ucząca
się jest zarówno wykonawcą, jak i osobą oceniającą efekty. Może sama decydować o tym,
jak przebiegnie proces uczenia się oraz jakim
wynikiem się zakończy [5].
Metodologia uczenia się
Uczenie się jest nierozerwalnie związane
z procesem zapamiętywania oraz wydobywania informacji z pamięci. Z kolei pamięć nie
tylko dzieli się na pamięć operacyjną, długotrwałą czy krótkotrwałą, ale wykorzystywany
jest również podział zaproponowany przez
Larry’ego Squire’a [4]. Zgodnie z nim dwa
główne podziały to pamięć deklaratywna
i niedeklaratywna. Ta ostatnia ma charakter
niejawny dla jednostki i obejmuje procesy warunkowania, zdolności proceduralne, torowanie i pamięć nieświadomą.
Niedeklaratywna część pamięci odpowiada za wykonywanie określonych czynności
w ściśle sprecyzowanym kontekście sytuacji.
Bywa nazywana „wiedzą, jak…”, czyli wiedzą,
jak wykonać daną czynność, w tym również te
podstawowe i zautomatyzowane. Natomiast
pamięć deklaratywna jest częścią pamięci,
która znajduje się w obrębie naszego zainte-

resowania w niniejszej pracy. Obejmuje ona
pamięć semantyczną i epizodyczną. Pamięć
semantyczna obejmuje fakty, czyli jest tą
najbardziej „tradycyjnie rozumianą” częścią
pamięci. Pamięć epizodyczna to natomiast
pamięć o zdarzeniach, których dana jednostka
była świadkiem. Pamięć deklaratywna jest
więc pamięcią jawną i dostępną świadomie
dla jednostki. Bywała również opisywana jako
„wiedza, że…”.
Na potrzeby zagadnienia zapamiętywania
sformułowano dwa prawa dla wyrażenia tego,
jak szybko dana osoba może przyswoić dany
materiał. Pierwsze z nich to prawo częstości
mówiące o tym, że im więcej razy konkretny
materiał był przez jednostkę powtarzany, tym
jego stopień zapamiętania będzie lepszy [4].
Drugim elementem jest prawo Foucault, które
mówi o tym, że przy dużej ilości materiału czas
potrzebny na jego opanowanie rośnie szybciej
niż ilość materiału do opanowania. Wyraża się
ono wzorem:
t = kl2
gdzie: t – czas wymagany do opanowania danej
części materiału, l – długość szeregu, k – wartość stała [4]. Prawo Foucault nie ma jednakże
charakteru ogólnego, gdyż różne dodatkowe
czynniki, np. sensowność danej partii wiedzy,
jej związek z już przyswojonymi informacjami,
mogą modyfikować czas uczenia się.
Techniki uczenia się
Uczenie się nie jest procesem jednolitym
i identycznym u każdej osoby. W toku rozwoju
każda jednostka tworzy swój własny, specy-

ficzny dla siebie zestaw technik i sposobów,
zgodnie z którymi przyswaja wiedzę. Techniki
te można poznać w trakcie wychowania, od
swoich rodziców, nauczycieli czy poprzez naśladowanie. Jednocześnie uważa się za istotne
prezentowanie informacji na ich temat na
etapie nauki szkolnej, co pozwoli na wcześniejsze ich przyswojenie. Autorzy niniejszej pracy
sądzą, że ważne jest w tym okresie przedstawienie możliwie szerokiego zakresu technik
uczenia się, z uwagi na zróżnicowanie ludzi
pod względem predyspozycji i preferowanych
sposobów zdobywania wiedzy.
Techniki uczenia się są ściśle związane również z pedagogiką i dydaktyką. Na przestrzeni
lat dokonano różnorodnych podziałów metod
nauczania, a jednym z najobszerniejszych jest
podział na cztery elementy:
• metody podające – metody „bierne”, takie
jak wykład czy prelekcja, podczas których
uczeń słucha nauczyciela, notując informacje we własnym zakresie, zgodnie ze swoją
potrzebą. Jest to uczenie się poprzez przyswajanie wiedzy;
• metody problemowe, obejmujące takie
techniki jak konwersatoria, gry i inscenizacje
dydaktyczne czy dyskusja. Jest to uczenie
się poprzez odkrywanie;
• metody eksponujące – różnego rodzaju
filmy czy sztuki teatralne. Jest to uczenie się
poprzez przeżywanie;
• metody praktyczne – pokazy z instruktażem
czy też objaśnieniami, laboratoria i ćwiczenia,
określane jako uczenie się poprzez działanie.
Te cztery filary są głównymi grupami, na
które dzieli się nauczanie z punktu widzenia
pedagogiki. Jednakże Franciszek Szlosek
rozbudował ów podział, w wyniku czego
otrzymaliśmy pięć głównych dziedzin [6].
Piątym elementem są metody programowane,
opisane jako techniki z użyciem komputera
czy też „maszyny dydaktycznej”. Sądzimy, że
uwspółcześniając, można rozwinąć metody
programowane jako te korzystające z wszelkich obecnie dostępnych udogodnień technologicznych i multimedialnych – wliczając w to
aplikacje wspomagające uczenie się z pomocą
komputera czy smartfona.
Według Nowego słownika pedagogicznego
techniki samodzielnego uczenia się nie są jednolicie usystematyzowane. Opisywane są jako
„systematycznie stosowany sposób uczenia się
indywidualnego lub zespołowego, w zasadzie
bez bezpośredniego udziału nauczyciela” [7].
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Powstało kilka podziałów metod uczenia się,
m.in. uczenie się mimowolne czy też uczenie
się całościowe i częściami. Dodatkowo można
wyróżnić cztery grupy technik samodzielnego
uczenia się – przez algorytmy, naśladownictwo,
próby i błędy oraz rozwiązywanie problemów.
Zostaną one szerzej omówione w następnym
rozdziale. W obecnym świecie cyfrowym, ze
względu na rozwój wiedzy i technologii, nie jest
możliwe przedstawienie wszystkich technik
uczenia się, gdyż nie sposób jest przewidzieć
nowych, jeszcze niepowstałych metod i sposobów prezentowania i przyswajania wiedzy.
Zarys technik uczenia się
Jak wspomniano, sposób uczenia się danej
osoby zależy od jej wcześniejszych doświadczeń i osobistych preferencji. W tym zakresie
znajduje się również preferencja dotycząca
tego, czy wolimy uczyć się z pomocą nauczyciela, samodzielnie czy też w grupie. Zależy
to również od sposobu i prędkości zapamiętywania informacji przez daną osobę. Prędkość
i możliwość trwałego zapamiętania podanej
informacji zależy od tego, czy jest ona podobna
do dotychczas zgromadzonej wiedzy. Zgodnie
z tym możliwe byłoby trwałe przyswojenie wiedzy tylko z pomocą nauczyciela, na przykład
podczas wysłuchiwania wykładu czy przeglądania przygotowanej prezentacji.
Ze względu na to, że informacje od różnych
źródeł (zmysłów) przechowywane są w różnych
miejscach pamięci [4], można by wyróżnić
metody oparte na zmyśle słuchu, wzroku czy
też dotyku. Przy tym, biorąc pod uwagę wymóg
podobieństwa otrzymanej informacji do już istniejących w umyśle, zasadna wydaje się synteza
różnych technik dla zaangażowania jak największej liczby zmysłów – by zwiększyć prawdopodobieństwo skutecznego skojarzenia informacji
i przeniesienia jej do pamięci długotrwałej.
Spośród wyżej wymienionych metod uczenia
się wyróżniliśmy uczenie się mimowolne. Jest to
najczęściej tak zwane „uczenie przez zabawę”,
gdzie główną aktywnością osoby nie jest nauczenie się czegoś. Proces ten przebiega raczej
„mimochodem” i do pewnego stopnia nieświadomie ze strony osoby uczącej się [7]. Jest to
najprawdopodobniej jeden z pierwszych, intuicyjnych sposobów uczenia się, wykorzystujący
naturalny mechanizm przetwarzania informacji
zmysłowych i przenoszenia do pamięci długotrwałej informacji z nimi związanych.
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Kolejnymi metodami uczenia się jest uczenie
się całościowe oraz częściami. Są to bardziej rozbudowane czy też usystematyzowane sposoby
przyswajania informacji. Rozwijają się w trakcie
dorastania osoby i towarzyszą im specyficzne
dla danej jednostki strategie poznawcze. Uczenie się całościowe jest opanowywaniem całości
informacji czy danego materiału za jednym
razem, od początku do końca [7]. Charakterystyczną strategią dla tego typu pamięciowego
przyswajania wiedzy jest jej wielokrotne powtarzanie, aż do jej całkowitego opanowania. Prawdopodobnie ta metoda sprawdza się dobrze
w przypadku utworów literackich czy innych
form stanowiących jedną, nierozerwalną całość.
Przeciwieństwem takiego sposobu nauki
jest uczenie się częściami. Jest to stopniowe
opanowywanie materiału, fragment po fragmencie [7]. Ten sposób będzie prawdopodobnie
bardziej efektywny w przypadku dużych ilości
materiału, które można logicznie podzielić na
mniejsze, stopniowo opanowywane części. Ten
sposób uczenia się można zatem rozpatrywać
jako wielokrotne (wieloiteracyjne) powtarzane
uczenie się całościowe, kolejno skupione na
poszczególnych fragmentach materiału.
Opis wybranych technik uczenia się
Psychologia opracowała strategię, przedstawianą często skrótem PQ4R (ang. Preview
and Question: Read, Reflect, Recite and Review),
którą opisano jako najbardziej odpowiednią do
opanowywania dużej liczby obszernych fragmentów wiedzy [5]. Skrót pochodzi od anglojęzycznych nazw sześciu następujących po sobie
etapów uczenia się.
Początkowym elementem (Preview) jest
przeglądanie tekstu, który ma zostać opanowany. W tym momencie nie jest to jeszcze
dokładne czytanie, jedynie wstępne zapoznanie się z materiałem i ewentualne podzielenie
go na części.
Drugim etapem (Question) jest stawianie
pytań do poszczególnych części materiału, na
które chcemy uzyskać odpowiedź. Następnie
czytamy (Read) uważnie materiał, poszukując
odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Po
czytaniu następuje zastanowienie się (Reflect) nad przeczytanym fragmentem, w celu
połączenia go z posiadaną wiedzą, a potem
aktualizacja informacji.
Końcowym etapem (Recite) jest „myślowe”
przejrzenie tekstu, czyli samodzielne odtworze-

nie głównych informacji i odpowiedź (Review)
na zadane sobie wcześniej pytania. Przedstawiona technika inkorporuje kilka pojedynczych
strategii poznawczych dla całościowego ich
wykorzystania.
Można również wyróżnić strategie pamięciowe, które pozwalają na szybsze zapamiętywanie poprzez odpowiednią organizację materiału, w celu przeniesienia danych do pamięci.
Należą do nich m.in. [4]:
• grupowanie – czyli dzielenie materiału na
łatwiejsze, zrozumiałe części;
• akronimy – wymyślenie słowa bądź wyrażenia, w którym wykorzystywane są pierwsze
litery zapamiętywanych informacji; akronim, który jest sensowny dla uczącego się,
najczęściej jest łatwy do zapamiętania;
• akrostychy – stworzenie wyrażenia,
w którym pierwsze litery każdego słowa to
pierwsze litery zapamiętywanych informacji;
• wyobrażenia interakcyjne – łączenie niepowiązanych ze sobą z punktu widzenia
uczącego się informacji za pomocą obrazów;
• metoda „słów-wieszaków” – użycie znanego
już tekstu do tworzenia skojarzenia z listą
elementów do zapamiętania;
• metoda miejsc – kojarzenie zapamiętywanych informacji ze znanymi sobie miejscami.
Podsumowując, metody pamięciowe w sposób kreatywny starają się wykorzystać już posiadane informacje, a także korzystać z więcej
niż jednego zmysłu. Dodatkowo w przypadku
całkowicie nowego materiału można również
wykorzystać metodę prób i błędów [7]. Jest to
metoda początkowo dość „chaotyczna”, ale
niesie za sobą dużą wartość w samodzielnym
dochodzeniu do rozwiązania. Wadą tej metody jest to, że może wymagać więcej czasu.
Innym możliwym do wykorzystania sposobem
jest metoda problemowa [7], która obejmuje
rozwiązywanie przedstawionych uczącemu się
problemów i zagadnień praktycznych.

szych. Druga część artykułu, przedstawiająca
najpopularniejsze obecnie metody i aplikacje
wspomagające uczenie, zostanie omówiona
w następnym numerze „Pisma PG”.
*
Artykuł powstał w ramach pracy inżynierskiej pt.
Aplikacja mobilna wspomagająca systematyczną
naukę, realizowanej na WETI PG.
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Podsumowanie
Obecnie każda osoba ma dostęp do szerokiego wachlarza technik wspomagających
naukę. Należy pamiętać, że proces przyswajania wiedzy powinien być dopasowany do
indywidualnych potrzeb uczącego się. Z uwagi
na atrakcyjność sposobu prezentowania treści
oraz intuicyjność obsługi urządzeń elektronicznych i multimedialnych, coraz łatwiej jest
dotrzeć do uczniów, w tym również najmłod-
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Rys. 1. Rycina z oryginalnej pracy Eulera
z 1741 r.

Mosty w Królewcu i hymn teorii grafów
Marek Kubale
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki

Teoria grafów liczy sobie prawie 300 lat. A wszystko to zaczęło się od
Królewca.

Mosty w Królewcu
Królewiec (obecnie Kaliningrad) był miastem
siostrzanym wobec Gdańska w tym sensie, że
zarówno rzeka Pregoła, nad którą leżał, jak
i Wisła, nad którą leży Gdańsk, obie wpadają do
Zalewu Wiślanego. W rozwidleniach Pregoły
znajdowały się dwie wyspy: mała A i duża D.
Ponad rzeką przerzucono 7 mostów, z których
jeden łączył obie wyspy, a pozostałe mosty łączyły wyspy z brzegami rzeki (rys. 1). Problem,
nad którym rzekomo głowili się mieszkańcy
Królewca, brzmiał następująco: czy można
przejść kolejno przez wszystkie mosty tak, aby
spełnić dwa warunki:
(1) każdy most przekroczyć tylko raz,
(2) wrócić do punktu wyjścia.
W 1736 roku burmistrz Gdańska Carl Ehler
zapytał Leonharda Eulera, podówczas mieszkańca Petersburga, czy zna rozwiązanie
problemu mostów królewieckich. Być może
list ten skłonił Eulera do opublikowania swoich
przemyśleń na ten temat z 1735 roku, które
ostatecznie ukazały się drukiem w 1741 roku
w postaci artykułu pt. Solutio problematis ad
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geometriam situs pertinentis. Artykuł ten jest
uznawany za pierwszą pracę na temat teorii
grafów. Euler wykazał w nim, że jest to niemożliwe, a decyduje o tym nieparzysta liczba
wylotów mostów zarówno na każdą z wysp, jak
i na oba brzegi rzeki. Dzisiaj powiedzielibyśmy,
że stopnie wierzchołków odpowiedniego grafu
były nieparzyste (rys. 2).
Euler rozważył przy tym problem ogólniejszy, starając się ustalić warunki, które muszą
być spełnione, żeby dany graf spójny można
było opisać linią ciągłą w taki sposób, by każda
krawędź tego grafu była obwiedziona tylko raz.
Udowodnił, że jest to możliwe jedynie wtedy,
gdy liczba wierzchołków nieparzystego stopnia
wynosi 0 lub 2. Doszedł także do wniosku, że
aby przejść wszystkie krawędzie grafu i wrócić
do punktu wyjścia, nie może on zawierać żadnych wierzchołków nieparzystych. Dzisiaj trasę
spełniającą warunek (1) nazywamy półeulerowską, zaś spełniającą warunki (1) i (2) – eulerowską. Natomiast grafy posiadające odpowiednie
trasy nazywamy odpowiednio półeulerowskimi
i eulerowskimi.

EDUKACJA

Rys. 2. Graf mostów
królewieckich

Rys. 3. Koniec XIX wieku

Rys. 4. Lata 40. XX wieku.
Strzałki oznaczają przykładowy kierunek ruchu

Rys. 5. Lata 60. XX wieku.
Strzałki oznaczają przykładowy kierunek ruchu

Hymn teorii grafów

Rys. 6. Koniec XX wieku

Pod koniec XIX wieku w Królewcu wybudowano nowy most. Jednakże opisana wędrówka
po mostach była w dalszym ciągu niemożliwa,
gdyż był to most kolejowy (rys. 3).
Pod koniec II wojny światowej samoloty
brytyjskie zbombardowały Królewiec, niszcząc
2 mosty łączące wyspę A z brzegami Pregoły
(rys. 4). Czy trasa półeulerowska była wówczas
możliwa?
Po wojnie nie odbudowano już tych mostów,
a dwa pozostałe połączono jedną estakadą
przebiegającą ponad wyspą A (rys. 5).
W dalszych latach wybudowano kolejne
cztery mosty i obecnie ich liczba wynosi 9. Czy
graf na rys. 6 jest eulerowski? Czy można go
narysować jednym pociągnięciem ołówka na
kartce papieru?

roku 1981, na konferencji poświęconej teorii
grafów w Jabloncu, kilku kolegów zasugerowało, że czechosłowacka teoria grafów powinna
mieć własny hymn. Wiosną 1982 roku Bohdan
Zelinka (VŠST Liberec) napisał tekst przyszłego
hymnu. Tekst opisuje (z odrobiną przesady)
problem mostów królewieckich, najstarszy problem teoriografowy, który został rozwiązany,
jak pisaliśmy, przez Leonharda Eulera. Ostatecznie, z melodią Zdenka Ryjačka (późniejszego prorektora politechniki w Pilznie), piosenka
została zaprezentowana po raz pierwszy na
konferencji teoriografowej w Zemplínskiej
Šírawie w maju 1983 roku. Od tego czasu
utwór doczekał się kilkunastu tłumaczeń na
różne języki i jest regularnie prezentowany na
konferencjach poświęconych teorii grafów na
całym świecie. Jeśli chodzi o języki europejskie,
to mamy (w kolejności chronologicznej) m.in.
wersję: węgierską, angielską, polską, niemiecką, ukraińską, francuską i serbską. Wśród egzotycznych wersji hymnu znajdują się: afrikaans,
esperanto, indonezyjska, japońska i chińska.
Hymn teorii grafów był tematem publikacji
w czasopismach naukowych, również z listy
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JCR. Polskiego tłumaczenia dokonali Mariusz
Meszka (obecnie profesor AGH) i Joanna Nowak z Krakowa. Polska wersja została przedstawiona na konferencji w Krakowie w grudniu
1995 roku i opublikowana w materiałach konferencyjnych (specjalny tom czasopisma „Discussiones Mathematicae – Graph Theory”
z roku 1996).
Pełna wersja hymnu teorii grafów ze wszystkimi tłumaczeniami dostępna jest tutaj jako
plik pdf: http://najada.fav.zcu.cz/~ryjacek/
publications/files/hymn.pdf.
Kilka lat temu nasi studenci z WETI nagrali
hymn w wersji polskiej. Jego wykonanie można
znaleźć pod adresem: http://najada.fav.zcu.
cz/~ryjacek/Hymn/.

HYMN TEORII GRAFÓW (3 z 9 zwrotek)
Przekład polski Mariusz Meszka i Joanna Nowak

1. Na Pregole siedem mostów stało,
w tamtych czasach było to niemało.
W Królewcu się radni radowali,
że aż tyle mostów zbudowali.
2. Jak co wieczór tłumy wyruszyły,
bo nad rzeką spacer bardzo miły.
Wciąż myśl jedna im zaprząta głowę,
jak tu wybrać tę właściwą drogę.
3. Przez most każdy raz przejść nie wracając,
znów się w domu znaleźć nie zbaczając.
Jakoś im to wcale nie wychodzi,
most zostaje lub brakuje w drodze.
Ref. Eulera graf, to fakt oczywisty,
wszystkie węzły są stopni parzystych.
Doskonale znana jest
o grafach to pierwsza z tez

Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan
w różnych sytuacjach
Marek Kubale

9. Kilka praktycznych problemów Alicji i Bogdana (I)

Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki

Zagadka 1
Bogdan ma latarkę na 2 baterie. Bogdan, który niczego nie wyrzuca, posiada 8 baterii, nie wie jednak,
które są już wyczerpane. Alicja powiedziała mu, że
tylko połowa jeszcze działa. W jaki sposób, przy jak
najmniejszej liczbie prób, Bogdan może znaleźć co
najmniej dwie dobre baterie?
Rozwiązanie
Oznaczmy baterie literami a, b, … , h. Najpierw
wybieramy losowo 3 baterie, powiedzmy a, b, c,
i sprawdzamy wszystkie możliwe pary: ab, ac i bc.
Jeżeli ten etap nie zakończy się wyłonieniem 2 dobrych baterii, to wiadomo, że w pierwszej trójce są
co najmniej 2 złe baterie (por. rys. 1). Następnie wy-
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bieramy losowo kolejne 3 baterie, powiedzmy d, e,
f, i sprawdzamy wszystkie pary de, df i ef. Jeśli i ten
etap nie zakończył się sukcesem, to wiadomo, gdzie
są 4 złe baterie. Zatem 2 ostatnie g i h muszą być
dobre. Łącznie, w najgorszym przypadku, będziemy
musieli wykonać 6 testów.

Rys. 1. Przykładowy schemat sprawdzania baterii: bateria
naładowana, bateria rozładowana.

Uwaga 1.
Następujący algorytm jest optymalny dla dowolnej parzystej liczby baterii n. Dzielimy baterie na 3
grupy:
I: n – 8 baterii, które następnie podzielimy na n/2 – 4
pary,
II: 2 trójki baterii, które będą sprawdzane w trójkach
metodą „każda z każdą”,
III: 2 baterie, które nie będą w ogóle sprawdzane.
Te dwie ostatnie będą dobre, o ile wszystkie testy
zakończą się fiaskiem.
Następnie sprawdzamy baterie zgodnie z podanym
porządkiem, najpierw w parach, potem w obu trójkach, do momentu, gdy napotkamy dwie dobre baterie. Jeśli to nie nastąpi, to – jak łatwo zauważyć –
dwie odłożone baterie z grupy III są dobre. Dlaczego
w takiej kolejności? Bo w ten sposób zmniejszamy
oczekiwaną liczbę testów. W najlepszym przypadku
wykonamy tylko jeden test. Jednakże w najgorszym
przypadku musimy dokonać n/2 + 2 testów.
Zagadka 2
Alicja jest początkującą narciarką, a Bogdan doradcą
finansowym. Oboje wybrali się na wczasy do Zakopanego na całe 2 miesiące. Pierwszego dnia Alicja
musi rozstrzygnąć: czy kupić narty za 1000 zł, czy też
wypożyczać je codziennie za 40 zł (cena obejmuje
kaucję za uszkodzenie nart). Co Bogdan powinien
doradzić Alicji?
Rozwiązanie
Ponieważ istnieje możliwość, że Alicja połamie
narty w pierwszych dniach pobytu, nie powinna ich
kupować na początku. Ale nie powinna też kupować
ich do 24. dnia pobytu włącznie. W 25. dniu powinna
udać się do sklepu i jeździć już na własnych nartach
do chwili wypadku. Po ewentualnym złamaniu nart
winna przerzucić się na wypożyczanie itd. Przy
takim podejściu Alicja w żadnym razie nie wyda na
narty dwukrotnie więcej niż to, co i tak musiałaby
wydać w optymalnym układzie. A groziłoby to jej,
gdyby kupiła narty w pierwszych dniach lub pod
koniec pierwszego miesiąca pobytu w Zakopanem.
Uwaga 1.
Oczywiście kwoty złotowe występujące w zagadce
można zmienić. Ważne, że jeżeli narty kosztują b,
a wynajęcie kosztuje c, to dokładnie w dniu b/c – 1
należy je kupić.

Uwaga 2.
Jest to problem z dziedziny tzw. algorytmów online,
tj. takich, które nie znają danych wejściowych od
początku w całości, lecz otrzymują je w partiach. Po
każdej turze algorytm online musi podać częściową
odpowiedź, której nie może zmienić. Sytuację taką
można interpretować jako grę algorytmu z przyrodą.
Zagadka 3
Bogdan (który jest krótkowidzem) pewnego upalnego dnia udał się na plażę. Pozostawił swoje ubranie
przy brzegu, zdjął okulary i poszedł się kąpać. Pływał
ponad godzinę i fale zniosły go daleko od miejsca,
w którym wszedł do wody. Jak powinien postąpić,
gdy wyjdzie na brzeg i nie znajdzie swojego koca?
Rozwiązanie
Oczywiście, gdyby Bogdan posiadał monetę, to rzut
monetą mógłby go pokierować prosto do celu. Ale
w najgorszym przypadku skutki tak randomizowanego algorytmu probabilistycznego okazałyby się
opłakane. Na przykład wyobraźmy sobie, że plaża
była usytuowana na dużej wyspie. Dlatego Bogdan
powinien rozpocząć wędrówkę po brzegu, cały
czas bacznie obserwując plażę. Najpierw powinien
pójść np. 10 kroków w lewo. Gdy nie znajdzie koca,
powinien wrócić 10 kroków, następnie przejść 10
kroków w prawo. W przypadku fiaska, winien wrócić
do punktu startowego i ponownie pójść w lewo, ale
tym razem 20 kroków i tak dalej za każdym razem
dwukrotnie zwiększając obszar poszukiwań.
Uwaga 1.
Algorytm probabilistyczny to algorytm, który do
swojego działania używa losowości. W praktyce
oznacza to, że implementacja takiego algorytmu
korzysta przy obliczeniach z generatora liczb losowych.
Uwaga 2.
Gdyby Bogdan posiadał cudowną czarną skrzynkę,
tak jak Potyczkach algorytmicznych w „Piśmie PG”
nr 8/2019, to mógłby trafić prosto do celu. Skoro
taka skrzynka nie istnieje, musimy liczyć się
z pewnym narzutem przebytej drogi. Jaki to narzut?
Załóżmy, że koc znajduje się w odległości x jednostek. Wówczas w najgorszym przypadku Bogdan
przejdzie co najwyżej 9x jednostek długości.
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STUDENCI I DOKTORANCI

Debata studencka z rektorem Politechniki
Gdańskiej prof. Krzysztofem Wilde
Maciej Dzwonnik
Dział Promocji

We wtorek 4 lutego w Akademickim Klubie PG Kwadratowa odbyła się
debata studencka z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG. Podczas
dyskusji rektora pytano m.in. o dalsze kierunki rozwoju PG po uzyskaniu
statusu uczelni badawczej, bieżące inwestycje infrastrukturalne w obrębie
uczelni oraz wiele innych zagadnień dotyczących społeczności studentów
i doktorantów PG.
tę prowadził i moderował Maciej Dzwonnik,
rzecznik prasowy PG.
Politechnika uczelnią badawczą. Nowe
kierunki rozwoju

W dyskusji, oprócz rektora prof. Krzysztofa Wildego, wzięli też udział: prof. Marek Dzida
(prorektor ds. kształcenia i dydaktyki), Bartosz Trawiński i Szymon Potrykus (Samorząd
Doktorantów) oraz Jakub Brzoska i Natalia Dynderz (Samorząd Studentów). Debatę
prowadził i moderował Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy
Fot. Krzysztof Krzempek

D

ebata zorganizowana przez Samorząd
Studentów Politechniki Gdańskiej i Dział
Promocji PG cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej naszej uczelni,
a dzięki transmisji online śledziło ją na żywo
kilkaset osób.
W dyskusji, oprócz rektora PG prof. Krzysztofa Wilde, wzięli też udział: prof. Marek Dzida
(prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki), Bartosz Trawiński i Szymon Potrykus (Samorząd
Doktorantów PG) oraz Jakub Brzoska i Natalia
Dynderz (Samorząd Studentów PG). Deba-

54

PISMO PG

2/2020

W pierwszej części dyskusji rektora pytano
głównie o dalsze działania władz uczelni związane z otrzymaniem przez PG statusu uczelni
badawczej w programie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
– Dzięki statusowi uczelni badawczej zaczynamy być inaczej postrzegani – mówił prof.
Krzysztof Wilde. – Ten tytuł nie tylko czyni nas
rozpoznawalnymi, ale przede wszystkim daje
nam dodatkową subwencję z budżetu centralnego, ponad 200 mln zł w ciągu najbliższych
sześciu lat. Marzy nam się znaczący rozwój
naukowy uczelni, ale wiemy też, że nie uda się
tego osiągnąć bez młodych, zdolnych naukowców – zaznaczył.
Studentów i doktorantów interesowało również, jak zmieni się ich codzienność na uczelni
po uzyskaniu tego statusu.
– Dzięki subwencji otrzymamy środki na
rozwój kadry, w tym zarówno na pozyskanie badaczy z zagranicy, jak i dofinansowanie naszych
pracowników w aspekcie naukowym – tłumaczył
rektor PG. – Zmiany nastąpią również
w aspektach organizacyjnych czy dydaktycznych, ale główny nacisk skierowany będzie na
prace badawcze. Ważną innowacją, która nastąpi w najbliższym czasie, będzie również to, że
studenci, którzy będą chcieli włączyć się w prace
badawcze, otrzymają wzorem zagranicznych
uczelni dodatkowe dofinansowanie, podobnie
jak ich nauczyciele akademiccy.

Plany inwestycyjne uczelni
W drugiej części dyskusji moderator pytał
rektora o planowane w najbliższym czasie
inwestycje infrastrukturalne w obrębie uczelni.
Dzięki debacie dowiedzieliśmy się, że prace
nad procedurami konkursowymi i przetargowymi dotyczącymi większości newralgicznych dla
uczelni inwestycji już trwają bądź są na etapie
wdrażania.
Rektor PG opowiadał m.in. o pracach nad
przetargiem dotyczącym budowy Centrum
Kompetencji STOS, przystani żeglarskiej PG
na Wyspie Sobieszewskiej (rektor oznajmił, że
przetarg w tej sprawie będzie ogłoszony
w najbliższych dniach) czy rozmowach
w sprawie docelowego kształtu projektu
Centrum Widowiskowo-Sportowego PG, które
miałoby powstać na terenie CSA.
Prelegenci rozmawiali też z rektorem
o kwestii ewentualnego połączenia Wydziału
OiO i Mechanicznego, dostępności parkingów dla studentów oraz zagospodarowania
dedykowanych miejsc odpoczynku na każdym
wydziale, gdzie studenci PG mogliby nie tylko
odpocząć, ale też naładować telefony komórkowe (kilka takich miejsc już powstało,
a następne są w planach).
Akademiki i stypendia
W ostatniej części dyskusji role prowadzących debatę przejęli przedstawiciele społeczności studentów i doktorantów PG.
Pytali rektora o granty naukowe, z których
badania mogą prowadzić nie tylko doktoranci,
ale również studenci studiów inżynierskich czy
magisterskich. Innym dyskutowanym tematem
była liczba miejsc w akademikach i niepokój
studentów, czy przy zwiększonej internacjonalizacji – w ramach uczelni badawczej – nie
będzie problemów z liczbą miejsc w domach
studenckich.
Dzięki możliwości zadawania pytań online
studenci oglądający debatę na Facebooku
mogli zapytać rektora o szereg spraw, które nie
były poruszane wcześniej. Pytali m.in. o to, czy
w sektorach nauki z wysokim potencjałem badawczym planowany jest szerszy rozwój oferty
PG, a także o zasady przyznawania stypendiów
naukowych i socjalnych.
Pełny zapis wideo debaty można obejrzeć na
kanale Politechniki Gdańskiej na YouTube.

Dominika Tomaszewska
Koło Naukowe SimLE
Wydział Mechaniczny

Kolejny sukces
projektu Stardust
Stardust znów poleci w kosmos!
Tym razem w ramach programu
REXUS/BEXUS organizowanego
przez Szwedzką Narodową
Radę Kosmiczną (SNSA) oraz
Niemiecką Agencję Kosmiczną
(DLR) we współpracy z Europejską
Agencją Kosmiczną (ESA). Projekt
realizowany przez członków
Międzywydziałowego Koła
Naukowego SimLE oraz Koła
Studentów Biotechnologii
przeszedł pomyślnie finałowy etap
kwalifikacji.

P

rogram Stardust został zapoczątkowany
w 2016 roku. Od tego czasu członkowie
SimLE (www.simle.pl) zrealizowali trzy udane
misje z udziałem balonów stratosferycznych,
w tym jedną związaną z poszukiwaniem bakterii w stratosferze. Próbki zostały przebadane
i sklasyfikowane przez Koło Studentów Biotechnologii (www.facebook.com/KSB.PG/).
Wspomniana misja mikrobiologiczna okazała się sukcesem otwierającym przed studentami nowe możliwości. Członkowie projektu
Stardust zgłosili swój pomysł do programu
REXUS/BEXUS (http://rexusbexus.net/) i przeszli pomyślnie pierwszy etap kwalifikacji, polegający na wysłaniu szczegółowego zgłoszenia
planowanego eksperymentu z wykorzystaniem
zaawansowanej technologii dostarczonej przez
agencje SNSA, DLR i ESA. Do udziału w kolejnym etapie zaproszono 13 zespołów, a projekt
Stardust jako jedyny reprezentował nasz kraj.
Podczas wyjazdu do Holandii głównym celem
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2
Fot. 1. Kosmodrom w Esrange Space Center
Fot. Marcin Jasiukowicz

Fot. 2. Studenci projektu Stardust w Esrange Space Center
Fot. z archiwum SimLE

było zaprezentowanie potencjału projektu
Stardust przed panelem ekspertów ESA, DLR,
SNSA, MORABA i ZARM w ramach Selection
Workshop. Wystąpienie trwało 40 minut (20
minut prezentacji oraz 20 minut pytań od ekspertów). Studenci mieli także okazję zwiedzić
siedzibę ESA oraz wziąć udział w warsztatach
i wykładach instruujących, jak poprawnie
przygotować projekt do misji stratosferycznej.
Spotkania z ekspertami ESA przybliżyły człon-
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kom zespołu Stardust specyfikę prowadzenia
projektów w branży kosmicznej.
Wyniki 2 etapu programu REXUS/BEXUS
dotarły do studentów 9 grudnia. Były to wiadomości bardzo pozytywne, bowiem przedstawiciele naszej uczelni zostali zakwalifikowani do
wzięcia udziału w misji balonu stratosferycznego, która odbędzie się w październiku 2020
roku w szwedzkiej Kirunie.
Do tego czasu studenci będą pracować pod
czujnym okiem ekspertów z ESA. Pierwsze
spotkanie wszystkich wyłonionych podczas
Selection Workshop zespołów odbyło się
w dniach 10–14 lutego 2020 roku w Esrange
Space Center w Kirunie – to tam znajduje się
największy ośrodek startów kosmicznych
w Europie. Pięcioro przedstawicieli projektu
Stardust wzięło udział w Student Training
Week, podczas którego zapoznali się z kosmodromem, z którego w październiku wystartuje
balon z eksperymentem studentów na pokładzie. Podczas wizyty w Szwecji zaprezentowano także PDR (Preliminary Design Review),
gdzie młodzi naukowcy przedstawiali założenia
projektowe dotyczące realizacji koncepcji badawczej, wszelkich zagadnień mechanicznych,
elektronicznych, programistycznych, a także
tych związanych z zarządzaniem finansami
oraz promocją. Nie zabrakło także kosmicznych warsztatów i wykładów oraz miłych niespodzianek, jakimi były zwiedzanie lodowego
hotelu, spotkanie z reniferem oraz podziwianie
zorzy polarnej.
Przypomnijmy, że projekt Stardust uzyskał
wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu „Najlepsi
z najlepszych! 4.0”.
SimLE zrealizowało lub realizuje także inne
projekty techniczne, takie jak: SimBa (budowa
aktywnie sterowanych rakiet niskiego pułapu),
Seafarer (budowa autonomicznego jachtu
żaglowego), Skyhawk (budowa symulatora
samolotu Cessna 172N). Opiekunem SimLE
jest Krzysztof Malicki, prezes spółki celowej PG
Excento, która realizuje program e-Pionier
i wspiera działalność koła.
Koło Studentów Biotechnologii działa od
2000 roku przy Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego.
Podstawą aktywności koła jest działalność
proedukacyjna mająca na celu zwiększenie
poziomu świadomości społecznej na temat
biotechnologii. Opiekunem Koła Studentów
Biotechnologii jest prof. Beata Krawczyk.
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Niecodzienna promocja
Danuta Siemińska
Emerytowany pracownik
PG

Prof. Aleksander Kołodziejczyk to cieszący się zasłużonym uznaniem
naukowiec i nauczyciel akademicki, a w latach 1996–2002 rektor
Politechniki Gdańskiej. Pomimo przejścia na emeryturę w 2014 roku
nie zwalnia tempa. Zawsze aktywny i skuteczny w działaniu, wnikliwy
obserwator otaczającej nas codzienności, potrafi jak mało kto przybliżyć
czytelnikowi różnorodność oddziaływania otaczających nas substancji
chemicznych.

O

Fot. Aleksandra Duch

statnia publikacja prof. Aleksandra Kołodziejczyka pt. Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne, tom 1 Pierwiastki i związki
nieorganiczne przeznaczona jest dla szerokiego
grona czytelników, także tych niezwiązanych
z chemią.
Jej uroczysta promocja, zorganizowana przez
zespół Politechniki Otwartej w Auli Gmachu
Głównego Politechniki Gdańskiej 9 grudnia 2019
roku, wzbudziła duże zainteresowanie. Wśród
licznie przybyłych gości, z JM Rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofem Wilde na
czele – powitanych przez dr Monikę Bizewską –
byli koledzy i przyjaciele, dawni współpracownicy i studenci Profesora oraz najbliższa rodzina.
Spotkanie zainaugurowali muzycznie
uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego
w Gdańsku, a ich pełna zaangażowania i pasji
gra, nagradzana gromkimi brawami, towarzyszyła słuchaczom przez cały wieczór.
Sylwetkę Profesora i jego liczne dokonania
opisała dziekan Wydziału Chemicznego prof.
Agata Kot-Wasik, a jej tekst odczytał prof.
Waldemar Wardencki.
Specjalne zadanie przypadło w udziale
małżonce Profesora – prof. Aleksandrze Kołodziejczyk, która z właściwym sobie wdziękiem
czytała, bogato ilustrowane przeźroczami,
szczególnie interesujące i wręcz intrygujące
fragmenty książki. Panująca cisza i skupienie
najlepiej oddawały wagę i znaczenie poruszanych przez autora zagadnień.
A na zakończenie tego niezwykle udanego
wieczoru były gorące podziękowania, gratulacje i kwiaty dla Profesora, długie kolejki po
autograf i dedykację oraz wykwintny, słodki
poczęstunek.
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„Środkowa PRL” na Politechnice Gdańskiej
w ocenie młodego gdańskiego historyka
Waldemar Wardencki
Wydział Chemiczny

10 stycznia 2020 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego
odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Abryszeńskiego pt. Postawy
społeczno-polityczne środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej
w latach 1968–1980 i ich uwarunkowania. W rozprawie autor sportretował
studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej oraz
ukazał ich miejsce w rzeczywistości społeczno-politycznej PRL w okresie od
1968 do 1980 roku.

P

iotr Abryszeński to historyk i politolog, absolwent Wydziału Historycznego i Wydziału
Nauk Społecznych (Instytut Politologii) Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie pracownik Europejskiego Centrum Solidarności oraz zastępca
redaktora naczelnego portalu Histmag.org. Od
dawna interesował się wybranymi zagadnieniami z historii PG. Konsekwencją tych zainteresowań jest fakt, że od sześciu lat jest już znany
części społeczności Politechniki Gdańskiej.
12 grudnia 2014 roku w ramach Politechniki
Otwartej wygłosił wykład „Studenci Politechniki Gdańskiej w Grudniu 1970”. W tym samym
roku w numerze 11 „Pisma PG” opublikował

Fot. Krzysztof Krzempek

58

PISMO PG

2/2020

artykuł „Czy studenci PG odmówili robotnikom
poparcia? Casus Grudnia 1970”. W marcu 2018
roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja naukowa „Marzec 1968 w Gdańsku”.
Plonem tej jubileuszowej imprezy była wydana
przez gdański oddział IPN książka Marzec 1968
na Politechnice Gdańskiej w dokumentach.
Publikacja, licząca ponad 660 stron, ma dwóch
autorów – Piotr Abryszeński i Daniel Gucewicz
napisali wstęp, dokonali wyboru tekstów
i opracowali całość. 4 czerwca tego samego
roku Piotr Abryszeński uczestniczył w promocji
książki.
Warto dodać, że nieco później ukazała się
w tym samym wydawnictwie kolejna książka
poświęcona tej tematyce: Marzec 1968 na
Politechnice Gdańskiej oczami uczestników pod
redakcją Katarzyny Konieczki, córki Ryszarda
Konieczki, jednego z aktywnych uczestników
Marca 1968.
Piotr Abryszeński opublikował również
szereg artykułów naukowych poświęconych
dziejom Politechniki Gdańskiej.
Promotorem pracy doktorskiej mgr. Piotra
Abryszeńskiego był prof. Marek Andrzejewski,
autor jednej z pierwszych książek dotyczących
Marca ‘68 Marzec 1968 w Trójmieście,
Warszawa–Gdańsk 2008. W ubiegłym roku
prof. Marek Andrzejewski wydał w Wydawnictwie Politechniki Gdańskiej swoją książkę związaną z powojenną historią PG, „Tylem wart,
ilem stworzył”. Szkic do biografii Damazego
J. Tilgnera.
Recenzentami rozprawy doktorskiej Piotra
Abryszeńskiego byli znakomici historycy krajo-
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Wykład Piotra Abryszeńskiego na Politechnice Gdańskiej w ramach Politechniki
Otwartej, 14 grudnia 2014 r.
Źródło: www.youtube.com

wi: prof. Jerzy Eisler (IPN, Instytut Historii PAN,
Warszawa) i prof. Wojciech Polak (kierownik
Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego na
Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
UMK w Toruniu).
Rozprawa doktorska mgr. Piotra Abryszeńskiego składa się z ośmiu rozdziałów o charakterze chronologicznym i problemowym. Obaj
recenzenci podkreślili solidną podstawę źródłową rozprawy. Pierwszy rozdział, składający się
z pięciu podrozdziałów, nosi tytuł Politechnika
Gdańska do 1968. Autor ukazuje w nim historię
i rozwój politechniki od momentu jej powstania
w czasach niemieckich, przez czasy Wolnego
Miasta Gdańska, aż po okres po II wojnie światowej. W rozdziale tym doktorant omawia także
postawy środowiska akademickiego PG wobec
władzy komunistycznej przed 1968 rokiem,
podkreślając, że jednym z najważniejszych wydarzeń tego okresu było powołanie pierwszego
parlamentu studenckiego na Politechnice, który
w kolejnych latach odegrał ważną rolę w życiu
uczelni.
W rozdziałach drugim i trzecim doktorant
skupił się na dwóch, w jego odczuciu kluczowych wydarzeniach: marcowych i grudniowych,
które wywarły istotny wpływ na myślenie
środowiska akademickiego oraz postrzeganie
rzeczywistości społeczno-politycznej PRL. Według autora badanie postaw studentów
i pracowników uczelni pozwala zrozumieć rodzący się lub już dojrzewający bunt pokoleniowy, właściwy przede wszystkim osobom, które
urodziły się już po II wojnie światowej bądź tej
wojny nie pamiętały. Studenci, nie czując się

ludnością napływową, traktowali Gdańsk jako
swoje miasto, a poczucie niesprawiedliwości
systemu definiowali w nieco inny sposób niż
starsze pokolenie. Nie mając porównania do innych systemów, nie rozumieli jeszcze realnego
socjalizmu, ale dostrzegali już jego absurdy.
W rozdziałach czwartym i piątym autor
opisał życie organizacyjne studentów, podkreślając, że istotną cezurą było tu utworzenie Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich
w 1973 roku, które zmieniło dotychczasowy
sposób działalności studentów. Najważniejszym celem stojącym za reformą ruchu młodzieżowego było bowiem ściślejsze powiązanie
go z polityką partii. W tej części poruszono
także kontrowersyjną problematykę współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
W rozdziale szóstym Abryszeński omawia
działalność Komitetu Uczelnianego PZPR na
Politechnice Gdańskiej, koncentrując się na
upartyjnieniu pracowników oraz studentów
i uwzględniając kwestię postaw uczelnianej
partii wobec „polskich miesięcy”. W rozdziale siódmym (Ku wychowaniu nowych kadr)
stosunkowo szeroko odnosi się do charakterystyki polityki wychowawczej podejmowanej
z inspiracji władzy komunistycznej, praktyk
robotniczych i przedmiotów ideologicznych
wykładanych na uczelni. Przedstawia stosunek
studentów do tej problematyki. Według autora
władze partyjne przywiązywały do szkoleń
i działań propagandowych nieraz większe znaczenie niż do rozwoju naukowego kadr.
W rozdziale ostatnim (Ku nowym formom
oporu) opowiada o tworzeniu i umacnianiu się
zarówno wśród studentów, jak i pracowników
postaw opozycyjnych i angażowaniu się
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
w działalność opozycji demokratycznej, wykazując, że w przeciwieństwie do wydarzeń
marcowych 1968 roku i grudniowych 1970 roku
Czerwiec 1976 nie stanowi wyraźnej cezury
w życiu Politechniki Gdańskiej, m.in. ze względu na brak zaangażowania uczelni w strajk.
W skali kraju nastąpił jednak pewien przełom:
powstała opozycja demokratyczna. Jej działalność budziła zainteresowanie studentów, choć
nie przeobraziło się ono w masowe uczestnictwo w ruchu. W strukturach organizacji
opozycyjnych brali udział nieliczni studenci.
Aktywność ta zdecydowanie wykraczała poza
mury uczelni, będąc warunkowana działalnością poszczególnych organizacji i nastrojów
społecznych, a nie środowiska akademic-
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kiego Politechniki. Autor nie zdecydował się
natomiast na szerokie omówienie strajków
sierpniowych 1980 roku, których efektem było
powstanie NSZZ „Solidarność”.
W podsumowaniu autor zauważa, że dla
większości naukowców i studentów polityka
znajdowała się na drugim lub nawet trzecim
planie. Obciążenia z nią związane utrudniały
naukę i pracę naukową, ograniczały jej niezależność, wreszcie: miały wpływ na warunki
studiowania oraz prowadzenia badań. Większość chciała normalnie żyć – pracować, uczyć
się i bawić. Przede wszystkim – dla pokolenia
studentów urodzonych po II wojnie światowej
system polityczny PRL nie jawił się jako tkanka
obca, lecz jako coś zupełnie naturalnego.
Jednak to właśnie młodzież stała się motorem
napędowym protestów, najpierw przeciwko
patologiom systemu, a później przeciwko
samemu systemowi.
Obaj recenzenci bardzo pozytywnie ocenili
rozprawę, podkreślając prawidłową i przemyślaną jej strukturę, co zapewniło jasność
narracji. Wybór cenzur czasowych też znalazł
uznanie recenzentów, ze względu na fakt, że
„środkowy okres PRL”, czyli lata 1956–1976,
jest najsłabiej rozpoznany ze względu na

Plakat po wiecu marcowym na Politechnice Gdańskiej, 1968
Fot. Stefan Figlarowicz, ze zbiorów elektronicznych Sekcji Historycznej
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najmniej solidnie przygotowane opracowania,
zwłaszcza dotyczące historii politycznej.
W podsumowaniu obaj recenzenci podkreślili
dojrzałość warsztatu historyka, uważając,
„że potrafi dokonywać wnikliwej i krytycznej
analizy dokumentów, stawiając oryginalne
i ważne poznawczo pytania badawcze”.
Uwagi krytyczne dotyczyły głównie zagadnień
nomenklaturowych i niezbyt fortunnie sformułowanego tytułu – zbyt długiego i nie do końca
jednoznacznego. Według prof. Jerzego Eislera
zarówno „uwarunkowania”, jak i „konsekwencje” zawierają się w pierwszej części tytułu.
Według profesora używane terminy „wydarzenia”, względnie „ wypadki grudniowe” to eufemizmy partyjnych propagandystów stosowane
dla zamazania rzeczywistego charakteru tych
wydarzeń. Podobnie nie należy używać bez
cudzysłowu wyrażenia „wydarzenia marcowe”. Recenzent zaleca stosowanie określeń
niebudzących kontrowersji: Grudzień ‘70 (lub
Grudzień 1970) i Marzec ‘68 (lub Marzec 1968).
W publicznej obronie mgr. Piotra Abryszeńskiego uczestniczyły trzy osoby związane
z Politechniką Gdańską: prof. Janusz Rachoń,
aktywny parlamentarzysta w okresie studenckim, dwukrotny rektor PG w latach 2002–2008,
przewodniczący Koła Parlamentarzystów
SAPG, dr inż. Henryk Majewski, pracownik PG
w latach 1975–1997, a w roku 1991 minister
spraw wewnętrznych, sekretarz ostatniego
Konwentu PG, oraz piszący te słowa, organizator i prowadzący wspomniane wyżej spotkanie
w grudniu 2014 roku. Obronie towarzyszyła
długa i inspirująca dyskusja, w której szereg
słusznych spostrzeżeń zaprezentował m.in.
dr Henryk Majewski, od wielu lat zajmujący się
historią Politechniki Gdańskiej. Warto dodać,
że praca uzyskała formalne wyróżnienie.
Reasumując, obaj recenzenci stwierdzili,
że „uzyskaliśmy niezwykle solidną pracę opartą
na dużej ilości materiałów źródłowych”, która
wzbudzi zapewne zainteresowanie nie tylko
naukowców, ale także pracowników
i studentów PG. Wyrazili też nadzieję, że praca
po drobnych poprawkach i uzupełnieniach zostanie wkrótce udostępniona szerszemu gronu
odbiorców w postaci książkowej. Wydaje się,
że nadarza się do tego dobra okazja, zbliżają
się bowiem tegoroczne obchody jubileuszu
75-lecia Politechniki Gdańskiej.

VARIA

Włodzimierz Przybylski, Low plasticity burnishing
processes. Fundaments, tools and machine tools
Michał Wasilczuk
Wydział Mechaniczny

W recenzowanej monografii obszernie przedstawiono zagadnienia
związane z metodą obróbki wykończeniowej części maszyn poprzez
nagniatanie. Publikacja stanowi pierwszą na świecie tak obszerną
monografię w języku angielskim na temat tego rodzaju obróbki
powierzchniowej.

O

mawiana technologia ma wiele zalet. Jest
kompleksowa, pozwalając na kompletną obróbkę realizowaną na wieloosiowych
centrach obróbkowych CNC, z czego wynikają
oszczędności czasu i energii. Ponadto zastąpienie szlifowania przez bezwiórowe i prowadzone na zimno nagniatanie jest korzystne z perspektywy ekologicznej. Z kolei korzystne pod
względem cech użytkowych wytwarzanych
elementów jest zmniejszenie chropowatości
oraz pewne zwiększenie twardości warstwy
wierzchniej elementów obrabianych.
Monografia została podzielona na dwie
części. W pierwszej autor omówił podstawy
procesu nagniatania, poczynając od historii
rozwoju poprzez analizę kinematyki, modele
fizyczne zachodzących zjawisk, aż po skutki
procesu nagniatania. Szczegółowo opisane
zostały korzystne zmiany właściwości warstwy

Fot. Krzysztof Krzempek

wierzchniej obrabianych elementów, odkształcenia i zmiany chropowatości, dokładność
obróbki oraz potencjalne błędy. W rozdziałach
tych wykorzystano opublikowane na świecie
wyniki badań, ale główne informacje dotyczące
wpływu nagniatania (tocznego, ślizgowego,
elektromechanicznego i innych) na właściwości eksploatacyjne obrabianych przedmiotów,
takich jak: naprężenia wewnętrzne, zużycie
ścierne i korozyjne oraz zmęczenie, pochodzą
z wieloletnich własnych badań autora i jego
współpracowników z Katedry Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
Część druga została poświęcona bardzo
szczegółowemu omówieniu technologii, narzędzi i obrabiarek do nagniatania. Przedstawiona
została konstrukcja specjalnych obrabiarek-nagniatarek oraz rodzaje narzędzi do realizacji
nagniatania na obrabiarkach skrawających
konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Podano wzory oraz wykresy służące do doboru warunków technologicznych dla różnych
sposobów nagniatania. W książce zamieszczono także formuły matematyczne do obliczania
parametrów kinematycznych nagniatania
oscylacyjnego oraz efekty użytkowe ważne
dla tribologii, szczególnie łożysk ślizgowych.
Czytelnik znajdzie w monografii również kompleksowy opis nagniatania metodą ślizgową,
szczególnie w zastosowaniu do obróbki gładkościowej przedmiotów po hartowaniu. Niewątpliwą zaletą pozycji jest zamieszczenie szczegółowych informacji dotyczących wielu odmian
tego procesu technologicznego, które byłyby
niezbędne do ich wdrażania w przemyśle.
Interesujące dla czytelnika będą także liczne
przykłady zastosowania obróbki przez nagniatanie w przemyśle maszynowym, samochodowym, hydrauliki siłowej i innych. Sporo
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miejsca autor poświęcił opisowi innowacyjnej,
hybrydowej metody obróbki nagniataniem
tocznym z jednoczesnym skrawaniem – głównie toczeniem i roztaczaniem, np. długich
wałów, rur i tłoczysk cylindrów hydraulicznych.
Przedstawiono konstrukcję głowic do tego
rodzaju nagniatania oraz konstrukcję specjalnej tokarko-nagniatarki ze sterowaniem CNC,
opracowanej pod kierunkiem autora i opatentowanej. Zamieszczono także informacje
o produkowanych narzędziach do nagniatania
oraz o obrabiarkach specjalnych oferowanych
przez producentów z różnych krajów.

Książka jest przeznaczona głównie dla inżynierów technologów wprowadzających innowacyjne metody obróbki w przemyśle. Mogą ją
także wykorzystywać doktoranci z wydziałów
mechanicznych politechnik oraz studenci –
w tym studiujący w języku angielskim na uczelniach technicznych w kraju i za granicą.
Przybylski W., Low plasticity burnishing processes.
Fundaments, tools and machine tools, Institute for
Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom, 2019. ISBN 978-83-7789-567-2.

Burczymucha czy sowizdrzał?
Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki

N

iedawno otrzymałem list (oczywiście
elektroniczny) z dalekiej zamorskiej krainy
od stałego czytelnika moich felietonów (naprawdę tak napisał). W owym liście przytoczył
on szereg określeń – epitetów o charakterze
ironicznym i żartobliwym, niekiedy obraźliwym
– z prośbą o podanie ich pochodzenia. Poniżej
przytaczam te słowa wraz z ich słownikowymi

Graf. Cezary Paszkowski
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znaczeniami. Przyznam się jednak, że parę
słów przytoczonych w tym mejlu pominąłem,
gdyż ocierają się o wulgaryzmy, a nie chciałbym, aby Szanowny Redaktor Prowadzący
„Pisma PG” wszczął wobec mnie procedurę
cenzury.
• burczymucha – człowiek gderliwy, zrzęda,
także udający odważnego (podobny do
Stefka Burczymuchy stworzonego przez
Marię Konopnicką);
• drapichrust – włóczęga, gałgan, łobuz, włóczykij, powsinoga;
• dzierżymorda – ktoś, kto tyranizuje podwładnych (od nazwiska Dzierżymorda z Rewizora
Gogola);
• garkotłuk – pogardliwie o kobiecie pracującej
w kuchni;
• golibroda – fryzjer męski;
• gryzipiórek – pogardliwie o urzędniku biurowym lub literacie;
• konował – weterynarz, pogardliwie o lekarzu;
• liczykrupa – inaczej dusigrosz lub kutwa;
• łapiduch – sanitariusz, także lekarz, zwłaszcza wojskowy;
• łapserdak – obszarpaniec, człowiek chodzący w podartym ubraniu;
• łuszczybochenek – darmozjad, pasożyt, próżniak;
• mąciwoda – wichrzyciel, awanturnik, podżegacz, warchoł;
• męczydusza – osoba uciążliwa, zamęczająca
innych swoimi sprawami;

FELIETON/ NOWOŚCI WYDAWNICTWA PG

• moczymorda – inaczej moczygęba, znaczenie
oczywiste;
• obibok – nierób, wałkoń;
• obieżyświat – ktoś, kto wiele podróżuje,
wlecze się po świecie;
• paliwoda – człowiek lekkomyślny, nieodpowiedzialny, niepoważny, postrzeleniec;
• pasibrzuch – leń, próżniak, wałkoń;
• pieczeniarz – ktoś, kto lubi zjeść na czyjś
koszt, darmozjad;
• pierdzimączka (pierdzimączek) – brak
w słownikach; słowo spotykane w literaturze w negatywnych kontekstach, z których
można wywieść, że oznacza mniej więcej to
samo co – uczciwszy uszy – pierdoła;
• pędziwiatr – człowiek niestały, niepoważny,
lubiący włóczyć się po świecie;
• powsinoga – latawiec, obieżyświat, włóczęga, drapichrust;
• szarpikłak – brak w słownikach, zapewne
chodzi o kiepskiego fryzjera;
• szarpidrut – lekceważąco o muzyku, zwykle
o gitarzyście;
• skoczybruzda – ironicznie o geodecie lub
geometrze (przepraszam kolegów z zaprzyjaźnionego wydziału);
• sowizdrzał – żartowniś, trzpiot, pędziwiatr,
postrzeleniec (od Dyla Sowizdrzała – bohatera wesołych opowieści ludowych z XV i XVI
wieku);
• ścichapęk – człowiek z pozoru cichy, ale
mogący się zdobyć na niespodziewany po-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mysł lub powiedzenie; zazwyczaj ścichapęki
odzywają się z cicha pęk;
świszczypała – człowiek lekkomyślny, lekkoduch, postrzeleniec, wietrznik;
urwipołeć – psotnik, urwis, łobuz, nicpoń;
wałkoń – nierób, próżniak, leń, obibok;
wiarołomca – ktoś, kto złamał przysięgę,
zdrajca, odstępca;
wiercipięta – człowiek niespokojny, ciągle
w ruchu;
wierszokleta – lichy poeta;
włóczykij – włóczęga, oberwaniec;
wydrwigrosz – człowiek wyłudzający od
innych pieniądze, oszust;
zawalidroga – ktoś, kto w porannym korku
jedzie przed nami.

Dostępne mi słowniki, na czele z pomnikowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją
Witolda Doroszewskiego, stanowiącym swoiste kompendium wiedzy o naszym języku do
lat 60. ubiegłego stulecia, z małymi wyjątkami
nie podają pochodzenia tych określeń. Część
tych słów to epitety ogólnie znane
i używane w języku potocznym i nie ma wątpliwości co do ich dość naturalnego pochodzenia.
Są jednak wśród nich takie, których w ogóle nie
znałem, a ich słownikowe definicje, jeśli
w ogóle takowe znalazłem, stanowiły dla mnie
źródło ciekawych odkryć językowych.
A może warto się zastanowić, które z tych
określeń pasują do nas samych?

chemia

chemia

architektura i urbanistyka

Nowości i wznowienia Wydawnictwa PG

Małgorzata Dymnicka,
Szymon Kowalski (red.)

Miasto jako przedmiot badań
architektury i socjologii

Jan Alfuth, Karol Biernacki

Andrzej Okuniewski (red.)

Zbiór zadań z chemii
organicznej

Chemia ogólna i nieorganiczna.
Ćwiczenia rachunkowe
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elektrotechnika

inżynieria środowiska

inżynieria środowiska

NOWOŚCI WYDAWNICTWA PG

Stefan Bednarczyk

Magdalena Gajewska (red.)

Energetyka transportu
zelektryfikowanego.
Poradnik inżyniera

Przepływy nieustalone
w kanałach i rurociągach
siłowni wodnych

System powierzchniowej
retencji miejskiej w adaptacji
miast do zmian klimatu – od
wizji do wdrożenia

Jolanta Dymkowska,
Danuta Beger

Dorota Horowska

Urszula Kamińska

English in Chemistry.
Technical vocabulary
textbook for students
and PhD students

English for Biotechnology

ekonomia i zarządzanie

Rachunek całkowy
w zadaniach

nauka języków

matematyka

nauka języków

Krzysztof Karwowski (red.)

Szczegółowe informacje na temat oferty tytułowej
znajdują się na stronie internetowej
https://pg.edu.pl/wydawnictwo/.

Beata Detyna, Adam Gardocki, Stanisław Kaczyński,
Mariusz Kaszubowski, Urszula Kobylińska,
Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska,
Łukasz Siemieniuk

Networks, stakeholders and entrepreneurial
ecosystems in current Polish economy
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Książki można zamówić w sklepie internetowym
https://sklep.pg.edu.pl/
lub zakupić bezpośrednio w Wydawnictwie PG
(gmach B, p. 405, w godz. 10.00–14.00).

Fot. Joanna Szakoła

Koncertowe powitanie Nowego Roku
Exodus, Angelus i Victoria Wojciecha Kilara to utwory, których
publiczność mogła wysłuchać z okazji Koncertu na Nowy Rok.
Wydarzenie odbyło się 17 stycznia 2020 roku na Politechnice Gdańskiej.

W

piątkowy wieczór Aula Politechniki Gdańskiej wypełniła się po brzegi. Podczas
uroczystego noworocznego koncertu wybrzmiały utwory Exodus, Angelus i Victoria
Wojciecha Kilara. Wykonały je Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha
Kilara, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej (przygotowanie: Mariusz Mróz) i Małgorzata Kneć-Ajdukiewicz (sopran). Dyrygował Ruben Silva.
Joanna Kłosińska
Biuro Politechniki Otwartej

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość

ŚWIĘTO UCZELNI
18 marca 2020 roku o godz. 11.15
Aula PG w Gmachu Głównym
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk

Fot. Krzysztof Krzempek

