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W związku z sytuacją epidemiczną w kraju  
i troską o bezpieczeństwo społeczności uczelni 
głosowanie odbyło się 9 kwietnia br. za pomocą 
elektronicznych środków komunikacji.  Od le-
wej prof. Zbigniew Korczewski – przewodniczą-
cy UKW oraz prof. Krzysztof Wilde – rektor PG

Fot. Krzysztof Krzempek
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Przyłbice przekazano 10 kwietnia personelowi 
mieszczącego się w Gdyni Uniwersyteckiego Cen-
trum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (UCMMiT) 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest 
jednym z wiodących szpitali wyznaczonych do 
leczenia chorych na COVID-19.

Fot. Krzysztof Krzempek Fot. Krzysztof Krzempek
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Ponowny wybór na stanowisko rektora to dla 
mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też 

motywacja do dalszej, ciężkiej pracy – mówił 
prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, tuż po ogło-
szeniu nominacji. – Dzięki uzyskaniu pod koniec 
ubiegłego roku statusu uczelni badawczej Poli-
technika Gdańska ma niepowtarzalną szansę na 
szybki rozwój i znaczącą poprawę swojej pozycji 
naukowej w Polsce i na świecie. Zamierzam kre-
ować działania i wspierać wszystkie inicjatywy, 
które pozwolą pracownikom i studentom efek-
tywnie pracować z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym, budując dobrobyt Gdańska i regionu.

– Zadanie na dziś to jak najszybsze wsparcie 
gospodarki i wspólna praca nad przywróceniem 
jej dobrej kondycji. Zadaniem na jutro będzie  
z kolei zbudowanie konkurencyjności naszych 
firm i przedsiębiorstw na międzynarodowych 
rynkach – dodał rektor PG.

Procedura wyborcza

Do udziału w tajnym głosowaniu upraw-
nione było Uczelniane Kolegium Elektorów, 
składające się ze 135 elektorów wyłonionych 
we wcześniejszych głosowaniach, które prze-
prowadzało dziewięć wydziałowych oraz dwie 
okręgowe komisje wyborcze. 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju  
i troską o bezpieczeństwo społeczności uczelni 
Senat PG zdecydował podczas zdalnego posie-
dzenia 30 marca o zmianie trybu głosowania 
przez elektorów z bezpośredniego na elektro-
niczny, a także o przesunięciu terminu wybo-
rów rektora na 9 kwietnia. Głosowanie odbyło 
się tego dnia (w godz. 9:00–14:00) za pomocą 
elektronicznych środków komunikacji. 

Do zgłaszania kandydatów na rektora 
uprawnieni byli członkowie wspólnoty aka-

Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki 
Gdańskiej w kadencji 2020–2024

Agata Cymanowska
Maciej Dzwonnik
Dział Promocji

Prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Wilde, członek korespondent 
PAN, przez kolejne cztery lata 
będzie sprawował funkcję rektora 
Politechniki Gdańskiej. Urzędujący 
rektor zdobył 80 proc. głosów 
pozytywnych od elektorów uczelni. 
W związku ze stanem epidemii 
wybory zostały przeprowadzone 
w formie zdalnej, przy użyciu 
elektronicznych środków 
komunikacji. Oficjalny wynik 
wyborów podała Uczelniana Komisja 
Wyborcza. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 100 proc., a nowa kadencja 
rektora rozpocznie się 1 września 
2020 roku.

Fot. Krzysztof Krzempek
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demickiej (pracownicy, studenci i doktoranci, 
członkowie Rady Uczelni). 

Wolę kandydowania na stanowisko rektora 
wyraziła tylko jedna osoba – prof. Krzysztof 
Wilde. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat 
PG i wskazaniu kandydata przez Radę Uczelni 
i Uczelniane Kolegium Elektorów – Uczelniana 
Komisja Wyborcza 23 marca podała do wia-
domości osobę prof. Krzysztofa Wildego jako 
kandydata na rektora. 

Wszystkie informacje dotyczące wyborów, 
łącznie z komunikatami Uczelnianej Komisji 
Wyborczej i instrukcją wyborczą, dostępne są 
na dedykowanej stronie poświęconej wyborom 
– https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024/stro-
na-glowna.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde jest specjalistą w zakresie 
mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i monitorin-
gu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace 
rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Od 2016 
roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jest 
autorem i współautorem około 70 prac indeksowanych  
w najważniejszych bazach i cytowanych ponad 1630 razy przez 
autorów z 60 krajów świata. Uzyskał cztery patenty, zrealizował 
ponad 220 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. 
Jest czynnym inżynierem i ma uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej.

Prof. Krzysztof Wilde studia wyższe ukończył na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, stopień doktora nauk 
technicznych uzyskał na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie następnie 
pracował m.in. na stanowisku profesora uczelni. Stopień doktora 
habilitowanego nauk technicznych prof. Wilde uzyskał na Politech-
nice Gdańskiej, a jego rozprawa habilitacyjna uzyskała Nagrodę 
Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy 
profesora. Na Politechnice Gdańskiej prof. Wilde pełnił m.in. 
funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz 
kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów. W 2019 roku został 
wybrany rektorem Politechniki Gdańskiej w trudnym czasie dla 
społeczności akademickiej PG, czyli po niespodziewanej śmierci 
poprzedniego rektora, śp. prof. Jacka Namieśnika.

Prof. Krzysztof Wilde aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnic-
twa wyższego w Polsce, w tym m.in. jako członek korespondent 
Polskiej Akademii Nauk oraz doświadczony doradca w zespołach 
specjalistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kampanii wyborczej prof. Wilde powtórzył swoje deklaracje wy-
borcze sprzed niespełna roku i odniósł się do tego, w jakim zakresie 
udało się je dotychczas zrealizować. Wymienił m.in. uzyskanie 
przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej, podniesie-
nie limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej, awanse dydaktyków na 
stanowiska profesorskie, nowe rozwiązania dotyczące elastycz-
nych form prowadzenia zajęć ukierunkowanych na włączanie 
studentów do badań naukowych czy uwzględnienie utworzenia 
przedszkola w planach przebudowy Domu Studenckiego nr 13.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Politechnikę Gdańską  
w kolejnych latach według prof. Krzysztofa Wildego to: doskona-
lenie kształcenia, w tym rozwój kompetencji w zakresie nowych 
form kształcenia (i odpowiadających potrzebom nowych pokoleń); 
budowa uczelni badawczej rozpoznawalnej na świecie (podniesie-
nie poziomu badań naukowych, organizacja aktywności nauko-
wych w nowo utworzonych Centrach Badawczych PG, rozbudowa 
infrastruktury badawczej); efektywna praca na rzecz otoczenia 
społeczno-gospodarczego, ukierunkowana zarówno na pozyski-
wanie środków za usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, jak 
i realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością 
uczelni.

Fot. Krzysztof Krzempek
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Dr Magdalena Popowska, adiunkt na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, 

została zaproszona przez Mieczysława Struka, 
marszałka województwa pomorskiego, do 
udziału w pracach grupy eksperckiej w zakresie 
wzmacniania gospodarczej marki regionu.  
Tym samym weźmie ona udział w wymianie 
poglądów oraz doświadczeń z ekspertami  
i praktykami życia gospodarczego, dostar-
czając merytorycznego wsparcia na etapie 
konstruowania projektu programu.

„Jestem przekonany, że Pani wiedza oraz 
doświadczenie przyczynią się do wypracowa-
nia wniosków i rekomendacji, które wpłyną na 
zapisy Regionalnego Programu Strategiczne-
go GOSPODARKA 2030” – napisał marszałek 
Mieczysław Struk.

Dr Magdalena Popowska członkiem Grupy  
Eksperckiej ds. Strategii Rozwoju  
Województwa Pomorskiego 2030

Samorząd Województwa Pomorskiego w 2019 roku rozpoczął prace nad 
przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. 
Jednym z podstawowych założeń w przygotowaniach regionalnych 
programów strategicznych jest włączanie w prace szerokiego grona 
partnerów, w tym reprezentantów przedsiębiorców oraz naukowców.

Opracowała

Barbara  
Kuklińska-Nowak
Dział Promocji

Złoty Inżynier to nagroda przyznawana 
wybitnym inżynierom, twórcom techniki 

oraz polskim wynalazcom i organizatorom 
życia gospodarczego, która popularyzuje 

ich innowacyjne pomysły. Ten ogólnopolski 
prestiżowy plebiscyt czytelników „Przeglądu 
Technicznego”, wysoko ceniony w środowi-
sku naukowo-technicznym, jest adresowany 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Złotym 
Inżynierem „Przeglądu Technicznego”

Adam Barylski
Wydział Mechaniczny

Tegorocznym laureatem plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2019 
„Przeglądu Technicznego” w kategorii Menedżer został mgr inż. Janusz 
Ochociński, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego PG  
z 1981 roku. 
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przede wszystkim do ludzi nauki i inżynierów, 
którzy wdrażają swoje wynalazki do produkcji 
przemysłowej i w działalności gospodarczej. 
Odbywa się on w kilku kategoriach: nauka, me-
nedżer, high-tech, zarządzanie, innowacje, ja-
kość, popularyzacja, ekologia. Oprócz tytułów 
Złotego i Srebrnego Inżyniera przyznawane 
są wyróżnienia, a od X edycji tego wydarzenia 
również tytuły honorowe. Tytuły Honorowych 
Inżynierów nadawane są absolwentom uczelni 
technicznych, którzy odnieśli sukces w zupeł-
nie innych obszarach działalności, takich jak 
kultura i sztuka, sport, działalność społeczna, 
charytatywna lub religijna czy gospodarcza 
– lecz niezwiązana z typowo inżynierskim wy-
kształceniem. W tej kategorii nie przeprowadza 
się otwartego głosowania.

Laureatem XXVI edycji plebiscytu o tytuł 
Złotego Inżyniera 2019 „Przeglądu Tech-
nicznego” w kategorii Menedżer został mgr 
inż. Janusz Ochociński, absolwent Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego Politechniki 
Gdańskiej z 1981 roku. Mgr inż. Janusz Ocho-
ciński jest obecnie dyrektorem operacyjnym  
w polsko-włoskiej spółce Guala Closter DGS Po-
land we Włocławku. Ukończył szkolę zawodo-
wą jako frezer, a następnie kontynuował naukę 
w Pedagogicznej Szkole Technicznej przygo-
towującej przyszłych nauczycieli zawodu. Tam 
poznał swojego późniejszego szefa Krzysztofa 
Grządziela – twórcę, współwłaściciela i prezesa 
firmy Guala Closter. Po ukończonych z wyróż-
nieniem studiach na Politechnice Gdańskiej 
rozpoczął pracę w Fabryce Lin i Drutu DRUMET 
we Włocławku, której był stypendystą. Po rocz-
nej służbie wojskowej w 1984 roku rozpoczął 

Laureat plebiscytu, mgr inż. Janusz Ochociński
Fot. Krzysztof Kaliński

pracę w Zakładach Mechanicznych URSUS  
we Włocławku, w firmie, która była jednym  
z dostawców części do wytwarzanych w kraju 
ciągników. Był tam nie tylko cenionym inżynie-
rem, ale też dyrektorem ds. produkcji. W roku 
1990 otrzymał propozycję pracy w samorządzie 
miejskim. Przez jedną kadencję pełnił funkcję 
wiceprezydenta Włocławka, odpowiadając za 
prace wydziału architektury i nadzoru budowla-
nego, geodezji i gospodarki gruntami, gospo-
darki komunalnej i mieszkaniowej oraz nadzór 
nad przedsiębiorstwami miejskimi. W 1994 
roku dołączył do ekipy Krzysztofa Grządziela, 
która utworzyła od podstaw, a potem rozbu-
dowała we Włocławku fabrykę aluminiowych 
i stalowych zakrywek do różnego rodzaju 
napojów oraz produktów spożywczych i farma-
ceutycznych. Od 25 lat czuwa nad produkcją 
i doskonaleniem procesów technologicznych 
oraz rozwojem konstrukcji maszyn do wytwa-
rzania tego typu wyrobów, w firmie, która jest 
jednym z największych dostawców zakrywek 
metalowych w Europie. 

W 2020 roku w plebiscycie „Przeglądu Tech-
nicznego” tytuły Złotego Inżyniera otrzymali 
również: mgr inż. Elżbieta Streker-Dembińska 
– elektroenergetyk z Konina (w kategorii ekolo-
gia), dr inż. Jacek Jaworski – zastępca dyrektora 
ds. gazownictwa w Instytucie Nafty i Gazu PIB 
w Krakowie (high-tech), mgr inż. Marek  
Szczerbiak – były prezes KGHM Polska Miedź,  
a obecnie przewodniczący rady FSNT-NOT  
w Legnicy (zarządzanie), dr inż. Tomasz  
Schweitzer – wieloletni prezes Polskiego 
Komitetu Normalizacji (jakość), dr inż. Roman 
Warzecha – hodowca nowych odmian kukury-
dzy z IHAR PIB w Radzikowie (nauka). Tytuły 
Srebrnego Inżyniera 2019 wręczono siedmiu 
osobom, a wyróżnienia w różnych kategoriach 
– siedmiu kolejnym. W kategorii Młody Inżynier 
wyróżniono pięcioro laureatów. Tytuł Honoro-
wego Złotego Inżyniera otrzymali mgr inż. Jan 
Kanty Pawluśkiewicz – kompozytor i malarz, 
mgr inż. ks. Michał Tomiak – duszpasterz aka-
demicki w Poznaniu, mgr inż. Krzysztof Wielicki 
– himalaista i mgr inż. kpt. Tadeusz Wrona – 
pilot. Tytułem Diamentowy Inżynier 2019 uho-
norowany został wybitny elektronik – rektor 
Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

W jednym z opublikowanych wywiadów 
Janusz Ochociński mówi: „Proces tworzenia 
nowego przedsiębiorstwa jest szczególny. 
Wymaga wypadkowej cech psychologicz-
nych przedsiębiorcy i znajomości charakte-
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Pomysł na konstrukcję przyłbic, przy wyko-
rzystaniu zasobów Wydziału Mechanicz-

nego PG, wyszedł od wywodzącego się z tego 
wydziału prof. Dariusza Mikielewicza, prorekto-
ra PG ds. organizacji i rozwoju. Za konstrukcję  

i wykonanie przyłbic odpowiadali z kolei Sławo-
mir Klimkiewicz, Sławomir Sommer i Wojciech 
Połubok, pracownicy Wydziału Mechanicznego.

– Zależało nam na czasie i przygotowaniu 
przyłbic w jak największej liczbie i w najszybszy 

300 przyłbic dla personelu szpitala 
w Gdyni od Politechniki Gdańskiej

Maciej Dzwonnik
Dział Promocji

Pracownicy Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej wykonali 
300 przyłbic dla personelu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni. – Przyłbice mają prostą i nieskomplikowaną 
konstrukcję, dzięki czemu można było wyprodukować ich w krótkim czasie 
znacznie więcej niż na przykład za pomocą drukarek 3D – mówi Wojciech 
Połubok, dyrektor administracyjny WM.

Fot. Krzysztof Krzempek

rystyk ekonomiczno-społecznych otoczenia. 
Z mojego doświadczenia najważniejsze jest 
zbudowanie wysoko kwalifikowanego zespołu 
ludzkiego […]. W pracy inżyniera określa się 
aż 87 umiejętności tzw. miękkich. Każdy tutaj 
znajdzie wiele takich umiejętności, które mogą 
być przydatne nawet w pracy społecznej, jeśli 
tylko ma taką wolę spełnienia się w życiu”.

W uroczystej gali finałowej, 27 lutego 2020 
roku w Warszawskim Domu Technika, która 

była okazją do spotkania przedstawicieli śro-
dowiska inżynierskiego skupionego w branżo-
wych stowarzyszeniach naukowo-technicznych 
z nagradzanymi twórcami techniki – także 
wyróżnionymi w latach poprzednich – Politech-
nikę Gdańską reprezentował prof. Krzysztof 
Kaliński, prodziekan ds. nauki Wydziału Mecha-
nicznego. 

Gratulujemy naszemu absolwentowi tego 
zaszczytnego wyróżnienia.
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możliwy sposób – tłumaczy Wojciech Połubok, 
dyrektor administracyjny WM. – Ze skonstru-
owanych na wydziale przyłbic będzie korzystać 
przede wszystkim personel pomocniczy szpitala, 
który nie ma bezpośredniego kontaktu z pa-
cjentami, ale tak jak każdy pracownik szpitala 
potrzebuje ochrony przed potencjalnym zakaże-
niem koronawirusem – dodaje.

Przyłbice z Politechniki Gdańskiej, któ-
rych w ciągu kilku dni udało się wykonać ok. 
300 szt., składają się m.in. ze specjalnej folii 
służącej wcześniej do nadruków (i używanej 
przy prezentacjach na wykładach dla studen-
tów), elastycznej gumy oraz gumowej gąbki na 
rancie (podnoszącej komfort noszenia przyłbi-
cy), a także materiałów dodatkowych: alumi-
niowo-skórzanych profili i warstwy ochronnej 
przy zszywkach (chroniącej czoło użytkownika 
przed zadrapaniami).

– Nasze przyłbice mają prostą i nieskompli-
kowaną konstrukcję, dzięki czemu można było 
wykonać ich stosunkowo więcej niż na przykład 
za pomocą drukarek 3D – tłumaczy Wojciech 
Połubok. – Jakkolwiek konstrukcje przyłbic z ta-
kich drukarek mogą być bardziej zaawansowane 
technologicznie oraz trwalsze, to czas potrzebny 
na wyprodukowanie jednego z elementów przy-
łbicy wynosi nierzadko kilka godzin. Jeśli nasze 
przyłbice się sprawdzą, będziemy produkować 
kolejne i przekazywać je kolejnym szpitalom – 
dodaje.

Przyłbice przekazano 10 kwietnia personelo-
wi mieszczącego się w Gdyni Uniwersyteckiego 

Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
(UCMMiT) Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, który jest jednym z wiodących szpitali 
wyznaczonych do leczenia chorych na CO-
VID-19.

Tego samego dnia przy gdyńskim szpitalu 
powstało sfinansowane przez wojewodę po-
morskiego Dariusza Drelicha centrum testowe 
COVID-19, w którym badanie na obecność 
koronawirusa wykonuje się kierowcom (przy 
pobieraniu wymazu nie muszą oni wychodzić 
z samochodu) zakwalifikowanym wcześniej 
telefonicznie do badania. Przyłbice z PG trafiły 
m.in. właśnie do personelu, który będzie praco-
wać w nowym centrum testowym.

– Dziękujemy pracownikom Politechniki 
Gdańskiej za pomoc i wsparcie tak potrzebne  
w czasie rozprzestrzeniającej się epidemii – mówi 
prof. Marcin Renke, dyrektor UCMMiT. – Środki 
ochrony osobistej są jedną z najpilniejszych po-
trzeb każdego ze szpitali. Podarowane przyłbice 
z pewnością pomogą w zapewnieniu bezpie-
czeństwa tym, którzy są na pierwszej linii frontu 
– naszym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom 
medycznym oraz pozostałym przedstawicielom 
systemu ochrony zdrowia.

Oprócz wykonania 300 szt. przyłbic Wydział 
Mechaniczny i Wydział Elektroniki, Telekomu-
nikacji i Informatyki PG zakupiły ze środków 
własnych dodatkowe materiały dla szpitali 
(m.in. ponad 700 rolek ręczników jednorazo-
wych i innych materiałów sanitarnych), które 
również przekazano trójmiejskim szpitalom.

Politechnika Gdańska pomaga w walce 
z koronawirusem

Przyłbice z Wydziału Mechanicznego PG to 
nie pierwsza forma pomocy ze strony społecz-
ności akademickiej PG dla personelu medycz-
nego trójmiejskich szpitali.

Na początku marca przy głównym wejściu 
do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  
w Gdańsku stanęło specjalistyczne stanowisko 
do zdalnego i zbiorczego pomiaru temperatury 
wszystkich osób wchodzących do budynku 
(patrz: „Pismo PG” nr 3/2020, s. 20). Dzięki 
wykorzystaniu termowizji i algorytmów opra-
cowanych przez naukowców PG, pracownicy 
szpitala mogą z tłumu osób łatwiej wychwycić 
te o podwyższonej temperaturze, a więc po-
tencjalnie zakażone koronawirusem (gorączka 
występuje u 94 proc. osób zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2). Fo
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Dodatkowo w połowie marca Politechnika 
Gdańska wysłała też bus z darami dla pracow-
ników UCK. Znalazło się w nim m.in. 10 tys. par 
jednorazowych rękawiczek, płyny dezynfek-
cyjne, rozpuszczalniki laboratoryjne, pipety, 
strzykawki, ręczniki jednorazowe oraz liczne 
materiały biurowe, które mogą okazać się przy-
datne w codziennej pracy lekarzy i administra-
cji szpitala podczas panującej pandemii. 

Z inicjatywą pomocy wyszli także studenci 
Politechniki Gdańskiej. Na portalu zrzutka.pl 
uruchomili zbiórkę środków pt. „#DrugiePłu-
ca – Respiratory do walki z COVID-19” (patrz: 
s. 18), której celem jest zakup respiratorów 
niezbędnych w walce z chorobą COVID-19. 
Studentom PG udało się dotychczas uzbierać 
już ponad 44 tys. zł. 

W domu też jest miejsce na sport! Wycho-
dząc wam naprzeciw, na bieżąco będzie-

my prezentować treningi, które możecie wyko-
nywać w domu, a dzięki którym łatwiej będzie 
przetrwać wam ten okres. Różnorodne treningi 
przygotowywane są przez trenerów sekcji  
z Centrum Sportu Akademickiego PG, trene-
rów, zawodników i zawodniczki Sportowej 
Politechniki oraz tancerzy PG Tańczy i Centrum 
Tańca Promyk. 

Zapraszamy do wspólnego ćwiczenia.  
Wszystkie treningi dostępne są na stronie CSA 
https://csa.pg.edu.pl/e-trening.

 

Centrum Sportu Akademickiego zaprasza na 
treningi online

Agnieszka Głowacka
Centrum Sportu  
Akademickiego

Inicjatywa „Maska dla medyka” polega na 
zaadaptowaniu powszechnie dostępnej maski 

do snorkelingu firmy Decathlon do potrzeb 
medycznych. Dzięki adapterom może być 
ona przerobiona na wysoce skuteczną maskę 
ochronną dla personelu medycznego, ale także 
na wentylatorowy aparat wspomagający oddy-
chanie pacjentów. Jest to pomysł, który został 

już z powodzeniem wdrożony w szpitalach we 
Włoszech i w Czechach.

W akcji przygotowywania masek biorą 
udział pracownicy zespołu Katedry Mechaniki  
i Mechatroniki kierowanego przez prof. 
Edmunda Wittbrodta, w szczególności dr inż. 
Wiktor Sieklicki oraz mgr inż. Adam Dąbrow-
ski.

Wydział Mechaniczny znowu rusza z pomocą

Barbara  
Kuklińska-Nowak
Dział Promocji

Pracownicy Wydziału Mechanicznego są aktywnie zaangażowani  
w pomoc służbom medycznym w walce z pandemią koronawirusa. Poza 
300 przyłbicami dla personelu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni włączyli się również do ogólnopolskiej akcji internetowej 
#maskadlamedyka. 
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Prof. Grażyna Grelowska z Wydziału Oceano-
techniki i Okrętownictwa została przewod-

niczącą Komitetu Akustyki, natomiast prof. 
Eugeniusz Kozaczka z WOiO, członek kore-
spondent PAN, został wybrany honorowym 
przewodniczącym Komitetu Akustyki i jedno-
cześnie zastępcą przewodniczącego.

Członkiem prezydium Komitetu Elektro-
techniki został prof. Zbigniew Lubośny z Wy-
działu Elektrotechniki i Automatyki.

Prof. Hanna Obarska-Pempkowiak z Wy-
działu Inżynierii Lądowej i Środowiska została 
wybrana do prezydium Komitetu Inżynierii 
Środowiska.

Pięcioro naukowców Politechniki Gdańskiej  
w prezydiach komitetów naukowych PAN  
w kadencji 2020–2023

Barbara  
Kuklińska-Nowak
Dział Promocji

Wraz z końcem marca zakończyły się wybory władz poszczególnych 
komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Pięcioro naukowców  
z naszej uczelni znalazło się w nowo wybranych prezydiach komitetów. 

Członkiem prezydium Komitetu Termodyna-
miki i Spalania został prof. Dariusz Mikielewicz, 
prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki 
Gdańskiej.

Poza komitetami naukowymi, których 
kadencja rozpoczęła się w styczniu tego roku, 
w strukturach PAN znajdują się także komite-
ty problemowe, których członków powołuje 
Prezes Polskiej Akademii Nauk. Kadencja tych 
komitetów przypada na lata 2019–2022. Przed-
stawiciele Politechniki Gdańskiej są członkami 
sześciu komitetów problemowych. Z tej grupy 
prof. Michał Szydłowski jest w prezydium Ko-
mitetu Gospodarki Wodnej.

– Adaptery umożliwiające podłączenie spe-
cjalnych filtrów do masek sportowych są wyko-
nywane za pomocą drukarek 3D. Nasza katedra 
od wielu lat zajmuje się badaniem druku 3D,  
w szczególności właściwości wytrzymałościo-
wych elementów, które zostały wytworzone tą 

metodą – wyjaśnia prof. Edmund Wittbrodt. – 
Staramy się odpowiadać na potrzeby personelu 
medycznego, korzystając z naszego doświadcze-
nia i infrastruktury, a także drukarek prywatnych.

– Produkujemy zestawy części dostosowu-
jących maskę do nurkowania do wykorzystania 
jako element ochronny twarzy w kontaktach  
z osobami potencjalnie chorymi na COVID-19 
– dodaje dr inż. Wiktor Sieklicki. – Maska jest 
łączona z dwoma filtrami oddechowymi poprzez 
adapter. Aby całość poprawnie funkcjonowała, 
dwa dodatkowe elementy modyfikujące obieg 
powietrza wstawia się w porty w przedniej części 
maski.

Projekt adaptacji został oparty na opubliko-
wanym przez Uniwersytet Stanforda projekcie 
Pneumask.

Przygotowanie jednej maski na użytek 
medyczny to około 2 godziny druku 3D. Do tej 
pory pracownicy wydziału przekazali już 40 
sztuk takich adapterów.
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Dr Michał Kucewicz w projekcie „Neurofizjo-
logiczne mapowanie i stymulacja mózgu 

ludzkiego dla poprawy pamięci”, finansowanym 
przez FNP w ramach programu FIRST TEAM, 
wraz z zespołem składającym się z neurobiolo-
gów, fizyków, inżynierów biomedycznych 
 i lekarzy bada mechanizmy pamięci i możliwo-
ści elektrycznej stymulacji jej zaburzeń. Zespół 
poszukuje odpowiedzi na pytania: czym jest 
pamięć, gdzie jest zlokalizowana w mózgu  
i jak można ją efektywnie leczyć w chorobach 
Alzheimera, Parkinsona oraz innych, w których 
przebiegu występują zaburzenia pamięci.

W pracy badawczej naukowcy wykorzystują 
najnowsze technologie do pomiaru i stymula-
cji elektrycznej fal mózgowych. Projekt łączy 
technologie śledzenia ruchów źrenicy oka  
z technologiami do nagrań aktywności neuro-
nowych w celu ukierunkowania elektrycznej 
stymulacji mózgu podczas wykonywania 
testów pamięci.

– Taki pomiar i stymulacja elektrycznej ak-
tywności neuronów podczas procesów pamię-
ciowych u ludzi są technicznie bardzo trudne  

z racji mikrorozmiaru neuronów i ograniczonego 
dostępu do mózgu. Dlatego wykorzystujemy 
rzadkie przypadki implantacji elektrod u pacjen-
tów z padaczką i chorobami ruchu. Pacjenci są 
proszeni o wykonywanie zadań wyświetlanych 
na ekranie, np. o zapamiętywanie słów. Podczas 
gdy wykonują te zadania, mierzymy elektryczną 
aktywność w ich mózgach w określonych regio-
nach, przy jednoczesnym użyciu technologii do 
śledzenia ruchów źrenicy. Użycie elektrod nowej 
generacji, stosowanych bezpośrednio w mózgu, 
daje nam najczystsze i najbardziej wiarygodne 
dane. Patrzymy też, jak wysyłanie impulsów 
elektrycznych do określonych regionów mózgu 
może poprawić pamięć i wykonywanie zadań 
przez pacjentów – powiedział Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej dr Michał Kucewicz.

Projekt jest realizowany we współpracy  
z Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, 
Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, 
Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz 
Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marce-
lego Nenckiego PAN w Warszawie.

Naukowcy z PG 
badają mechanizmy 
pamięci 

Opracowała

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprezentowała pięć odkryć z polskich 
laboratoriów, które pomogą lepiej zrozumieć mózg, najbardziej tajemniczy 
i fascynujący organ w ludzkim ciele. Wśród nich znalazły się badania nad 
mechanizmami pamięci prowadzone przez zespół dr. Michała Kucewicza 
w Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów 
Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej.

Fot. Paweł Klein
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Fot. Paweł Klein

Rozwój działalności naukowej uczelni  
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości  
– Uczelnia Badawcza”

 „Premia za publikacje IDUB 2020”

20 tys. zł – to pojedyncza kwota dofinanso-
wania dla autora lub autorów artykułów  
naukowych, które w 2020 roku zostaną opubli-
kowane w czasopiśmie znajdującym się  
w pięciu najwyższych percentylach (95–99%) 
według klasyfikacji Scopus. Dofinansowanie jest 
możliwe dzięki uruchomieniu przez władze PG 
programu „Premia za publikacje IDUB 2020”.

Program „Premia za publikacje IDUB 2020” 
stanowi element realizacji zadań programu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badaw-
cza” w zakresie podniesienia poziomu jakości 
działalności naukowej uczelni. Jego celem jest 
wsparcie przy publikowaniu wyników badań 
pracowników i doktorantów PG w najlepszych 
światowych czasopismach naukowych.

      Warunki uzyskania premii
Premię finansową uzyskują wszyscy współ-

autorzy publikacji będący pracownikami lub 
doktorantami PG, pod warunkiem że w artyku-
le występuje afiliacja PG tychże autorów.

W przypadku pojedynczego autora/współ-
autora z PG uzyskuje on całość premii, nato-
miast w przypadku większej liczby współauto-
rów z PG premia jest dzielona pomiędzy nich 
na zasadzie równych udziałów lub udziałów 
wynikających ze wspólnego oświadczenia 
współautorów.

W przypadku pracowników PG premia jest 
wypłacana w postaci dodatku do wynagrodze-
nia z tytułu realizacji przedsięwzięcia, nato-
miast w przypadku doktorantów PG –  

w postaci stypendium z własnego funduszu 
stypendialnego PG.

Zasady składania wniosków
Wniosek o przyznanie premii finansowej 

należy złożyć do prorektora ds. nauki.
Wniosek powinien zawierać: imiona i na-

zwiska autorów, z wyraźnym wyodrębnieniem 
współautorów z PG, wydruk tzw. fiszki z syste-
mu MojaPG, potwierdzenie pozycji czasopisma 
w pięciu najwyższych percentylach w swojej 
kategorii w bazie Scopus oraz ewentualne 
oświadczenie o udziałach współautorów. Wnio-
sek powinien być podpisany przez wszystkich 
współautorów artykułu z PG.

Wniosek należy składać dopiero po publika-
cji artykułu w jego ostatecznej formie. Premia 
przyznawana jest za artykuły spełniające 
powyższe warunki i opublikowane po 1 stycznia 
2020 roku.

 Supporting Open Access

Program Supporting Open Access ma za 
zadanie wesprzeć działalność publikacyjną 
naukowców i stanowi uzupełnienie urucho-
mionego w listopadzie ub. roku programu 
Publikacje 2020. Środki w nowym programie 
będą przeznaczone na finansowanie opłat za 
publikację artykułów w formule Open Acess  
w czasopismach i wydawnictwach o punktacji 
regulowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego (nie mniejszej niż 140 punktów).

W bieżącym roku o finansowanie publikacji 
mogą ubiegać się wszyscy pracownicy uczelni, 

W ramach realizacji ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza” Politechnika Gdańska wprowadza szereg programów 
naukowych podnoszących jakość działalności naukowej uczelni. 
Obecnie naukowcy mogą skorzystać z pięciu programów, które wspierają 
m.in. działalność publikacyjną i  pozyskiwanie prestiżowych grantów 
międzynarodowych czy ułatwiają młodym naukowcom prowadzenie badań.

Barbara  
Kuklińska-Nowak
Dział Promocji
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których dorobek będzie zaliczany do ewaluacji 
jakości działalności naukowej za lata 2017–2020.

Co można zyskać?
Publikacje naukowców w formule Open 

Access wymagają z reguły uiszczania tzw. opłat 
autorskich. Dzięki nowemu programowi auto-
rzy zyskają dofinansowanie do tych opłat.

Jak aplikować?
Wniosek o finansowanie Open Access powi-

nien zawierać:
• nazwiska autorów, w tym autora korespon-

dencyjnego;
• tytuł artykułu, tytuł czasopisma, w którym 

zostanie on opublikowany wraz z liczbą punk-
tów tego czasopisma według listy MNiSW;

• kopię potwierdzenia przyjęcia do druku, 
wraz z informacją od wydawcy o wysokości 
opłaty Open Access.
Wnioski należy składać drogą elektroniczną 

do właściwych dziekanów.
Szczegółowe informacje dotyczące warun-

ków aplikowania są dostępne na stronie  
https://repos.pg.edu.pl/d/7v3.

 Grants for Grant
 
Program Grants for Grant pozwoli natomiast 

na wsparcie przy pozyskiwaniu przez na-
ukowców Politechniki Gdańskiej prestiżowych 
grantów międzynarodowych, w szczególności 
grantów ERC i innych grantów ujętych w pro-
gramach Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Projekty finansowane przez granty z nowe-
go programu będą realizowane w ramach  
działalności Centrów Badawczych PG powo-
łanych pod koniec ub. roku (BioTechMed, 
EkoTech, Materiały Przyszłości oraz Technolo-
gie Cyfrowe).

Wnioskodawcą w programie Grants for Grant 
może być każdy pracownik Politechniki Gdań-
skiej, dla którego nasza uczelnia jest podstawo-
wym miejscem pracy. Z kolei planowany budżet 
grantu w ramach programu nie może prze-
kroczyć kwoty 140 tys. zł brutto, a okres jego 
realizacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Co można zyskać?
W ramach przyznanych grantów można 

sfinansować m.in. koszty opracowania wniosku 
projektowego poniesione w okresie 12 mie-
sięcy przed jego złożeniem oraz jednorazowe 
dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, 

którzy byli zaangażowani w proces opracowa-
nia wniosku o grant międzynarodowy.

Jak aplikować?
Nabór wniosków ma charakter ciągły. Na-

leży je składać drogą elektroniczną do Zespołu 
ds. Realizacji IDUB w Dziale Projektów PG. Wzór 
wniosku oraz wszelkie szczegółowe informacje 
dotyczące warunków aplikacji są dostępne na 
stronie https://repos.pg.edu.pl/d/ec7,. 

Teaming

Program Teaming realizowany będzie na 
uczelni w latach 2020–2026 w ramach dzia-
łalności centrów priorytetowych obszarów 
badawczych PG. Jego celem jest zwiększenie  
i wzbogacenie potencjału naukowego PG  
w wyniku powstania nowych zespołów badaw-
czych kierowanych przez naukowców z PG,  
z udziałem naukowców zagranicznych. 

Co można zyskać?
W ramach Programu Teaming można uzy-

skać grant uczelniany, który sfinansuje stwo-
rzenie nowego zespołu badawczego. Środki 
można przeznaczyć na koszty funkcjonowania 
w strukturze zespołu naukowców zagranicz-
nych, koszty zakupu lub wytworzenia infra-
struktury badawczej oraz koszty międzyna-
rodowej współpracy badawczej. Maksymalny 
budżet grantu to 500 tys. zł.

Jak aplikować?
Wniosek o uzyskanie grantu w programie 

może złożyć pracownik PG posiadający stopień 
doktora, doktora habilitowanego lub tytuł 
profesora.

Wniosek należy złożyć do Zespołu ds. Reali-
zacji Projektów IDUB.

Po zaopiniowaniu przez komisję wniosek 
kierowany jest do rektora, który podejmuje 
decyzję o przyznaniu grantu lub odmowie 
finansowania.

Regulamin programu oraz wniosek 
o uzyskanie grantu można pobrać ze 
strony https://pg.edu.pl/document-
s/10607/5d056703-f021-425d-a3ed-
-e1e0e68fb7fe.

 
Triggering Grants

Program Triggering Grants wspiera rozwój 
naukowy młodych naukowców prowadzących 
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Tematyka ogniw przepływowych jest 
stosunkowo nowym zagadnieniem, które 

cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem 
zarówno świata nauki, jak i przemysłu. Baterie 
przepływowe (redox flow cell) pełnią rolę maga-
zynów energii elektrycznej, która zamieniana 
jest w energię chemiczną dzięki odpowiednim 
reakcjom chemicznym. Ten typ baterii cechuje 
dobra sprawność (na poziomie ok. 80 proc.), 
długa żywotność (ok. 20 lat) oraz uniwersalny 
i bardzo bezpieczny system funkcjonowania. 
Coraz więcej firm zainteresowanych jest roz-
wojem i produkcją akumulatorów przepływo-
wych ze względu na ograniczenia powszechnie 
używanych baterii litowo-jonowych.

– Celem naszych badań jest zmniejszenie 
kosztu budowy baterii i/lub poprawa działania 
jej kluczowych elementów. Obecnie skupiamy 
się na modyfikacji elektrod w celu usprawnienia 

parametrów kinetycznych i termodynamicznych 
ogniwa. Z drugiej strony będziemy starali się 
znaleźć sposób na zwiększenie stężenia substan-
cji biorących udział w konwersji energii, by tym 
samym zwiększyć ilość energii, którą możemy 
magazynować w tej samej objętości elektrolitu – 
tłumaczy mgr inż. Miłosz Murawski, doktorant 
z zespołu prof. Joanny Krakowiak. – Kolejnym 
kluczowym aspektem jest dobór właściwej mem-
brany dla danego układu elektroda–elektrolit, 
która zapobiega mieszaniu się obydwu elektro-
litów. Z tego względu prace nad akumulatorami 
przepływowymi mają ściśle interdyscyplinarny 
charakter.

W prace konstrukcyjne nad ogniwem za-
angażowani są nie tylko naukowcy z Wydziału 
Chemicznego. – Dzięki współpracy z pracow-
nikami z Wydziału Mechanicznego zamierzamy 
zoptymalizować pewne elementy ogniwa, tak 

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują  
nad nowym typem baterii przepływowych  
we współpracy z fińskim Aalto University 

Zespół naukowy pod kierownictwem prof. Joanny Krakowiak pracuje 
nad autorską konstrukcją ogniwa baterii przepływowej, jak również nad 
nowymi typami elektrolitów do zastosowania w bateriach tego typu. 
Obydwa przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie z projektu Inkubator 
Innowacyjności 2.0, prowadzonego na Politechnice Gdańskiej przez 
uczelniane Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Aleksandra Kocińska
Centrum Transferu  
Wiedzy i Techologii/ 
Excento sp. z o.o.

badania z zakresu tematycznego prioryteto-
wych obszarów badawczych PG i mających 
potencjał do skutecznego aplikowania o presti-
żowe granty zewnętrzne, w tym międzynaro-
dowe, w szczególności granty ERC.

Co można zyskać?
Do 300 tys. zł dofinansowania do projektu 

badawczego lub do 100 tys. zł w przypadku 
grantu dla beneficjenta programu NAWA im. 
Stanisława Ulama. Fundusze można przezna-
czyć m.in. na prowadzenie badań naukowych, 
ale także koszty zakupu drobnego sprzętu 
laboratoryjnego, sprzętu komputerowego  

i oprogramowania czy wynagrodzeń zespołu 
projektowego. 

Jak aplikować?
Środki w ramach programu przyznawane są 

w trybie konkursowym. W roku 2020 prze-
widywany jest jeden konkurs, który zostanie 
ogłoszony do 31 maja. Wnioski dotyczące 
beneficjentów programu NAWA im. Stani-
sława Ulama składane są w trybie ciągłym do 
Zespołu ds. Realizacji Projektów IDUB i rozpa-
trywane nie częściej niż raz w miesiącu.

Wniosek o przyznanie grantu należy sporzą-
dzić w języku angielskim.
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by dostosować je do parametrów testowanego 
elektrolitu – tłumaczy prof. Joanna Krakowiak.

Z inicjatywy CTWT został nawiązany  
kontakt z dr. inż. Pekka Peljo z Aalto University  
w Finlandii, gdzie również prowadzone są pra-
ce badawcze nad ogniwami przepływowymi.  
W wyniku rozmów Miłosz Murawski odbył  
w lutym br. staż na Aalto University, podczas 
którego prowadził badania nad baterią przepły-
wową w technologii bromowo-antrachino-
nowej. Dotychczasowe badania prowadzone 
przez niego koncentrowały się na elektrolitach 
nieorganicznych (wanadowych), dlatego 
bardzo wartościowa okazała się możliwość 
porównania ich z nowym typem elektrolitu.

– Dr inż. Pekka Peljo z Aalto University zgodził 
się zostać drugim promotorem pana Miłosza, 
więc zakładamy, że wiele się od niego w trakcie 
tej współpracy nauczymy. W związku z tym, że 
nasz zespół na Politechnice Gdańskiej ma dużo 
mniejsze doświadczenie i zaplecze, ustaliliśmy 
na razie, iż badania prowadzone przez nas będą 
uzupełniające do tych, które prowadzi zespół  
w Finlandii – komentuje prof. Krakowiak. – 
Równolegle opracowujemy zmiany konstrukcyj-
ne ogniwa już istniejącego, wykorzystywanego 
przez nas w badaniach laboratoryjnych, jednak 
czy uda nam się uzyskać rozwiązanie lepsze od 
poprzedniego, dowiemy się dopiero, gdy wrócimy 
do normalnego trybu pracy, po zakończeniu 
pandemii koronawirusa.

Na zdjęciu od lewej naukowcy Masha Shahsavan oraz Mahdi Moghad-
dam z Aalto University, pośrodku Miłosz Murawski z Politechniki Gdań-
skiej, podczas stażu na fińskiej uczelni
Fot. Mahdi Moghaddam

Marek Kubale
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Potyczki algorytmiczne, 
czyli Alicja i Bogdan  
w różnych sytuacjach
Dzisiejszy odcinek zaczynamy od 
przypomnienia zagadki sprzed 
ponad roku.

11. Alicja i Bogdan w naleśnikarni

Zagadka 1
Alicja usmażyła stertę naleśników i ułożyła je na 
dwóch stosach o liczbach naleśników m i n (m > 2n). 
Powiedziała, że zagrają w „grę naleśnikową” polega-
jącą na tym, że będą na zmianę jeść z wyższego sto-
su wielokrotność liczby placków z mniejszego stosu. 
Naleśniki na spodzie są rozmokłe, więc osoba, która 
weźmie ostatni z pierwszego lub drugiego stosu, 
przegrywa. Alicja rozpoczyna grę. Jak powinna grać, 
by Bogdan wziął ostatni naleśnik?

Rozwiązanie
Alicja musi dążyć do zrównania stosów, bo wówczas 
Bogdan przegra. Oznaczmy przez i = m/n iloraz  
wysokości stosów, zaś przez φ złoty podział, czyli  
φ = 0,5(1+      ) ≈ 1,62. Alicja wygrywa, gdy i > φ. Musi 
brać z większego stosu takie wielokrotności mniej-
szego stosu, by po jej ruchu i < φ. Załóżmy, że m > φn. 
Wtedy m = an+r. Gdy n/r < φ, Alicja zjada wszystkie 
możliwe, czyli an naleśników. Gdy n/r > φ, Alicja zjada 
prawie wszystkie możliwe, czyli (a–1)n naleśników. 
Wtedy po ruchu Bogdana zawsze mamy i > φ.  
W końcu przyjdzie taki moment, że przed ruchem 
Alicji iloraz i będzie liczbą całkowitą, czyli będzie 
mogła zredukować wyższy stos tak, aby oba się wy-
równały i Bogdan będzie zmuszony wziąć rozmokły 
naleśnik.

Rys. 1. Gra naleśnikowa

5

m n
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Uwaga 1. 
Początkowo pierwszy stos nie musi być dwa razy 
wyższy, wystarczy by m/n > 1,62.

Uwaga 2. 
Takie gry, w których zwycięstwo Alicji oznacza po-
rażkę Bogdana, nazywamy grami o sumie zerowej.

Zagadka 2
Alicja i Bogdan zatrudnili się w naleśnikarni – Ali-
cja w kuchni, a Bogdan jako kelner. Alicja smaży 
naleśniki szybko i niezdarnie (jak na rys. 1). Dlatego 
Bogdan, po odebraniu odpowiedniej liczby nale-
śników, musi je posortować od najmniejszego do 
największego, zanim przyniesie klientowi. Chodzi 
bowiem o to, by klient od razu widział, że to, co ma 
na talerzu, zgadza się z zamówieniem. Naleśniki 
są tłuste, więc Bogdan opracował prosty sposób 
sortowania. Najpierw szuka największego w zbiorze 
n naleśników, bierze w palce wszystkie naleśniki  
z wierzchu, włącznie z największym, i przewraca je, 
po czym przewraca całą stertę n naleśników.  
W efekcie największy naleśnik trafia na swoje miej-
sce. Następnie procedurę tę powtarza dla pozosta-
łych n-1 naleśników itd. Pewnego dnia klient zamó-
wił tylko 4 naleśniki. Jaka jest najgorsza konfiguracja 
naleśników z punktu widzenia Bogdana?

Rozwiązanie
W zbiorze 4! = 24 możliwych konfiguracji są tylko 3 
wymagające 4 „przewrotek”. Jest też jedna, dla któ-
rej metoda Bogdana wymaga pięciu takich operacji. 
Sytuację dla niej ilustrujemy na rys. 2.

Rys. 2. Kolejne konfiguracje stosu naleśników dla algorytmu Gatesa. 
 oznacza położenie szpatułki

Rys. 3. Przykład działania algorytmu optymalnego dla tej samej 
konfiguracji początkowej.               oznacza położenie szpatułki

Uwaga 1. 
Sposób zastosowany przez Bogdana został poda-
ny przez Billa Gatesa 40 lat temu w jego jedynym 
artykule naukowym napisanym już po założeniu 
Microsoftu.

Uwaga 2. 
Algorytm Gatesa, co prawda efektywny, nie jest 
optymalny z punktu widzenia liczby operacji, choć 
jest 2-aproksymacyjny. Oznacza to tyle, że nigdy nie 
używa dwa razy więcej przewrotek, niż potrzeba. 
Na przykład konfiguracja rozważana w tej zagadce 
może być posortowana za pomocą 3 operacji (patrz 
rys. 3). Jest to tzw. najmniejsza trudna do sorto-
wania instancja dla tego algorytmu w tym sensie, 
że wszystkie stosy mniejsze, tj. 2- i 3-naleśnikowe, 
mogą być posortowane optymalnie (tj. za pomocą 
najmniejszej możliwej liczby operacji) algorytmem 
Gatesa.

Uwaga 3. 
Problem znalezienia sposobu sortowania n naleśni-
ków za pomocą minimalnej liczby przewrotek jest 
NP-trudny, podobnie jak problem drzewa Steinera 
(odcinek 4, „Pismo PG” nr 6/2019), podziału zbio-
ru liczbowego (odcinek 6, „Pismo PG” nr 8/2019) 
i wydawania reszty (odcinek 8, „Pismo PG” nr 
1/2020). Pokazano to w roku 2015. Do tego czasu był 
to jeden z najdłużej utrzymujących się problemów 
otwartych w informatyce.
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Jakub Persjanow: Skąd wziął się pomysł 
na aplikację?

Aleksander Obuchowski: Wiadomo, że oso-
by starsze powinny podczas epidemii koronawi-
rusa jak najbardziej ograniczyć wychodzenie na 
zewnątrz, ponieważ są dużo bardziej narażone 
na zarażenie i cięższe znoszenie choroby. Sami  
w tym okresie robiliśmy zakupy dla naszych 
dziadków, ale zastanawialiśmy się, co z osobami, 
które nie mają kogo poprosić o pomoc. Z myślą 
o właśnie takich osobach powstała ta aplikacja. 
Widzieliśmy też wiele ogłoszeń w internecie 
oraz na ulicach od osób, które deklarowały chęć 
pomocy innym. Chcieliśmy stworzyć platformę, 
która łączyłaby tych ludzi z potrzebującymi. Wie-
dzieliśmy jednocześnie, że nie możemy stworzyć 
po prostu kolejnej aplikacji mobilnej ani strony 
internetowej, bo takie rozwiązanie nie dotrze 

do osób starszych. Duża część seniorów ma 
problem z korzystaniem z aplikacji, tym bardziej 
kiedy musieliby sami ją pobrać i zainstalować, 
nie mówiąc już o osobach biedniejszych, które 
wcale nie mają smartfonów. Po zastanowieniu 
stwierdziliśmy, że najprostszą formą komunikacji 
z seniorami, jaką możemy opracować, są SMS-y. 
Mają one tę zaletę, że nie trzeba nic instalować, 
wystarczy tylko znać numer. Dodatkowo więk-
szość seniorów umie wysyłać SMS-y. Wiadomo, 
że jeszcze lepsza byłaby rozmowa głosowa, ale 
takiego rozwiązania nie da się opracować w krót-
kim czasie bez angażowania fizycznych osób do 
rozmowy z seniorami, co nie jest optymalne. 

Jakie są podstawowe funkcje aplikacji  
i w jaki sposób ułatwiają życie seniorom pod-
czas pandemii?

Studenci PG pomagają podczas pandemii

Pandemia oraz izolacja wywołały wiele trudności, zwłaszcza dotykających 
osoby starsze. Sytuacje kryzysowe wymagają kreatywnego i szybkiego 
myślenia, przynoszą często rewolucyjne rozwiązania. Każdy z nas korzysta 
już z telefonów komórkowych, nawet seniorzy umieją się nimi sprawnie 
posługiwać. Ten fakt oraz sytuacja kryzysowa zainspirowały studentów 
Politechniki Gdańskiej do stworzenia specjalnej aplikacji dla seniora. Dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy logujących się w aplikacji starsi ludzie 
mogą poprosić o pomoc z zakupami. O procesie tworzenia, funkcjach oraz 
trudnościach przy tworzeniu aplikacji opowiada Aleksander Obuchowski, 
pomysłodawca projektu.

Rozmawia

Jakub Persjanow
Wydział Fizyki Technicznej  
i Matematyki Stosowanej
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W aplikacji występują tak naprawdę dwa in-
terfejsy – jeden dla seniorów, drugi dla wolonta-
riuszy. Obie te grupy są od siebie zupełnie różne  
i wymagają innego podejścia.

Z perspektywy seniora nie ma tak naprawdę 
żadnej aplikacji, jest pewnego rodzaju rozmowa. 
Pisze on na wskazany numer, czego potrzebuje, 
oraz określa, gdzie mieszka, z dokładnością do 
dzielnicy. Formułuje tę wiadomość całkowicie 
naturalnie, nie są do tego potrzebne specyficzne 
schematy. To po stronie aplikacji leży przechwy-
cenie lokalizacji i produktów. W odpowiedzi 
dostaje wiadomość, że przyjęliśmy jego zgłosze-
nie i czekamy, aż jakiś wolontariusz się zgłosi. 
Później, jeśli ktoś się zgłosi, osoba starsza zostaje 
o tym powiadomiona kolejnym SMS-em. Dostaje 
informacje na temat tej osoby, jej imię i nazwi-
sko, numer telefonu i proszona jest o podanie 
dokładnego adresu tylko tej osobie. Po dostar-
czeniu zakupów wysyłana jest kolejna wiado-
mość z pytaniem do seniora, czy wszystko poszło 
dobrze. Jeśli odpowie „tak”, to rozmowa się 
kończy, jeśli coś poszło nie tak, wyłapujemy taką 
wiadomość i przyglądamy się bliżej procesowi.

Z perspektywy wolontariusza interfejs wy-
gląda zupełnie inaczej. Mamy tutaj do czynienia 
z responsywną stroną internetową, na której 
wolontariusze rejestrują się przy pomocy imienia 
i nazwiska oraz numeru telefonu. Zgłoszenia 
odebrane od seniorów wyświetlane są na mapie. 
Każdy wolontariusz może zobaczyć te w jego 
okolicy i przyjąć takie zlecenie. Zostaje ono wtedy 
przypisane do jego konta, po czym trwa oczeki-
wanie na dokładny adres od seniora. Gdy adres 
jest podany, wolontariusz robi zakupy, po czym 
zaznacza to w aplikacji. Kiedy senior odpowie, że 
wszystko było ok, zlecenie się kończy i przechodzi 
do zakładki „zakończone” w profilu użytkownika.

W jaki sposób dopasowaliście aplikację, 
aby była przejrzysta i łatwa w korzystaniu 
przez seniorów (accessibility)?

Zależało nam na tym, aby dla seniora było to 
jak najprostsze doświadczenie, nieróżniące się 
wiele od standardowej rozmowy SMS-owej. Dla-
tego też zastosowaliśmy system dialogu. Senior 
wysyła wiadomość, po czym dostaje odpowiedź 
na temat tego, co się w danym momencie dzieje. 
Ważne było też dla nas, aby senior mógł posługi-
wać się językiem naturalnym, chcieliśmy uniknąć 
czegoś w stylu: „Wyślij produkty oddzielone 
przecinkiem, zaczynając każdy nowy produkt 
dużą literą, podając po myślniku ich ilość”. 
Postanowiliśmy tutaj dołożyć pracy po naszej 
stronie i zaimplementować przetwarzanie języka 
naturalnego przy pomocy sztucznej inteligencji  
i reguł składniowych. Dzięki temu możemy  
w naturalnie sformułowanej wypowiedzi wy-
chwycić istotne dla nas informacje.

Dodatkowo zależało nam na tym, aby senior 
czuł się bezpiecznie, dlatego też podajemy mu 
dokładne dane osoby, która się zgłosiła, i wyma-
gamy dokładnej lokalizacji dopiero wtedy, gdy 
jest to konieczne. Dodatkowo informujemy, że 
lokalizację tę pozna tylko konkretny wolontariusz.

W jakich technologiach została stworzona 
aplikacja?

W związku z tym, że na opracowanie apli-
kacji mieliśmy 5 dni, bo tyle trwał hackathon, 
zdecydowaliśmy się na użycie rozwiązań, które 
zapewniają możliwość jak najszybszego rozwija-
nia aplikacji. Opieraliśmy się praktycznie  
w całości na Pythonie i Flasku do tworzenia stro-
ny internetowej i całej logiki związanej  
z odbieraniem SMS-ów. Do przechwytywania 
wiadomości wykorzystaliśmy zewnętrzne narzę-
dzie Twilio, które zamienia SMS-y na requesty, 



20 4 / 2 0 2 0PISMO PG

STUDENCI I DOKTORANCI

16 marca 2020 roku z inicjatywy studentów (w tym studentów Politechniki Gdańskiej) powstała ogólnopol-
ska zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Celem inicjatywy jest zakup do polskich szpitali respiratorów 
niezbędnych do walki z panującym wirusem SARS-CoV-2, zwanym potocznie koronawirusem.

Każdy organizm może inaczej reagować na zakażenie, począwszy od łagodnej choroby układu oddecho-
wego, przez ciężkie zapalenie płuc, nawet po niewydolność wielonarządową. W sytuacji występowania 
groźnych objawów bardzo ważne jest, aby chory mógł skorzystać z odpowiedniego sprzętu ratującego 
życie. W całej Polsce jest około 10 000 takich urządzeń. To stosunkowo niewielka liczba w skali państwa, co 
bezpośrednio przyczyniło się do powstania inicjatywy.

#DrugiePłuca to hasło przewodnie towarzyszące promowaniu akcji. Respirator umożliwia sztuczne, wymu-
szone oddychanie w sytuacji ustania czynności oddechowej lub w celu jej ułatwienia. Urządzenia są wyko-
rzystywane na co dzień przez pacjentów potrzebujących ich do życia z innych przyczyn. Obserwując bardzo 
szybki wzrost zakażeń za granicą, jako studenci postanowiliśmy szybko zareagować na sytuację. Zdecydo-
waliśmy się na stworzenie zbiórki, która mogłaby wspomóc jeden ze szpitali, wybrany drogą głosowania.

Na dzień 27 kwietnia 2020 roku, dzięki hojności 771 osób, udało się zebrać 44 537 zł. Zebrana kwota, 
przy końcowym etapie zrzutki, pozwoliła na wybór placówki, do której zostaną przekazane pieniądze. Gło-
sowanie odbyło się internetowo poprzez platformę Facebook, za pośrednictwem otwartej ankiety. Inter-
nauci wybierali między Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Szpitalem św. Wojciecha  
w Gdańsku, szpitalem zakaźnym w Toruniu oraz wieloma innymi. Zgodnie z wynikiem, podjęli decyzję  
o wsparciu Szpitala św. Wojciecha znajdującego się na Zaspie w Gdańsku. Do placówki zostaną przekazane 
pieniądze zebrane podczas akcji. 

Studencka akcja „#DrugiePłuca  
– Respiratory do walki z COVID-19”

Jakub Persjanow
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

tak abyśmy mogli je później obsłużyć na naszym 
serwerze. Do analizowania treści SMS-ów użyli-
śmy parsera zależnościowego z biblioteki Spacy 
(której polska wersja, z tego co wiem, została 
opracowana przez studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego). Na podstawie analizy z tego 
parsera opracowaliśmy własne reguły składnio-
we do wykrywania lokalizacji i produktów. Jeśli 
chodzi o front-end – wizualną część aplikacji – to 
użyliśmy UI-kita biblioteki podobnej do bootstra-
pa – najpopularniejszej biblioteki używanej przy 
tworzeniu wizualnej części stron internetowych 
 i aplikacji. Chcieliśmy uniknąć utknięcia w jakimś 
etapie projektu, dlatego staraliśmy się korzystać 
z dostępnych rozwiązań. 

Jakie największe problemy musieliście 
pokonać podczas wspólnej pracy?

Braliśmy już wcześniej udział w hackathonach 
i wiedzieliśmy, że najtrudniejszą rzeczą jest do-

bre rozplanowanie projektu. Wyznaczenie sobie 
realnego MVP (minimum viable product – naj-
mniejszy możliwy krok pozwalający na zaimple-
mentowanie i przetestowanie rozwiązania) na 
rozwiązania, które jesteśmy w stanie skończyć 
w tym krótkim czasie. Wiadomo, że podczas pla-
nowania przychodzi do głowy masa pomysłów, 
ale potem trzeba się zastanowić, które z nich są 
możliwe do wykonania i niezbędne do działania 
aplikacji. Lepiej zrobić mniejszy, ale bardziej 
dopracowany projekt, poświęcić więcej czasu na 
testy i prezentacje. Podczas tego projektu udało 
nam się to osiągnąć, skończyliśmy wszystko, co 
chcieliśmy, i został nam jeszcze czas na poprawki 
(być może dlatego, że był to najdłuższy hacka-
thon, w jakim braliśmy udział, większość trwa 48 
godzin).

Ciężkie czasy wymagają innowacyjnych 
rozwiązań.
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„O zawieszeniu zajęć dowiedzieliśmy się 
nagle. Wiedzieliśmy, że do tego dojdzie, nie 
wiedzieliśmy jednak, kiedy. Na samym począt-
ku, kiedy myślano, że potrwa to maksymalnie 
dwa tygodnie, ogłoszono brak zajęć online. 
Zmartwiło nas to trochę, nie braliśmy jednak 
całej sprawy na poważnie. W ciągu kolejnych 

tygodni sytuacja zmieniała się diametralnie  
z dnia na dzień, powstawało więcej pytań, niż 
udzielano nam odpowiedzi. Słyszałem od zna-
jomych mieszkających w akademikach, że nie 
mogą wrócić do pokojów po rzeczy, ponieważ 
ze względu na epidemię administracja zakazała 
powrotów. Zamieszanie i masa fake newsów 

Koronawirus przeobraził rzeczywistość całego świata, zaledwie w parę 
tygodni musieliśmy zmienić nasze przyzwyczajenia i tryb życia. Nie ominęło 
to oczywiście społeczności studenckiej Politechniki Gdańskiej. 

Jak zmieniła się studencka rzeczywistość  
podczas pandemii koronawirusa?

Jakub Persjanow
Wydział Fizyki Technicznej  
i Matematyki Stosowanej



STUDENCI I DOKTORANCI

płynących z mediów nie pomagały. Codziennie 
wstawało się z myślą – ciekawe, co dzisiaj się 
wydarzy. 

W moim pokoju znajduje się duże okno wy-
chodzące na park. Zwykle pełen ludzi, śmieją-
cych się dzieci, przechadzających się starszych 
osób. Dzisiaj pusty. Dziwaczne. 

Minął prawie miesiąc. Niełatwo to przyznać, 
przyzwyczajam się powoli do tej rzeczywisto-
ści. Zamiast wstawać codziennie na tramwaj, 
aby dojechać na uczelnię, wstaję i odpalam 
komputer, aby zdążyć na webinarium. Nie 
jest to rozwiązanie bez wad, jednak na razie 
wystarcza. Zadania dostajemy na eNauczaniu. 
Zastanawiam się, co będzie z sesją albo kolo-
kwiami. Na razie są przekładane w nieskończo-
ność, jednak będzie je trzeba kiedyś napisać. 
Ciekawe, co z praktykami. Będziemy mieli 
wakacje?

Codzienność też uległa zmianie. Teraz 
jak w zegarku wstaję o 9:00, jestem na zaję-
ciach, kończę (zamykam na chwilę laptopa), 
idę zjeść obiad, siadam do zadań (otwieram 
laptopa), kończę, odpoczywam (przełączam 
karty w przeglądarce), spotykam się online ze 
znajomymi i spać. Codziennie ta sama rutyna. 
Czasami poćwiczę, urozmaicam sobie tym 
dzień. Mam teraz więcej czasu na czytanie lub 
rozwijanie nowego hobby (ostatnio tworzenie 
gier komputerowych). 

Tęsknię za rodzicami, nie mogę wrócić do 
domu, ponieważ mieszkają z nami dziadkowie. 
Nie chcę ich narażać. Ciekawe, kiedy następ-
nym razem ich zobaczę. 

Fajnie, że powstają różne eventy online, 
miło pograć sobie w turnieju czy posłuchać 
koncertów. Z jednej strony wiem, że są to 
wydarzenia mające na celu odwrócenie mojej 
uwagi od rutyny, z drugiej – cieszę się, że to 
robią. Najbardziej jednak brakuje mi codzien-
nych doświadczeń: spotkań z ludźmi, imprez, 
spacerów w parku, wykładów i zajęć na uczelni. 
Siadania na czwartym piętrze Gmachu Głów-
nego i robienia projektów ze znajomymi. 
Przychodzenia na kawę do Yellow. Nagłych 
wypadów na plażę. Wydaje mi się, że przez to 
czułem, że żyję.” 

Nie jest to historia jednego studenta naszej 
uczelni, jest to zlepek historii paru osób. Nasze 
życie obróciło się o 180 stopni. Dajemy jednak 
radę. Mimo że zajęcia odbywają się online, 
nadal staramy się aktywnie kształcić i zgłębiać 
wiedzę. Mimo że zabroniono wychodzić  
z domu, „spotykamy” się ze znajomymi online. 
Nigdy nie myśleliśmy, że znajdziemy się  
w takiej sytuacji, jesteśmy jednak wdzięczni, 
że żyjemy w takich czasach, w których mamy 
ciągły dostęp do informacji.

W związku z sytuacją epidemiczną na stronie Politechniki  
Gdańskiej pojawia się wiele komunikatów dotyczących  
funkcjonowania uczelni. 

Wszystkie te informacje są teraz dostępne pod adresem:

https://pg.edu.pl/koronawirus 
 – w języku polskim

https://pg.edu.pl/coronavirus  
– w języku angielskim

Funkcjonowanie PG 
w stanie epidemii 

WSZySTKIE KOMUNIKATy

Prosimy o śledzenie komunikatów i ogłoszeń, które są  
na bieżąco aktualizowane.
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Powyższy wstęp pozwala naświetlić historię 
pewnego szczególnego obiektu, którego 

fakt przechowywania w bogatych zasobach 
Sekcji Historycznej Biblioteki Politechniki 
Gdańskiej może w pierwszej chwili wydawać 
się zaskakujący. Mowa tu o komplecie trzech 
zeszytów zawierających zapis doświadczeń  
z okresu II wojny światowej autorstwa Felik-
sa Markowskiego (1902–1985), adiunkta na 
Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej 
oraz późniejszego profesora i kierownika 
Katedry Budownictwa Wiejskiego Politech-
niki Gdańskiej. Zeszyty są częścią spuścizny 
archiwalnej prof. Markowskiego, obok licznych 
dokumentów o charakterze urzędowym oraz 
prywatnym stanowiąc bogate źródło dla badań 
biografii ich wytwórcy, dziejów Politechniki 
Lwowskiej, a także losów samego Lwowa  
i jego mieszkańców. 

Dzienniki czasu wojny oraz powojenne 
pamiętnikarstwo stanowią szeroko rozwinięty 
gatunek pisarstwa autobiograficznego. Rów-
nież temat życia w okupowanym Lwowie został 
wielokrotnie utrwalony w relacjach i zapiskach 
jego mieszkańców. Dzieło Feliksa Markowskie-
go wyróżnia się jednak na tle wielu znanych 
relacji pod kilkoma względami. Po pierwsze 
jest to ciągłość czasowa zapisów (1939–1944) 

Dziennik Feliksa Markowskiego – nieznane  
źródło do dziejów okupowanego Lwowa

Magdalena Jaszcza
Sekcja Historyczna 
Biblioteki PG

oraz systematyczność ich prowadzenia. Nar-
racja dotycząca Lwowa w przypadku znacznej 
liczby podobnych dokumentów ogranicza 
się do węższego okresu, często do momentu 
wywiezienia autora na Syberię. Prof. Mar-
kowski, podobnie jak większość pracowników 
naukowych Politechniki Lwowskiej, uniknął 
losu tysięcy wysiedlonych mieszkańców miasta 
i pozostał na miejscu jako jednostka przydatna 
do współtworzenia ośrodka nauki, jakim dla 
radzieckiej Ukrainy miał stać się Lwów.

Kolejną cechą dzieła Feliksa Markowskiego 
jest powstawanie zapisków równocześnie do 
opisywanych zdarzeń. Jest to dziennik,  
a nie pamiętnik spisany z perspektywy czasu, 
o treści zmodyfikowanej przez wiedzę nabytą 
w późniejszym okresie lub selekcję materiału 
wynikającą z autocenzury oraz zawodności 
pamięci. Naturalnie dobór wydarzeń, jakie 
znajdują się w dzienniku, i sposób ich opisu 
również musiały być poddane selekcji, jednak 
w tym przypadku można mówić raczej  
o kryterium emocjonalnym jej dokonania (wy-
bór wydarzeń najbardziej istotnych dla autora 
w danym momencie) niż zamierzonej autokre-
acji. Świadczy o tym analiza dokumentu, która 
ujawnia jego intymny charakter i wskazuje, że 
pisany był raczej dla celów prywatnych niż z za-

Politechnika Gdańska może być nazywana jedną ze „spadkobierczyń” 
dawnej Politechniki Lwowskiej. Dzieje obydwu uczelni są ze sobą ściśle 
powiązane poprzez element ludzki – pracowników naukowych, a także 
studentów, którzy w wyniku repatriacji w latach 1945–1946 opuścili 
Lwów i po osiedleniu się w Gdańsku przyczynili się do odbudowy oraz 
uruchomienia tutejszej politechniki. Grono specjalistów ze Lwowa 
stanowiło trzon personelu naukowego powojennej Politechniki Gdańskiej. 
Oprócz swego kapitału naukowego lwowscy repatrianci przywieźli do 
Gdańska prywatny dobytek, mający ułatwić rozpoczęcie życia w nowym 
miejscu osiedlenia. 

Ze zbiorów Sekcji Historycznej

Prosimy o śledzenie komunikatów i ogłoszeń, które są  
na bieżąco aktualizowane.
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miarem ujawnienia go przed szerszą publiczno-
ścią w przyszłości. Tezę tę potwierdza zarówno 
treść i stylistyka tekstu, jak i materiał wybrany 
do prowadzenia pierwszej części dziennika – 
kalendarz kuchenny, w którego rubrykach  
w spontanicznym akcie 1 września 1939 roku 
prof. Markowski zaczął dokumentować zmie-
niającą się z godziny na godzinę sytuację.

Wreszcie, co nie do przecenienia dla badań 
dziejów Politechniki Lwowskiej oraz losów 
związanej z uczelnią społeczności akademic-
kiej, w opisywanym dziele spotykamy narrato-
ra, dla którego ten wątek stanowi jedną  
z ważniejszych sfer życia. Ponadto jest to ob-
serwator-uczestnik, który relacjonuje fakty  
z samego środka wydarzeń. Mamy więc nie-

spotykaną okazję, by z pierwszej ręki poznać 
sytuację, trudności oraz refleksje osoby związa-
nej z lwowską uczelnią zawodowo, towarzysko, 
ale również uczuciowo. 

Zapiski obejmują większość przełomowych 
dla dziejów Lwowa oraz Politechniki Lwowskiej 
wydarzeń, które autor odnotowywał codzien-
nie z kronikarską sumiennością. Krótkie notatki 
wykonane ołówkiem konstruowane były wedle 
schematu, na który składały się opis pogody, 
bieżących wydarzeń w mieście, trudności 
zawodowych lub prywatnych oraz refleksje 
autora na ich temat. Często na końcu nastę-
pował komentarz dotyczący aktualnej sytuacji 
politycznej i militarnej w Europie i na świecie, 
o której informacje pochodziły z wieczornych 

Fot. 1. Profesor Feliks Markowski 

Fot. 2. Strona z dziennika Feliksa Markow-
skiego z zapisami z maja 1941 r. Pierwsza 
część notatek powstała przy użyciu kalenda-
rza kuchennego na rok 1939, zawierającego 
podwójny układ dat w porządku juliańskim  
i gregoriańskim oraz nazwy dni tygodnia  
w języku polskim i ukraińskim
Źródło: Sekcja Historyczna Biblioteki PG

1

2
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wiadomości radiowych oraz, w mniejszym 
stopniu, zasłyszanych ustnych relacji. Autor  
z napięciem śledził rozwój wydarzeń wojen-
nych, których konsekwencje mogły wpłynąć na 
losy jego oraz jego bliskich. 

Praca na Politechnice wspominana jest  
wielokrotnie, jako stały punkt w rozkładzie 
dnia. Po przemianowaniu na Lwowski Instytut 
Politechniczny i rozpoczęciu nauczania pod 
kontrolą władz radzieckich, Markowski, pra-
cując na stanowisku docenta, nadal prowadził 
ćwiczenia z rysunku architektonicznego i wy-
kłady z historii architektury. Wspomina  
o specyfice pracy i zmianach, jakie odczuwała 
kadra dydaktyczna – opóźniających się wypła-
tach pensji czy konieczności nauki języka ukra-
ińskiego. Przywołane są oznaki upolitycznienia 
uczelni: pojawienie się przedstawicieli radziec-
kiej administracji, weryfikacja pracowników od 
kadry naukowej po personel sprzątający czy 
wymagana znajomość doktryny stalinowskiej 
jako warunku rozwoju kariery. W dzienniku 
pojawiają się nazwiska innych pracowników 
naukowych, szczególnie często – prof. Mariana 
Osińskiego, przełożonego i przyjaciela autora 
dziennika. Przedłużająca się przerwa  
w zatrudnieniu spowodowana przejęciem 
uczelni przez władze niemieckie zmusiła autora 
do zatrudnienia się w Referacie Zabytków 
Urzędu Miejskiego, gdzie wykonywał inwen-
taryzację architektoniczną najważniejszych 
obiektów Starego Miasta wraz z opracowaniem 
planów ich odbudowy lub renowacji. Pozosta-
wał w kontakcie z wydarzeniami na uczelni, 
opisując panującą sytuację oraz pomagając  
w zabezpieczaniu jej mienia. Po ponownym 
przejęciu kontroli przez władze radzieckie na 
krótko powrócił do pracy dydaktycznej  
i naukowej.

Kwestią, która zajmowała najwięcej uwagi 
autora dziennika, bezpośrednio wiążącą się  
z tematem zatrudnienia, była troska o zapew-
nienie utrzymania bliskim i zdobycie podsta-
wowych produktów spożywczych. Przyziemne 
aspekty codziennego życia, jak dostęp do żyw-
ności, w warunkach wojny i okupacji stały się 
kluczowe dla wszystkich mieszkańców Lwowa. 
Prof. Markowski mierzył się z nimi codziennie 
jako jedyny żywiciel pięcioosobowej rodziny.  
W okresach szczególnie trudnych – jak wspo-
mniana wyżej przerwa w zatrudnieniu na Poli-
technice – autor opisywał przewlekłe uczucie 
głodu, któremu towarzyszą strach o zdrowie 
bliskich i poczucie bezradności. Wielokrotnie 

opisywał funkcjonowanie systemu reglamen-
tacji towarów oraz trudności z ich nabyciem, 
mimo wielogodzinnego wystawania w sklepo-
wych „ogonkach”. W dzienniku wymienione są 
także alternatywne sposoby zdobywania pie-
niędzy i pożądanych produktów, jak wyprzedaż 
własności prywatnej oraz wymiana towarowa. 
Według relacji autora najbardziej pożądane 
stały się chleb, tłuszcz (masło, słonina) oraz 
drewno na opał. Brak tego ostatniego skutko-
wał wyziębieniem mieszkania Markowskich 
do tego stopnia, że domownicy ogrzewali się, 
pozostając w łóżkach, a zimą ściany w poko-
jach pokrywał szron. Profesor często notował, 
jakie produkty udało mu się kupić, przytaczając 
ich rynkowe ceny, np. zapis z lutego 1942 roku 
podaje koszt 120 zł/kg słoniny, 25–30 zł/kg ka-
szy oraz 20 zł za 1 kg mięsa. Inna notatka  
z tego okresu przytacza informację o wysoko-
ści pobieranego zasiłku – 350 zł za dwa mie-
siące. Autor podaje także jadłospis skromnych 
posiłków przygotowywanych w domu lub spo-
żywanych w miejskich stołówkach. Analiza tych 
zapisów pozwala wysnuć wiarygodne wnioski 
na temat sytuacji materialnej lwowskiej war-
stwy inteligenckiej, której prof. Markowski był 
przedstawicielem. 

Oprócz najbardziej palącej kwestii utrzyma-
nia, w dzienniku znajdziemy wiele faktów doty-
czących innych aspektów codziennego życia  
w omawianym okresie, jak obserwacje doty-
czące przemieszczania się i transportu miej-
skiego. Autor utrwalił także zjawisko plotki  
i pogłoski wymienianych między znajomymi  
i przechodniami jako ważnego źródła infor-
macji w czasach propagandy i ograniczonego 
dostępu do rzetelnych wiadomości. Prof.  
Feliks Markowski relacjonował przebieg waż-
nych dla Lwowa wydarzeń, takich jak walki  
i bombardowania miasta czy proklamowanie 
rządu niepodległej Ukrainy w lipcu 1941 roku. 
Znajdziemy uwagi na temat pojawiających się 
w mieście oddziałów wojsk, ich liczebności  
i uzbrojenia. Autor dziennika obserwował 
zachowania żołnierzy oraz postawy przedsta-
wicieli władz okupacyjnych wobec lwowian 
(Polaków, Ukraińców oraz Volksdeutschów) 
oraz relacje między przedstawicielami poszcze-
gólnych narodowości. Wspominał o prześla-
dowaniach ludności żydowskiej. Oprócz zmian 
zachodzących w mieście pilnie interesował się 
sytuacją militarną i rozwojem wydarzeń wojen-
nych w pozostałych krajach. Niejednokrotnie 
dawał wyraz zaniepokojeniu własnemu i swoich 
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rozmówców, dokumentując w ten sposób na-
stroje społeczne oraz ogólną atmosferę strachu  
i niepewności. Lęk o przyszłość wzbudzały  
w nim tragiczne wydarzenia, takie jak rozstrze-
lanie lwowskich profesorów na Wzgórzach 
Wuleckich, pogłoski o transportach do obozów 
koncentracyjnych i rzezi wołyńskiej. Wszystkie 
te wiadomości sprawiają, że w swym dzienniku 
zawarł nie tylko faktograficzny pejzaż życia  
w okupowanym Lwowie, ale także portret 
psychologiczny jego mieszkańców. 

Zapisy w dzienniku kończą się w ostatnich 
dniach czerwca 1944 roku, nie mamy więc 
możliwości poznania przebiegu akcji „Burza” 
czy późniejszej repatriacji z perspektywy 

autora. Trudno wnioskować, czy był to wynik 
decyzji Feliksa Markowskiego czy kolejna część 
dziennika uległa zniszczeniu. Warto jednak na 
koniec oddać głos twórcy dziennika w jednym 
z końcowych wpisów – fragmencie opisującym 
m.in. sytuację uczelni oraz grabież przez Niem-
ców skarbów kultury krótko przed ich wycofa-
niem na Zachód:
„17.03.1944 r. Solidny mróz, potem odwilż  
w promieniach słońca. Przedpołudniem po-
rządkowaliśmy z prof. Osińskim książki  
w gabinecie Katedry Budowy Miast i w maga-
zynie Biblioteki głównej. Wielu sądzi, że książki 
te nie ocaleją… w gmachu biblioteki. «Jak to się 
świetnie będzie tygodniami paliło, gdy bomba 
gwizdnie». Archiwum miasta Lwowa wywiezio-
ne już jest w Tyńcu, zbiory Ossolineum  
i Pawlikowskich składają w pakach cenniejsze 
rękopisy i starodruki, aby wagonem 15-tono-
wym wywieźć to – na Wawel. Dowiedziałem się 
o tym, przepisując «Lustrację Niskiego Zamku 
we Lwowie z 1765 r.» Trzeba mieć lekkiego 
bzika, by dziś takie rzeczy czynić, gdy inni się 
pakują, samoluby bez ustanku na zachód wieją, 
a naszą Uczelnię […] na posiedzeniu Dyrektora 
z Dziekanem postanowiono zamknąć z dniem 
30 marca […] Do 30go dziekani mają przedło-
żyć Dyrekcji wykaz pracowników, którzy mają 
zamiar zgłosić się do dyspozycji władz GG 
[Generalnego Gubernatorstwa – przyp. aut.] 
(przyczem rodziny mają tutaj pozostać). Takie 
postawienie sprawy ułatwi nam… nieskorzysta-
nie z oferty Dyrekcji”. 

Uzupełnieniem szczegółowych i wszech-
stronnych informacji z dziennika prof. Markow-
skiego są pozostałe dokumenty z jego kolekcji 
wytworzone w okresie wojennym – przykłady 
korespondencji, szkice grobów żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych w obronie miasta, 
karta z nazwiskiem kandydata do delegatur 
w czasie wyborów Zgromadzenia Ludowe-
go Zachodniej Ukrainy, treści wykładów dla 
studentów, zbiór kartek żywnościowych na 
artykuły spożywcze. Kolekcja Feliksa Markow-
skiego stanowi bogate źródło dla badania nie 
tylko biografii jej wytwórcy, ale także dziejów 
Politechniki Lwowskiej oraz wielu aspektów 
życia we Lwowie do 1945 roku. Z pewnością 
jest to materiał o znacznym potencjale do wy-
korzystania w dalszych badaniach naukowych, 
wystawach i działaniach edukacyjnych.

Fot. 3. Legitymacja pracownicza Feliksa Markowskiego wystawiona przez władze 
Lwowskiego Instytutu Politechnicznego 9 stycznia 1945 r. 

Fot. 4. Niezrealizowane kartki żywnościowe na mięso, wydane przez niemieckie 
władze okupacyjne Lwowa, kwiecień 1944 r. 
Źródło: Sekcja Historyczna Biblioteki PG
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Po raz kolejny powróciły wspomnienia z lat 
studenckich. Magisterskie studia dzienne 

na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Tech-
nologicznym ukończyło w roku 1974 łącznie 150 
absolwentów. Były to dwa roczniki: 1968–1974 
(te studia trwały 11 semestrów, a obrony dy-
plomów odbyły się głównie wiosną 1974 r.) oraz 
1969–1974 – kiedy po raz pierwszy studiowali-
śmy planowo 5 lat, a prace dyplomowe finalizo-
wano jesienią 1974 roku.

W tym okresie na Politechnice Gdańskiej 
były dwa wydziały mechaniczne – nasz Wy-
dział Mechaniczny Technologiczny oraz drugi 
Wydział Budowy Maszyn. Dziekanem naszego 
był prof. Romuald Dziewanowski, a prodzieka-
nami doc. dr inż. Marian Jakubiec i doc. dr hab. 
inż. Andrzej Osiecki. Na Wydziale MT zamiast 
katedr były dwa instytuty, które dzieliły się na 
zakłady. Dyrektorem Instytutu Technologii Ma-
teriałów Maszynowych i Spawalnictwa był prof. 
Mieczysław Myśliwiec. W skład tego instytutu 

wchodziły 2 zakłady: Zakład Technologii Metali 
i Metaloznawstwa (kierownik – prof. Andrzej 
Zimniak) oraz Zakład Spawalnictwa (kierownik 
– prof. Leon Dreher). Instytutem Technologii 
Budowy Maszyn kierował do 1972 roku prof. 
Ryszard Siemiński, a od 1973 roku doc. dr inż. 
Mieczysław Feld. W skład Instytutu Technologii 
Budowy Maszyn wchodziły wtedy 3 zakłady: 
Zakład Obrabiarek i Obróbki Metali Skrawa-
niem (kierownik – prof. Romuald Kolman), 
Zakład Technologii Maszyn (kierownik – z-ca 
prof. mgr inż. Stanisław Miłoś) oraz Zakład Ma-
szyn i Urządzeń do Drewna i Tworzyw Sztucz-
nych (kierownik – prof. Ryszard Siemiński). Na 
Wydziale MT uruchamiane były w tym czasie 
następujące specjalności: 
• obrabiarki, narzędzia i technologia budowy 

maszyn;
• technologia obróbki plastycznej i metalo-

znawstwo;
• urządzenia i technologia spawalnictwa;

45 lat minęło – kolejne spotkanie technologów 
na Wydziale Mechanicznym

Adam Barylski
Wydział Mechaniczny

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego, którzy studiowali na Politechnice Gdańskiej w latach 
1968–1974, jest już za nami.

Tradycyjne zdjęcie na scho-
dach przed wydziałem
Fot. ze zbiorów prywatnych
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• maszyny i urządzenia do drewna;
• maszyny do tworzyw sztucznych i gumy.

22 listopada 2019 roku nasze spotkanie po 
latach rozpoczęło się uroczyście w sali Rady 
Wydziału Mechanicznego. Dr hab. inż. Dariusz 
Fydrych wygłosił okolicznościowy wykład pt. 
„Problemy spawania”, odbyła się prezentacja 
obecnego wydziału i wręczenie okoliczno-
ściowych dyplomów przez dziekana prof. 
Adama Barylskiego. Wspominano naszych 
wychowawców i profesorów, nie zapomniano 
też o odśpiewaniu ośmiu zwrotek „Hymnu 
Technologów”. W spotkaniu wziął również 
udział Przewodniczący Zarządu SAPG mgr inż. 
Krzysztof Dolny. 

Podczas uroczystości połączył się zdalnie 
z nami wietnamski kolega Nguyen Quang 
Hung, aktywny działacz Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Wietnamskiej i Stowarzyszenia Absol-
wentów Politechniki Gdańskiej w Hai Phongu. 
Była to nasza ostatnia rozmowa z Hungiem. 
Wkrótce nadeszła smutna wiadomość o jego 
odejściu. Z oddali pożegnaliśmy naszego wspa-

niałego kolegę i przyjaciela, absolwenta  
z wiosny 1974 roku. 

Po zwiedzeniu dziedzińców oraz wspólnych 
zdjęciach na schodach Gmachu Głównego PG 
i tradycyjnie na schodach wydziału, udaliśmy 
się na część mniej oficjalną. W DW Rzemieślnik 
ciekawe indywidualne rozmowy przy muzyce 
trwały do późnych godzin nocnych. Rozmawia-
liśmy o życiu na emeryturze i tym często już 
minionym – zawodowym, a także o indywi-
dualnych pasjach, wspominając przy tym 
czas trudnych studiów, ale i świętowania na 
odradzających się i corocznie hucznie obcho-
dzonych Neptunaliach. 

Nad całością przygotowań i przebiegiem 
zjazdu czuwali koledzy: Bogdan Lubiński, 
Wojciech Kiełczyński, Piotr Karpisiak i Adam 
Barylski. W spotkaniu wzięło udział ogółem 64 
koleżanek i kolegów. Było to bardzo udane i jak 
zawsze nieco sentymentalne spotkanie, które 
planujemy powtórzyć za cztery lata z okazji 50. 
rocznicy ukończenia studiów.

Tak kończyliśmy studia 
wiosną 1974 r.
Fot. ze zbiorów prywatnych
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Władze Wydziału Chemicznego PG i Kate-
dry Chemii Analitycznej planowały wiele 

inicjatyw, które w odpowiedni sposób miały 
upamiętnić śp. prof. Jacka Namieśnika. Część  
z nich nie mogła być zrealizowana, część zosta-
ła zrealizowana w nieco innej (ze względu na 
warunki zewnętrzne) formie.

W dniu 14 kwietnia o godzinie 10:00  
w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Gdańsku Wrzeszczu odprawiona została 
msza święta za śp. rektora PG prof. Jacka 
Namieśnika. Z kościołem tym rektor PG utrzy-
mywał przyjazne relacje, często wspomagał go 
w awaryjnych sytuacjach, delegując odpowied-
nich pracowników uczelni. Z kolei proboszcz 
tej parafii, ksiądz Marek Kożak, uczestniczył 
praktycznie w każdym uroczystym posiedzeniu 
Senatu PG, bezpośrednio po śmierci rektora 
odprawił w tym kościele dla całej społeczności 
akademickiej mszę świętą w intencji zmarłego, 
a później miały miejsce jeszcze dwie msze, tzw. 
miesięcznice.

Pierwsza 
rocznica śmierci 
prof. Jacka Namieśnika

Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny

14 kwietnia minął rok od śmierci 
prof. Jacka Namieśnika, rektora PG  
i kierownika Katedry Chemii 
Analitycznej Wydziału Chemicznego 
PG. Rok zmian, ale i wielu nowych, 
niespodziewanych wyzwań.

– Nie pamiętam już mojego pierwszego spotkania 
z prof. Jackiem Namieśnikiem – musiało to być na 
studiach. Nie pamiętam pierwszego spotkania  
z Jackiem – musiało to być, jak tylko rozpoczyna-
łam pracę na Wydziale Chemicznym. Ale dosko-
nale pamiętam moje ostatnie spotkanie z Nim. 
Przyszedł w piątek do pokoju i… siedzieliśmy, 
rozmawiając, godzinę. Niewiarygodne, bo zwykle 
spotkania trwały minuty. Pamiętam wszystko, co 
mi powiedział. Dopilnowałam wszystkich spraw 
tak, jak prosił.
A teraz, kiedy jestem w pracy i rozglądam się, 
widzę Jego decyzje: Luwr, przejścia podziemne, 
Audytorium Chemiczne i tyle innych. Tylko to 
puste Jego miejsce w katedrze boli. Ale i ono zna-
cząco wybrzmiewa słynnym: „Do roboty!”.

Agata Kot-Wasik

– Jacku, pamiętam jak kiedyś (pewnie lat temu 10 
albo i więcej) mówiłeś, że kierowanie takim ze-
społem jak nasza katedra to nie „bułka z masłem”. 
Słuchając wtedy tej opinii i ufając Ci, pomyślałem: 
oby jak najdłużej nie przyszło mi tego doświad-
czyć. Pamiętam zresztą, że gdzieś kiedyś na 
forum powiedziałem, że nie chciałbym piastować 
tej funkcji. Miałeś o to do mnie pretensje.  
Ot, przekorny los. Nie przypuszczałem, że nastąpi 
to tak szybko. Fakt, miałeś rację, chociaż satys-
fakcja z tego, że mimo wszystko całość się jakoś 
kręci, jest wielka (może i dzięki rozpędowi, który 
pozostał jeszcze po Tobie).
Jacku, Szefie, Mistrzu, jestem pewien, że tam, 
gdzie jesteś, zajmujesz się czymś nowym, czymś, 
co wymaga wyzwań, bo przecież Ty nigdy nie dał-
byś rady być bezczynnym. Patrz na swoją katedrę 
i przesyłaj nam tę dobrą energię.

Piotr Konieczka

Fot. Krzysztof Krzempek
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Msza święta w pierwszą rocznicę śmierci 
została nagrana i można ją obejrzeć na kanale 
YouTube pod linkiem: https://www.youtube.
com/user/politechnikagdanska.

Ze śp. prof. Jackiem Namieśnikiem kojarzą 
się liczne inwestycje zrealizowane za czasów 
Jego dziekańskich kadencji. Wymienić można 
chociażby Minicentrum Konferencyjne (popu-
larny „Luwr”), przejścia podziemne łączące trzy 
sąsiadujące budynki Wydziału Chemicznego 
czy renowację Audytorium Chemicznego. 
Było to na pewno impulsem do ustanowienia 
z inicjatywy dziekan prof. Agaty Kot-Wasik 
Nagrody im. Profesora Jacka Namieśnika za 
wyróżniającą działalność o charakterze pro-
rozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej. Nagroda będzie wręcza-
na corocznie i będzie to nagroda indywidualna 
przyznawana za, jak to można przeczytać  
w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Chemiczne-
go nr 2/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, „osią-
gnięcia, które przynoszą szczególne i wymierne 
korzyści Wydziałowi”.

Także z inicjatywy władz wydziału zebrane 
zostały wspomnienia o śp. prof. Jacku Namie-
śniku pracowników i doktorantów z wydziału, 
które pojawiły się na stronie domowej WCh. 
Dodatkowo zostaną one opublikowane  
w specjalnym numerze „Biuletynu Dziekana”, 
który Profesor stworzył jako dziekan Wydziału 
Chemicznego: https://chem.pg.edu.pl/wy-
dzial/zycie-wydzialu/biuletyn-dziekana.

Z kolei w Katedrze Chemii Analitycznej 
otwarte zostanie laboratorium (jak tylko sytu-
acja pozwoli) wyposażone w sprzęt zakupiony 
z grantu aparaturowego, który uzyskał prof. 
Namieśnik. Grant jest realizowany w Katedrze 
Chemii Analitycznej już po odejściu Profesora. 
Zakupione zostały urządzenia analityczne  
o wartości 4,5 mln zł, planowany jest jeszcze 
zakup urządzeń za kolejne 700 tys. zł.

Jacku, Szefie, Mistrzu, wciąż jesteś z nami  
i długo będziesz obecny w naszej pamięci!

– Drogi Szefie! Całe moje życie zawodowe wiąże się 
z Tobą i Katedrą Chemii Analitycznej. Pamiętam 
dokładnie, jak przeszło 18 lat temu  
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powiedziałeś do 
mnie: „Czy Pani wie, że praca ze mną nie należy do 
łatwych?”. Nie wiedziałam, bo studia kończyłam 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Praca od 
5:30, wymagający Szef, nowe wyzwania i obowiąz-
ki. Chemia, z którą miałam do tej pory niewiele 
wspólnego. Teraz już wiem, praca z Tobą, Szefie, 
nie należała do łatwych, ale zawsze dawała mi 
sporo satysfakcji i zadowolenia. Minął już rok od 
Twojej śmierci, a ja nadal, gdy słyszę męskie kroki  
w podbitych butach na korytarzu, odwracam 
głowę w stronę drzwi. Twój kubek, zapasy czystka 
nadal stoją na półce. Wiem, że stamtąd, gdzie 
teraz jesteś, zerkasz czasem na nas tu i pełnym 
powagi głosem mówisz: „Do roboty!”.

Patrycja Szpinek

– Pierwszy raz pojawiłam się w gabinecie ówcze-
snego dziekana Wydziału Chemicznego Jacka 
Namieśnika z prośbą o przyjęcie mnie na studium 
doktoranckie. To był skok na głęboką wodę, jako że 
nie byłam absolwentką tego wydziału i nikogo tu 
nie znałam. Jednak od razu dostałam odręcznie na-
pisane wskazówki, gdzie i jak mam załatwić spra-
wy rekrutacji. Potem te odręczne notatki towarzy-
szyły mi, jak zresztą nam wszystkim, w codziennej 
pracy z prof. Namieśnikiem i nawet wtedy, kiedy 
elektroniczne formy kontaktu stały się dla nas 
wszystkich codziennością, często otrzymywaliśmy 
mailem zdjęcia takiej odręcznej notatki.

Ewa Klugmann-Radziemska

 

– Rok mija, jak odszedł od nas prof. Jacek Namie-
śnik, ale wciąż jeszcze nie jest dla mnie oczywiste, 
że nie można Go już zastać wczesnym rankiem 
przy długim stole w laboratorium przylegającym 
do Jego skromnego gabinetu. Nawet będąc rek-
torem, miał tam czas dla wszystkich. To była Jego 
szczególna cecha – otwartość i szczerość, niezależ-
nie od stanowiska i tytułu rozmówcy. Z pewnością 
wiele osób, w tym i ja, zawdzięcza Mu przyspie-
szenie kariery naukowej, gdyż potrafił ocenić, na 
co kogo stać i wtedy często i czasem dosadnie 
przypominał, że już czas, aby złożyć rozprawę 
habilitacyjną czy wniosek profesorski. Przejścia 
podziemne i „Luwr” ciągle mi Go przypominają. 
Miewam poranne wykłady w sali seminaryjnej 011 
w podziemiu i zdarzało się, że niespodziewanie 
otwierał drzwi po drodze do dziekanatu i kon-
trolował, czy frekwencja jest zadowalająca. Dbał 
o studentów, to fakt. Dbał o pracowników. Nie 
oszczędzał siebie. Szkoda i żal.

Józef Haponiuk

 

– Na początku drugiego roku studiów doktoranc-
kich, podczas jednej ze „spowiedzi”, szczęśliwa 
i dumna, pochwaliłam się prof. Namieśnikowi, 
że obroniłam pracę magisterską na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii. Profesor odpowiedział 
entuzjastycznie: „Gratuluję sukcesu. Cieszę się, że 
teraz będziesz mogła się w pełni poświęcić pracy 
naukowej”.

Magdalena Fabjanowicz

 

– Pamiętam pierwsze spotkanie z Szefem. Odbyło 
się w jego gabinecie. Wezwał mnie, by poinfor-
mować, że pomimo iż nie jest moim promotorem, 
chętnie będzie wysłuchiwał moich dokonań 
naukowych na tzw. spowiedzi. Dodał też, bym się 
aż tak nie bała (oj, byłam mocno zestresowana 
tym wezwaniem na „dywanik”), bo ma słabość do 
imienia Justyna. Powiedział też: „Jak będziesz tak 
fajna jak moja córka, to się dogadamy”.

Justyna Płotka-Wasylka

Pierwszy dzień studiów doktoranckich zaczęłam 
od wezwania do rektoratu. Kiedy nieco zdenerwo-
wana pojawiłam się "na dywaniku", okazało się, 
że chodzi o pisanie publikacji. Dostałam nawet 
politechniczny termos "żeby dobrze mi się pisało 
jesienią".

Kaja Kalinowska
 

- Pan Profesor Jacek Namieśnik - mój Szef - to była 
jedyna w swoim rodzaju osoba. Będąc jeszcze 
na doktoracie miałam przyjemność podróżować 
z Profesorem Namieśnikiem jako kierowcą do 
Warszawy. Szef miał, delikatnie mówiąc, bar-
dzo dynamiczny sposób jazdy. Zdarzało się mu 
przejechać na "późnym pomarańczowym" czy 
ominąć wysepkę na drodze, przeciwległym pasem 
ruchu. Ale pozwalał na przykład ustawić stację 
radiową według preferencji pasażerów, ponieważ 
jak to Profesor stwierdził " ma ustawione jedno 
radio i nie wie jak zmienić stację na inną". Była to 
wyjątkowo miła podróż, której nigdy nie zapomnę. 
Wracam do niej pamięcią nie raz, zawsze mając 
uśmiech na twarzy.

To był ogromny zaszczyt poznać i móc pracować z 
Profesorem Namieśnikiem.

Małgorzata Rutkowska

 Dla młodych naukowców Profesor Jacek Na-
mieśnik był nie tylko wielkim autorytetem, ale 
również, a może przede wszystkim, inspiracją, 
ogromnym wsparciem oraz motywacją. Inspiracją, 
ponieważ na każdym kroku pokazywał nam, że wy-
znaczanie sobie ambitnych celów i wytężona praca 
w dążeniu do nich prędzej czy później zakończy się 
nagrodą. Ogromnym wsparciem, ponieważ słysząc 

– Drogi Szefie! Całe moje życie zawodowe wiąże się z Tobą  
i Katedrą Chemii Analitycznej. Pamiętam dokładnie, jak prze-
szło 18 lat temu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powie-
działeś do mnie: „Czy Pani wie, że praca ze mną nie należy do 
łatwych?”. Nie wiedziałam, bo studia kończyłam na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii PG. Praca od 5:30, wymagający Szef, 
nowe wyzwania i obowiązki. Chemia, z którą miałam do 
tej pory niewiele wspólnego. Teraz już wiem, praca z Tobą, 
Szefie, nie należała do łatwych, ale zawsze dawała mi sporo 
satysfakcji i zadowolenia. Minął już rok od Twojej śmierci,  
a ja nadal, gdy słyszę męskie kroki w podbitych butach na ko-
rytarzu, odwracam głowę w stronę drzwi. Twój kubek, zapasy 
czystka nadal stoją na półce. Wiem, że stamtąd, gdzie teraz 
jesteś, zerkasz czasem na nas tu i pełnym powagi głosem 
mówisz: „Do roboty!”.

Patrycja Szpinek

– Pierwszy raz pojawiłam się w gabinecie ówczesnego dzieka-
na Wydziału Chemicznego Jacka Namieśnika z prośbą o przy-
jęcie mnie na studium doktoranckie. To był skok na głęboką 
wodę, jako że nie byłam absolwentką tego wydziału i nikogo 
tu nie znałam. Jednak od razu dostałam odręcznie napisane 
wskazówki, gdzie i jak mam załatwić sprawy rekrutacji. 
Potem te odręczne notatki towarzyszyły mi, jak zresztą nam 
wszystkim, w codziennej pracy z prof. Namieśnikiem i nawet 
wtedy, kiedy elektroniczne formy kontaktu stały się dla nas 
wszystkich codziennością, często otrzymywaliśmy mailem 
zdjęcia takiej odręcznej notatki.

Ewa Klugmann-Radziemska

 

– Rok mija, jak odszedł od nas prof. Jacek Namieśnik, ale 
wciąż jeszcze nie jest dla mnie oczywiste, że nie można Go 
już zastać wczesnym rankiem przy długim stole w labora-
torium przylegającym do Jego skromnego gabinetu. Nawet 
będąc rektorem, miał tam czas dla wszystkich. To była Jego 
szczególna cecha – otwartość i szczerość, niezależnie od 
stanowiska i tytułu rozmówcy. Z pewnością wiele osób,  
w tym i ja, zawdzięcza Mu przyspieszenie kariery naukowej, 
gdyż potrafił ocenić, na co kogo stać i wtedy często i czasem 
dosadnie przypominał, że już czas, aby złożyć rozprawę 
habilitacyjną czy wniosek profesorski. Przejścia podziem-
ne i „Luwr” ciągle mi Go przypominają. Miewam poranne 
wykłady w sali seminaryjnej 011 w podziemiu i zdarzało się, 
że niespodziewanie otwierał drzwi po drodze do dziekanatu 
i kontrolował, czy frekwencja jest zadowalająca. Dbał o stu-
dentów, to fakt. Dbał o pracowników. Nie oszczędzał siebie. 
Szkoda i żal.

Józef Haponiuk

 

– Na początku drugiego roku studiów doktoranckich, pod-
czas jednej ze „spowiedzi”, szczęśliwa i dumna, pochwaliłam 
się prof. Namieśnikowi, że obroniłam pracę magisterską na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Profesor odpowiedział 
entuzjastycznie: „Gratuluję sukcesu. Cieszę się, że teraz 
będziesz mogła się w pełni poświęcić pracy naukowej”.

Magdalena Fabjanowicz
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Aktualna trudna dla nas wszystkich sytuacja 
epidemiczna spowodowała wiele zjawisk 

społecznych, które zapewne przez wiele lat 
będą przedmiotem analiz naukowych. Komu-
nikacja osobista została w znaczącej mierze 
zastąpiona komunikacją zdalną, realizowaną 
za pośrednictwem Internetu. Politechnika 
Gdańska dość szybko przystosowała się do tej 
niezwyczajnej, niespodziewanej dla wszystkich 
rzeczywistości, wprowadzając tam, gdzie to 
tylko możliwe, zdalne nauczanie. Ta nowa rze-
czywistość nie pozostała bez wpływu na język 
używany przez nas na co dzień. Niektórych 
wyrazów używamy dużo częściej niż przedtem, 
inne wychynęły na światło dzienne z mrocz-
nych technologicznych nisz, w których odnaj-
dywane były tylko przez wtajemniczonych.

Do pierwszej grupy bez wątpienia należy 
słowo wideo. Właściwie teraz wszystko, co 
dotyczy kontaktów międzyludzkich, jest wideo: 
spotkania, szkolenia, konferencje, wykłady 
itp. Samo słowo wideo ma kilka form grama-
tycznych. Po pierwsze wideo to rzeczownik 
oznaczający magnetowid – nieużywane już dziś 
taśmowe urządzenie do nagrywania dźwięku  
i obrazu. W tym znaczeniu bywało odmieniane 
przez przypadki, ale tylko w liczbie mnogiej: 
widea, o wideach itd. W drugiej formie jest to 
przymiotnik występujący zazwyczaj po rze-
czowniku, jak w wyrażeniu gra wideo. W formie 
trzeciej, tej, która nas najbardziej interesuje, 
wideo jest przedrostkiem dookreślającym 
następujący po nim rzeczownik. I tu pojawia 
się problem ortograficzny: jak to pisać – razem, 
rozdzielnie czy z łącznikiem. Spotykane są 
wszystkie trzy formy, np. wideokonferencja, 
wideo konferencja i wideo-konferencja. Która 
z nich jest poprawna? Śpieszę donieść, że tylko 
ta pierwsza. Wynika to z ogólnej zasady, że  
w języku polskim przedrostki piszemy z reguły 
łącznie z rzeczownikami, poza drobnymi wyjąt-
kami, które jednak z tematem tego felietonu 
nie mają nic wspólnego, dlatego je pominę. 
A zatem podobnie napisalibyśmy: minikonfe-

Język w czasach zarazy

Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki

– Pamiętam pierwsze spotkanie z Szefem. Odbyło się  
w jego gabinecie. Wezwał mnie, by poinformować, że pomi-
mo iż nie jest moim promotorem, chętnie będzie wysłuchi-
wał moich dokonań naukowych na tzw. spowiedzi. Dodał też, 
bym się aż tak nie bała (oj, byłam mocno zestresowana tym 
wezwaniem na „dywanik”), bo ma słabość do imienia Justyna. 
Powiedział też: „Jak będziesz tak fajna jak moja córka, to się 
dogadamy”.

Justyna Płotka-Wasylka

– Wydaje się, że każdy z nas powinien mieć dwóch ojców,  
a właściwie troje rodziców. Można powiedzieć, że powin-
niśmy mieć jak najdłużej rodziców biologicznych, którym 
zawdzięczamy nasze istnienie, trudy wychowawcze, ukształ-
towanie cech charakteru, którzy pełnią nad nami trudną 
opiekę przez całe swoje życie… i to mówiąc w bardzo dużym 
skrócie. Patrząc na wszelkie aspekty życiowe, dobrze byłoby, 
aby w relatywnie niedługim czasie, kilka czy kilkanaście lat 
po ukończeniu pełnoletniości, człowiek spotkał na swojej 
drodze prawdziwego Przyjaciela. Osobę, którą bez wahania 
będzie mógł nazwać swoim trzecim Rodzicem. Poznając 
świat, dobrze jest mieć przy sobie mentora, który w swojej 
nieskończonej życzliwości pomoże, ukierunkuje w działaniu 
czy zwyczajnie podpowie, co zrobić w kwestiach zawodo-
wych i w życiu prywatnym. Prof. Jacek Namieśnik był takim 
właśnie Rodzicem. Sam odniósł wiele sukcesów i jest Ojcem 
sukcesów wielu osób. Był Przyjacielem osób, które znał i spo-
tykał na swojej drodze. Kierował się w życiu sprawdzonymi 
zasadami, za pomocą których pozytywnie i szeroko kreował 
rzeczywistość. Jego brak jest przez cały czas niezmiernie 
odczuwalny. Z drugiej jednak strony Jego lekcje i nauki pozo-
stały. Profesor nadal żyje w naszych sercach.

Tomasz Dymerski

– Nie chodziło nam o to, żeby się zasmucać. Chcieliśmy  
– w rocznicę tak nagłej i tak niespodziewanej śmierci  
prof. Jacka Namieśnika – przywołać wspomnienia. Nie po to, 
aby rozdrapywać ból, ale po to, aby wspomnieć Wspaniałego 
Człowieka – niezwykłego dziekana, JM Rektora Politechniki 
Gdańskiej – uznając, że wspomnienia to dar – łączą nas tu 
na dole z tymi tam na górze. Koją ból, przywołują uśmiech, 
potrafią czynić cuda. Pielęgnujmy je, przywołując w myślach 
bliskich naszym sercom. Tulmy mocno w myślach tych już 
nieobecnych – rodzinę, szefów, sąsiadów, kolegów z pracy, 
znajomych z widzenia.

Z pewnością dla wielu z nas śp. Jacek Namieśnik był tym kimś 
ważnym, o którym warto pamiętać i warto wspominać. Dzię-
kujemy za wszelkie przesłane nam Wasze wspominki.

Dziekan Wydziału Chemicznego Agata Kot-Wasik  
wraz z kolegium dziekańskim



32 4 / 2 0 2 0PISMO PG

FELIETON

Źródło: freepik.com

pienia przewodzi słowo webinarium. Nietrudno 
się domyślić, że powstało ono z połączenia 
skrótowca web oznaczającego sieć WWW 
ze słowem seminarium. Swoje źródło bierze 
oczywiście z języka angielskiego, w którym 
połączono web z seminar. W „Oxford Learner’s 
Dictionaries” (oxfordlearnersdictionaries.
com) pod hasłem webinar znajdujemy nastę-
pujące wyjaśnienie: «a presentation or seminar 
(= a meeting for discussion or training) that 
is conducted over the Internet». Ciekawe, że 
hasła webinarium nie znajdziemy w „Słowniku 
języka polskiego PWN”, choć w poradni języ-
kowej tegoż wydawnictwa jest ono wyjaśniane 
jako „seminarium przeprowadzane online”. 
Użycie terminu online w tym wyjaśnieniu też 
budzi zaciekawienie. Drążąc dalej, z tegoż 
słownika dowiadujemy się, że online znaczy 
to samo co «dokonywany za pośrednictwem 
sieci komputerowej, głównie Internetu». Czyli, 
podsumowując, webinarium to seminarium 
przeprowadzane za pośrednictwem Internetu. 

Webinaria stały się ostatnio bardzo popu-
larne, gdyż stanowią dość łatwą do zorganizo-
wania i przeprowadzenia formę zdalnych zajęć 
dydaktycznych. Pod względem językowym 
webinarium sprawia jednak pewne kłopoty. 
Chodzi o odmianę przez przypadki. Natrafiłem 
na dwa sposoby odmiany słowa webinarium. 
Pierwszy z nich wzoruje się na odmianie słowa 
seminarium, a więc w liczbie pojedynczej webi-
narium we wszystkich przypadkach, a w liczbie 
mnogiej odpowiednio: webinaria, webinariów, 
webinariom, webinaria, webinariami, webina-
riach i webinaria. Drugi sposób polega na bez-
pośrednim odmienianiu angielskiego webinar. 
Niestety, ten właśnie sposób zastosowano  
w polskiej wersji oprogramowania obsługują-
cego webinaria. Ze zdziwieniem graniczącym 
z zażenowaniem czytam, czy na pewno chcę 
wyjść z webinaru i jaka jest moja opinia  
o webinarze. Mam nadzieję, że nikt z nauczy-
cieli i studentów korzystających z webinariów 
nie przejmie tej brzydkiej maniery i pozostanie 
przy odmianie poprawnej. 

rencja, superkonferencja, ekstrakonferencja 
(cokolwiek miałoby to znaczyć) itd. A zatem 
tylko: wideokonferencja, wideoszkolenie, 
wideospotkanie, wideorozmowa itp. 

Jest tylko jedno słowo w języku polskim,  
w którym po wideo stawiamy łącznik: wideo-
-art. Według „Encyklopedii PWN” (encyklo-
pedia.pwn.pl) wideo-art to «sztuka wideo, 
forma twórczości artystycznej wykorzystująca 
telewizyjną technikę rejestracji i przekazywania 
obrazu». Ci z Państwa, którzy odwiedzili kiedyś 
muzeum sztuki współczesnej, musieli natrafić 
na tzw. instalacje wideo (czyli wideoinstalacje), 
będące dziełami wideo-artu. Ten łącznik bierze 
się z wersji angielskiej pisanej video-art, a wy-
stępuje dlatego, że termin wideo-art występuje 
bardzo rzadko i nie jest w pełni przyswojony 
przez polszczyznę. 

Drugiej grupie słów wspomnianych na 
początku tego felietonu, tej niszowej, bez wąt-
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Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia premierowego wykonania 
utworu „you Rise Me Up” nagranego zdalnie przez Akademicki Chór 
Politechniki Gdańskiej. 

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej 
z pierwszym wirtualnym nagraniem 

Opracowała
Barbara Kuklińska-Nowak
Dział Promocji

Premiera nagrania odbyła się 19 kwietnia. Wspólny występ artystów, którzy pracują we 
własnych domach, nie był prostym przedsięwzięciem. Próby online, wiele etapów ob-
róbki i synchronizacji przesłanych przez wykonawców nagrań. Z oddzielnych, solowych 
wersji wyszedł chóralny utwór z towarzyszeniem fortepianu i oboju.

 – Artysta, który przestaje tworzyć, przestaje być artystą. Akademicki Chór Politechniki 
Gdańskiej, najstarsza artystyczna organizacja studencka na Politechnice Gdańskiej, 
pomimo obecnej sytuacji nie zaprzestał swojej działalności. Zbieramy się, pracujemy 
i tworzymy. Oto pierwszy „produkt” naszej wirtualnej pracy – tłumaczy ideę nagrania 
prof. Mariusz Mróz, dyrygent chóru. – Zrobiliśmy to dla Państwa, aby dać Wam odrobinę 
wytchnienia, radości, uśmiechu, nadziei i wiary w lepszą przyszłość. Dzięki temu, że mamy 
udział w kulturze – jako twórcy i odbiorcy – łatwiej żyć, łatwiej stawiać czoła codziennym 
wyzwaniom.

Nagranie dostępne jest na kanale YouTube Akademickiego Chóru PG. 



Politechnika Gdańska PomaGa  
w walce z koronawirusem
Specjalistyczne stanowisko do zdalnego i zbiorczego pomiaru temperatury wszystkich osób 
wchodzących do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego („Pismo PG” nr 3/2020, s. 20)

300 przyłbic od pracowników Wydziału Mechanicznego dla personelu Uniwersyteckiego  
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (czytaj s. 8) 

Adaptacja masek przez pracowników Wydziału Mechanicznego (czytaj s. 10) 

Bus z darami dla pracowników UCK, m.in. 10 tys. par jednorazowych rękawiczek, płyny  
dezynfekcyjne, rozpuszczalniki laboratoryjne, pipety, strzykawki, ręczniki jednorazowe  
oraz liczne materiały biurowe 

Zbiórka środków pod hasłem „#DrugiePłuca – Respiratory do walki z COVID-19” (czytaj s. 20) 

Produkcja płynu dezynfekującego na użytek uczelni oraz dla szpitali i potrzebujących  
instytucji – do tej pory przekazano 572 litry płynu dezynfekującego 

Szycie maseczek bawełnianych – Dział Gospodarczy PG szyje bawełniane maseczki ochronne, 
które będą przekazane potrzebującym jednostkom szpitalnym


