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z³onkowie Zespo³u Redakcyjnego PISMA PG rozpo
czêli pracê 17 marca 1993 r. na mocy aktów powo³ania
wrêczonych przez prof. dr. hab. in¿. Edmunda Wittbrodta, ówczesnego rektora. Zakoñczono tym wielomiesiêczny proces dojrzewania idei w³asnego czasopisma Politechniki Gdañskiej 
elementu szerzej rozumianych dzia³añ public relations, obejmuj¹cych wówczas tak¿e cotygodniow¹ audycjê radiow¹ emitowan¹ ze studia rozg³oni Arnet. Przyjêto, ¿e autentyczny g³os
spo³ecznoci akademickiej nie powinien byæ G³osem Politechniki, redagowanym dot¹d w naszym imieniu przez wynajêtych
dziennikarzy gazet trójmiejskich. Tym pionierskim przedsiêwziêciom stawiaj¹cym na samodzielnoæ i samorz¹dnoæ towarzyszy³o ryzyko niepowodzenia, gdy¿ obawa o niedostatek
tekstów, poniek¹d uzasadniona na politechnice, oraz amatorskie ambicje, mog³y sprawiæ, ¿e produkt bêdzie w¹t³y i nietrwa³y, staj¹c siê ¿erem dla nieprzychylnych. Przyjêto wiêc, ¿e
Zespó³ Redakcyjny utworz¹ osoby pisuj¹ce, a jego sk³ad bêdzie reprezentatywny i mo¿liwie najmniej liczny. Stanê³o na
liczbie siedem; cztery filary akademickie stanowili dwaj profesorowie oraz dwoje przedstawicieli pozosta³ych nauczycieli
akademickich i seniorów; administracjê reprezentowa³y dwie
osoby: kierownicy Biura Rektora i Wydawnictwa Politechniki
Gdañ- skiej; siódme krzes³o w Salce Kolegialnej, gdzie zbiera
siê Zespó³, przypad³o zmieniaj¹cemu siê przedstawicielowi
Samorz¹du Studentów PG. Po utworzeniu w Dziale Organizacyjno-Prawnym stanowiska specjalisty ds. informacji i promocji, równie¿ i on zacz¹³ uczestniczyæ w tych posiedzeniach. Na
pocz¹tku nasze dzie³o  którego trud tworzenia znany by³ nielicznym  nazywano w kuluarach ¿artobliwie gazetk¹, a nawet przewrotnie t¹ wasz¹ gazetk¹. Wyznam, ¿e irytowa³o mnie
to niepomiernie... Zrazu dziesi¹tki, potem setki, a dzi ju¿ tysi¹ce godzin powiêcone pisaniu artyku³ów i redagowaniu wynikowej postaci tylu przecie¿ wydañ nie ostudzi³y emocji, któ-

re nieodmiennie towarzysz¹ przegl¹daniu najwie¿szego  prosto z drukarni  numeru. W siedemdziesiêciu i jeden wydaniach
Pisma PG", czyli ³¹cznie z niniejszym, zawarto 1483 teksty, w
tym 209 studenckich, autorstwa 511 osób.
Siedem wolumenów  roczników PISMA PG to rzeczowy
plon dzia³alnoci Zespo³u Redakcyjnego Pisma PG". Czasopismo pracowników i studentów Politechniki Gdañskiej ma trwa³e ju¿ miejsce w dorobku polskiej prasy akademickiej i jest sk³adnikiem zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagielloñskiej,
Biblioteki Gdañskiej PAN oraz Biblioteki Wojewódzkiej w
Gdañsku. Opublikowane artyku³y dokumentuj¹ historiê najnowsz¹. Na licie odbiorców Pisma PG" widniej¹ równie¿ ministrowie edukacji narodowej i nauki; wojewoda, marsza³ek i
parlamentarzyci pomorscy; prezydenci Gdañska, Gdyni i Sopotu; kuratoria owiaty Pomorza Gdañskiego, redakcje gazet,
radia i telewizji. Ka¿dy nowy numer jest przesy³any do rektorów wielu uczelni, w tym wszystkich politechnik i uniwersytetów, oraz trafia do r¹k redaktorów innych czasopism akademickich. Tworz¹ oni krytyczne gremium, porównuj¹c na bie¿¹co
poziom edytorski i merytoryczny wiêkszoci tytu³ów prasowych
wydawanych przez instytucje szkolnictwa wy¿szego. Uwa¿nie
wys³uchujê ich opinii. A wiêc, za niedoskona³oæ naszego Pisma PG uchodzi w¹t³y rejestr wydarzeñ i zapowiedzi imprez.
Wprawdzie przed laty drukowalimy tzw. kalendarium, czyli
kolumnê kalendarzow¹, ale z braku efektywnego sp³ywu informacji z wydzia³ów uwiêd³a ona w sposób naturalny. Kolejn¹
s³aboci¹ jest brak doniesieñ z pracowni naszych uczonych.
Tego rodzaju serwis jest bardzo po¿¹dany jako element przejrzystoci zarz¹dzania nauk¹. Nie ledzimy tak¿e karier naszych
absolwentów  tematu znakomitego w marketingu us³ug edukacyjnych. Podczas ubieg³orocznego, ósmego ju¿ spotkania
redaktorów pism akademickich, zorganizowanego tym razem
w gocinnym Poznaniu, us³ysza³em zarzut trudny do oddalenia,
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w którym lapidarnie nazwano nas pismem bez czasu teraniejszego. Niektórych wprost irytuje w Pimie PG obszerny blok
wspomnieniowy, inni za z podziwem, a nawet z zazdroci¹
znajduj¹ teksty literackie i poetyckie. Za to nas nie zachwyca
czêste u innych zape³nianie stron tekstami uchwa³ senackich i
rozporz¹dzeñ rektorskich. Có¿ pocz¹æ: gdy pan ka¿e, s³uga musi!
Na samym pocz¹tku istnienia Pisma PG" przyjêto porz¹dek
wa¿noci: cz³owiek  wydarzenia na PG  wspomnienia  pozosta³e. A wiêc najwa¿niejszy jest cz³owiek, a cile  dany
Cz³owiek, jako indywidualnoæ, szczególnie za osobowoæ
twórcza, wyró¿niaj¹ca siê swoj¹ kreatywnoci¹ sporód t³umu
ponad dwóch tysiêcy pracowników i kilkunastu tysiêcy studentów. Co prawda, jest to przede wszystkim tzw. cz³owiek techniki, jednak¿e wzbraniamy siê przed stosowaniem etykietek.
Wszak praca naukowa i dydaktyczna w istocie swej s¹ kulturotwórcze, przyczyniaj¹c siê, choæby cz¹stkowo, do powiêkszania zasobów wiedzy, wp³ywaj¹c na rodowisko przyrodnicze i
kulturowe, zmieniaj¹c warunki ¿ycia oraz ucz¹c interpretacji
sk³adników rzeczywistoci i dostrzegania miêdzy nimi zwi¹zków. W tym miejscu wypada wspomnieæ prof. dr. hab. Adama
Synowieckiego, którego uwa¿na wnikliwoæ i klarowny os¹d
nieodmiennie strzeg³y dóbr i wartoci Cz³owieka  autora lub
bohatera materia³ów redakcyjnych przeznaczonych do publikacji. Zatem nieod³¹cznie towarzyszy³o nam przekonanie, i¿
wizerunki ludzi obecnych i minionych, wspominaj¹cych i wspominanych, dzia³aj¹cych i rozmylaj¹cych sk³adaj¹ siê na wizerunek naszej Uczelni. Niech ten króciutki wywód bêdzie zarazem wyjanieniem, dlaczego na ekskluzywnych ³amach Pisma
PG nie ma doniesieñ w³aciwych mediom masowego przekazu, chocia¿ sk¹din¹d wiadome s¹ redakcji historyjki ucieszne a
frywolne, a nawet historie mro¿¹ce krew w ¿y³ach lub krwi¹
oburzenia uderzaj¹ce do g³owy, wo³aj¹c o pomstê do nieba!
Ach, jak¿e¿ ró¿ne oblicza przyjmuje na przyk³ad owa mi³oæ
od pierwszego zlecenia, jak groteskowe lub rodem z filmu grozy s¹ chimery, synergetycznie zrodzone z megalomanii, malkontenctwa i konformizmu... A jak wielk¹ bywa ma³oæ! Wiele
jest zdarzeñ, których milcz¹cym wiadkiem s¹ nieomal wiekowe mury naszej Alma Mater.
Jubileuszowy Rok Akademicki 2004 / 2005, obwieszczony w Pimie PG nr 3 / 2001, s. 22, zapewne bêdzie szczególn¹ okazj¹ do rozpatrywania aspektów kulturowych zaistnienia
politechniki w Gdañsku. Czy¿ trzeba lepszego pretekstu? Zacytujê tu M. Eytha, który w szkicu pt. Poesie und Technik
(Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, vol. 48, 1904, s.
1129-1132.) og³osi³, ¿e technika jest wszystkim tym, czemu
wola cz³owieka nadaje materialn¹ postaæ, uto¿samiaj¹c technikê i kulturê materialn¹. By³o to w okresie dojrzewania nowatorskiej wówczas w wiecie koncepcji Deutsches Museum w
Monachium  pomnika cywilizacji i dokonañ epoki przemys³owej, gdzie odkrycia nauki i dzie³a techniki stawa³y siê sk³adnikiem kultury nie mniej istotnym ni¿ sztuki piêkne i osi¹gniêcia
humanistyki. Wtedy to, w Gdañsku, w nowych budynkach, rozpoczyna³a swoj¹ historiê pierwsza w tym regionie Europy uczelnia wy¿sza. Wspomniana przez prof. dr. hab. in¿. J. Rachonia
(Pismo PG, nr 2, 2001, s.13 ) mowa inauguracyjna Wilhelma
II z 6 padziernika 1904 r. zawiera tezy, które mog¹ i dzisiaj
sk³aniaæ do przemyleñ o roli in¿yniera w kulturze, o twórczym
in¿ynierze  budowniczym cywilizacji. Przywo³aæ tu mo¿na, z
pozoru odleg³e od techniki, jednak¿e kluczowe w swej istocie,
pojêcia takie jak np. materialne i niematerialne dziedzictwo
kultury, rozwój spo³eczny i gospodarczy, przemijanie krajobra-
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zów, novum i continuum, etyka i odpowiedzialnoæ, estetyka i
trwa³oæ, tradycje kszta³cenia holistycznego itd. To intelektualne wyzwanie podj¹³ ju¿ prof. dr hab. in¿. Zbigniew Cywiñski,
którego dzia³ania  poniek¹d rówiene Pismu PG", zarówno
naukowe, popularyzatorskie, jak i organizacyjne  przynosz¹
owoce od wielu lat. Mia³em zaszczyt zaprezentowaæ je podczas Forum Ochrony Dziedzictwa Narodowego, towarzysz¹cego Kongresowi Kultury Polskiej. Poni¿ej przytaczam fragmenty tego wyst¹pienia, przyjêtego z aplauzem przez znakomite
audytorium zebrane 7 grudnia 2000 r. w Pa³acu Prezydenckim:
Szereg przedsiêwziêæ podejmowanych na Politechnice
Gdañskiej jest wyrazem realizacji zaleceñ rekomendacji Rady
Europy nr R (90) 20 w sprawie ochrony i konserwacji dziedzictwa przemys³u, techniki i in¿ynierii. W latach 1993 i 1995 zorganizowano  po raz pierwszy w Polsce  miêdzynarodowe seminaria Preservation of the Industrial Heritage, a w roku
1999  miêdzynarodow¹ konferencjê Preservation of the Engineering Heritage. W ramach obchodów Millennium Gdañska na niektórych wydzia³ach przygotowano we wspó³pracy z
Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim wystawy
gocinne i seminaria powiêcone reklamowym p³ytom emaliowanym (Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii), historycznym jednostkom p³ywaj¹cym po Renie i Neckar (Wydzia³ Oceano- techniki i Okrêtownictwa) oraz tradycyjnym zwi¹zkom przyrody i
techniki, czyli bionice (Wydzia³ Mechaniczny). W roku 1999,
dziêki pomocy Südwest Zement GmbH Leonberg, pokazano
wystawê Opus Caementitium, powiêcon¹ historii cementu
rzymskiego. W ubieg³ym roku Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej otrzyma³ dar od Universität Kaiserslautern w postaci 50 plansz
monograficznej ekspozycji o dziejach mostów przez Wis³ê w
Tczewie. Dorobek powy¿szych przedsiêwziêæ opublikowano w
dwunastu tomach materia³ów konferencyjnych, które popularyzuj¹ polskie dziedzictwo techniki oraz upowszechniaj¹ w na-

Rafa³ O³biñski  platakat Kongres Kultury Polskiej, 2000 r.
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szym kraju stan badañ i zachowania tego dziedzictwa za granic¹. (-) Rezultatem interdyscyplinarnych badañ problematyki
budownictwa w kontekcie historii nauki i techniki, historii gospodarczej, archeologii przemys³u oraz zagadnieñ praktycznych
technologii remontu konserwatorskiego jest wprowadzenie do
programu studiów na Wydziale In¿ynierii L¹dowej nowego
przedmiotu o nazwie Kulturotwórcze aspekty budownictwa.
Jego treci opracowano w ramach miêdzynarodowego projektu TEMPUS-Phare Civil engineering curriculum development. (-) Zatem mo¿na przypuciæ, i¿ trud formowania osobowoci i kompetencji zawodowych in¿yniera XXI wieku poprzez
wyposa¿enie absolwenta w umiejêtnoæ interpretacji wartoci
zabytków budownictwa, podjêty na Politechnice Gdañskiej,
przyniesie owocne rezultaty. Omówione powy¿ej przedsiêwziêcia znajduj¹ ca³kowite poparcie w³adz Uczelni. Niech stanie
siê to wk³adem in¿ynierów w dorobek ochrony dziedzictwa kultury w Polsce.
Dokonania te powstawa³y w kulturolubnym rodowisku,
w którym ¿yje legenda Bim Bomu i jej bohaterowie  fenomen
erupcji indywidualizmu w czasach papierowych wzorców kolektywnej osobowoci. Od 1958 r. nieprzerwanie pojawiaj¹ siê
kolejne wydania Magazynu Ilustrowanego Kroniki Studenckiej  elitarnego klubu ludzi fotografuj¹cych  któremu u¿yczylimy czwart¹ stronê ok³adki naszego pisma. 15 marca 2001
r. odby³a siê premiera Licencji na zaliczanie", drugiego ju¿
filmu fabularnego Paw³a Czarzastego, studenta Wydzia³u Architektury, który ponadto uprzejmie projektuje strony tytu³owe
Pisma PG". Od lat chór Politechniki Gdañskiej rozs³awia jej
imiê, kilkakrotnie w roku przestrzenie holu II piêtra Gmachu
G³ównego wype³nia muzyka symfoniczna, a najwiêksze Auditorium Novum co miesi¹c przeobra¿a siê w salê koncertow¹
Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej. PG jest tak¿e inicjatorem i
wspó³organizatorem nadzwyczajnych imprez muzycznych poza
swoim terenem. Kultura artystyczna sta³a siê nie tylko odwiêtnym sk³adnikiem ¿ycia akademickiego na PG, a wyrazem spo³ecznego uznania dla tego stanu rzeczy jest przyznanie Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2000 w kategorii Mecenat Kultu-

ry JM Rektorowi, prof. dr. hab. in¿. Aleksandrowi Ko³odziejczykowi.
Prof. Zbigniew Cywiñski, uczestniczy³ w pracach Zespo³u
Redakcyjnego Pisma PG od samego pocz¹tku, jednak¿e zdecydowa³ zaprzestaæ tej dzia³alnoci w marcu 2001 r. Niech wolno
mi bêdzie wskazaæ na fundamentalne pos³anie, jakie Pan Profesor wype³nia³ przez osiem lat, pielêgnuj¹c publiczny wizerunek Politechniki Gdañskiej i utrwalaj¹c przekaz o intelektualnych przymiotach jej rodowiska akademickiego, nieustannie
wykraczaj¹c poza dorany pragmatyzm i poza ramy w¹sko rozumianego zawodu. Jednak¿e dalekosiê¿na idea wzbogacania
in¿ynieryjnego curriculum nut¹ filozoficznej refleksji lub w¹tkiem dziejów techniki  jak ka¿dy nowy pomys³  ma naturê
kruch¹ i delikatn¹, ma³o odporn¹ na liczne zagro¿enia, s³u¿alczo czyhaj¹ce w cieniu krótkowzrocznej, a wszech- w³adnej
dzi komercji. Stworzone przez Profesora Cywiñskiego na Politechnice Gdañskiej podwaliny badañ dziedzictwa techniki,
szczególnie za in¿ynierii budowlanej, a tak¿e zrêby wspó³pracy miêdzynarodowej w tym zakresie (np. wspomniana wystawa
Opus Caementitium jesieni¹ 1999 r. goci³a w Pracowni Materia³oznawstwa Wydzia³u Budownictwa L¹dowego PG, a jesieni¹ 2000 r. w Deutsches Museum w Monachium; bliniacza
wersja wystawy Historyczne Mosty w Tczewie- w³asnoci
Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej PG  obecnie podró¿uje po orodkach akademickich Niemiec; w proces nominacji Mostu Lisewskiego do wpisu na Listê wiatowego Dziedzictwa In¿ynierii
zaanga¿owali siê tak¿e eksperci z American Society of Civil
Engineers) s¹ przes³ank¹ zbudowania orodka eksploruj¹cego
rozmaite w¹tki, aspekty i konteksty dziejów technologii na po¿ytek nauki i edukacji. Ów wielodyscyplinarny orodek móg³by staæ siê trwa³ym dorobkiem Politechniki Gdañskiej w dobie
jej Jubileuszu, wp³ywaj¹c na uniwersytecki i kulturotwórczy
wymiar uczelni oraz niew¹tpliwie sprzyjaj¹c formowaniu in¿yniera XXI wieku, przyjaznego wobec kultury, nie tylko jako
konsument, ale równie¿ jako wiadomy kreator jej ró¿norodnych dóbr i wartoci.
Waldemar Affelt, sekretarz Zespo³u Redakcyjnego
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej

Prasa Trójmiejska o Lincencji na zaliczanie
Rozmowa z re¿yserem Paw³em Czarzastym
... Co stanowi³o najwiêksz¹ trudnoæ?
Zdjêcia rozpoczêlimy na prze³omie kwietnia i maja ubieg³ego roku, a wiêc prace trwa³y prawie dziesiêæ miesiêcy. Oczywicie z przerwami na wakacje, wszyscy siê rozjechali i produkcja stanê³a w miejscu. Najwiêkszym problemem by³o to, ¿e
mniej wiêcej w po³owie zdjêæ ca³ej ekipie odechcia³o siê robiæ
ten film. Kiedy graj¹cy g³ówn¹ rolê Tomek Bartelik obci¹³ w³osy, rozk³adaj¹c w³aciwie ca³y plan dalszych zdjêæ, zrozumia³em, ¿e trzeba sobie na chwilê odpuciæ. Poza tym film wymaga³ sporo zabiegów organizacyjnych  nie zawsze by³o ³atwo
zgraæ terminy wszystkich osób wystêpuj¹cych w danej scenie.
A w zwi¹zku z bardzo ograniczonymi finansami wszystko by³o
o niebo trudniejsze...
... Jak wygl¹da³a wspó³praca aktorów amatorów z profesjonalistami?
Wszyscy byli strasznie przera¿eni. A ja chyba najbardziej.
Ale by³o warto...
Gazeta Morska, 15 marca 2001 r.
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... Licencja na zaliczanie wartka komedia niezale¿nego
gdañskiego re¿ysera Paw³a Czarzastego to opowieæ o studencie architektury Tomku Barteliku, który w przeciwieñstwie do
swoich uczelnianych towarzyszy niedoli nie mo¿e siê odnaleæ
na ostatnim roku studiów. Wszystkie kole¿anki i koledzy maj¹
ju¿ ustalone ¿yciowe plany: pracê, mieszkanie, dziewczynê, a
on nie radzi sobie nawet z dyplomem. Tymczasem w jego ¿yciu
pojawia siê zmys³owa piêknoæ Magda, na widok której faceci
skacz¹ sobie do garde³ (Magdalena Brzeziñska). Autentycznoæ
problemów ¿ycia studenckiego podkrela fakt zaanga¿owania
do filmu aktualnych studentów, na planie pokazuj¹ siê tak¿e
wyk³adowcy Politechniki Gdañskiej...
Dziennik Ba³tycki, 15 marca 2001 r.
... Premiera niezale¿nego obrazu w kinie Neptun
... budynek Politechniki Gdañskiej zamieniony w gmach jak
z filmów science-fiction. Dzi premiera filmu niezale¿nego re¿ysera Paw³a Czarzastego.
Kino Neptun to najwiêksza i najbardziej presti¿owa sala ki-
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nowa w Trójmiecie, zarezerwowana dla uroczystych premier
najwa¿niejszych filmów. Pojawiali siê tam najwiêksi polscy
re¿yserzy, z widzami spotyka³a siê plejada aktorskich gwiazd.
Tym razem bêdzie trochê inaczej. Pokazywany dzi film powsta³ poza wielkimi wytwórniami, bez wielkich pieniêdzy, z
dala od jupiterów i b³ysku fleszów. ,,Licencja na zaliczanie to
produkcja amatorska, stworzona niemal domowymi rodkami
przez grupkê entuzjastów. Na jej czele stoi Pawe³ Czarzasty,
student ... a po wyk³adach re¿yser, scenarzysta, operator, autor
efektów specjalnych...
... zas³yn¹³ w trójmiejskim rodowisku studentów i kinomanów ju¿ kilkanacie miesiêcy temu. Wtedy pojawi³a siê jego
poprzednia produkcja  Krótki film o zaliczaniu. By³y kolorowe plakaty ... podczas pokazów w Auditorium Novum Politechniki Gdañskiej t³um by³ tak ogromny, ¿e uszkodzono drzwi...
 opowieæ dziej¹ca siê wród studentów... Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej, jednak problemy zwi¹zane ze zbli¿a- j¹cymi siê terminami sesji egzaminacyjnych bliskie s¹ ka¿demu studentowi. Film zosta³ wietnie przyjêty przez publicznoæ i profesjonalnych krytyków  zosta³ nagrodzony g³ówn¹
nagrod¹ na festiwalu kina niezale¿nego Jutro Filmu 2000.
Sukces zachêci³ Czarzastego i jego ekipê do dalszej pracy...
Nied³ugo po zakoñczeniu realizacji Krótkiego filmu o zaliczaniu grupa studentów architektury przyst¹pi³a do pracy nad
dalszym ci¹giem tamtej opowieci. Akcja Licencji na zaliczanie tak¿e toczy siê w rodowisku akademickim. Bohaterem
jest ta sama postaæ  Tomek Bartelik. Tym razem jest on studentem ostatniego roku, coraz bli¿szym uzyskania dyplomu.
Staje jednak przed dylematem, co robiæ dalej? ...
... Trafi do kin?...
Gazeta Morska, 15 marca 2001 r.
Kino niezale¿ne. Gdañska premiera...
... Pawe³ Czarzasty  student V roku Politechniki Gdañskiej
jest nie tylko inspiratorem i re¿yserem ca³ego przedsiêwziêcia,
ale tak¿e scenarzyst¹, operatorem i autorem efektów specjalnych.
Grupa zapaleñców skupionych wokó³ Czarzastego wymyli³a wartk¹ komediê o studencie architektury Tomku Barteliku
(istniej¹cym te¿ naprawdê)... Autentycznoæ problemów studenckiego ¿ycia podkrela te¿ fakt zaanga¿owania do filmu
prawdziwych, aktualnych studentów i wyk³adowców Politechniki Gdañskiej...
... Amatorów wspiera plejada gdañskich aktorów: Ewa Kasprzyk, Krzysztof Gordon, Miros³aw Baka  w roli wiecznego
studenta, Jaros³aw Tyrañski, Stanis³aw Michalski, a nawet muzyk: Krzysztof Skiba. Co ciekawe, w filmie raz jeszcze zagra³y
kostiumy z filmu Seksmisja ...
Dziennik Ba³tycki, 16 marca 2001 r.
... Sensacyjna akcja, piêkne kobiety i szybkie samochody, pocigi, romanse i mêska przyjañ.
To wszystko mo¿na znaleæ w najnowszym filmie niezale¿nego re¿ysera Paw³a Czarzastego. Czwartkowa premiera w kinie Neptun przyci¹gnê³a prawdziwe t³umy. Szacowne mury najwiêkszej w Polsce sali kinowej dawno nie widzia³y takiego t³u-
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mu. To przyjaciele i wielbiciele Paw³a Czarzastego, jego ekipy
i twórczoci, stawili siê w komplecie, ¿eby obejrzeæ najnowszy
film re¿ysera  Licencjê na zaliczanie.
Przed rozpoczêciem projekcji Czarzasty zaprosi³ na scenê
niemal wszystkich, którzy wspó³pracowali przy tworzeniu tego
projektu. Pod ekranem pojawi³a siê grupka m³odych ludzi 
wiêkszoæ z nich to, podobnie jak sam re¿yser, studenci architektury z Politechniki Gdañskiej. Wykorzystuj¹c swój wolny
czas, wspó³tworzyli ten pe³nometra¿owy film... Film zosta³ przyjêty bardzo gor¹co  co chwila sala rozbrzmiewa³a oklaskami
albo gromkim miechem. Ka¿dy re¿yser móg³by Czarzastemu
pozazdrociæ takiego przyjêcia.
A sam film? To dynamiczna, barwna opowieæ, która za t³o
ma typowe studenckie ¿ycie, pokazywane z takim realizmem,
¿e ka¿demu, kto kilka razy próbowa³ przekonaæ surowego promotora do swoich projektów, staj¹ przed oczyma w³asne wspomnienia... Niezale¿nemu re¿yserowi w zasadzie uda³o siê udwign¹æ ciê¿ar tej wielow¹tkowej historii, opowiedzianej w pe³nometra¿owym wymiarze  film trwa oko³o dwóch godzin. Nie
uda³o siê co prawda unikn¹æ kilku b³êdów w monta¿u, przez co
niektóre w¹tki staj¹ siê niezbyt jasne, albo wrêcz umykaj¹ uwadze widza. Re¿yser najlepiej radzi sobie z krótszymi sekwencjami, stanowi¹cymi zamkniêt¹ ca³oæ  widaæ to wietnie w
dwóch epizodach rozgrywaj¹cych siê w sklepie...
... Nie najgorzej radz¹ sobie nieprofesjonalni aktorzy 
zw³aszcza kreuj¹cy g³ówn¹ rolê Tomek Bartelik, choæ kilka
epizodów w wykonaniu zawodowców pokazuje ró¿nicê klas...
Film podbi³ serca gdañskiej widowni, ale czy ma szanse trafiæ
na du¿e ekrany w ca³ym kraju?
Gazeta Wyborcza, 17-18 marca 2001 r.
... Pierwszy film Paw³a Czarzastego, studenta architektury z Politechniki Gdañskiej  Krótki film o zaliczaniu
sta³ siê w Trójmiecie wydarzeniem. Zabawny, bezpretensjonalny, opowiadaj¹cy ciekaw¹ historiê obraz pozytywnie odstawa³ od innych, alternatywnych produkcji. Druga czêæ  Licencja na zaliczanie nie powtarza tamtego sukcesu...
... Nie zapominajmy jednak, ¿e Czarzasty ma sporo pomys³ów i energii, która, jeli zweryfikuje trochê swoje fascynacje
tym, co ju¿ na filmowym polu wyhodowano, zaowocuje z pewnoci¹ jeszcze niejednym hitem...
¯ycie na Fali, 21 marca 2001 r.
To trzeba zaliczyæ. Licencja na... niez³e kino
Do pracy nad filmem re¿yser, operator i scenarzysta w
jednym zaprosi³ swoich kolegów ze studiów, uda³o mu siê te¿
namówiæ ca³kiem spore grono wyk³adowców do zagrania siebie samych. W epizodach wystêpuje równie¿ kilku znanych
aktorów... Z pewnoci¹ mo¿na mieæ zastrze¿enia do czêci dialogów czy niektórych elementów monta¿u, zapewne przyda³oby siê te¿ twórcom wiêcej dyscypliny w konstruowaniu intrygi.
Jednak zdaj¹c sobie sprawê z ograniczeñ amatorskiej produkcji, trzeba przyznaæ, ¿e ostateczny efekt robi wra¿enie, zw³aszcza na wielkim ekranie kina Neptun...
G³os Wybrze¿a, 22 marca 2001 r.
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Zmartwychwstanie
S³yszycie? w oddali gdzie bij¹ dzwony
i echem radosnym dzwoni¹
stroi siê ziemia zieleni¹
rozbudzone fio³ki delikatn¹ woni¹
pytaj¹: czas ju¿?
Drga powietrze nadziej¹
drga barwn¹ têczow¹ smug¹ 
usta same siê miej¹
wiosna...
Koñczy siê ju¿ pokuta, ciê¿ka, bolesna i d³uga
Koñczy siê straszna wêdrówka z krzy¿em ciê¿kim ponad si³y 
Golgota.
Krwawa narodu Golgoto  ³ez gorzki napój
i korona cierniowa  nie z³ota
lecz rubinowa krwi¹...
ciernie wbijaj¹ siê w skroñ, o jak g³êboko, jak boli!
sasanki kwieciem pokry³y b³oñ
i tak liliowo doko³a...
Gdzie w dali bije dzwon, o dzwoñ, dzwoñ, dzwoñ!
Lecz co to? czy s³uch nasz przygasa?
i milkn¹ te echa radosne?
Czy oddalaj¹ siê od nas
i zabieraj¹ nam wiosnê?
Spieczone wargi ³akn¹ napoju
s³odkiego radoci¹, ch³odnego pokojem
wolnoci¹...
Myl umêczona i wzrok biegn¹ daleko przed siebie
w ¿elazny ws³uchuj¹c siê mrok
szukaj¹ litoci w niebie...

W

iersz ten napisa³am wiosn¹ w ostatnim
roku okupacji niemieckiej, a wiêc blisko
60 lat temu. Mia³am wtedy dwadziecia lat, ¿y³am idea³ami Szarych Szeregów i Armii Krajowej, i jak wszyscy marzy³am o odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oci. Czeka³am rozpaczliwie
na jej zmartwychwstanie.
Dzi mamy wiosnê 2001 roku. Nikt i nic nam
ju¿ nie zagra¿a. Mo¿emy ca³ym sercem prze¿ywaæ cud Zmartwychwstania Pañskiego, cieszyæ
siê wiosn¹, tradycj¹ Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia. Cieszyæ siê bukietami wierzbowych ga³¹zek palmowych i wie¿o rozkwit³ymi
wiosennymi kwiatami. Zapomnielimy ju¿ prawie o prze¿ytych kiedy tam mrocznych i bolesnych chwilach, o których niewiele wiedz¹ nasze dzieci i wnuki. To ju¿ historia. Oby nigdy ju¿
nie powróci³y te chwile, nawet w coraz rzadszych
ju¿ wspomnieniach i snach.
I dzi, tak jak ka¿dej wiosny od wielu, wielu
lat, czekamy niecierpliwie na cud Wielkiej Nocy,
by móc pe³nym g³osem wypiewaæ sobie i wiatu triumfalne Alleluja! Bo przecie¿ weso³y nam
dzi dzieñ nasta³, którego ka¿dy z nas ¿¹da³ 
tego dnia Chrystus zmartwychwsta³. Alleluja!
Alleluja!
Wiersz zacytowany na wstêpie potwierdza tê
prawdê têsknego zawsze oczekiwania ludzi na
ów cud Zmartwychwstania, i to bez wzglêdu na
czas i miejsce, w jakim nam przysz³o ¿yæ. Na
cud Zmartwychwstania Pañskiego czy te¿ zmartwychwstania narodu.
Jadwiga Lipiñska
Klub Seniora

Lecz koñczy siê ju¿ pokuta,
przyjdzie kto kto wyjmie cierñ
rani¹cy bolenie g³owê, rozluni zaciniête piêci
umiechn¹ siê s³odko kwiaty bia³e, czerwone, liliowe
szczêcie powróci³o znów!
O! bo bliski jest dzieñ Zmartwychwstania
ju¿ s³ychaæ radosne echa
i coraz bli¿ej i bli¿ej pieñ ich siê z chmur wy³ania
radoci¹ i potêg¹ ku nam siê umiecha
bliski ju¿ dzieñ Zmartwychwstania!
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H. Han (?): fragment obrazu Pojmanie w Ogrójcu, ca. 1622, z
o³tarza w. Andrzeja Aposto³a (na desce) z Katedry Oliwskiej
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