Requiem Mozarta
Morena, 27 marca 2001 r.
Rozmylania na temat Requiem

W

iod¹cym utworem dzisiejszego koncertu bêdzie Requ
iem Mozarta, dzie³o uznane za jedno z najwybitniejszych osi¹gniêæ tego genialnego kompozytora i zaliczone do
najwiêkszych arcydzie³ wszechczasów. W odró¿nieniu od wiêkszoci swoich utworów, Mozart pracowa³ nad Requiem wolno,
wrêcz z pietyzmem, przywi¹zuj¹c ogromn¹ wagê do szczegó³ów. Chocia¿ inspiracj¹ do napisania Requiem by³o zamówienie od nieznajomej osoby, tworzy³ je z myl¹ o sobie, wiadom tego, ¿e jego ziemski ¿ywot dobiega³ koñca. Los sprawi³,
¿e nie dokoñczy³ dzie³a, a mimo to, ta przepiêkna pieñ
¿a³obna zwieñczy³a wspaniale ca³y dorobek Mistrza i ci¹gle
niezwykle jasno b³yszczy w wiatowym dziedzictwie kultury.
S³uchaj¹c Requiem trudno nie zadumaæ siê nie tylko nad
przedwczesn¹ mierci¹ kompozytora, czym byæ mo¿e spe³nimy jego wolê, ale i nad sam¹ istot¹ mierci, zjawiskiem cile
zwi¹zanym z ¿yciem, gdy¿ bez ¿ycia nie ma mierci i ka¿de
¿ycie koñczy siê mierci¹. Od wielu lat dziesi¹tki tysiêcy naukowców zg³êbiaj¹ tajniki ¿ycia. Dziêki nim znamy podstawowe zasady funkcjonowania organizmu, znamy drogi przekszta³cania pokarmu w energiê i w substancje niezbêdne do podtrzymywania funkcji ¿yciowych, zosta³ rozszyfrowany ludzki genom, natomiast nie przybli¿ylimy siê ani na jotê do wyjanienia dwóch najwa¿niejszych zagadek ¿ycia, tj. jego powstawania i mierci. Nie jestemy w stanie naukowo wyt³umaczyæ przejcia materii nieo¿ywionej do o¿ywionej i odwrotnie. Mam tu
na myli nie przekazywanie ¿ycia z pokolenia na pokolenie przez
rodziców, czy w inny sposób, np. przez podzia³, p¹czkowanie,
czy nawet klonowanie, ale to pierwsze o¿ywienie materii, które
dokona³o siê w odleg³ej przesz³oci. Niezg³êbiona jest równie¿
zagadka mierci. Jak to siê dzieje, ¿e ¿yj¹cy, myl¹cy organizm
traci swoje mo¿liwoci i znów staje siê nieo¿ywion¹ materi¹, a
przecie¿ w jego chemicznym sk³adzie nie nast¹pi³y ¿adne zmiany. Ze zbioru tych samych atomów, tak samo po³¹czonych, uby³o
co niematerialnego, jaka si³a dotychczas utrzymuj¹ca ten zbiór
w innym wymiarze, obdarza³a go wiadomoci¹, wol¹, chêci¹
istnienia, obcowania i wszystkimi innymi atrybutami wiadcz¹cymi o ¿yciu. Jak siê to dzieje, ¿e do ¿ycia mo¿na przywróciæ
pacjenta, którego serce przesta³o t³oczyæ ¿yciodajn¹ krew, a
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p³uca pobieraæ niezbêdny do ¿ycia tlen? Co nadal pozostawa³o
w tym, wydawa³oby siê martwym ciele, ¿e ponownie wróci³y
funkcje ¿yciowe? Z drugiej za strony lekarze stwierdzaj¹ mieræ
kliniczn¹, kiedy serce jeszcze bije, p³uca pracuj¹, zachodz¹ inne
procesy nazywane ¿yciowymi, a tylko mózg czêciowo przesta³ spe³niaæ swoj¹ rolê. W tym stanie d³ugo jeszcze mo¿na
podtrzymywaæ fizjologiczne procesy, ale czy jest to podtrzymywanie ¿ycia? O¿ywienie materii i utrata atrybutów ¿ycia jawi¹ siê jako dwie wielkie, nierozwi¹zane, a byæ mo¿e i nierozwi¹zywalne zagadki. Mylê, ¿e s³uchaj¹c Requiem warto zadumaæ siê nad si³¹ sprawcz¹ ¿ycia i koñ- cem jej dzia³ania.
Zanim oddamy g³os artystom, chcia³bym w imieniu Pañstwa
i w moim w³asnym gor¹co podziêkowaæ tym wszystkim, którzy
szczególnie przyczynili siê do zorganizowania tego koncertu.
Przede wszystkim sponsorom. To dziêki nim ceny biletów by³y
na tyle umiarkowane, ¿e tak wiele osób mog³o je nabyæ. To oni,
co czêsto podkrelam, przejêli rolê mecenasów dawnych lat, a
wiêc monarchów, ksi¹¿¹t i innych mo¿now³adców, którzy zdawali sobie sprawê z tego, ze najcenniejsze dzie³a wymagaj¹
wsparcia. Dzisiejszy koncert wsparli szefowie nastêpuj¹cych
przedsiêbiorstw: Centrum Targowego, Chiñsko-Polskiego Towarzystwa Okrêtowego, Det Norske Veritas, Kredyt Banku, Miêdzynarodowych Targów Gdañskich, Przedsiêbiorstwa Techniczno-Budowlanego Bogdana Dullcka, Rafinerii
Gdañskiej i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Na sali
wród nas s¹ szefowie i przedstawiciele tych przedsiêbiorstw.
Podziêkujmy im gor¹co, a ich pomoc niech wróci do nich zwielokrotniona.
Chcia³bym te¿ wyraziæ najserdeczniejsze s³owa podziêkowania patronom medialnym: Dziennikowi Ba³tyckiemu, Radiu Plus i Telewizji Gdañsk. Wspó³praca z nimi szczególnie z
radiem i telewizj¹, uk³ada³a siê wzorowo. Dziêkujê bardzo.
Z du¿¹ pomoc¹ pospieszy³y Policja, Wydzia³ Infrastruktury Miejskiej Urzêdu Miejskiego w Gdañsku i Zak³ad Komunikacji Miejskiej. To dziêki ich wysi³kom k³opoty z parkowaniem okaza³y siê znacznie mniejsze ni¿ by³yby, gdyby zabrak³o profesjonalnego nadzoru i specjalnej pieczy. Za pomoc,
inicjatywê i zrozumienie bardzo dziêkujê.
Nie mogê zapomnieæ o wk³adzie osób zwi¹zanych z Politechnik¹, przede wszystkim pracowników Dyrekcji, Biura RekPISMO PG

tora, Sekretariatu, Administracji, Obs³ugi oraz Chóru Politechniki. Bez nich nie by³bym w stanie podejmowaæ przedsiêwziêæ
na tak du¿¹ skalê. Dziêkujê.
Na specjalne podziêkowanie zas³uguj¹ dwie osoby. Ks. proboszcz Wojciech Chistowski nie tylko z entuzjazmem podj¹³
siê trudu wspó³organizowania koncertu, ale wykaza³ godn¹ podziwu inicjatywê i profesjonalne podejcie w przygotowaniu
kocio³a do koncertu. Dziêkujê zarówno ksiêdzu, jak i wszystkim s³u¿bom kocielnym, które w³o¿y³y ogromn¹ pracê. Kilka
miesiêcy temu, jeszcze tydzieñ temu, górny koció³ wygl¹da³
jak ogromny plac budowy. To, czego dokonali, graniczy z cudem. Dziêkujê.
Druga osoba, która zas³uguje na specjalne podziêkowanie to
Mariusz Mróz. Podziêkowanie nale¿y siê mu nie tylko za to,
¿e przygotowa³ koncert pod wzglêdem artystycznym i ju¿ za
chwilê poprowadzi orkiestrê oraz po³¹czone chóry, ale i za to,
¿e ten koncert jest jego pomys³em.
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Koncert wielkopostny na Morenie

rzesz³o trzy tysi¹ce melomanów przysz³y na zaproszenie
profesora Aleksandra Ko³odziejczyka, rektora Politechniki
Gdañskiej, na koncert zorganizowany w nowo buduj¹cej siê
wi¹tyni na Morenie pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a, w sobotê
31 marca, w godzinach wieczornych. Na zaproszenie Chóru
Politechniki Gdañskiej w koncercie wziê³a udzia³ Orkiestra
Kameralna ze S³upska, zaprzyjaniony chór Kantorei St. Petrus und Andreas z Brilon oraz parafialny chór mieszany Cantores Minores Gedanensis z miejscowego kocio³a i Chór Kameralny z Kartuz, prowadzony przez absolwentkê Akademii
Muzycznej w Gdañsku mgr Ma³gorzatê Kuchtyk.
W programie koncertu znalaz³y siê arcydzie³a tej miary, co
s³ynne Stabat Mater Pergolesiego i Mozarta symfonia g-moll,
jak i z okazji 210. rocznicy mierci kompozytora (Mozart zmar³
w Wiedniu w 1971 r.) wykonane Requiem.
Z listów Mozarta do ojca wiemy, ¿e kompozytor, mimo m³odego wieku, czêsto myla³ o mierci. W licie z roku 1787 nazywa mieræ najlepszym przyjacielem, a myl o mierci ka¿e
mu pamiêtaæ o szczêliwoci wiecznej, bo gdyby ¿ycie mia³o
siê koñczyæ na tym wiecie, nie warte by³oby prze¿ycia.
Zachowa³ siê opis prawykonania gotowych ju¿ czêci Requiem. Sam kompozytor dyrygowa³ i piewa³ altem. Przy Lacrimosa Mozart nie móg³ ju¿ dalej piewaæ  do ³ez wzrusza³a
go w³asna muzyka, a mo¿e te¿ wiadomoæ zbli¿aj¹cej siê mierci... Partytura Requiem, pisana przez kompozytora pod koniec ¿ycia, rozpoczyna siê wstêpem instrumentalnym w niskich
partiach basetthornów i fagotów, prowadz¹c ¿a³obn¹ modlitwê,
podczas kiedy skrzypce ilustruj¹ p³acz. W siódmym takcie puzony, tr¹by i kot³y uderzaj¹ fortissimo, prowadz¹ cz³owieka na
S¹d Ostateczny. Ca³¹ Sekwencjê przyrównaæ mo¿na do S¹du
ostatecznego Hansa Memlinga z Kocio³a Mariackiego, czy
te¿ gigantycznego fresku Micha³a Anio³a z Kaplicy Sykstyñskiej. Ca³y zespó³ wykonawców, chóry (w liczbie 150 osób!),
orkiestra, czy te¿ kwartet znakomitych solistów (Aneta Ko³tun
 sopran, Beata Koska-Kreft  alt, Tomasz Krzysica  tenor,
Bart³omiej Tomala  bas) pod dyrekcj¹ Mariusza Mroza  nie
zawiód³ tak licznie zebranej publicznoci, a sukces ten przeszed³ najmielsze oczekiwania. A ponadto okaza³o siê, i¿ wi¹tynia Bo¿ego Cia³a stanowi wnêtrze koncertowe o niezwykle
przyjaznej dla wykonawców i wietnej dla publicznoci aku-
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Proszê wybaczyæ, ¿e odwróci³em kolejnoæ. Zwykle dziêkuje siê po koncercie. Mylê, ¿e bêdziemy mieli jeszcze okazjê
podziêkowaæ za jego wykonanie, natomiast te podziêkowania
by³y skierowane do tych wszystkich, którzy swoj¹ prac¹ umo¿liwili jego zaistnienie. Po koncercie, ju¿ w innym nastroju, bêdziemy dziêkowaæ wykonawcom, którzy ju¿ teraz odnieli wielki
sukces, przyci¹gaj¹c ponad 3 000 s³uchaczy. Takie t³umy gromadz¹ jedynie najwiêksze gwiazdy. Kto z tych m³odych artystów jest t¹ najwiêksz¹ gwiazd¹?
Za chwilê pan prof. Joachim Gudel, pedagog Akademii
Muzycznej w Gdañsku, organista w tym kociele i dyrygent
wspania³ego chóru parafii pw. Bo¿ego Cia³a, przedstawi krótko wykonawców, przybli¿y nam sylwetki kompozytorów oraz
zapozna nas z prezentowanymi utworami. ¯yczê g³êbokich prze¿yæ i niezapomnianych wra¿eñ.

Prof. Joachim Gudel (w rodku) oraz Mariusz Mróz,
dyrygent Chóru PG, i Aneta Ko³ton, solistka

styce. Mo¿na tylko pogratulowaæ rektorowi Politechniki Gdañskiej tej inicjatywy, której realizacja wzbudzi³a gor¹cy entuzjazm zgromadzonej rzeszy mi³oników muzyki.
A nale¿y dodaæ, i¿ prócz Requiem Mozarta  Orkiestra
Kameralna ze S³upska wykona³a przedostatnie dzie³o symfoniczne tego¿ kompozytora, zanotowan¹ w katalogu Köchla pod
numerem 550 symfoniê g-moll z 1788 roku. Autograf tej symfonii przechowywany jest w Bibliotece Towarzystwa Mi³oników Muzyki z Wiednia i pochodzi ze zbiorów Johannesa Brahmsa. Doprawdy podziwiaæ mo¿na by³o soczystoæ brzmienia
kwintetu, czyst¹ intonacjê instrumentów dêtych i piêkno interpretacji w tym wnêtrzu o idealnej  jak siê okaza³o  akustyce.
Kameralici s³upscy równie¿ pod dyrekcj¹ Mariusza Mroza
i wspó³udziale solistek: Joanny Sperskiej  sopran oraz Beaty
Kostka-Kreft  alt, wykonali tak cile zwi¹zane z wymow¹ liturgiczn¹ okresu wielkopostnego Stabat Mater Giovanniego
Battisty Pergolesiego (1710-1736). Dzie³o to napisane pod koniec ¿ycia kompozytora (Pergolesi umar³, maj¹c zaledwie 26
lat!) zosta³o ukoñczone dos³ownie na cztery dni przed mierci¹. Partie solowe na spran i alt zdumiewaj¹ potêg¹ wyrazu i
g³êbi¹ prze¿yæ przy interpretacji s³ów franciszkañskiego mnistr. 4

cha z XIII wieku: O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta
Mater Unigeniti... (O jak smutna i strapiona jest ta b³ogos³awiona Matka Boga Jednorodzonego...).
Doprawdy wzruszenie publicznoci udzieli³o siê te¿ wykonawcom interpretuj¹cym to dzie³o zaiste niemiertelne... Proboszcz tej wi¹tyni ks. Wojciech Chistowski w serdecznych s³owach podziêkowa³ wszystkim wykonawcom za ich twórczy
wysi³ek. A rektorowi Politechniki Gdañskiej, prof. dr. hab. in¿.
Aleksandrowi Ko³odziejczykowi pogratulowaæ nale¿y inicja-

tywy oraz jak¿e imponuj¹cej organizacji ca³ego koncertu. Rektor, otwieraj¹c koncert, powita³ zarówno licznie zabran¹ publicznoæ, jak i gospodarzy kocio³a z arcybiskupem ks. dr.
Tadeuszem Goc³owskim na czele. Udzia³ licznie zgromadzonych osób duchownych gwarantuje przetrwanie tej jak¿e znacz¹cej inicjatywy równie¿ i w przysz³oci.
Joachim Gudel
Akademia Muzyczna w Gdañsku

Odnowa moralna elit politycznych warunkiem odnowy moralnej Narodu
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Politechnika Gdañska, Auditorium Novum, 7.04.2001 r.

estem przekonany, ¿e moje wyst¹pienie nie wzbudzi entu
zjazmu na tej sali, a byæ mo¿e u czêci z Pañstwa wywo³a
niezadowolenie. Uwa¿am jednak, ¿e tylko szczera, bez zak³amañ wymiana pogl¹dów ma sens i jest w stanie zapobiec gro¿¹cym niebezpieczeñstwom. Coraz wiêcej symptomów wskazuje
na narastanie sytuacji kryzysowej: wzrasta bezrobocie, spada
tempo przyrostu PKB, ronie niezadowolenie z wielu powodów, w tym z utrudnionego dostêpu do opieki zdrowotnej, ze
spadaj¹cego zaufania do zabezpieczeñ emerytalnych, z nieefektywnej pomocy najubo¿szym czy chocia¿by z tolerowania nibykszta³cenia w nibyuczelniach. Ma³o kto zdaje sobie sprawê z
zagro¿enia, jakie stanowi pogarszaj¹cy siê poziom nauczania 
dopiero po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej setki tysiêcy posiadaczy nibydyplomów zorientuj¹ siê, ¿e dysponuj¹ jedynie
wistkami papieru. Te mno¿¹ce siê jak grzyby po deszczu nibyuczelnie, i to nie tylko prywatne, egzystuj¹ g³ównie dziêki opiece
roztoczonej nad nimi przez zatrudnianych w nich polityków. A
przecie¿ zatrudnianie na etatach lub wynagradzanie w inny sposób czynnych polityków, to nic innego jak korupcja. Korupcj¹
jest równie¿ organizowanie odp³atnych szkoleñ z udzia³em pracowników urzêdów centralnych, np. na temat w³aciwej interpretacji obowi¹zuj¹cych przepisów! Niedawno odby³a siê w
Gdañsku dyskusja z dominikaninem, ojcem Maciejem Ziêb¹,
na temat korupcji. Jeden ze znanych wybrze¿owych samorz¹dowców ubolewa³ nad tym, jak bardzo w ostatnim dziesiêcioleciu spad³o morale polityków. Sami wiemy, ¿e to stwierdzenie
odnosi siê do znacznie szerszego gremium i  niestety  to zjawisko ma tendencje rozwojowe. Najwy¿szy czas, ¿eby podj¹æ
dzia³ania zaradcze. Na moje pytanie: kto powinien rozpocz¹æ
odnowê moraln¹? ojciec Ziêba odpowiedzia³, ¿e ka¿dy z nas
samodzielnie. Niestety, jest to ma³o skuteczny sposób, wrêcz
utopijny. Kto musi zapocz¹tkowaæ i poprowadziæ ten proces.
Mylê, ¿e jest tylko jedna grupa spo³eczna predestynowana do
tego, ale odnowê musi zacz¹æ od siebie. T¹ grup¹ s¹ elity polityczne. Po likwidacji przez Parlament list krajowych w wyborach do Sejmu mo¿na by wnioskowaæ, ¿e proces odnowy ju¿
siê rozpocz¹³, gdyby nie przyczyny tej decyzji. Natomiast wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wybor- czych, i to nie
tylko w wyborach do parlamentu, mo¿e staæ siê rzeczywistym
pocz¹tkiem odnowy moralnej elit politycznych. Przede wszystkim nast¹pi³by odwrót od partyjniactwa i zasady TKM. Wybrany w jednomandatowym okrêgu przedstawiciel bêdzie odpowiedzialny przed wyborcami i cile z nimi zwi¹zany. Taki sposób wyborów wyeliminuje osoby przypadkowe, które znalaz³y
siê poród wybranych tylko dziêki efektowi tzw. lokomotywy.
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Nie dojdzie do skrajnych przypadków, w tym do wyboru pos³a
przy poparciu kilkuset g³osów, z jednoczesn¹ eliminacj¹ kandydatów, którzy otrzymali kilkanacie tysiêcy g³osów. Musimy
zdawaæ sobie jednak sprawê z tego, ¿e okrêgi jednomandatowe
to tylko konieczny, ale nie wystarczaj¹cy warunek odrodzenia
moralnego elit politycznych. Wyborcy musz¹ mieæ mo¿liwoæ
odwo³ania przedstawiciela, który ich zawiód³. Kolejn¹ spraw¹
jest liczebnoæ Parlamentu. Czy koniecznie trzeba nam 460
pos³ów i 100 senatorów? A mo¿e wystarczy³oby 360, a s¹dz¹c
z frekwencji na wiêkszoci debat sejmowych, 120 te¿ nie by³oby za ma³o. Tylu pos³ów ca³kowicie wystarczy³oby do g³osowania, a legislacyjne przygotowanie ustaw nale¿y zlecaæ profesjonalnym zespo³om. Równie¿ propozycja jedynie po dwóch
senatorów z ka¿dego województwa jest godna rozwa¿enia.
Przede wszystkim liczy siê jakoæ, a nie iloæ. Dalej  przyszed³ czas na zniesienie immunitetów. Dopóki parlamentarzyci nie bêd¹ nieskazitelni moralnie, dopóty nie zaprzestan¹ korzystaæ z immunitetu w niecnych celach. Pose³ czy inny przedstawiciel w³adzy, po dokonaniu czynu niegodnego, w poczuciu
odpowiedzialnoci przed wyborcami, powinien sam, bez nacisków zrezygnowaæ ze stanowiska. Powtarzam: rezygnowaæ, a
nie oddawaæ siê do dyspozycji, za organizacja, do której nale¿y, musi potêpiæ jego czyn, a nie tuszowaæ niegodne postêpki,
jak to siê dzieje dotychczas. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, to
pozbêdziemy siê przedstawicieli narodu, którzy pope³nili plagiaty, fa³szowali dokumenty, przyw³aszczali pieni¹dze lub inne
dobra, wchodzili w nieczyste interesy, prowadzili samochody
w stanie nietrzewym lub bez wa¿nych dokumentów, okupowali lokale rz¹dowe, utrudniali prace komisji sejmowych,
uchwalali ustawy-buble czy te¿ pope³niali inne czyny niegodne. Znikn¹ tak¿e podejrzenia o korupcjê w najwy¿szych organach w³adzy. Jak bardzo musi spaæ zaufanie spo³eczne do polityków, ¿eby przysz³o opamiêtanie? Na pocz¹tku lat 90. politycy cieszyli siê ponad 30% poparciem, w 1999 r. spad³o ono
do 10%, a w roku ubieg³ym wynosi³o ju¿ jedynie 7%. Czy musi
spaæ prawie do zera, ¿eby spo³eczny gniew ca³kowicie zmiót³
tych, którzy utracili zaufanie, i w sposób rewolucyjny wymieni³
elity polityczne? Najwy¿szy ju¿ czas, ¿eby ponad podzia³ami
najwa¿niejsi ludzie w Polsce rozpoczêli odnowê i doprowadzili do odrodzenia moralnego ca³ego spo³eczeñstwa. Byæ mo¿e
wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wyborczych bêdzie
pocz¹tkiem takiej odnowy.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej
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Etyka a Informatyka

ozwój techniki, w tym tak¿e technologii informatycznych,
zadziwia wielu, daje nadziejê na lepsze jutro, czasami napawa niepokojem. Rodzi siê pytanie o realn¹ wizjê tego rozwoju i konsekwencje dla spo³eczeñstwa. Zgodnie z filozofi¹ dotycz¹c¹ rozwoju techniki wyró¿niamy cztery nastêpuj¹ce warianty nastêpstw:
 optymistyczny  zak³adaj¹cy tylko pozytywne skutki rozwoju, w tym wzrost jakoci ¿ycia,
 pesymistyczny  sugeruj¹cy same zjawiska negatywne, w tym
dehumanizacjê osobowoci ludzkiej,
 neutralny  przyjmuj¹cy, ¿e tego typu rozwój nie jest ani
dobry ani z³y, natomiast intencje u¿ytkowników maj¹ tutaj
decyduj¹ce znaczenie,
 ambiwalentny  dziel¹cy odpowiedzialnoæ w jednakowych
proporcjach pomiêdzy istotê samej techniki a sposób jej
wykorzystania; tym samym rodzi ona zarówno pozytywne,
jak i negatywne nastêpstwa.
Obecnie dwa ostatnie warianty s¹ dominuj¹cymi pogl¹dami,
przy czym technicy opowiadaj¹ siê raczej za wariantem neutralnym, za humanici za ambiwalentnym. Akceptacja obu tych
wariantów wskazuje bezporednio na wa¿noæ rozpatrywania
problemów etycznych w ró¿nych dziedzinach techniki, w tym
tak¿e szybko rozwijaj¹cej siê technologii informacyjnej. To z
kolei doprowadzi³o do opracowania kodeksu etycznego nie tylko dla informatyków, którego oryginalny tekst podano w ramkach. Sk³ada siê on z 10 punktów (analogia do 10 przykazañ?),
których treæ ogranicza siê raczej do technicznej sfery naszego
¿ycia. W podtekcie nale¿y siê domyliæ, ¿e dopiero uwzglêdnienie wymagañ etycznych w ludzkim postêpowaniu mo¿e zapewniæ optymistyczny wariant rozwoju spo³eczeñ- stwa.
Przeledmy wiêc wybrane pozytywne i negatywne konsekwencje rozwoju technologii informacyjnych. Warto wyró¿niæ:
 istnienie nowych mo¿liwoci badawczych (opracowanie interesuj¹cych metodologii i narzêdzi wspomagaj¹cych poznanie wiata);
 zaoferowanie nowego rodzaju us³ug, dostêpnych poprzez
serwery aplikacji pracuj¹ce w sieci, umo¿liwiaj¹ce za³atwienie wielu spraw bez opuszczania mieszkania;
 modyfikacjê form pracy (telepraca, handel elektroniczny,
itp.), gdzie informacja sta³a siê podstawowym towarem;
 powstanie nowych struktur organizacyjnych, jak przedsiêbiorstwo wirtualne, miasto czy pañstwo cyfrowe;
 przeobra¿enie spo³eczeñstwa przemys³owego w nowe spo³eczeñstwo informacyjne charakteryzuj¹ce siê wy¿szym poziomem ¿ycia.
 Natomiast niepokoiæ mo¿e:
 zagubienie siê cz³owieka w lawinie informacji oraz trudnoæ
wyselekcjonowania informacji poprawnych od informacji
fa³szywych;
 uzale¿nienie siê od Internetu, zw³aszcza m³odych ludzi poch³oniêtych szukaniem informacji tylko dla szukania, b¹d
dyskusjami tylko dla dyskusji;
 mo¿liwoæ nadu¿yæ, jak wykonywanie ró¿nych czynnoci
podczas pracy, w tym ogl¹danie pornografii (z tego powodu
20% firm USA ukara³o ju¿ pracowników), robienie zakupów, czy korzystanie z kradzionego oprogramowania, a nawet organizowanie grup przestêpczych;

Prof. Simon Rogerson z De Montford University
i dyr. Robin Rickard z The British Council na Wydziale ETI PG
podczas dyskusji nad programem konferencji ETHICOMP 2001

 dalekosiê¿ne zmiany o charakterze spo³eczno-kulturowym,
w tym zmiana tradycyjnych podzia³ów, izolacja jednostek,
czy subiektywizacja ocen.
Przeprowadzone badania psychologiczne wskazuj¹, ¿e znajomoæ kodeksu Informatyki jest wa¿na, gdy¿ cz³owiek potrzebuje pewnych jasnych zasad postêpowania. Poza tym etyka i
moralnoæ s¹ akceptowane w równej mierze zarówno przez
kobiety, jak i mê¿czyzn, natomiast oprócz tego kobiety przypisuj¹ du¿e znaczenie wierze, za mê¿czyni  gro¿¹cym konsekwencjom nieetycznego postêpowania. Pozostaje jednak wiêcej problemów do wyjanienia, na przyk³ad relacja norm etycznych z poziomem ¿ycia, czy metody projektowania oprogramowania z uwzglêdnieniem ludzkich niedoskona³oci. S¹dzê,
¿e niektóre z nich uka¿e, a byæ mo¿e i wska¿e, rozwi¹zanie
miêdzynarodowa, 5. z serii, konferencja ETHICOMP 2001
(The Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies), która odbêdzie siê w Gdañsku, na Politechnice w dniach 18-20 czerwca 2001 r. Obrady odbêd¹ siê w
nastêpuj¹cych sekcjach tematycznych:
1) In¿ynieria oprogramowania a systemy projektowania;
relacje miêdzy jakoci¹, ryzykiem a etyk¹.
2) Nauczanie etyki dla studentów informatyki; profesjonalna edukacja przysz³oci.
3) Etyka w organizacjach wirtualnych: normy socjalne a
rozwój Internetu, wp³yw na rodzinê, przyjació³, obcych, sprzedaj¹cych i kupuj¹cych w handlu elektronicznym,
4) Etyka w wiecie informacyjnym, wp³yw komputerów na
rozwój biur, fabryk, szkó³ i sektora publicznego.
Udzia³ w tej konferencji zapowiedzia³o oko³o 100 osób z 16
krajów wiata. Zaproszony referat wyg³osi równie¿ Minister
Edukacji prof. Edmunt Wittbrodt oraz prof. Donald Gotterbarn,
dyrektor Instytutu Software Engineering Ethics na uniwersytecie East Tennessee State, USA, wspó³twórca przytoczonego
tekstu kodeksu etycznego. Poza tym przedstawiono tak¿e krótki wywiad z inicjatorem tego cyklu konferencji prof. Simonem
Rogersonem z Uniwersytetu De Montfort, Anglia, dotycz¹cy
omawianej problematyki. To wszystko potwierdza, ¿e Etyka i
Informatyka maj¹ ze sob¹ coraz wiêcej wspólnego.
Henryk Krawczyk, Bogdan Wiszniewski, Stanis³aw Szejko
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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Why did you establish ETHICOMP conference series?
Having spent many years in the computer industry I
became concerned that the broader issues related to IT
applications were not being considered. Moving to academia gave me the opportunity to address this issue. In the
US these issues were being addressed but not in Europe.
I decided to establish a European forum which would help
to promote the ethical debate. I am pleased to say since
the first conference in 1995, many European colleagues
have been prominent in this debate.
Is ethics a new dimension of quality in IT?
This is a challenging question to answer. On the one
hand quality assurance has come to mean the technological integrity of a system. In its purest sense this could
lead to a system which may be conceptually elegant but is
not practicably acceptable. On the other hand quality assurance does include usability but even this so-called social aspect tends to be too narrow focusing simply on the
end user. The ethical dimension is different as it addresses the conduct of computer practitioners and considers

the broader social implications of IT development and application. I would therefore suggest it complements quality assurance.
Why did you decide to or why did you choose Gdañsk
and TUG for ETHICOMP 2001?
The previous ETHICOMP conferences have all been
in Western Europe. We have had some input from Eastern
and Central Europeans. I was keen to capitalise on this
and bring this different perspective to the debate. The
socio-economic challenges in Eastern and Central Europe place computer ethics in a different context. Poland
was an obvious choice for the conference. Through my
long term relationship with TUG I know it is a university
which is concerned with ensuring technological advancement benefits all citizens. This is particularly the case within the Electronics Telecommunications and Informatics
Faculty. Added to this the historical importance of Gdansk
and we have the ideal location for the first ETHICOMP
conference of the new Millennium.

NASZ POLSKI REALITY SHOW

Ta piosenka jest pisana dla pieniêdzy...
Obywatel GC

 To sukces, nareszcie co oryginalnego, jestemy w koñcu
w Europie... Takie opinie mo¿na by³o us³yszeæ po ukazaniu siê
pierwszego odcinka kontrowersyjnego programu pt. Big Brother (Wielki Brat) w wydaniu polskim. Czy aby na pewno
mamy do czynienia z intelektualnym sukcesem, jak niektórzy
sugeruj¹? A mo¿e jest to wy³¹cznie sukces finansowy twórców
tego reality show, jak okrelono ów program realizowany w
TVN? Jednak wiêkszoæ moich znajomych s³usznie twierdzi,
¿e szkoda czasu na ledzenie owego spektaklu  to przys³owiowy gniot, pozbawiony g³êbszych treci, w którym osoby s¹
manipulowane, a ich sposób bycia nijak nie przystaje do zachowania siê w miarê normalnych ludzi. Stanowi on za to bogaty
materia³ dla psychologów i socjologów, oceniaj¹cych kondycjê
intelektualn¹ i psychiczn¹ naszego spo³eczeñstwa. Kto trafnie
zauwa¿y³, ¿e ów program to kolejny etap dowiadczeñ na ¿ywym organizmie spo³eczeñstwa, podczas których sprzedaje
siê za wzglêdnie du¿e pieni¹dze osobist¹ godnoæ. Bo jak okreliæ wydarzenia z wczeniejszych wydañ Wielkiego Brata,
bodaj¿e w wersji holenderskiej, kiedy tysi¹ce telewidzów ogl¹da³o na ¿ywo oddawanie moczu przez bohaterów spektaklu
oraz by³o wiadkami damsko-mêskich intymnych scen itp. (ohyda i g³upota!)? Dziwne, ¿e owi wybrañcy nie posunêli siê jeszcze dalej, pokazuj¹c np. za pomoc¹ gastroskopu wnêtrze swojego ¿o³¹dka tudzie¿ jelita grubego  czy jest kres ludzkiej g³upoty i psychicznego samookaleczania siê?
Czy powy¿sze ekscesy, te maj¹ce miejsce i
te potencjalnie hipotetyczne, mo¿na zaliczyæ
do form kreowania czyjej wolnoci? Istnieje
przecie¿ granica przyzwoitoci tak¿e i w tym
swoistym ekshibicjonizmie, ale kto ma j¹
wyznaczaæ, czy tylko zniesmaczony treci¹
programu telewidz, wy³¹cznie na swój w³asny u¿ytek?
Przys³owie mówi, ¿e nieszczêcia chodz¹ parami. Wielki Brat ma swoj¹ sio-
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strê programow¹ w Polsacie  Dwa wiaty, analogiczny show
uznawany przez twórców z TVN za plagiat ich oryginalnego
programu.
*
Mamy chyba jaki kompleks ni¿szoci w stosunku do tzw.
Zachodu. Przecie¿ od wielu lat nasza publiczna telewizja realizuje taki w³anie gatunek programu, oparty na podobnej konwencji, tyle ¿e bardziej powa¿ny i du¿o ciekawszy. Jest nim
bezporednia transmisja z obrad polskiego parlamentu  Sejmu. Prócz d³ugich tyrad i s³ownych pojedynków kolejnych
mówców, kamera pokazuje swoiste smaczki: niepewne oczekiwanie uczestników na wyniki g³osowania i jak pose³ poprzez
naciskanie cudzego przycisku zastêpuje nieobecnego kolegê lub
g³osuje inaczej ni¿ chcia³ (czy to tylko brak zdolnoci koncentracji uwagi?). Ukazuje te¿ rozbawione twarze pos³ów z
prawej strony sali, gdy na mównicy pojawia siê ich polityczny
przeciwnik (i vice versa), a sytuacja wymaga powagi i skupienia; od wielu podjêtych uchwa³ zale¿y przecie¿ jakoæ naszego
¿ycia (szczytem wszystkiego jest g³osowanie nie zgodnie z w³asnym sumieniem, wiedz¹ i dowiadczeniem, ale tak, jak nakazuje dyscyplina partyjna  gdzie ta wolna wola?). Telewidzowie mog¹ te¿ obserwowaæ ciê¿ki ¿ywot niewyspanego pos³a,
gdy ten ucina sobie drzemkê w trakcie obrad. Prezentowani s¹
równie¿ tzw. obecni-nieobecni, którzy zamiast ledziæ przebieg
posiedzenia czytaj¹ prasê lub wdaj¹ siê w rozmowy z równie
znudzonymi kolegami  samo ¿ycie. Có¿, podobnie jak w Big
Brother, to widzowie (przyszli wyborcy)
zadecyduj¹ o odejciu niektórych bohaterów, wystarczy poczekaæ do najbli¿szych
wyborów parlamentarnych. Oba wymienione spektakle ³¹cz¹ te¿ du¿e pieni¹dze,
choæ w przypadku naszych pos³ów, to ka¿dy z nich otrzymuje swoje honorarium, nie
tylko pozosta³y na przys³owiowym placu
boju zwyciêzca.
Swego czasu du¿o szumu zrobi³o siê
wokó³ niejakiej Anastazji P., mieszkanki
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Starogardu Gdañskiego, która, podaj¹c siê za francusk¹ reporterkê, zweryfikowa³a naszych pos³ów pod wzglêdem tzw. mêskoci. W tej ocenie dobrze wypad³ lider lewicy Leszek M.,
natomiast niskie notowania otrzyma³ znany ze swoich niekonwencjonalnych wypowiedzi (czêsto pozbawionych dobrego
smaku, czy te¿ zwyk³ej przyzwoitoci i kultury) popularny przedstawiciel prawicy, Stefan N. W niektórych krêgach przyrodników ów pose³ nazywany jest Stefkiem Burczymuch¹, jako ¿e
sta³ siê on wybitnym specjalist¹ od owadów z rzêdu muchówek
(Diptera = dwuskrzyd³e). Niektórzy okrelaj¹ pana Stefana tak¿e
przydomkiem polski ¯yrynowski. Równie niekonwencjonalnymi wypowiedziami popisywa³ siê onegdaj inny cz³onek parlamentu, Janusz K. M., którego wyborcze masy podczas ostatnich wyborów nie desygnowa³y na pos³a.
Niezwykle szybko, niczym spadaj¹cy meteor, skoñczy³a siê
kariera w naszym parlamencie Polskiej Partii Przyjació³ Piwa,
choæ piwo oraz jego reklama by³y kilkukrotnie tematem obrad.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e problem spo¿ywania tego napoju
jest wa¿niejszy ni¿ zagadnienia rosn¹cego bezrobocia (co trzeci absolwent szkó³ nie ma zatrudnienia), upadku rolnictwa i przemys³u, bezdomnoci, gwa³townego wzrostu przestêpczoci i
zapaci w wymiarze sprawiedliwoci, k³opotów z bud¿etem w
sferze edukacji, zdrowia itd., itd. ¯arliwi zwolennicy wymienionego napitku nie przyjmuj¹ do wiadomoci, ¿e sporo jego
amatorów niechc¹cy sta³o siê przy okazji ¿eglarzami, którzy
 tak jak wielbiciele ³ódki Bols  czêsto p³ynêli w kajaku
Okocim lub tratw¹ EB w stronê izby wytrzewieñ. Có¿, w

Reality European Show
Szko³a zrêcznie wpuszcza w kana³
 jak jest zbudowany wiat 
rzec: rodzin¹ jest  czy¿ bana³?
Z Ma³ym Wujem  Wielki Brat...
Stara Ciota Europa
z prosem euro (debet w rublach)
sypie  i jest po k³opotach
 lecz æwierkaj¹ g³odne wróble,
¿e The Brother i Der Bruder
jak Hamlety nad chamami
 ju¿ pod Miñskiem  grepsy wiñskie 
 wyrwaæ ch³opa z korzeniami!...
Dramat ze sfer po-PGR 
 niech ¿yje kapitalizm dziki 
có¿ Ma³y Robolo, co  Wielki Kler?
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takim wydaniu poznanie smaku wolnoci koñczy siê czêsto
prawdziw¹ katastrof¹. Bynajmniej nie morsk¹.
Czego jeszcze telewidz mo¿e oczekiwaæ w naszym parlamencie? Jeli nadal bêdzie postêpowa³ upadek szeroko rozumianej kultury i obyczajowoci (jest to m.in. wynik równania
do zachodniego poziomu stylu bycia, kreowanego g³ównie poprzez media), to byæ mo¿e nied³ugo doczekamy siê kolejnego
urozmaicenia, np. migusa-dyngusa (przypadek rosyjski), dewastacji wierzchniego okrycia u zwanionych osób (w¹tek japoñski) lub rêkoczynu (to sceny z Knesetu). Mimo wszystko
liczê na powagê i okie³znanie swoich namiêtnoci przez reprezentantów polskiego parlamentu. Sposób prowadzenia dysput
w dawnym naszym parlamencie spowodowa³, ¿e w Szwecji na
ludzi k³ótliwych mówi siê, ¿e zachowuj¹ siê jak w polskim
Sejmie. Czy zas³u¿ylimy na tak¹ opiniê? Chyba tak, ale czy
potrafimy j¹ zmieniæ?
ledz¹c obrady Sejmu by³em tak¿e wiadkiem powa¿nych,
m¹drych i dobrych wyst¹pieñ, w których czuæ by³o prawdziw¹
troskê o losy kraju i szacunek dla przeciwników politycznych.
Niestety  takich przypadków by³o bardzo ma³o, za ma³o jak na
moje oczekiwania. A mo¿e jestem zbyt wymagaj¹cy w stosunku do pos³ów i za ma³o pob³a¿liwy dla zachodniego modelu
stylu bycia, gdzie o wszystkim decyduje szmal; ów model
zosta³ bezkrytycznie zapo¿yczony przez gros przedstawicieli
naszego spo³eczeñstwa  a mia³o byæ piêknie, szkoda.
Jestemy nareszcie we w³asnym... areszcie.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny

Æmi wazelin¹ New York Times
w Sejmie  schabowy pod brukselkê
  nasz bêdzie jutrzejszy dzieñ!
Nasz Wielki Brat i czasy wielkie...
Rz¹d kapucieje nad rachunkiem
naród choæ bosy  (honor!)  p³aci
naród toæ  oszo³omów paru 
 lud pszenny i video-generaci.
W pokoju zwierzeñ ca³kiem szczerze
klub rzymski  ot  analoguj¹c Ja³tê
 pomiêdzy Odrê, Wis³ê  Narew 
 zakomponowaæ  polo  Harlem?
Có¿  wygraæ mo¿na  przegraæ trzeba 
 czy rewolucjê zrobiæ  mo¿e?
Niech ¿yje euro-polski skansen!
Wa¿ne, ¿e nad nim lata  orze³!...
Tadeusz Buraczewski
Absolwent Politechniki Gdañskiej

str. 8

