Walka o dominacjê rozgrywa siê obecnie nie na polach bitewnych, ale g³ównie
w uczelniach, instytucjach naukowych i zaciszach laboratoryjnych
Wyst¹pienie inauguracyjne Rektora Politechniki Gdañskiej z okazji rozpoczêcia roku akademickiego 2001/2002

Immatrykulacja

Szanowni Pañstwo,
dzisiejsze przemówienie jest moim ostatnim wyst¹pieniem inauguracyjnym, bowiem druga i zarazem ostatnia kadencja rektorska dobiega koñca. Wyst¹pienie to powinno byæ zatem utrzymane w konwencji sprawozdania z obu kadencji. Jednak nasze
zamierzenia na rozpoczynaj¹cy siê rok akademicki s¹ tak du¿e,
¿e prezentowane dzisiaj sprawozdanie by³oby bardzo niepe³ne.
Z tego powodu, podobnie jak w latach ubieg³ych, oceniê jedynie miniony rok akademicki, przedstawiê najwa¿niejsze plany
oraz przemylenia nt. stanu szkolnictwa wy¿szego i nauki na tle
ogólnej sytuacji w Kraju.
Wiele spraw porusza³o krajow¹ i lokaln¹ opiniê publiczn¹ w
ostatnim okresie. Poród nich wielka powód, która nie tylko
nie oszczêdzi³a Gdañska, ale tu w³anie zaczê³a swoje ¿niwo.
Natura pokaza³a sw¹ moc i na jaw wysz³y wieloletnie
zaniedbania. W³adze Politechniki szybko popieszy³y z pomoc¹,
oferuj¹c miejsca w domach akademickich. Do 15 wrzenia
mieszka³o w nich 112 powodzian, ponadto w najgorêtszym
okresie schronienie znalaz³o tu kilkudziesiêciu ratowników.
Dodatkowo, we wrzeniu, uczniowie gdañskiej szko³y, której
budynek zniszczy³a powód, pobierali naukê w naszych
pomieszczeniach. Oddalimy bezp³atnie do ich dyspozycji 15
sal dydaktycznych i laboratorium komputerowe.
Niedawno przeprowadzone wybory parlamentarne odbi³y siê
szerokim echem. Chcia³bym z tego miejsca serdecznie
pogratulowaæ nowo wybranym pos³om i senatorom. Zwyciêstwo
wyborcze jest zwykle wypadkow¹ zdobytego zaufania
spo³ecznego oraz niezadowolenia wyborców z minionej
kadencji. To niezadowolenie zosta³o wyra¿one nie tylko poprzez
wyeliminowanie nieudolnych i nieodpowiednich ludzi z ¿ycia
politycznego, ale  co groniejsze  zniechêceniem do udzia³u
w wyborach i pog³êbieniem nastrojów radykalnych. Wybranym
¿yczê odbudowania tego zaufania, a po zakoñczonej kadencji 
satysfakcji z dobrze spe³nionej roli parlamentarzysty, równej
radoci z otrzymania mandatu. Z tego miejsca pragnê wyraziæ
nadziejê, ¿e nowe w³adze bêd¹ wspieraæ polsk¹ owiatê,
szkolnictwo i naukê jako najlepsz¹ podstawê rozwoju Kraju.
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Szerok¹ opiniê spo³eczn¹ bulwersowa³y w minionym roku
wiadomoci o wielkich aferach. Dociera³y informacje o
sprzeniewierzeniu setek milionów z³otych przez pojedyncze
osoby. Zadajemy sobie pytanie, czy wysi³ek s³u¿b, które
doprowadzi³y do ujawnienia przestêpstw, znów zostanie
zmarnowany i skoñczy siê, jak dotychczas, tylko na
oskar¿eniach? Bulwersuj¹ce s¹ nie tylko same afery i ich zasiêg,
ale równie¿ udzia³ w nich osób z najwy¿szych krêgów w³adzy i
to, ¿e  jak dot¹d  nawet aferzyci ujawnieni kilka lat temu
maj¹ siê dobrze.
Deficyt finansów publicznych i spadek przyrostu PKB
zaniepokoi³ wszystkich. Przyczyny tych niekorzystnych trendów
nie da siê wyjaniæ wy³¹cznie dzia³aniem si³ wy¿szych, gdy¿ w
tym samym czasie u naszych s¹siadów gospodarka rozwija³a
siê bardzo dobrze, lepiej ni¿ w ubieg³ym roku. Wêgrzy, Czesi,
Litwini i Rosjanie ciesz¹ siê z kilkuprocentowego przyrostu
PKB. Dlaczego w rodkowej Europie jedynie w Polsce nast¹pi³o
tak znaczne os³abienie dynamiki rozwoju?
rodowisko naukowe prawie przez ca³¹ ostatni¹ kadencjê
Parlamentu emocjonowa³o siê losami projektu nowego prawa
o szkolnictwie wy¿szym. Niestety, zamiast nowego prawa mamy
bardzo ograniczon¹ nowelizacjê ustawy z 1990 r., mocno
przykrojon¹ nawet w stosunku do projektu rz¹dowego. Od
samego pocz¹tku prac nad tym projektem spotykalimy siê z
niechêci¹ wielu parlamentarzystów. Zainteresowani
dodatkowymi dochodami z pracy na wielu etatach oraz
oczekuj¹cy ³atwych awansów nie dopucili do wyeliminowania
szkodliwego i niespotykanego w cywilizowanych krajach
zjawiska wieloetatowoci. Rok temu z tego miejsca mówi³em:
... projekt nowego prawa spotka³ siê ze zdecydowanym
sprzeciwem instytucji i osób, których interesy zosta³y zagro¿one.
Dopiêli swego.
Szko³y wy¿sze ju¿ w ubieg³ym roku odczu³y skutki
powa¿nego kryzysu finansowego pañstwa, kiedy w ostatnich
dniach grudnia dowiedzielimy siê o powa¿nej redukcji dotacji
bud¿etowej. By³o to znaczne, gdy¿ kilkuprocentowe obni¿enie
naszych dochodów gwarantowanych ustaw¹ bud¿etow¹.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e inne dzia³y gospodarki
narodowej te¿ dotknê³o ograniczenie dotacji pañstwowej, ale
¿aden chyba nie ucierpia³ tak bardzo, jak szkolnictwo wy¿sze i
nauka. Prawie wszyscy wiemy, ¿e zadania szkolnictwa wy¿szego
w okresie III RP wzros³y czterokrotnie, natomiast dotacje zosta³y
realnie zmniejszone dwukrotnie. Podobnie jest z nauk¹. Ostatnio
wielkoæ nak³adów na polsk¹ naukê przyrównuje siê ju¿ nie do
najbardziej zacofanych krajów europejskich, ale do
najbiedniejszych krajów afrykañskich. A dzieje siê to przy tak
powszechnych zapewnieniach decydentów o tym, ¿e
szkolnictwo wy¿sze i nauka s¹ najbardziej prorozwojowymi
dziedzinami narodowej gospodarki. Skutki oszczêdzania na
nauce i szkolnictwie wy¿szym bêd¹ dalekosiê¿ne i niezwykle
bolesne dla nas samych, dla naszych dzieci i nastêpnych pokoleñ.
Miêdzynarodowa konkurencja zmierzaj¹ca do zdominowania i
podporz¹dkowania jednych narodów innym staje siê coraz
bardziej perfidna. Obecnie w walce o prymat rzadko dochodzi
do wykorzystywania orê¿a i rozstrzygniêæ na polach bitewnych,
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Poczet sztandarowy

za to rywalizacja w instytutach naukowych, uczelniach,
zak³adach przemys³owych i instytucjach finansowych staje siê
coraz intensywniejsza. Spo³eczeñstwo bardziej twórcze i zdolne
do wiêkszego wysi³ku zdobywa przewagê. Wygra ten, który
wiêcej zainwestuje nie tyle kapita³u, ile intelektu. Spo³eczeñstwo,
które ten wycig przegrywa, nie tylko odpada z gry, ale bez
przemocy militarnej, bez jednego wystrza³u staje siê
wspó³czesn¹ koloni¹ wielostronnie uzale¿nion¹ od mocarstw
ekonomicznych. S¹ si³y spo³eczne i polityczne w Polsce, które
to widz¹ i protestuj¹ przeciwko narastaj¹cemu uzale¿nieniu,
przeciwko miêdzynarodowemu dyktatowi, ale ma³o kto
wskazuje w³aciwe rozwi¹zania. Tylko poprzez podniesienie
poziomu intelektualnego spo³eczeñstwa mo¿na zwiêkszaæ jego
presti¿, mo¿liwoci i niezale¿noæ.
Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ nied³ugo, w ci¹gu najwy¿ej
kilku lat Polska stanie siê cz³onkiem Unii Europejskiej, z czego
trzeba siê cieszyæ. Czy zastanawiamy siê jednak nad rol¹, jak¹
bêdziemy w niej odgrywaæ? Perspektywy nie s¹ najlepsze, kiedy
wemie siê pod uwagê przestarza³y, niedoinwestowany
przemys³, zapónione rolnictwo, niewydajne s¹downictwo i
wiele innych instytucjonalnych problemóPoczet sztandarowyw,
a do tego niski poziom wykszta³cenia i nieprzydatne kwalifikacje
ludzi w wieku produkcyjnym. Na pocz¹tku lat 90. szokowa³y
informacje, z których wynika³o, ¿e tylko nieca³e 7%
spo³eczeñstwa legitymowa³o siê wy¿szym wykszta³ceniem.
Niepokoi³ równie¿ powszechny brak znajomoci obcych
jêzyków. Zerwanie pêt poprzedniego systemu uwolni³o ludzk¹
inicjatywê. Spo³eczeñstwo obudzi³o siê. Ambitni ludzie zdali
sobie sprawê z korzyci p³yn¹cych z wy¿szego wykszta³cenia,
jego pomocy w awansie spo³ecznym i zdobywaniu dobrej pracy.
Zainteresowanie studiami wzros³o nie tylko wród m³odzie¿y,
ale i ludzi starszych. Uczelnie szybko zwiêkszy³y liczbê miejsc
na studiach, pojawi³y siê wy¿sze szko³y prywatne. Powsta³o ich
ju¿ ponad 200, a wiêc dwukrotnie wiêcej ni¿ szkó³ pañstwowych.
Na prze³omie wieków zaczêto tworzyæ dodatkowo pañstwowe
wy¿sze szko³y zawodowe; jest ich obecnie 25. Wszystkie te
przedsiêwziêcia doprowadzi³y do czterokrotnego wzrostu liczby
studentów w porównaniu z rokiem 1990. Obecnie wspó³czynnik
skolaryzacji w Polsce jest wy¿szy ni¿ w wielu krajach
zachodnioeuropejskich, nie wy³¹czaj¹c Niemiec. Powinno to
byæ ogromnym powodem do radoci, gdyby nie towarzysz¹cy
temu wzrostowi spadek jakoci kszta³cenia. Ten spadek zosta³
wymuszony redukcj¹ dotacji bud¿etowej. Od 1990 r. dotacja
na jednego studenta studiów dziennych, a wiêc w tej grupie,
która ma konstytucyjnie zagwarantowane bezp³atne studia,
bezp³atne tzn. na koszt pañstwa  spad³a trzykrotnie, wymuszaj¹c
znacz¹ce obni¿enie poziomu kszta³cenia. Ze wzglêdów
oszczêdnociowych zosta³y okrojone programy nauczania, a w
pogoni za dodatkowymi dochodami rozwijano studia odp³atne.
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Ponad 60% studentów kszta³ci siê w Polsce w trybie zaocznym,
wieczorowym lub eksternistycznym, a wiêc na studiach o
znacznie zawê¿onym poziomie wymagañ. Wiele uczelni nie ma
w³asnej kadry dydaktycznej, a czêæ nauczycieli nie spe³nia
kryteriów jakociowych. Wykszta³ceni przez nich m³odzi Polacy
nie bêd¹ mieli du¿ych szans w rywalizacji na rynku pracy w
zjednoczonej Europie. Jeszcze kilka lat temu wy¿sze
wykszta³cenie prawie gwarantowa³o zatrudnienie w Kraju.
Obecnie pracodawcy mog¹ wybieraæ sporód lepiej
przygotowanych do pracy, posiadaj¹cych wy¿sze kwalifikacje
i szerszy zasób wiedzy. M³ody cz³owiek, podejmuj¹c decyzjê o
studiach, musi braæ pod uwagê zarówno rangê uczelni, jak i
w³aciwy kierunek studiów. W 1999 r. na ponad 1 400 tysiêcy
studentów prawie pó³ miliona studiowa³o pedagogikê, ekonomiê
i nauki pokrewne. Absolwenci tych kierunków maj¹ problemy
ze znalezieniem pracy zgodnej z wykszta³ceniem, poniewa¿ ni¿
demograficzny wymusza redukcjê etatów dla pedagogów, a du¿e
zainteresowanie kierunkami ekonomicznymi doprowadzi³o do
nadprodukcji specjalistów z tej dziedziny. Nadal pokutuje
przekonanie, i¿ najwa¿niejszy jest sam dyplom ukoñczenia
szko³y, a nie jego jakoæ. Z drugiej strony trudno siê dziwiæ
temu zjawisku  przy braku dobrych ofert edukacyjnych,
korzysta siê z dostêpnych. Chocia¿ nie zawsze, obserwujemy
bowiem zjawisko preferowania odp³atnych studiów o
mniejszych wymaganiach w stosunku do bezp³atnych studiów,
co do których wiadomo, ¿e wymagania wobec studentów s¹
wysokie. Jest to nic innego, jak tylko kupowanie dyplomów.
Na tle ogólnej sytuacji polskiego szkolnictwa wy¿szego
Politechnika Gdañska ma powody do dumy. Ponad osiemdziesi¹t
procent naszych studentów studiuje w trybie dziennym.
Wiêkszoæ oferowanych przez nas kierunków studiów daje dobr¹
perspektywê znalezienia zatrudnienia. Z zadowoleniem
obserwujemy rozwój kadry. W ubieg³ym roku akademickim
wypromowalimy 74 doktorów, co oznacza 16% przyrost w
stosunku do roku poprzedniego. Zatwierdzono 12 habilitacji
naszych pracowników i pracowników obcych, których przewody
habilitacyjne by³y prowadzone w PG. Jest to powy¿ej
wieloletniej redniej, jednak potrzeby s¹ znacznie wy¿sze,
poniewa¿ wiele innych uczelni stara siê pozyskaæ naszych
wysoko kwalifikowanych pracowników, przyci¹gaj¹c ich
lepszymi uposa¿eniami lub/i oferowanymi mieszkaniami, a
nawet domkami jednorodzinnymi. Nas nie staæ na takie prezenty.
To w³adze lokalne je funduj¹, dbaj¹c, ¿eby uczelnie dzia³aj¹ce
na ich terenach, i z którymi siê identyfikuj¹, mia³y jak najlepsz¹
kadrê i dobre warunki rozwoju. Merytorycznie jestemy
przygotowani do zwiêkszenia tempa rozwoju wysoko
kwalifikowanej kadry, ale na to potrzeba wiêkszych nak³adów
finansowych i  ko³o siê zamyka. Dlatego szczególnie bolesne
s¹ dla nas odejcia pracowników zaraz po zatwierdzeniu
habilitacji. W takich przypadkach nie zgadzam siê na
rozwi¹zanie umowy za porozumieniem stron, a i tak pracownik
odchodz¹cy z piêtnem porzucenia pracy ma powody do
zadowolenia  z uczelnianej pensji nigdy nie od³o¿y nawet na
najskromniejsze mieszkanie.
Ubieg³y rok na naszej Uczelni by³ szczególnie pomylny pod
wzglêdem promocji profesorskich  a¿ 11 pracowników
otrzyma³o tytu³ profesora. Wymieniê ich nazwiska, jako wyraz
uznania: Marek Biziuk (WCh), Jan Hupka (WCh), Kazimierz
Jakubiuk (WEA), Bo¿enna Kawalec-Pietrenko (WCh), Witold
Lewandowski (WCh), Micha³ Mrozowski (WETI), Eugeniusz
Ranatowski (WM), Krzysztof Rosochowicz (WOiO), Andrzej
Wolny (WEA), Ludmi³a Zawadzka (WZiE) i Andrzej Zieliñski
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(WM). Ponadto zatrudnilimy dwie osoby z tytu³em
profesorskim: Mariannê Daszkowsk¹ (WZE) i Józefa Pacynê
(WCh). Razem 13 osób powiêkszy³o w ci¹gu jednego roku grupê
najwy¿ej wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Te
osi¹gniêcia wiadcz¹ o tym, ¿e nawet w tak niesprzyjaj¹cych
warunkach, jak obecne, mo¿na podwy¿szaæ kwalifikacje, i to w
dziedzinie nauk technicznych, w których niezmiernie trudno
wykazaæ siê oryginalnym dorobkiem naukowym, jak i nauk
przyrodniczych, w których do promocji wymagane s¹ osi¹gniêcia
na najwy¿szym poziomie wiatowym. Nie raz s³ysza³em pytania,
czy naprawdê potrzeba nam tak wielu profesorów tytularnych i
czy ten wysi³ek nie jest zbêdny? Mylê, ¿e tê potrzebê nietrudno
uzasadniæ. W latach 1991-1996, tj. w ci¹gu 6 lat Politechnika
wzbogaci³a siê o 19 profesorów tytularnych, czyli rednio
przybywa³o ich 3 rocznie. W tym samym czasie odesz³o z ró¿nych
powodów 24 profesorów, czyli rednio 4 rocznie. Sytuacja stawa³a
siê dramatyczna, Politechnika stanê³a w obliczu utraty autonomii,
a niektórym wydzia³om grozi³o odebranie uprawnieñ. Z tego
powodu na pocz¹tku naszej pierwszej kadencji za najwa¿niejsze
zadanie uznalimy odbudowê kadry profesorskiej, g³ównie poprzez
zdobywanie tytu³ów naukowych przez naszych pracowników.
Ocenilimy, ¿e rocznie powinno przybywaæ 10 nowych
profesorów. W ci¹gu ubieg³ych 5 lat nasz¹ kadrê zasili³o 43
profesorów tytularnych, rednio 9 rocznie. W tym samym czasie
odesz³o 37 profesorów, czyli rednio 7 rocznie. Dziêki ogromnemu
wysi³kowi w³adz wydzia³ów i wszystkich pracowników uda³o siê
odwróciæ niebezpieczny trend. Za tê postawê serdecznie dziêkujê.
Mo¿emy ju¿ z ufnoci¹ spojrzeæ w przysz³oæ, tym bardziej, ¿e
nowe wnioski o nominacje profesorskie znajduj¹ siê ju¿ w CK.
Jak co roku, chcia³bym przedstawiæ najbardziej wyró¿niaj¹cych
siê pracowników PG. Projekty badawcze KBN o wartoci powy¿ej
300 000 z³ zdobyli dr in¿. Wiktor Chotkowski z WEA i dr hab.
in¿. Jan Sikora z WM. Najwiêksz¹ wartoæ poród projektów
celowych stanowi³y projekty dr. in¿. Ryszarda Kowalika z WETI,
który wraz z gmin¹ Gdañsk otrzyma³ zlecenie na 1 620 000 z³, i
prof. Romana Salamona z WETI, który wraz Akademi¹ Marynarki
Wojennej ma do wykonania zadanie wycenione na 540 000 z³.
Marynarka Wojenna z³o¿y³a prof. Lechowi Rowiñskiemu z WOiO
zlecenie o wartoci 3 263 562 z³, a Instytut Fizjologii i Patologii
S³uchu zleci³ zespo³owi prof. Andrzeja Czy¿ewskiego z WETI
zadanie o wartoci 980 600 z³. Prof. Jan Kalinowski uzyska³
zlecenie na sumê 100 000 USD z US Naval Research Laboratory.
Realizowanych jest 9 projektów w ramach V Programu Ramowego
Unii Europejskiej na sumê prawie 5 mln z³, w tym projekt dr. in¿.
Kazimierza Duzinkiewicza za 1 666 000 z³ i prof. Krzysztofa
Rosochowicza za 723 000 z³. Warto równie¿ wspomnieæ o grantach
aparaturowych uzyskanych przez prof. Jacka Namienika i
wspó³pracowników na sumê 2 mln z³. Jak Pañstwo widzicie, s¹ to
pokane kwoty przeznaczone na rozwój wielu dziedzin gospodarki
narodowej, lecznictwa i obronnoci, a równoczenie pomagaj¹ce
rozwijaæ siê Uczelni.
Profesorowie Micha³ Mrozowski i Andrzej Czy¿ewski z WETI
otrzymali, jako jedni z 15 w Polsce, przyznane w 2001 r. po raz
pierwszy, presti¿owe subsydia profesorskie, ufundowane przez
Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej. Profesor A. Czy¿ewski zosta³
ponadto laureatem nagrody Polskiego Klubu Biznesu i Club of
Europe w kategorii Produkt Polskiego Biznesu. Nagroda ta,
zwana Oskarem Polskiego Biznesu, zosta³a przyznana za
multimedialne programy do badania s³uchu, mowy i wzroku. Prof.
Andrzej Osiecki i dr Leszek Osiecki za pompê wielot³oczkow¹
zdobyli srebrny medal na III Miêdzynarodowej Wystawie
Wynalazków Innowacje 2000.
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Nagrody Prezesa Rady Ministrów zosta³y przyznane dr. in¿.
Micha³owi Rewiñskiemu z WETI i dr. in¿. Andrzejowi Wasikowi
z WCh. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osi¹gniêcia
naukowe otrzymali profesorowie: Kazimierz Jakubiuk (WEA),
Krzysztof Rosochowicz (WOiO) i Romuald Szymkiewicz
(WBWI ). Stypendia Fundacji dla Nauki Polskiej dla m³odych
naukowców otrzymali mgr in¿. Jacek Barañski (WM) i mgr in¿.
Tomasz Klimczuk (WFTMS). Podobnie jak w latach ubieg³ych,
osi¹gniêcia naszych pracowników zosta³y wyró¿nione
najwy¿szymi orderami, odznaczeniami i medalami pañstwowymi
i resortowymi. Prezydent RP przyzna³ 11 Orderów Odrodzenia
Polski i 71 Krzy¿y Zas³ugi, w tym 11 z³otych, a Minister Edukacji
Narodowej 33 Medale Edukacji Narodowej. W sumie 115
najwy¿szych wyró¿nieñ.
Jak co roku, przedsiêbiorcy Wybrze¿a finansowo i materialnie
wspierali Politechnikê. Rozumiej¹ oni potrzebê niesienia pomocy
wy¿szym uczelniom i widz¹ w³asne korzyci z takiej pomocy
p³yn¹ce. Uczelnia lepiej wyposa¿ona, oferuj¹ca studentom lepsze
warunki do nauki, lepiej przygotuje do pracy przysz³ych
pracowników. Poród tych, którzy wsparli Politechnikê kwot¹
ponad 40 000 z³, s¹: firma Intel, Jacek Bogusz  prezes
Przedsiêbiorstwa Robót Sanitarno-Porz¹dkowych SA i Fundacja
Polsko-Niemiecka. Prezes Jacek Bogusz zosta³ w tym roku
wyró¿niony Medalem za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej.
Warto pochwaliæ siê nowymi inwestycjami. Dok³adnie rok temu
po drugiej stronie ulicy Traugutta rozpoczêto wykopy pod nowy
gmach dla WZiE. Obecnie w zadaszonym ju¿ budynku trwaj¹
prace wykoñczeniowe. Kolejny dom studencki, siódmy w minionej
dekadzie, zosta³ oddany do u¿ytku po kapitalnym remoncie i
modernizacji. Podejmujemy remont nastêpnego. Dziêki
sponsorowi, jakim jest Bank PKO BP, prowadzimy remont Sali
Senatu. Równie¿ czêciowo z pomoc¹ sponsorów modernizujemy
kolejne sale dydaktyczne i laboratoria na poszczególnych
wydzia³ach. Te wszystkie prace s¹ konieczne nie tylko dla
zachowania substancji materialnej w dobrym stanie, ale i z uwagi
na potrzebê dostosowania pomieszczeñ dydaktycznych i
naukowych do wspó³czesnych wymagañ. Niestety, kryzys
finansowy pañstwa odbi³ siê równie¿ na naszych mo¿liwociach.
Musielimy mocno zredukowaæ zamierzenia. Ograniczylimy
wspó³pracê miêdzynarodow¹, co nie jest dobrym sygna³em u progu
wejcia do UE, zredukowalimy zakupy zarówno aparatury,
podrêczników dla studentów, jak i czasopism naukowych. Pomimo
tych trudnoci wydalimy na zakup aparatury ponad 12 mln z³.
Niedobór rodków opónia rekonstrukcjê dachu GG. Dotychczas
wymieniono 1/3 powierzchni dachu, ale niestety, jak na razie, ani
jedno pomieszczenie strychowe nie zosta³o zaadaptowane na
potrzeby uczelni.
Studenci Politechniki te¿ zas³u¿yli na wyró¿nienie. Stypendia
MEN otrzyma³o 8 wyró¿niaj¹cych siê studentów. Prace
dyplomowe Paw³a liwiñskiego i Jakuba D¹browskiego z WM
zosta³y wyró¿nione na konkursie zorganizowanym przez
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich.
Jak co roku, studenci sportowcy siêgnêli po najwy¿sze laury.
Wywalczyli I miejsce na krajowych zawodach w aerobiku. Srebrne
medale na ogólnopolskich mistrzostwach zdobyli studenci w
lekkiej atletyce i tenisie sto³owym kobiet. Dziêki studentom
Politechnika zdoby³a miano najbardziej usportowionej uczelni
Wybrze¿a, wyprzedzaj¹c nawet AWF. Równie¿ pracownicy mog¹
siê pochwaliæ osi¹gniêciami sportowymi, przede wszystkim z³otym
medalem na Mistrzostwach Wy¿szych Uczelni w bryd¿u
sportowym, zdobytym przez Józefa Pochronia, oraz srebrnym i
br¹zowym, które wywalczy³ trenowany przez niego zespó³.
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Ordery i odznaczenia pañstwowe przyznane
pracownikom PG w 2001 r.

Immatrykulacja

Dla statystyki podam, ¿e nowy rok akademicki rozpoczyna
ponad 18 tys. studentów, których kszta³ciæ bêdzie 1 200 nauczycieli
akademickich, tyle samo co w roku 1990, kiedy to mielimy jedynie
5 500 studentów. Jeszcze wiêkszy przyrost zanotowalimy na
studiach doktoranckich. Tylko 30 doktorantów by³o w 1990 r., a
obecnie jest ich 415. W ubieg³ym roku akademickim, dziêki
programowi SOCRATES-ERASMUS, na zagraniczne kontrakty
wyjecha³o 86 studentów i 36 pracowników, a z zagranicy
przyjecha³o do nas 11 studentów i 12 pracowników. Na ten rok
zorganizowano podobne wyjazdy dla 157 studentów i 86
pracowników, planujemy za przyj¹æ 110 studentów i 70
pracowników z zagranicy.
Tradycyjnie chcia³bym uroczycie po¿egnaæ tych, którzy odeszli
do wiecznoci. W tym roku wyj¹tkowo d³uga jest ich lista.
Po¿egnalimy czynnych profesorów: Jerzego Ko³odziejskiego,
Romualda Juchniewicza i Ryszarda Pastuszaka; emerytowanych
profesorów i docentów: Jerzego Jaczewskiego, Tadeusza
Lipskiego, Janusza Staszewskiego, Henryka Wierzbê, Czes³awa
Kaszubê, Jana Jura, Wojciecha Nowakowskiego i Zenona
Polackiego; innych nauczycieli akademickich: dr. Krzysztofa
Banacha, mgr. Tadeusza Hryniewieckiego, dr. in¿. arch. Krystynê
Krause-Baranowsk¹, mgr Matyldê Ledóchowsk¹, dr. Dariusza
Lewandowskiego, dr. Tadeusza Starczewskiego, mgr. Leopolda
Sawickiego, dr. Ireneusza Sieradzkiego, i pozosta³ych
pracowników: Feliksa Abramczuka, Jana Berendta, Krystynê
Czerniewsk¹, Miros³awê Dmochowsk¹, mgr. Andrzeja
Fiedziuszko, mgr. Tadeusza Jab³oñskiego, in¿. Annê Krakowiak,
Cecyliê Kuniewsk¹, Kazimierza Kiersznickiego, Eugeniusza
Marka, Kazimierza Rozkwitalskiego, Albertynê Szparê, Józefa
Tomaszewskiego i Mariê Walentynowicz. Powstañmy i chwil¹
milczenia oddajmy im czeæ. Dziêkujê. Jedynym pocieszeniem w
tych smutnych zdarzeniach jest to, ¿e wielu naszych pracowników
do¿ywa sêdziwego wieku. Pan Tadeusz Jab³oñski zmar³ w wieku
97 lat, a pani hrabina Matylda Ledóchowska do¿y³a wieku 106
lat.
Dziêkujê za uwagê. Rok akademicki 2001/2002 uwa¿am za
otwarty. Studentom i pracownikom ¿yczê sukcesów i satysfakcji
z osi¹gniêæ. Mi³ym gociom dziêkujê za przybycie i ¿yczê
wszelkiej pomylnoci. Szczêæ Bo¿e.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej
(fot. T. Chmielowiec)
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Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
1.prof. zw. dr in¿. Edward Borowski, WCh
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
1.prof. dr hab. in¿. A. Ko³odziejczyk, prof. zw. PG, WCh
2.prof. zw. dr hab. in¿. Piotr Kowalik, prof. zw. PG, WBWI
3.prof. dr in¿. W³odzimierz Przybylski, prof. zw. PG, WM
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1.prof. dr hab. in¿. Jan Hupka, WCh
2.prof. art. mal. Aniela Kita, WA
3.prof. dr hab. in¿. Ryszard Krystek, prof. zw. PG, WIL
4.dr hab. in¿. Krystyna Mêdrzycka, prof. nadzw. PG, WCh
5.prof. dr hab. in¿. Wies³aw Odrobiñski, WBWI
6.doc. dr in¿. Wies³aw Porêbski, WETI
7.dr hab. in¿. Ryszard Roskosz, prof. nadzw. PG, WEiA
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
1. dr in¿. A. Bartoszek-P¹czkowska, WCh
2.in¿. Bo¿ena Hakuæ, Bibl. G³.
3.dr in¿. Lech Hasse, WETI
4.dr hab. in¿. Piotr Korzeniowski, WIL
5.dr in¿. Janusz Kozak, WOiO
6.dr hab. in¿. Zbigniew Lubony, prof. nadzw. PG, WEiA
7.dr hab. in¿. Andrzej £oziñski, WETI
8.dr hab. in¿. Jan Mazerski, prof. nadzw. PG, WCh
9.dr in¿. Waldemar Serbiñski, WM
10.dr hab. in¿. Maria Szpakowska, WZiE
11.Romuald Wierzbowski, WM
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
1.dr in¿. Bogdan Bartosiñski, WETI
2.mgr in¿. Andrzej Bia³ow¹s, WETI
3.dr in¿. Wojciech Blacharski, WM
4.dr in¿. Adam Boryczko, WM
5.dr in¿. Piotr Brud³o, WETI
6.mgr Aleksandra Cegiel, Os. Stud.
7.dr hab. in¿. Piotr Chrzan, WEiA
8.dr hab. in¿. arch. Romana Ciel¹tkowska, WA
9.dr in¿. Maciej Czy¿ak, WEiA
10.mgr in¿. arch. Stanis³aw Dopiera³a, WA
11.dr in¿. Maria Gazda, WFTiMS
12.dr in¿. W³adys³aw Grzesiak, WIL
13.dr in¿. Józef Haponiuk, WCh
14.dr in¿. Tomasz Kozak, WM
15.in¿. Maciej Kozyra, WEiA
16.Eugeniusz Krzemiñski, WOiO
17.dr Andrzej Kuczkowski, WFTiMS
18.Maria Lubiñska, WEiA
19.mgr in¿. Beatrycze Lupa, WIL
20.dr in¿. Jacek M¹kinia, WBWI
21.mgr Gabriela Meyer-Gwizda³a, SWFiS
22.mgr Miros³awa Mielczarek, Dz. Osob.
23.dr in¿. Miros³aw Mizan, WEiA
24.dr in¿. arch. Agnieszka Papuga, WA
25.Janusz Piwoñski, Dz. Gosp.
26.mgr in¿. Stanis³aw Po³oñski, Or. Inform.
27.Janina Rogowska, WM
28.dr in¿. Henryk Rokicki, WM
29.dr in¿. arch. Katarzyna Rozmarynowska, WA
30.dr in¿. Jaros³aw Rybicki, WFTiMS
31.dr in¿. Stefan Sieklicki, WETI
32.mgr in¿. Ewa Supernak, WIL
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33.dr in¿. Leon Swêdrowski, WEiA
34.dr in¿. Andrzej, Wiejacha, WIL
35.mgr in¿. Ryszard, W³odarski, WFTiMS
36.dr in¿. Miros³aw Wo³oszyn, WEiA
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
1.dr in¿. Marek Beka, WFTiMS
2.Ewa Bry³a, WM
3.Bo¿ena Brzóska, WCh
4.mgr in¿. Hanna Czerniak, WOiO
5.mgr in¿. Edmund Friedrich, WBWI
6.in¿. Jerzy Gorajek, WEiA
7.Danuta Hempel, WM
8.Marian Hrywniak, WETI
9.mgr Olga Issajewicz, Bibl. G³.
10.Czes³aw Jakonis, WFTiMS
11.Zbigniew Janiszewski, WETI
12.in¿. Lucjan Jezierski, WETI
13.Marian Karasiñski, WETI
14.mgr in¿. Bogdan Kazimierczak, WEiA
15.mgr in¿. Irena Kozio³, WIL
16.mgr in¿. Mariusz Krawczyk, WCh
17.mgr in¿. Maciej Malinowski, WIL
18.Jolanta Mederska, WIL
19.mgr Ilona Mirecka, Or. Inform.
20.mgr in¿. S³awomir Po³omski, TASK
21.in¿. Andrzej Sienkiewicz, WETI
22.Henryk Szymikowski, WM
23.mgr in¿. Rafa³ Tylman, TASK
24.Katarzyna Wañka, WBWiI
25.mgr Barbara Z¹bczyk-Chmielewska, Bibl. G³.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
1. dr in¿. Jerzy Burczyk, WM
2.dr in¿. arch. Maciej Chojnacki, WA
3.dr in¿. Olga Choreñ, WETI
4.prof. dr hab. in¿. Kazimierz Darowicki, prof. zw. PG, WCh
5.prof. dr hab. in¿. Jerzy Girtler, WOiO
6.dr in¿. Leon Golusiñski, WEiA
7.Hildegarda Gostomska, WBWI
8.mgr in¿. Jerzy Gorzkowski, WEiA
9.dr in¿. Kazimierz Jamroz, WIL
10.dr in¿. Teresa Jarzêbiñska, WBWI
11.prof. dr hab. in¿. Bo¿enna Kawalec-Pietrenko, WCh
12.dr hab. in¿. Bo¿ena Kostek-Czy¿ewska, WETI
13.dr in¿. Piotr Kubski, WM
14.prof. dr hab. Józef Kur, prof. zw. PG, WCh
15.prof. dr hab. in¿. Witold Lewandowski, WCh
16.dr in¿. Jerzy £abanowski, WM
17.dr hab. in¿. S³awomir Milewski, prof. nadzw. PG, WCh
18.dr in¿. Krzysztof Nowicki, WETI
19.dr hab. in¿. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. nadzw. PG,
WBWI
20.dr in¿. arch. Feliks Pankau, WA
21.doc. dr in¿. Lucjan Palasik, WOiO
22.prof. dr hab. in¿. Przemys³aw Pazdro, WEiA
23.dr in¿. Gra¿yna Perska, WETI
24.dr in¿. Pawe³ Raczyñski, WETI
25.dr in¿. Eugeniusz Ratajczak, WEiA
26.dr hab. Zbigniew Sikora, prof. nadzw. PG, WBWI
27.mgr Ewa Suchanowska, SWFiS
28.dr in¿. Tadeusz Szymañski, WM
29.dr in¿. Ryszard wi¹tkowski, WM
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30.prof. dr hab. in¿. Andrzej Wolny, WEiA
31.prof. dr hab. in¿. Pawe³ Zimny, WEiA
32.dr hab. in¿. Bogdan Zygmunt, WCh
33.dr in¿. Micha³ ¯aboklicki, WIL

Dok¹d zmierzasz ziemska cywilizacjo?
Wyst¹pienie rektora Politechniki Gdañskiej na Koncercie
rodowiskowym z okazji inauguracji nowego roku
akademickiego w Trójmiecie, Opera Ba³tycka,
1.10.2001 r.
Henryk Sienkiewicz w³o¿y³ w usta w. Piotra pytanie Dok¹d
idziesz, Panie?. Jerzy Kawalerowicz w filmie opartym na
powieci Sienkiewicza zapyta³ Dok¹d zmierzasz cz³owieku?.
Mnie natomiast nurtuje problem dok¹d zmierza ziemska
cywilizacja? Wnikliwa analiza jej trendów mo¿e przeraziæ, i to
nie tylko z powodu ostatnich wydarzeñ w Nowym Jorku i
Waszyngtonie. Ludzka wyobrania podsuwa scenariusze
terrorystycznych ataków z u¿yciem broni bakteriologicznej,
chemicznej czy nawet j¹drowej. Ale nie tylko takie mo¿liwoci
budz¹ strach. Futurolodzy przepowiadaj¹, ¿e nowe technologie,
w czym naukowcy maj¹ du¿y udzia³, spowoduj¹ gwa³towny
spadek liczby zatrudnionych. Podobno tylko kilka procent ludzi
w wieku produkcyjnym bêdzie w stanie wyprodukowaæ dobra
potrzebne ca³ej ludzkoci. Czêæ ludzi znajdzie zatrudnienie w
us³ugach, ale nie wiêcej ni¿ 20% populacji w wieku
produkcyjnym. Reszta, czyli ponad 90% wszystkich ludzi, bo
trzeba doliczyæ dzieci, m³odzie¿ i seniorów, bêdzie musia³o byæ
utrzymywana przez te kilka procent pracuj¹cych. Czy to bêdzie
mo¿liwe?
Postêp medycyny, dietetyki i innych nauk sprawiaj¹, ¿e
wyd³u¿a siê rednia ¿ycia ludzi, a tym samym ronie udzia³
emerytów wymagaj¹cych os³ony socjalnej. Na jednego
pracuj¹cego bêdzie przypadaæ kilku emerytów. Jaki system
emerytalny wytrzyma takie obci¹¿enie?
Wspó³czesna medycyna oferuje coraz bardziej spektakularne,
ale i coraz dro¿sze zabiegi wyd³u¿aj¹ce ¿ycie i zwiêkszaj¹ce
jego komfort. Czy system opieki medycznej zapewni te zabiegi
wszystkim ubezpieczonym? Czy ka¿demu umo¿liwi dokonanie,
np. przeszczepu zu¿ytego organu, oczywicie nie od dawcy, bo
to zawsze bêdzie limitowane, ale specjalnie wyhodowanego z
komórek macierzystych? Jak d³ugo bêdzie mo¿na wymieniaæ
po kolei poszczególne narz¹dy? Kto podejmie decyzje, kiedy
zaprzestaæ? Ile to bêdzie kosztowaæ? Kto za to zap³aci?
Naukowcy raz po raz bêd¹ zadziwiaæ wiat odkryciami. Ale
to politycy decyduj¹ o ich wykorzystaniu. Czy sprostaj¹ temu
zadaniu? Czy potrafi¹ siê zdobyæ na rozs¹dne, etycznie
uzasadnione decyzje, nie zawsze popularne? Jak dotychczas,
nic na to nie wskazuje. Mo¿e wyci¹gn¹ wnioski z niepowodzeñ.
Zbudowano ju¿ samoucz¹c¹ siê sztuczn¹ sieæ neuronow¹. Mo¿e
kto wymyli procedurê samodoskonalenia siê spo³eczeñstw,
bo przecie¿ z nich wywodz¹ siê politycy. Tacy politycy, jakie
spo³eczeñstwo.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej
(fot. T. Chmielowiec)
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