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Historyczne spotkanie

Od lewej: prof. Wojciech Sadowski  prorektor ds. wspó³pracy ze rodowiskiem gospodarczym i inicjatyw europejskich, prof. Romuald Szymkiewicz  prorektor ds. organizacji,
prof. W³adys³aw Koc  prorektor ds. kszta³cenia, prof. Marian Cichy, prof. Jerzy W. Doerffer,
JM Rektor PG  prof. Janusz Rachoñ, prof. Boles³aw Mazurkiewicz, prof. Edmund
Wittbrodt, prof. Aleksander Ko³odziejczyk i prof. Andrzej Stepnowski  prorektor ds. nauki.

W

pi¹tek 31 stycznia 2003 r., bezporednio po uroczystym, otwartym posiedzeniu Senatu PG, powiêconym promocjom akademickim, dosz³o do historycznego spotkania rektorów naszej Alma Mater
poprzednich kadencji z obecnym rektorem i
urzêduj¹cymi prorektorami. Wczeniej JM
Rektor  prof. Janusz Rachoñ wystosowa³
zaproszenie na lunch do Ich Magnificencji
profesorów: Mariana Cichego (kadencja
1978-1981), Jerzego Wojciecha Doerffera
(kadencja 1981-1984), Eugeniusza Dembickiego (kadencja 1984-1987), Boles³awa Mazurkiewicza (kadencja 1987-1990), prof. Edmunda Wittbrodta (kadencja 1990-1993 i
1993-1996, obecnie Senator RP) oraz Aleksandra Ko³odziejczyka (kadencja 1996-1999
i 1999-2002). Zaproszenie zosta³o przyjête
z zadowoleniem. Niestety, z powodów losowych w spotkaniu nie wzi¹³ udzia³u prof.
Eugeniusz Dembicki. Wspólne zdjêcie w
Sali Senatu PG na tle rektorskich portretów
stanowi³o wstêp do uroczystego lunchu
w salce kolegialnej.
Gospodarz tego spotkania prof. J. Rachoñ
rozpocz¹³ od przedstawienia gociom prorektorów obecnej kadencji, profesorów: Andrzeja Stepnowskiego, Romualda Szymkiewicza,
W³adys³awa Koca i Wojciecha Sadowskiego. Omówi³ przy tym kompetencje, nadzór
oraz zakres ich dzia³ania merytorycznego.
Istotn¹ czêæ swojej wypowiedzi powiêci³
podstawowym za³o¿eniom programowym
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kadencji 2002-2005, zwracaj¹c uwagê na
szczególne wyzwania stawiane szkolnictwu
wy¿szemu, które zwi¹zane s¹ z naszym akcesem do Unii Europejskiej w roku 2004.
Wskaza³ równie¿ na koniecznoæ zmian w
zarz¹dzaniu uczelni¹. Podkreli³, ¿e Politechnika jest jedna i nie mo¿e byæ federacj¹ samodzielnych wydzia³ów. To stwierdzenie
zyska³o poparcie ze strony by³ych rektorów.
Z du¿ym zainteresowaniem wys³uchano
wypowiedzi rektora na temat za³o¿eñ ideowych obchodów jubileuszowego roku akademickiego 2004/2005, w którym uczelnia
obchodziæ bêdzie jubileusz 100lecia politechniki w Gdañsku oraz 60-lecie Politechniki Gdañskiej. Podkreli³, ¿e Rok jubileuszowy stanowi wyj¹tkow¹ okazjê do dyskusji, bez przemilczeñ i niedomówieñ, do
przemyleñ i refleksji nad ca³¹ 100-letni¹
histori¹ tej wy¿szej uczelni technicznej w
Gdañsku.
Program obchodów jubileuszów oraz stan
zaawansowania prac nadzorowanych przez
Komitet Organizacyjny stanowi³ koñcow¹
czêæ wyst¹pienia rektora. Magnificencje z
uznaniem wypowiada³y siê o tym ambitnym
programie. Ich obawy dotyczy³y g³ównie finansów potrzebnych do jego realizacji. Z
przedsiêwziêæ jubileuszowych w dyskusji
bardzo pozytywnie oceniono przygotowanie
monografii o roboczym tytule Pionierzy 
o ludziach, którzy na gruzach budowali Politechnikê w Gdañsku. Zapewne wp³yw na

to mia³a konstatacja rektora, i¿ jest rzecz¹
niezmiernie wa¿n¹ wiedzieæ, sk¹d przyszlimy i jakie s¹ nasze korzenie, tym bardziej,
¿e wraz z up³ywem czasu kontakt z naocznymi wiadkami tamtych lat bêdzie coraz bardziej ograniczony.
Gocie dzielili siê swoimi spostrze¿eniami i uwagami z okresu sprawowania przez
siebie funkcji rektora naszej Alma Mater.
Wyrazili zadowolenie, ¿e dosz³o do tego spotkania. Podkrelali jego niecodziennoæ i
znaczenie dla umacniania wiêzi wewn¹trz
spo³ecznoci akademickiej. Przypominali
swoje zamierzenia i plany z tamtych lat.
Opowiadali o odniesionych sukcesach i doznanych pora¿kach, o inicjatywach, których
nie uda³o siê sfinalizowaæ. Przedstawiano
powody utrudniaj¹ce realizacjê planów.
Ka¿demu z nich przysz³o dzia³aæ w zgo³a
odmiennych warunkach. Niektórzy zmuszeni byli przeciwstawiaæ siê d¹¿eniom do ograniczania autonomii uczelni. Jednak zawsze
dba³oæ o uczelniê i jej presti¿ by³a dla Nich
najwy¿szym prawem. Podkrelali to w swoich wyst¹pieniach.
Atmosfera tego spotkania by³a wyj¹tkowa. Spotkali siê z rektorem, który po Nich
piastuje ten urz¹d i dobrze wiedzieli, ¿e jest
to kontynuacja i ¿e Ich ogromny wysi³ek zosta³ doceniony. Wszystko to odbywa³o siê
w serdecznej, wrêcz rodzinnej atmosferze.
Dyskusja by³a szczera i s³u¿y³a wymianie pogl¹dów, a przywieca³ jej nadrzêdny cel, tj.
dobro i dalszy rozwój Politechniki Gdañskiej
 naszej wspólnej Alma Mater. Jednomylnie postanowiono spotkania te kontynuowaæ
cyklicznie.
Jerzy Kulas
Biuro Rektora
fot. autor

Od lewej: prof. Marian Cichy i prof. Jerzy
Wojciech Doerffer
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Nieinwestowanie w edukacjê i naukê, to inwestowanie w ignorancjê
Wyst¹pienie JM Rektora Politechniki Gdañskiej
podczas uroczystej promocji akademickiej 31 stycznia 2003 r.

fot. Jerzy Kulas

Wysoki Senacie! Dostojni
Gocie! Szanowni Pañstwo!
Bogactwo krajów i spo³eczeñstw polega przede wszystkim na wiedzy, technice i umiejêtnociach, a nie zasobach naturalnych. Mówi o tym najwiêkszy autorytet moralny naszych czasów  Jan Pawe³ II (cytujê): Istnieje inna forma w³asnoci, która szczególnie w naszych czasach nabiera znaczenia nie mniejszego ni¿
w³asnoæ ziemi, jest to w³asnoæ wiedzy,
techniki i umiejêtnoci. (Koniec cytatu).
W bogatej tradycji uroczystoci akademickich, promocje doktorskie, habilitacyjne i nominacje profesorskie zawsze by³y
wiêtem wyj¹tkowym. To w³anie na takiej wyj¹tkowej uroczystoci zebralimy
siê w dniu dzisiejszym. Politechnika
Gdañska w ostatnim roku wypromowa³a
78 doktorów, 8 osób uzyska³o stopieñ naukowy doktora habilitowanego, a 12-tytu³ naukowy profesora. To znacz¹cy dorobek. W kraju, regionie oraz uczelni ronie nowa, m³oda, wysoko wykwalifikowana kadra. Podstawowym zadaniem Politechniki Gdañskiej jest edukacja, która
musi byæ realizowana z jednoczesnym
efektywnym prowadzeniem badañ naukowych i realizowaniem prac rozwojowych

podnosz¹cych konkurencyjnoæ naszej
gospodarki. Jestemy bowiem wiadomi,
i¿ od poziomu wykszta³cenia naszego spo³eczeñstwa zale¿eæ bêdzie nasza pozycja
i to¿samoæ narodowa w nowym europejskim domu.
¯yjemy w czasach wielkich i szybkich
zmian, zachodz¹cych w wymiarze krajów,
kontynentów i globu. Jeli pominiemy polityczne pod³o¿e tych zmian, przemiany
ustrojowe, rozpady sojuszów, ataki terrorystyczne, kraksy gie³dowe itp., to dostrze¿emy, ¿e si³¹ napêdow¹ zmian jest lawinowy rozwój technologii. Szczególnie
wa¿n¹ rolê ogrywa tutaj rozwój technologii informatycznej, telekomunikacji,
technik multimedialnych i Internetu. Spo³eczeñstwo, w którym wymienione czynniki odgrywaj¹ istotn¹ rolê, nazywamy informacyjnym.
Wielu z nas, w tym szczególnie m³ode
pokolenie, z entuzjazmem wita skutki tego
rozwoju, ale wielu patrzy z trosk¹ i obaw¹ na rosn¹ce bezrobocie, ska¿enie rodowiska, utratê zawodu i niepewnoæ jutra. Lekarstwem, prawdopodobnie najwa¿niejszym, jest edukacja, która pozwoli
nam zrozumieæ otaczaj¹cy wiat i przystosowaæ do zmieniaj¹cych siê warunków
pracy i ¿ycia. Wysoko rozwiniête spo³e-

czeñstwa dawno zrozumia³y, ¿e wykszta³cenie musi byæ dostêpne dla wszystkich,
¿e proces kszta³cenia nie koñczy siê uzyskaniem dyplomu szko³y wy¿szej, a musi
byæ kontynuowany przez ca³y okres aktywnoci zawodowej. Co wiêcej, ¿e trzeba ponieæ koszty systemu, który to zapewni.
Przekszta³caj¹c spo³eczeñstwo przemys³owe w informacyjne, musimy oprzeæ
siê na edukacji nie tylko dlatego, ¿e zmieni
nam ona punkt widzenia na otaczaj¹cy nas
wiat i pozwoli dostrzec gro¿¹ce niebezpieczeñstwa, ale tak¿e dlatego, ¿e pozwoli
nam zbudowaæ ten wiat bez wielu pu³apek i zagro¿eñ.
Kszta³cenie i badania naukowe to dzia³ania dla przysz³oci, wymagaj¹ce wizji
spo³eczeñstwa, wyobra¿enia o przysz³ych
potrzebach indywidualnych i zbiorowych.
Wydaje siê, i¿ w naszej rzeczywistoci ta
obiektywna prawda nie jest powszechnie
akceptowana, szczególnie przez wiat
polityki. Jestem g³êboko przekonany o
tym, i¿ powinnimy zrobiæ wszystko, aby
elity polityczne rozumia³y, ¿e: nieinwestowanie w edukacjê i naukê, to inwestowanie w ignorancjê.
Szanowni Pañstwo, pozwólcie mi na
jeszcze jedn¹ refleksjê.
Wiêkszoæ bohaterów dzisiejszej uroczystoci zdoby³a stopieñ czy te¿ tytu³ naukowy w dziedzinie nauk technicznych.
Mo¿na zapytaæ, czym w³aciwie s¹ nauki techniczne? Czy przypadkiem jedynym ich wyró¿nikiem nie jest to, i¿ s¹
uprawiane na uczelniach technicznych?
Czy istnieje jakakolwiek specyficzna odrêbnoæ nauk technicznych? Nie potrafiê jej dzisiaj wskazaæ. To, co byæ mo¿e
mia³o jaki sens w pierwszej po³owie XX
wieku, dawno ju¿ straci³o swoj¹ aktualnoæ. Z drugiej za strony niew¹tpliwie istnieje wspomniana ju¿ odrêbnoci nauki
oraz techniki i na pewno in¿ynier, to kto
inny ni¿ naukowiec, nie gorszy i nie lepszy, ale po prostu inny. Piêknie okrela tê
ró¿nicê twierdzenie mówi¹ce, ¿e naukowiec bada to, co jest, natomiast in¿ynier
tworzy, czego jeszcze nie by³o! Dlaczego
wiêc tak zaszczytne niegdy nazwanie in¿ynier biurokratycznie zdegradowalimy
Nr 3/2003
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do dyplomu w³aciwego dla niepe³nego
absolwenta politechniki? Czy przypadkiem sami nie przyczynilimy siê do zdeprecjonowania zawodu, którego podstaw
uczymy?
Panie i Panowie! Wszystkim promowanym w dniu dzisiejszym doktorom,
doktorom habilitowanym oraz osobom,
które uzyska³y tytu³ naukowy profesora,
sk³adam bardzo serdeczne gratulacje. Je-

B

stemy dumni z waszych osi¹gniêæ i liczymy, ¿e dalsz¹ swoj¹ prac¹ i dzia³aniem
przysporzycie chwa³y naszej Alma Mater, której dobro, dalszy rozwój i reputacja w kraju i za granic¹ jest dla nas wszystkich najwiêkszym obowi¹zkiem. Gratulujê Pañstwu obranej drogi ¿yciowej 
czêstokroæ trudnej i ¿mudnej, ale daj¹cej
satysfakcjê z odkrywania nowych, niezbadanych obszarów i zjawisk.
Dzisiejsze wiêto jest wiêtem nie tyl-

ko tych, którzy uzyskali stopieñ czy tytu³
naukowy. Jest to równie¿ wiêto ich najbli¿szych, których wyrozumia³oæ, powiêcenie, a czêstokroæ i wyrzeczenie
umo¿liwi³y osi¹gniêcie wytyczonego
celu. A wiêc w tym miejscu równie¿ im
wszystkim sk³adam najserdeczniejsze
podziêkowania i gratulacje.
Prof. dr hab. in¿. Janusz Rachoñ
Rektor Politechniki Gdañskiej

Promocje akademickie Anno Domini 2003
w Politechnice Gdañskiej

ogactwo krajów i spo³eczeñstw podlega przede wszystkim na wiedzy,
technice i umiejêtnociach..., powiedzia³
Jego Magnificencja Rektor Politechniki
Gdañskiej prof. dr hab. in¿. Janusz Rachoñ, powo³uj¹c siê na najwiêkszy autorytet moralny naszych czasów  Jana Paw³a II. Tymi s³owy Rektor rozpocz¹³ swoje
wyst¹pienie z okazji promocji akademickich, które mia³y miejsce w ostatnim dniu
stycznia 2003 roku w Auli PG. Ju¿ prawie trzydzieci lat w najstarszej pomorskiej Alma Mater w specjalnie wyznaczonym dniu kultywuje siê uroczyste obchody promocji doktorskich i habilitacyjnych, a od dwóch lat tak¿e nominacji profesorskich.

O rytuale.
Dla wszystkich obecnych w tym dniu
w Auli Politechniki Gdañskiej trzy g³one uderzenia laskami pedlowskimi1 o
pod³ogê s¹ sygna³em do powstania. W ten
sposób anonsowany jest wchodz¹cy do
auli orszak senacki. Na czele id¹ pedlowie2, nios¹c wspomniane laski, za nimi
kolejno przedstawiciele studentów, pracowników uczelni i kadry profesorskiej,
dziekani wydzia³ów, doktorzy honoris
causa, prorektorzy  wszyscy w czarnych
togach3 i biretach. Orszak zamyka Jego
Magnificencja dzier¿¹cy ber³o rektorskie,
symbol najwy¿szej w³adzy w uczelni. Tradycyjne insygnia w³adzy akademickiej, to
równie¿ ³añcuch i piercieñ. Z tych dwu
Rektor PG nosi tylko ³añcuch na gronostajowym ko³nierzu togi, bêd¹cy symbolem godnoci. Podobne oznaki akademickiego dostojeñstwa maj¹ prorektorzy,
dziekani za  same ³añcuchy. Przy wtórze pieni wykonywanej przez Chór Politechniki Gdañskiej pod dyrekcj¹ MariuNr 3/2003

Orszak senacki (fot. Rafa³ Lipski)

sza Mroza, cz³onkowie Senatu przemierzaj¹ dostojnym krokiem aulê. Po wejciu
senatorów na podium odpiewany zostaje gremialnie hymn akademickiej Europy
 Gaudeamus Igitur. Tak rozpoczyna siê
i koñczy (z wyj¹tkiem koñcowej pieni,
któr¹ jest Gaude Mater Polonia) ka¿da
uroczystoæ politechniczna z udzia³em
Senatu Politechniki Gdañskiej. Promocje,
którym tegoroczne otwarte posiedzenie
jest powiêcone, rozpoczynaj¹ siê tu¿ po
przywitaniu goci przez Rektora oraz tradycyjnym rektorskim s³owie skierowanym do zebranych. Jego Magnificencja
nie omieszka³ w nim, na równi z promowanymi i nominowanymi, pogratulowaæ
ich bliskim. Bez wyrozumia³oci, powiêcenia, a czêstokroæ i wyrzeczenia najbli¿szych osób sukces naukowca niejednokrotnie by³by niemo¿liwy.

Otrzymuj¹c stopieñ naukowy doktora, lubujê uroczycie swoim uczciwym i
godnym postêpowaniem przyczyniaæ siê
do rozs³awiania dobrego imienia Politechniki Gdañskiej. lubujê, ¿e zdobyt¹ wiedzê nadal bêdê rozwijaæ oraz doskonaliæ
umiejêtnoci i nigdy ich nie wykorzystam
przeciwko ludzkoci, ojczynie, a tak¿e
rodowisku, w którym ¿yjê i pracujê. Zobowi¹zujê siê s³u¿yæ nauce i edukacji,
przekazuj¹c moj¹ wiedzê i umiejêtnoci
innym  tak sformu³owan¹ rotê przyrzeczenia powtarza za prowadz¹cym promocje Prorektorem ds. Nauki PG prof. dr.
hab. in¿. Andrzejem Stepnowskim najliczniejszy od dekady wielog³os nowych doktorów Politechniki. W akcie promocji, dokonywanym przez Rektora przy wspó³udziale dziekanów poszczególnych wydzia³ów i z podnios³ym piewem w tle,
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znamienn¹ rolê odgrywa ber³o, którym
Jego Magnificencja dotyka ramienia promowanego. W ten sam symboliczny sposób dokonuje siê aktu przyjêcia w poczet
profesorów tytularnych Politechniki
Gdañskiej tych osób, które otrzyma³y nominacje profesorskie z r¹k Prezydenta RP.
Jeszcze tylko koncert chóru uwietniaj¹cy ca³e wydarzenie, po¿egnanie zebranych
przez Rektora i Senat opuszcza aulê. A
g³ówni bohaterowie uroczystoci? Pewnie czuj¹ to, o czym w imieniu wszystkich powiedzia³a wybrana z ich grona dr
hab. in¿. Renata Kalicka, ¿e dla takiej
chwili warto by³o ciê¿ko pracowaæ, a najwiêksza satysfakcja p³ynie z uznania rodowiska i wiadomoci rozwoju.

O aksjomatach etycznych.
Tradycyjnie obchodzone promocje
akademickie to wyj¹tkowe wiêto uczelni, podsumowuj¹ce dorobek minionego
roku w kszta³ceniu kadry naukowej i bêd¹ce zarazem nawi¹zaniem do systemu
symboli, stworzonego jeszcze w czasach
redniowiecza. Zadaniem tego systemu
by³o i jest podkrelanie wartoci realizowanych przez instytucjê szko³y wy¿szej.
Jak pisze znany historyk Aleksander
Gieysztor, od zarania uniwersytetów zasady wspó³¿ycia ludzi nauki tworzy³y
odrêbne kategorie etyczne. Uczeni pónoredniowiecznych akademii osadzali
swoje oddanie nauce (³ac. amor scientiae)
w najwy¿szym umocowaniu moralnym.
Universitas magistrorum et scholarium
(wspólnota mistrzów i studentów) zawsze
mia³a do przekazania swoim cz³onkom i
spo³eczeñstwu treci, których desygnatem
by³a godnoæ akademicka. Mo¿na by
okreliæ j¹ s³owami jednego ze redniowiecznych rektorów paryskiego uniwersytetu, uznawanego, na równi z boloñskim
Studium Generale, za prekursora szkó³
wy¿szych: vivere socialiter et collegialiter, moraliter et scholariter  ¿yæ spo³ecznie i kole¿eñsko, moralnie i uczenie.
Tekst lubowania, które sk³ada doktorant
promowany w Politechnice Gdañskiej,
zawiera te treci.
Gdyby odnieæ rotê przyrzeczenia do
genezy idei uniwersytetu, ³atwo daje siê
zauwa¿yæ ci¹g³oæ aksjologiczn¹  ta
sama potrzeba realizacji innowacyjnoci
i kreatywnoci, nauczania i uprawy nauk.
W idei universitas, kszta³towanej w swej
formule organizacyjnej od schy³ku XI stulecia, osi¹gniêto po nieca³ych dwóch wiekach rozwi¹zania, mo¿na by rzec, optymalne. To dlatego tyle wypracowanych

wówczas zwyczajów zachowa³o siê do
czasów wspó³czesnych, nierzadko zyskuj¹c ogólnie obowi¹zuj¹ce usankcjonowania prawne. Dzisiejsze zasady nadawania
stopni i godnoci akademickich maj¹ swoje ród³o w akcie inceptio (z ³ac. rozpoczynanie). Aktem tym XII-wieczny mistrz
wyzwala³ ucznia, profesorowie za
przyjmowali do swego grona nowego tutora. Kolegialnie, autonomicznie, mo¿na
rzec: demokratycznie. Albowiem autonomia uczelni wy¿szej to, w swojej istocie,
jedno z zarzewi nowo¿ytnej demokracji.
Szko³y wyros³e we wczesnoredniowiecznych uwarunkowaniach spo³ecznych sta³y siê forum wspó³dzia³ania ludzi pracy
umys³owej, które pozostawa³o poza ówczesn¹ hierarchi¹ zwierzchnoci i wyposa¿one by³o w prawne gwarancje wolnoci osobistych i zbiorowych oraz instytucjonalne atrybuty samorz¹dnoci. Wszystko po to, by zapewniæ chêtnym swobodn¹ drogê do poszukiwania i poznania
prawdy, a nastêpnie jej przekazywania.
Godnoæ akademicka obejmuje równie¿ akademick¹ kulturê. To kultura wymiany, dialogu i wspó³pracy. Za jej istotê
mo¿na uznaæ otwartoæ na wci¹¿ nowych
adeptów, ¿yczliw¹ wobec nich pryncypialnoæ mistrzów, a tak¿e ogólnie obowi¹zuj¹ce w rodowisku  bezinteresownoæ
dzia³añ, obiektywizm ocen, skromnoæ,
zaufanie i lojalnoæ. Zwiêle wyra¿aj¹ j¹
antyczne ³aciñskie paremie, jak choæby
sine ira et studio consilium mihi tradere
(mam zamiar przekazaæ bez gniewu i
stronniczoci), audiatur et altera pars
(niechaj bêdzie wys³uchana i druga stro-
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na), amicus Plato sed magis amica veritas (Platon mi przyjacielem, ale prawda
wiêkszym), nomina sunt odiosa (dos³.
nazwiska s¹ nienawistne; nie nale¿y wymieniaæ nazwisk). W Akademii Krakowskiej w XV wieku rektorzy piêtnowali
epatowanie blaskiem nazwiska, a w latach
trzydziestych tego stulecia jeden z nich
podkrela³: ktoby nie by³, miejscowy,
obcy, przybysz, kto Polak, kto Niemiec,
kto Wêgier lub Francuz  wszyscy razem
jedno tworzymy cia³o. Etyczne zasady
rz¹dz¹ce wszechnic¹ i postawami jej kadry z czasów genezy ¿ycia uniwersyteckiego, choæ ulega³y zmianom, do dzi
maj¹ ogromn¹ si³ê oddzia³ywania, wchodz¹c do podstaw spo³ecznej kultury europejskiej. Celnie uj¹³ to prof. Gieysztor, pisz¹c: Akademicka kultura symboliczna
niesie przez stulecia znaki ¿ywych wartoci zbiorowych. W celebrze promocyjnej i w przyrzeczeniu doktorskim, wypowiedzianym przez ponad 80 osób wstêpuj¹cych w szeregi kadry politechnicznej,
fundamentalne zasady godnoci akademickiej znajduj¹ swój wyraz.

O stopniach i tytu³ach
naukowych.
S³owo doktor, pochodz¹ce od ³aciñskiego doctor, oznacza uczonego, nauczyciela, mistrza. Tytu³ doktora, wprowadzony przez w³oskich prawników w XI wieku, a wiêc jeszcze przed powstaniem uniwersytetów, oznacza³ pierwotnie wysoki
stopieñ wiedzy. Zatem jego znaczenie
by³o mniej dok³adnie sprecyzowane ni¿
tytu³u magistra (z ³ac. mistrz, nauczyciel,

...Promuje Ciê na stopieñ doktora... ( fot. Rafa³ Lipski)
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kierownik), który od staro¿ytnoci by³
przyznawany wyk³adowcom i absolwentom sztuk wyzwolonych, teologii czy
medycyny. Od XIII wieku tytu³ doktora
nadawano mistrzom prawa wieckiego,
absolwenci prawa kocielnego uzyskiwali
tytu³ magistra. Przez pewien okres oba
tytu³y by³y u¿ywane zamiennie i równorzêdnie traktowane, z czasem jednak dokona³o siê ich hierarchiczne zró¿nicowanie. Magister sta³ siê tytu³em profesora
artium  ni¿szego wydzia³u uczelni4, a
doktor  tytu³em wyk³adowców wy¿szych
kierunków studiów. Uwzglêdniaj¹c realia
redniowiecza, nie bez znaczenia zapewne pozostaje fakt, i¿ od XIII wieku zacz¹³ funkcjonowaæ w kociele katolickim
tytu³ Doktora Kocio³a, nadawany przez
papie¿a5. Stopnie doktora i magistra mia³y w redniowieczu tak wysok¹ rangê, ¿e
czêsto stawa³y siê podstaw¹ nobilitacji
uczonych pochodzenia nieszlacheckiego.
Studiowanie w redniowiecznej Alma
Mater i zdobywanie kolejnych tytu³ów nie
by³o spraw¹ prost¹. Na przyk³ad studia
teologiczne w Uniwersytecie Paryskim
wraz z egzaminem doktorskim, do którego mo¿na by³o przyst¹piæ dopiero po
ukoñczeniu 35 roku ¿ycia, trwa³y oko³o
15 lat. Nauka na wydziale ni¿szym  artium by³a 6-letnia i koñczy³a siê egzaminem koñcowym na tytu³ magistra sztuk
wyzwolonych. Wówczas mo¿na by³o podj¹æ studia na wy¿szych kierunkach  medycynie (6 lat) czy teologii (8 lat). Egzamin doktorski by³ dwuczêciowy  prywatny i publiczny. Co ciekawe, na krótko
przed jego zdawaniem student sk³ada³ rektorowi przysiêgê o m.in. powstrzymaniu
siê przed prób¹ przekupstwa egzaminatorów, bowiem czêæ prywatna odbywa³a siê
w domu profesora-mistrza. Dwuetapowy
egzamin publiczny zwykle zdawany by³
w katedrze przed kolegium profesorskim
i charakteryzowa³ siê szczególnie uroczyst¹ opraw¹. Po wyg³oszeniu komentarza
na zadany temat, który kandydat otrzymywa³ na dzieñ przed obron¹, nastêpowa³y
pytania profesorów, a po nich kolegium
w drodze g³osowania decydowa³o o wyniku egzaminu. Przy decyzji pozytywnej
nadawano zdaj¹cemu tytu³ licencjata, a
w³aciw¹ promocjê stanowi³o wrêczenie
insygniów profesorskich6, ale dopiero po
wyg³oszeniu przez zdaj¹cego pierwszego wyk³adu, obejmuj¹cego równie¿
obronê wyg³aszanych tez przed atakami
studentów.
Choæ wielowiekowe stopnie uniwersyteckie istniej¹ nadal w g³ównym zrêbie lub
Nr 3/2003
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ca³oci, to jednak edukacja nowo¿ytna,
g³ównie w XIX wieku, ograniczy³a ich
walor miêdzynarodowy. W najmniejszym stopniu zjawisko to dotknê³o doktoraty. Ale w konsekwencji pewnego ich
spowszednienia zwi¹zanego z narastaj¹c¹ liczb¹ przewodów, tytu³ profesora,
zwi¹zany dotychczas g³ównie z formalnie pe³nion¹ funkcj¹ nauczyciela, sta³ siê
w wielu krajach najwy¿szym tytu³em naukowym.
Pojawi³a siê te¿ nowa forma  doktorat honoris causa (z ³ac. dos³. dla zaszczytu), którego celem jest uhonorowanie
znacz¹cego wk³adu w rozwój nauki zarówno osób uprawiaj¹cych j¹ zawodowo,
jak i niezwi¹zanych ze rodowiskiem
uczelnianym.
Wspó³czesne prawo polskie rozró¿nia
stopnie naukowe, jakimi s¹ doktor i doktor habilitowany, oraz tytu³ naukowy profesora. Magister jest kwalifikowany obecnie jako tytu³ zawodowy i ma zupe³nie
inn¹ rangê ni¿ jego redniowieczny odpowiednik. Natomiast dzisiejsze przewody doktorski i habilitacyjny nosz¹ wiele
cech redniowiecznego pierwowzoru:
wszczêcie, przeprowadzenie ich i nadanie
stopnia le¿y w kompetencji kolegialnego
organu  rady naukowej (rady wydzia³u
uczelni), a po zdaniu egzaminów doktorskich nastêpuje publiczna obrona rozprawy, wczeniej ocenionej przez recenzentów. W procedurze habilitacyjnej osta³ siê
ponadto wyk³ad promowanego. Od momentu odrodzenia siê narodowych uczelni wy¿szych dziêki odzyskanej przez Polskê niepodleg³oci pañstwowej, tytu³ pro-

fesorski nadawany jest przez Prezydenta
RP7. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uprawnienie to przys³uguje Senatowi uczelni.

O znaczeniu kadry
akademickiej.
Od pocz¹tku XIX wieku, kiedy do
wszechnic szeroko wprowadzono badania
naukowe, ten aspekt funkcjonowania
uczelni, szczególnie technicznej, staje siê
coraz bardziej istotny. Od poziomu rozwoju potencja³u badawczego w danej
szkole wy¿szej zale¿y mo¿liwoæ prowadzenia poszczególnych kierunków i specjalnoci, a tak¿e kszta³cenie wysoko
wykwalifikowanej kadry. Jak powiedzia³
prof. Janusz Rachoñ, Rektor PG, Podstawowym zadaniem Politechniki Gdañskiej jest edukacja po³¹czona z efektywnym prowadzeniem badañ naukowych i
prac rozwojowych podnosz¹cych konkurencyjnoæ polskiej gospodarki.
Ostatnie lata przynios³y znaczny wzrost
zarówno liczby nominacji profesorskich,
jak i promocji doktorskich w Politechnice Gdañskiej. W 1991 roku tytu³y uzyska³o 2 profesorów i 24 doktorów, w roku
2001 by³o ich ju¿ odpowiednio 12 i 77.
Politechnika ma niew¹tpliwe powody do
dumy, gdy¿ liczba promowanych w jej
murach doktorów i doktorów habilitowanych w stosunku do wielkoci kadry i liczby studentów jest wy¿sza od redniej krajowej.
W 2002 roku w Politechnice Gdañskiej tytu³y profesorów otrzyma³o 12
uczonych, habilitowa³o siê 4 naukow-
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ców, a doktoryzowa³o 78 (dodatkowo 4
habilitacje uzyskane zosta³y poza PG,
m.in. w Polskiej Akademii Nauk i innych
polskich uczelniach). O najwiêksz¹ liczbê profesorów wzbogaci³ siê Wydzia³
Chemiczny (4). Na Wydzia³ach Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska
oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki przyby³o po 2 profesorów, a
po jednym na Elektrotechnice i Automatyce, Architekturze, In¿ynierii L¹dowej
oraz Fizyce Technicznej i Matematyce
Stosowanej. Najwiêcej doktorów przyby³o na elektronice (14), mechanice (14),
chemii (12), budownictwie wodnym (10)
i zarz¹dzaniu (8). Oprócz naukowców
polskich swoje doktoraty obronili w PG
równie¿ obywatele Wietnamu i Ukrainy.
Wiêkszoæ z nich uzyska³a promocjê lub
nominacjê w dziedzinie nauk technicznych. Dziedzinie, której specyfikê w
wiecie nauki dobrze ilustruje powiedzenie mówi¹ce in genere, ¿e naukowiec
bada to, co jest, natomiast in¿ynier tworzy to, czego jeszcze nie by³o.
Gwa³towne zmiany zachodz¹ce dzi na
skalê globu, a spowodowane g³ównie lawinowym rozwojem technologii, zmieniaj¹ charakter ludzkiego ¿ycia, równie¿ w
wymiarze jednostkowym. Nie da siê funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie industrialnym
czy informatycznym bez mo¿liwoci zrozumienia otaczaj¹cego wiata i przystosowania do zmieniaj¹cych siê warunków.
Wysoko rozwiniête spo³eczeñstwa od
dawna inwestuj¹ w powszechn¹ i w³aciwie ukierunkowan¹ edukacjê na odpowiednim poziomie. W przeprowadzonej
w Niemczech w koñcu 2001 roku ocenie

perspektyw dla ró¿nych kierunków studiów najlepsze notowania przewiduje siê
dla elektrotechniki, fizyki, budowy maszyn, nauk ekonomicznych, chemii, informatyki i matematyki8.
Prognozy te uzasadnia kierunek zachodz¹cych przemian, w których Polska ju¿
uczestniczy. W perspektywie unifikacji
europejskiego rynku pracy trzeba przygotowaæ polsk¹ m³odzie¿ do jego wymogów
i panuj¹cej konkurencji. Istotne warunki
powodzenia to dobór okrelonych aspektów i standardów edukacji, kszta³cenie interdyscyplinarne i wdro¿enie absolwentów do ustawicznego samokszta³cenia. Do
spe³nienia tak postawionych przed uczelni¹ wymagañ niezbêdna jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, rozumiej¹ca i akceptuj¹ca koniecznoæ stawienia czo³a nowym wyzwaniom. Wystêpuj¹ca w imieniu osób promowanych w Politechnice Gdañskiej dr
hab. in¿. Renata Kalicka wyranie to podkreli³a, uwypuklaj¹c ponadto rolê rodowiska akademickiego w procesie kszta³towania ogólnospo³ecznej wiadomoci
co do sprawy najwa¿niejszej  zmniejszania obszaru ignorancji. Tezê tê przy ka¿dej okazji g³osi JM Rektor PG, wyra¿aj¹c
j¹ obrazowym has³em: nieinwestowanie
w edukacjê i naukê, to inwestowanie w
ignorancjê.
Uczelnie kszta³c¹ wysokiej klasy specjalistów nie tylko na swoje potrzeby dydaktyczne, czy dla gospodarki, ale, w ostatecznym rozrachunku, przede wszystkim
dla zrównowa¿onego globalnego rozwoju. Polscy in¿ynierowie i naukowcy pracuj¹ w wielu placówkach badawczych,
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uczelniach i korporacjach przemys³owych
na ca³ym wiecie. Racja stanu polskiej nauki i edukacji wy¿szej wymaga zatem po³o¿enia nacisku na promowanie nowej kadry akademickiej. Wszyscy musimy byæ
bowiem wiadomi, i¿ od poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa zale¿eæ bêdzie
nasza pozycja i to¿samoæ narodowa w
nowym europejskim domu.
Beata Orza¿ewska
Rzecznik Prasowy PG
1

2

3

4

5

6

7

8

Grube i wysokie laski pedlowskie zwieñczone
s¹ herbem PG pochodz¹cym z pierwszych powojennych lat istnienia uczelni. Od 10 lat Politechnika posiada nowy herb.
Funkcja ta wywodzi siê z tradycji redniowiecznej. W uznawanym za najstarsz¹ z europejskich
szkó³ wy¿szych Studium Generale w Bolonii
pedel, czyli wony, by³ cz³onkiem rektorskiej
wity, a tak¿e spe³nia³ niektóre obowi¹zki administracyjne. Tradycyjnie pedlowie szli na czele
orszaku rektorskiego.
Barwy dla tóg zaczêto stosowaæ dla wyró¿nienia fakultetów: b³êkit dla sztuk wyzwolonych,
fiolet dla teologów, czerñ dla prawników i czerwieñ dla medyków. W dobie nowo¿ytnej zapanowa³a znaczna dowolnoæ kroju i barwy.
Artes liberales  sztuki wyzwolone, w skrócie
artium by³ rodzajem fakultetu wstêpnego, daj¹cego wykszta³cenie ogólne. Z czasem przekszta³ci³ siê w wydzia³ filozoficzny.
Tytu³ ten przyznany zosta³ dotychczas ponad 30
wiêtym, w tym 2 kobietom, którzy wnieli wybitn¹, ortodoksyjn¹ wiedzê i istotne wartoci do
doktryny Kocio³a, szczególnie na polu zasad
wiary i moralnoci..
By³y nimi: otwarta ksiêga, z³oty piercieñ i biret.
Za czasów PRL akt nominacji profesorskiej wrêcza³ Przewodnicz¹cy Rady Pañstwa.
Wg badañ niemieckiego Systemu informacji 
wybór studiów i kierunek pracy (ISA);
Deutschland 5/2001

Doktorat honoris causa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie dla prof. Eugeniusza Dembickiego

S

enat Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego na posiedzeniu w dniu 28
padziernika 2002 r. nada³  na wniosek
Rady Wydzia³u In¿ynierii i Kszta³towania rodowiska  prof. zw. dr. hab. in¿.
Eugeniuszowi Dembickiemu z Politechniki Gdañskiej tytu³ doktora honoris causa zas³u¿onej uczelni warszawskiej. Ten
zaszczytny tytu³ uzyska³ prof. Dembicki
za wybitne osi¹gniêcia w rozwoju geotechniki, stworzenie polskiej szko³y mechaniki gruntów, zas³ugi w wykszta³ceniu
licznej kadry naukowej i upowszechnianie

osi¹gniêæ polskiej geotechniki w wiecie
oraz za wieloletni¹ wspó³pracê i zas³ugi dla
Wydzia³u In¿ynierii i Kszta³towania rodowiska, a tak¿e dla samej SGGW.
Jest to ju¿ trzecie zaszczytne wyró¿nienie w dorobku prof. Dembickiego. Przypominamy, ¿e pierwszy doktorat honoris
causa uzyska³ Profesor w 1986 r. na Uniwersytecie im. Josepha Fouriera w Grenoble we Francji, a drugi w 1999 r. w Politechnice Wroc³awskiej.
Uroczysta promocja odby³a siê w dniu
24 stycznia 2003 r. w Auli Kryszta³owej

SGGW przy ul. Nowoursynowskiej. W
tym dniu tytu³ doktora honoris causa wrêczono równie¿ wybitnemu polskiemu biochemikowi prof. Andrzejowi Bogus³awowi Legockiemu, dyrektorowi Instytutu
Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.
Goæmi uroczystoci byli przedstawiciele w³adz pañstwowych, w tym Czes³aw
leziak sekretarz stanu w Ministerstwie
rodowiska, Adam Giersz  podsekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu oraz dyrektor Czes³awa
Ostrowska z Kancelarii Prezydenta RzeNr 3/2003
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Prof. Dembicki zapoznaje zebranych m. in.
z teori¹ stanu granicznego w gruncie. (fot. Wojciech Rozenek)

czypospolitej Polskiej, a tak¿e pos³owie na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Benedykt
Suchecki i Wojciech Olejniczak. Oprócz
wymienionych obecni byli równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, Polskiej
Akademii Nauk, rektorzy i prorektorzy
warszawskich uczelni oraz prorektor Politechniki Gdañskiej prof. Romuald Szymkiewicz. W uroczystoci wziêli liczny
udzia³ geotechnicy z ca³ej Polski, bêd¹cy
specjalnymi goæmi laureata, z prezydentem Polskiego Komitetu Geotechniki prof.
Zbigniewem M³ynarkiem na czele, a tak¿e
spora grupa pracowników Wydzia³u Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowi-

ska Politechniki Gdañskiej, z dziekanami
prof. Bohdanem Zadrog¹ i dr. hab. in¿.
Adamem Boltem.
Uroczystoæ otworzy³ JM Rektor Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Tomasz Borecki. Chór
SGGW odpiewa³ hymn pañstwowy i na
salê wraz z orszakiem wprowadzono, w
asycie specjalnej eskorty, nowych doktorów honoris causa SGGW. Po powitaniu zaproszonych goci JM Rektor odczyta³ listy gratulacyjne od Premiera Leszka
Millera i od Minister Edukacji Narodowej
i Sportu Krystyny £ybackiej.
Prorektor ds. Rozwoju SGGW dr hab.
in¿. Alojzy Szymañski, promotor laureata, przedstawi³ zgromadzonym sylwetkê prof. Eugeniusza Dembickiego. Nastêpnie Prorektor ds. Nauki prof. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt odczyta³a ³aciñski tekst dokumentu nadania tytu³u honoris causa. Wrêczono laureatowi kwiaty i
z³o¿ono gratulacje. Prof. Eugeniusz Dembicki podziêkowa³ w³adzom i senatowi
uczelni za nadanie tytu³u honorowego i
stwierdzi³, ¿e jego wspó³praca z SGGW
trwa bardzo d³ugo, szczególnie za podkreli³ przyjañ i d³ugoletni¹ wspó³pracê
z prof. Wojciechem Wolskim.
W wyk³adzie promocyjnym prof. Dembicki zwróci³ uwagê na to, ¿e geotechnika
jest nie tylko dziedzin¹ nauki, ale równie¿
zawiera wiele elementów sztuki in¿ynierskiej. Profesor Dembicki omówi³ nastêpnie podstawowe tematy jego pracy badawczej, zwi¹zane z teori¹ stanu granicznego
w gruncie, oraz najnowsze prace naukowe
zrealizowane pod jego kierownictwem w
Politechnice Gdañskiej, w tym zagadnie-

Wrêczenie nominacji przez JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Tomasza Borockiego
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nia optymalizacji wielokryterialnej w odniesieniu do ró¿nego rodzaju fundamentów, zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w odniesieniu do badañ gruntu sond¹
statyczn¹, zastosowanie inteligentnego systemu w rozwi¹zywaniu zagadnieñ geotechnicznych oraz problemy sztucznej inteligencji w pracy dydaktycznej.
W drugiej czêci odby³o siê nadanie tytu³u doktora honoris causa prof. Andrzejowi Bogus³awowi Legockiemu. Trzeci¹ i
ostatni¹ czêæ uroczystoci powiêcono
wrêczeniu dyplomów doktorom habilitowanym, promocji doktorów i wrêczeniu
odznaczeñ pañstwowych i resortowych
pracownikom SGGW. Uroczystociom towarzyszy³, w tradycyjnych strojach ludowych, Ludowy Zespó³ Artystyczny SGGW
Promni, który piewem wita³ przyby³ych
goci. Po oficjalnych obchodach uczestnicy uroczystoci spotkali siê na tradycyjnej
lampce wina w siedzibie Rektoratu SGGW
w Pa³acu Ursynowskim.
W³odzimierz Cichy
Wydzia³ Budownictwa Wodnego
i In¿ynierii rodowiska

Dr in¿. S³awomir
Kozie³  stypendyst¹
Fulbrighta
Decyzj¹ Rady Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta (Polish-US
Fulbright Commision), dr in¿. S³awomir Kozie³, adiunkt Zak³adu Uk³adów
Elektronicznych Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
PG, otrzyma³ renomowane stypendium Fulbrighta w kategorii Senior
na okres 8 miesiêcy w roku akademickim 2003-2004. W ramach tego
stypendium dr Kozie³ odbêdzie sta¿
w znanym orodku naukowym Texas
A&M University (USA), wspó³pracuj¹c ze wiatowej rangi profesorami
Rolfem Schaumannem i Edgarem
Szanchez-Sinencio. W skali kraju, w
dziedzinie nauk technicznych jest to
jedyne przyznane stypendium na rok
2003-2004.
Stanis³aw Szczepañski
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
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Nie pytaj, co Miasto mo¿e zrobiæ dla Politechniki,
powiedz, co Politechnika mo¿e zrobiæ dla Miasta
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu PG 17 lutego 2003 r.

17

lutego 2003 r. na Politechnice
Gdañskiej odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Senatu PG z udzia³em
w³adz miasta: prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza, wiceprezydenta
ds. polityki przestrzennej Wies³awa Bielawskiego, wiceprezydenta ds. polityki
spo³ecznej Waldemara Nocnego, wiceprezydenta ds. polityki mieszkaniowej i komunalnej Szczepana Lewny, wiceprezydenta ds. polityki gospodarczej Anny Fotygi oraz skarbnika W³odzimierza Pietrzaka. Tematem przewodnim spotkania by³o:
Nie pytaj, co miasto mo¿e zrobiæ dla ciebie, powiedz, co ty mo¿esz zrobiæ dla miasta. W trakcie spotkania Rektor Politechniki Gdañskiej i Prezydent Miasta podpisali porozumienie w sprawie powo³ania
wspólnej komisji, której celem bêdzie
przygotowywanie projektów wspólnych
zmierzeñ oraz przedstawianie propozycji
rozwi¹zañ spraw spornych. Dziekani, wype³niaj¹c treci¹ motto spotkania, przedstawili propozycje wydzia³ów, które mog¹
byæ realizowane wspólnie z miastem lub
na rzecz miasta.
Prof. Andrzej Baranowski, dziekan
Wydzia³u Architektury, zaproponowa³ realizacjê prac studialno-projektowych,
ekspertyz, orzeczeñ i prognoz architektoniczno-urbanistycznych. Wydzia³ mo¿e
s³u¿yæ Miastu sta³ym doradztwem w zakresie planów gospodarowania przestrzeni¹. Przedstawi³ szereg projektów, które
mog¹ byæ realizowane wspólnie z administracj¹ samorz¹dow¹, a finansowanych
z grantów celowych KBN. Poinformowa³
o zaplanowanych na sierpieñ br. miêdzynarodowych warsztatach naukowych, które bêd¹ dotyczy³y wykorzystania techniki wietlnej do ekspozycji i promocji zespo³ów urbanistycznych i budynków
Gdañska. Zaproponowa³ zorganizowanie
ba³tyckiego forum spotkañ urbanistycznoarchitektonicznych oraz nawi¹zanie
wspó³pracy w tym zakresie z miastami
wokó³ Morza Ba³tyckiego.
Prof. Bogdan Zadroga, dziekan Wydzia³u Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska, przypomnia³ o prowadzonych przez Wydzia³ w ci¹gu ostatnich lat
pracach na rzecz Miasta. Wymieni³ m.in.
posadawianie nasypów ziemnych na zjazdach z obwodnicy trójmiejskiej, eksplo-

Podpisanie porozumienia przez Prezydenta Gdañska i JM Rektora PG (fot. Jerzy Kulas)

atacjê sk³adowiska fosfogipsów w Wilince, likwidacjê skutków letniej powodzi w
2001 r., ocenê stanu technicznego pirsu
prze³adunków rudy w Porcie Pó³nocnym
w Gdañsku oraz budowê nowego gmachu
Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej, kompleksu superkina Krewetka, centrum handlowego Manhattan, trasy Sucharskiego i
mostu wantowego. Zaproponowa³ wspó³udzia³ w wykonaniu koncepcji projektów
planowanych inwestycji budowlanych
oraz ich opiniowanie, wykonywanie specjalistycznych badañ modelowych i terenowych wspó³pracy tych obiektów z pod³o¿em, nadzór nad budow¹ i eksploatacj¹
obiektów budowlanych, monitoring oraz
opracowanie ekspertyz i opinii dotycz¹cych ewentualnych awarii na wzgórzach
morenowych, ocenê oddzia³ywania budowli uci¹¿liwych na rodowisko naturalne, np. sk³adowisko odpadów itp. Zaoferowa³ opracowanie studium na temat: zaopatrzenia Gdañska w wodê, systemu zarz¹dzania kryzysowego, oceny i zapewnienia skutecznoci naturalnych i zabudowanych wzgórz morenowych w sytuacjach ekstremalnych, badania ska¿enia i
degradacji pod³o¿a w wyniku dzia³ania
odpadów, zak³adów przemys³owych i fali
powodziowej oraz wprowadzanie wysokosprawnych metod uzdatniania wody w
celu zapewnienia jej stabilnoci w sieci
wodoci¹gowej.

Prof. Pawe³ Zimny, dziekan Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki, w swoim
wyst¹pieniu podkreli³, ¿e priorytetem dla
Gdañska jest poszukiwanie nowych róde³
energii elektrycznej i cieplnej. Uszczegó³owiaj¹c swoj¹ wypowied, przy okazji,
uzna³, ¿e przysz³oæ nale¿y do samochodów napêdzanych energi¹ elektryczn¹. Zaproponowa³ wprowadzenie silników elektrycznych do autobusów. Powiedzia³, ¿e
kolejn¹ istotn¹ spraw¹ dla dalszego rozwoju infrastruktury miejskiej jest diagnostyka sieci tramwajowej  zaoferowa³ pomoc
Wydzia³u przy konstruowaniu pojazdu diagnostycznego, dziêki któremu mo¿naby
prowadziæ monitorig trakcji.
Prof. Henryk Krawczyk, dziekan Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, przypomnia³, ¿e w przesz³oci
by³y wykonywane prace dyplomowe na
rzecz Miasta. Dotyczy³y one m.in. przyjmowania skarg mieszkañców przez Internet, analizy i oceny jakociowej aplikacji
informatycznych wykorzystywanych
przez miasto. Zaproponowa³ nowe rozwi¹zania w zakresie infrastruktury sieciowej, systemów operacyjnych oraz budowy aplikacji informatycznych. Zaoferowa³ wykonanie ewentualnych ekspertyz
dotycz¹cych technologii informacyjnych.
W swoim wyst¹pieniu prof. S³awomir
Milewski, dziekan Wydzia³u Chemicznego, powiedzia³, ¿e sta³¹ wspó³pracê z
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w³adzami Miasta prowadz¹ trzy katedry.
Pierwsza z nich, Katedra Chemii Analitycznej, zajmuje siê badaniem zawartoci zanieczyszczeñ w ró¿nych segmentach rodowiska, m.in. prowadzi badania jakoci
wody pitnej, stopnia zanieczyszczenia
gruntów wokó³ ujêæ wody w rejonach Zaspy i ul. Czarny Dwór, wspó³pracuje w ramach agendy 21. Natomiast, pracownicy
Katedry Technologii Zabezpieczeñ Przeciwkorozyjnych zajmuj¹ siê ekspertyzami
z zakresu ochrony przeciwko korozji. Wykonali ocenê zagro¿enia korozyjnego Mostu Siennickiego oraz prowadz¹ sta³y monitoring korozyjny tego mostu. Katedra
oferuje: weryfikacjê ofert technicznych na
prace antykorozyjne, selekcje systemów
pow³okowych do zabezpieczeñ przeciwkorozyjnych, ocenê zagro¿eñ korozyjnych
wywo³ywanych przez instalacje energetyczne trakcyjne. Specjalnoci¹ Katedry
Technologii Chemicznej jest gospodarka
odpadami; wykonano m.in. ocenê gospodarki odpadami w gminie Gdañsk oraz
analizê zbiórki odpadów komunalnych.
Szerok¹ ofertê dla Miasta przedstawi³
prof. Ryszard Krystek, dziekan Wydzia³u
In¿ynierii L¹dowej. Na przyk³ad katedry
z³¹czone w wielodyscyplinarne zespo³y
mog¹ podj¹æ siê rewitalizacji zabytkowych budowli w Gdañsku. Ponadto oferta dotyczy³a badañ i analizy skutków wibracji systemów szynowych w zabytkowej zabudowie oraz przygotowania projektów kompleksowej modernizacji istniej¹cych budynków.
Kierowana przez dziekana Katedra In¿ynierii Drogowej jest autorem krajowego programu bezpieczeñstwa drogowego
GAMBIT, który zosta³ przyjêty jako program bezpieczeñstwa drogowego Polski
do 2010 r. Na zlecenie Wojewody Pomorskiego przygotowano tak¿e program
GAMBIT dla województwa pomorskiego. Uznano, ¿e najwy¿szy ju¿ czas opracowaæ taki program dla Gdañska.
Tomasz Klajbor, przewodnicz¹cy Samorz¹du Studentów Politechniki Gdañskiej, podziêkowa³ prezydentowi za objêcie honorowego patronatu nad NEPTUNALIAMI  dniami kultury studentów
Politechniki Gdañskiej.
Prezydent Pawe³ Adamowicz, ustosunkowuj¹c siê do przedstawionej oferty, skonstatowa³, ¿e wyst¹pienia dziekanów potwierdzaj¹ fakt, i¿ jest jeszcze wiele niewykorzystanych mo¿liwoci wspó³pracy
pomiêdzy samorz¹dem miejskim a Politechnik¹. Szczególnie mocno podkreli³, ¿e
Urz¹d jest zainteresowany t¹ wspó³prac¹,
Nr 3/2003

Porozumienie
zawarte 17 lutego 2003 r. pomiêdzy Miastem Gdañsk reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza, zwanym dalej
Miastem, i Politechnik¹ Gdañsk¹, reprezentowan¹ przez Rektora prof.
dr. hab. in¿. Janusza Rachonia, zwan¹ dalej Politechnik¹, w sprawie
realizacji wspólnych zamierzeñ oraz rozstrzygania spraw spornych.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celem szybkiego przygotowania i realizacji wspólnych zamierzeñ oraz
bezkonfliktowego rozstrzygania wszelkich spornych spraw pomiêdzy Miastem a Politechnik¹ powo³uje siê Zespó³ Koordynacyjny.
Do kompetencji Zespo³u nale¿¹:
- analiza problemów i zamierzeñ
- opiniowanie propozycji projektów
- propozycje rozwi¹zañ spraw spornych.
W sk³ad Zespo³u wchodzi po dwóch przedstawicieli Miasta i Politechniki.
Przedstawicielami Miasta w Zespole s¹:
- Waldemar Nocny, Wiceprezydent Miasta Gdañska
- W³odzimierz Pietrzak, Skarbnik Miasta Gdañska.
Przedstawicielami Politechniki w Zespole s¹:
- prof. dr hab. in¿. Romuald Szymkiewicz, Prorektor ds. Organizacji
- mgr Ewa Mazur, Dyrektor Administracyjny PG.
Propozycje wspólnych zamierzeñ oraz przedsiêwziêæ wymagaj¹ zatwierdzenia przez odpowiednie organa obu stron.
Wnioski Zespo³u dotycz¹ce zasad rozstrzygniêcia spraw spornych
wymagaj¹ zatwierdzenia przez Prezydenta i Rektora.
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej strony.
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z chwil¹ podpisania.

PREZYDENT GDAÑSKA

REKTOR PG

Pawe³ ADAMOWICZ

prof. dr hab. in¿. Janusz RACHOÑ

jest otwarty na projekty wspólnych przedsiêwziêæ. W³adze miasta szczególnie interesuje wspó³praca w zakresie sektora innowacyjnego, co s³u¿y³oby komercjalizacji wyników badañ naukowych. Zwróci³ siê
z apelem do w³adz uczelni oraz jej pracowników z prob¹ o przedstawianie pomys³ów
oraz projektów, które bêd¹ mog³y s³u¿yæ
rozwojowi gospodarki w Gdañsku, szczególnie w dziedzinie nowych technologii.
Prezydent stwierdzi³, ze jednym z ce-

lów dzia³ania w³adz jest w³¹czenie Gdañska do sieci du¿ych miast konferencyjnych. St¹d wspó³praca z gdañskimi uczelniami ma dla tej koncepcji istotne znaczenie. Realizuj¹c ten cel, podjêto decyzjê o
powo³aniu w Urzêdzie Miasta wydzia³u
promocji. Zadeklarowa³ pomoc w zakresie promocji i organizacji konferencji
przez uczelniê.
Justyna Stefaniak
Biuro Rektora
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Nagroda naukowa Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza za rok 2002

N

agroda naukowa im. Jana Heweliusza, któr¹ dziennikarze nazywaj¹ od
niedawna Gdañskim Noblem, ma ju¿ swoj¹
kilkunastoletni¹ tradycjê, a liczba jej laureatów ronie teraz w dwukrotnie szybszym
tempie, poniewa¿ od ubieg³ego roku nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
osobno w zakresie nauk humanistycznych
i osobno  w zakresie nauk cis³ych i przyrodniczych. W tej drugiej dziedzinie nagrodê za rok 2002 otrzymuje dzisiaj Pan Profesor Micha³ Mrozowski z Politechniki
Gdañskiej za wybitne osi¹gniêcia w zakresie teorii elektromagnetyzmu i elektrodynamiki obliczeniowej oraz za zastosowanie tej teorii do opracowania metod automatycznego projektowania urz¹dzeñ telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostêpu do Internetu.
Nasz tegoroczny laureat nale¿y do m³odszej generacji uczonych i reprezentuje bardzo m³od¹ dyscyplinê naukow¹, jak¹ jest
elektronika wraz z telekomunikacj¹ i informatyk¹. Prof. Mrozowski jest gdañszczaninem, tutaj siê urodzi³ w 1959 r., tutaj ukoñczy³ studia w zakresie elektroniki i zdobywa³ kolejne stopnie i tytu³y naukowe: habilitowa³ siê w wieku 35 lat, a tytu³ profesora
uzyska³ 2 lata temu, maj¹c niespe³na 42 lata.
Celem jego badañ jest wyjanienie zjawisk
zwi¹zanych z obecnoci¹ pola elektromagnetycznego w ró¿nych sytuacjach, z jakimi siê spotykaj¹ projektanci urz¹dzeñ i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, medycznych i przemys³owych wysokiej czêstotliwoci.
Od teorii prowadzi jednak droga do zastosowañ praktycznych w projektowaniu
urz¹dzeñ telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostêpu do Internetu. Wiemy doskonale, jak ogromny postêp nast¹pi³ w³anie w dziedzinie nowoczesnych bezprzewodowych sposobów komunikacji dos³ownie na naszych oczach. Telefony komórkowe, które jeszcze 5 lat temu by³y ciekawost-

Laureat Nagrody z Prezydentem Miasta Gdañska (fot. Bogdan Urbanowicz)

k¹ techniczn¹ i kosztown¹ zabawk¹ dla bogatych, s¹ ju¿ teraz w powszechnym u¿yciu
i nale¿¹ do prawie niezbêdnego wyposa¿enia naszych kieszeni lub teczek i damskich
torebek. Dostêp do Internetu staje siê nieod³¹cznym atrybutem cywilizacji, jak kiedy telefon, radio czy telewizor; na Internecie znaj¹ siê ju¿ wszyscy lub prawie wszyscy  od przedszkolaka do emeryta.
Nie wszyscy jednak u¿ytkownicy telefonii komórkowej i Internetu zdaj¹ sobie sprawê z ogromnego wysi³ku twórczego pracowników nauki, którzy najpierw okrelaj¹
teoretyczne podstawy dzia³ania tych nowoczesnych urz¹dzeñ, a póniej wdra¿aj¹ je do
praktyki. Prof. Mrozowski nale¿y w³anie
do wiatowej czo³ówki tych badaczy, którzy faktycznie tworz¹ postêp w nauce i technice, i posiada ugruntowan¹  mimo doæ
m³odego wieku  pozycjê w nauce wiatowej, o czym wiadczy ponad 130 publikacji, z czego 50 artyku³ów w czasopismach z
tzw. listy filadelfijskiej oraz monografia
ksi¹¿kowa, wydana przez presti¿owe wy-

Osi¹gniêcia prof. Micha³a Mrozowskiego
Dziedziny badawcze
Dzia³alnoæ naukowo-badawcza prof. M.
Mrozowskiego zamyka siê w dwóch obszarach elektroniki. W ramach badañ teorii
pola elektromagnetycznego profesor zajmuje siê wyjanianiem zjawisk fizycznych
opisanych dwoma matematycznymi równa-

niami Jamesa Clarka Maxwella. Ponad 100
lat temu ten szkocki uczony zapisa³ po raz
pierwszy matematycznie zjawisko rozchodzenia siê fal elektromagnetycznych w
orodku fizycznym. Znalezienie dok³adnego rozwi¹zania tych równañ jest czêsto niemo¿liwe, gdy¿ postaæ rozwi¹zania zale¿y od
geometrycznego kszta³tu danego obszaru

dawnictwo zagraniczne. Stworzy³ tak¿e znan¹ i uznan¹ w kraju i za granic¹ szko³ê naukow¹ w dziedzinie techniki mikrofalowej;
od 1999 roku wypromowa³ 6 doktorów, z
których jeden uzyska³ doktorat w wieku 24
lat i otrzyma³ nagrodê premiera w kategorii
wyró¿niaj¹cych siê prac doktorskich, a kilka dalszych prac jest w toku.
Jury tegorocznej nagrody naukowej Miasta Gdañska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk cis³ych i przyrodniczych, któremu
mia³em zaszczyt i przyjemnoæ przewodniczyæ jako prezes Oddzia³u PAN w Gdañsku,
wybra³o Pana Profesora Mrozowskiego jako
najlepszego z najlepszych kandydatów do
tej presti¿owej nagrody. Gratulujê wiêc bardzo serdecznie tego zaszczytnego wyró¿nienia Panu Profesorowi, jego macierzystej
Uczelni, Wydzia³owi i Katedrze, w której
pracuje, i ¿yczê dalszych sukcesów naukowych oraz pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Ad multos annos.
Prof. Jacek Marecki
Prezes Oddzia³u PAN w Gdañsku

oraz orodków fizycznych, które go wype³niaj¹ (przyk³adowo pró¿nia lub orodek materialny), a w obydwu przypadkach w grê
wchodzi nieskoñczenie wiele mo¿liwoci.
W ramach elektrodynamiki obliczeniowej, bêd¹cej stosunkowo now¹ dziedzin¹
nauki, profesor Mrozowski zajmuje siê zagadnieniami efektywnej przybli¿onej analizy równañ Maxwella. Celem zasadniczym
elektrodynamiki obliczeniowej jest opraco
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wanie technik analizy komputerowej, które
w sposób precyzyjny i szybki pozwol¹ przewidzieæ co stanie siê z fal¹ elektromagnetyczn¹ po tym jak dotrze do danego urz¹dzenia. Dziedzina ta ³¹czy elektronikê, telekomunikacjê, fizykê, matematykê, metody numeryczne oraz informatykê, a przedmiotem jej badañ s¹ algorytmy i metody
komputerowe opisuj¹ce zachowanie fali
elektromagnetycznej wewn¹trz zadanego
obszaru. Metody elektrodynamiki obliczeniowej stosuje siê do komputerowego projektowania uk³adów oraz systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, medycznych i przemys³owych wielkiej czêstotliwoci.
Jeli pos³u¿yæ siê analogi¹ muzyczn¹ to
teoria wyjania, w oparciu o odpowiednie
równania fizyczne, dlaczego instrument gra,
a rozwijanie komputerowych metod analizy tych równañ s³u¿y osi¹gniêciu bieg³oci
w tworzeniu nowych instrumentów, które na
dodatek zastan¹ zaprojektowane z tak¹ precyzj¹, ¿e po wykonaniu nie bêd¹ wymaga³y
strojenia.

Elektrodynamika obliczeniowa
w projektowaniu urz¹dzeñ
telefonii komórkowej.
Rozwój telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostêpu do Internetu zwi¹zany
jest, miêdzy innymi, z szybkim wprowadzaniem osi¹gniêæ elektrodynamiki obliczeniowej do praktyki in¿ynierskiej. Maj¹c do
dyspozycji programy komputerowe, które
pozwol¹ przewidzieæ funkcjonowanie urz¹dzenia przed jego zbudowaniem, projektant
mo¿e zbadaæ wiele wariantów projektowych
i w efekcie zaproponowaæ rozwi¹zanie lepsze i bardziej wydajne. Programy modeluj¹ce zachowanie siê pól elektromagnetycznych s¹ niejako wirtualnymi laboratoriami, w których prowadzi siê numeryczne
eksperymenty weryfikuj¹ce nowe konstrukcje. Dopiero po kilku miesi¹cach takich wirtualnych dowiadczeñ projekt nowego urz¹dzenia trafia do warsztatu, sk¹d wychodzi
w postaci prototypu. Celem projektanta jest
znalezienie rozwi¹zania, które najlepiej spe³nia wymogi systemu telekomunikacyjnego,
normy bezpieczeñstwa oraz parametry u¿ytkowe. Dziêki badaniom z dziedziny elektrodynamiki obliczeniowej powstaj¹ programy rozwi¹zuj¹ce coraz bardziej za³o¿one
problemy fizyczne w coraz krótszym czasie. Dla u¿ytkownika doskonalsze narzêdzia
projektowe oznaczaj¹ nie tylko mniejsze,
zgrabniejsze i bardziej bezpieczne telefony
komórkowe, notebooki porozumiewaj¹ce
Nr 3/2003

siê z drukarkami, pozwalaj¹ce wysy³aæ i odbieraæ pocztê elektroniczn¹ w podró¿y, ale
tak¿e tañsze us³ugi telekomunikacyjne o lepszej jakoci.
Konstruktor urz¹dzeñ wielkiej czêstotliwoci stosowanych w telekomunikacji
bezprzewodowej zazwyczaj u¿ywa swojego dowiadczenia i postêpuje zgodnie z zasadami sztuki in¿ynierskiej, wspomagaj¹c
siê metodami elektrodynamiki obliczeniowej na etapie weryfikacji poprawnoci projektu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e konstruktorzy
poruszaj¹ siê ustalonymi szlakami, od czasu do czasu sprawdzaj¹c, czy nie zboczyli z
kursu. Taka droga postêpowania oznacza, ¿e
wiele teoretycznie mo¿liwych rozwi¹zañ nie
pojawia siê na desce projektanta. Sytuacjê
tê mo¿na by³oby zmieniæ, gdyby istnia³y
programy komputerowe, które samoczynnie badaj¹ potencjaln¹ przydatnoæ niekonwencjonalnych konstrukcji. Nie jest to - jak
do tej pory - mo¿liwe z dwóch powodów:
po pierwsze, czas analizy zachowania siê fali
elektromagnetycznej w pojedynczym uk³adzie jest zbyt d³ugi, po drugie za, wynik
analizy, który jest ³atwy do zinterpretowania przez cz³owieka, niewiele mówi komputerowi i czêsto rozwi¹zanie uznane przez
komputer za poprawne, projektant natychmiast odrzuca.
Prace badawcze profesora Mrozowskiego z zakresu elektrodynamiki obliczeniowej, prowadzone na przestrzeni ostatnich
lat, maj¹ na celu przezwyciê¿enie obydwu
wspomnianych trudnoci. Poszukuje on
metod matematycznych, które za pomoc¹
komputera pozwol¹ szybciej odpowiedzieæ
na pytanie, jak zachowa siê urz¹dzenie w
rzeczywistoci. Chodzi o to, aby z jednej
strony nie ograniczaæ konstruktora do poruszania siê w wiecie rozwi¹zañ konwencjonalnych, a z drugiej, aby swoboda nie
oznacza³a d³ugiego czasu analizy uk³adu. W
ramach prac finansowanych pocz¹tkowo
przez Komitet Badañ Naukowych, a nastêpnie przez Uniê Europejsk¹ profesor opracowa³ metodê, która pozwala uzyskaæ rozwi¹zanie równañ Maxwella dla pewnej klasy
urz¹dzeñ elektronicznych, wa¿nej z punktu
widzenia rozwoju telekomunikacji komórkowej i bezprzewodowego dostêpu do Internetu w czasie wielokrotnie krótszym, ni¿
zazwyczaj. Ideê metody mo¿na przybli¿yæ
na przyk³adzie bicia dzwonu na wie¿y kocielnej. Kiedy serce uderza w dzwon wydobywa siê dwiêk, który s³ychaæ przez d³ugi czas. Dzwon rezonuje, ale natê¿enie
dwiêku powoli maleje. Oczywicie, analogia nie jest precyzyjna, jednak idea jest

podobna. Wirtualny prototyp urz¹dzenia pobudzany jest krótkim impulsem, który powoduje powstanie zanikaj¹cych drgañ fali
elektromagnetycznej. Analiza tych drgañ na
samym pocz¹tku pozwala zbudowaæ model
matematyczny, który przewidzi, jakie bêdzie
zachowanie uk³adu po d³ugim czasie.
Opracowane przez profesora techniki
sta³y siê czêci¹ istniej¹cego programu
komputerowego, opracowanego i rozwijanego przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, s³u¿¹cego do projektowania mikrofalowych urz¹dzeñ elektronicznych, a
który obecnie jest wykorzystywany przez
firmy telekomunikacyjne ze Szwecji, Szwajcarii, Izraela, Wielkiej Brytanii, USA. Ponadto programem pos³uguj¹ siê naukowcy
w USA zajmuj¹cy siê badaniami przestrzeni kosmicznej (sondy marsjañskie, urz¹dzenia badaj¹ce bardzo odleg³e galaktyki), producenci sprzêtu gospodarstwa domowego,
czy wreszcie firma znana w wiecie z poszukiwania diamentów.
Od dwóch lat profesor Mrozowski zajmuje siê nie tylko tworzeniem szybkich algorytmów analizy pól elektromagnetycznych, ale tak¿e usprawnianiem procesu projektowania urz¹dzeñ elektronicznych. Celem jest samoczynne generowanie przez
program komputerowy wirtualnych prototypów, ich szybka analiza, a nastêpnie ocena przydatnoci z punktu widzenia spe³nienia wymagañ i za³o¿eñ projektowych. W
pracach tych, wspieranych finansowo przez
Fundacjê na rzecz Nauki Polskiej, pomagaj¹ doktoranci profesora. Naukowcy opracowali techniki, które automatycznie dokonuj¹ modyfikacji wirtualnych uk³adów w
sposób, który w jak najkrótszym czasie prowadzi do optymalnego rozwi¹zania. Prace
dotycz¹ uk³adów mikrofalowych wystêpuj¹cych w ka¿dym systemie telekomunikacyjnym, a wiêc tak¿e w systemach telefonii
komórkowej, ³¹cznoci satelitarnej oraz bezprzewodowego dostêpu do Internetu, uznawanych za trudne do projektowania metodami tradycyjnymi. Naukowcom z Politechniki Gdañskiej uda³o siê zademonstrowaæ
automatyczne projektowanie tych urz¹dzeñ
i to nie tylko w przypadku konwencjonalnych konstrukcji, ale równie¿ nowych rozwi¹zañ, dla których nie opracowano jak dot¹d in¿ynierskich metod projektowania.
Techniki te, powszechnie stosowane w przemyle telekomunikacyjnym, mog¹ przyspieszyæ dalszy rozwój nowych technologii.
Beata Orza¿ewska
Rzecznik prasowy PG

