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S³owo papie¿a Jana Paw³a II
Audiencja dla uczestników sympozjum Uniwersytet i Koció³ w Europie
Castel Gandolfo, 19 lipca 2003 r.
Czcigodni Bracia w Biskupstwie
i w Kap³añstwie,
dostojni Pañstwo Rektorzy i Profesorowie,
drodzy studenci!
Jestem bardzo szczêliwy, mog¹c
przyj¹æ Was z okazji sympozjum Uniwersytet i Koció³ w Europie, zorganizowanego przez Radê Konferencji Episkopatów Europy i Radê Episkopatu
W³och ds. Uniwersytetów, przy wspó³pracy Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego.
Serdecznie dziêkujê biskupowi
Amadée Grab za s³owa, którymi zainicjowa³ to spotkanie, oraz w³adzom cywilnym i akademickim za ich obecnoæ.
Do wszystkich wyk³adowców, kapelanów i studentów kierujê moje serdeczne powitanie.
Spotkalicie siê w Rzymie z okazji
siedemsetlecia najstarszego uniwersytetu Miasta  La Sapienzy. Z Rzymu, aby w tych dniach zastanawiaæ siê
nad relacj¹ pomiêdzy Uniwersytetem a
Kocio³em na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia, wasz horyzont rozszerza siê
na ca³¹ Europê.
Ta relacja prowadzi nas bezporednio do serca Europy, tam gdzie jej cywilizacja wyrazi³a siê w jednej z jej najbardziej charakterystycznych instytucji.
W wieki XIII i XIV  do epoki, w której kszta³towa³ siê humanizm, udana
synteza wiedzy teologicznej, filozoficznej i innych nauk. Synteza nie do pomylenia bez chrzecijañstwa, a wiêc
bez wiekowego dzie³a ewangelizacji
dokonanego przez Koció³ w trakcie
spotkania z wielorakimi rzeczywistociami narodowymi i kulturowymi (por.
Przemówienie na V Sympozjum Biskupów Europejskich, 19.12.1978, 3).
Ta pamiêæ historyczna jest konieczna do uzasadnienia perspektywy kulturowej dzisiejszej i jutrzejszej Europy.
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Do jej budowania jest powo³any uniwersytet, a jego rola jest nie do zast¹pienia.
Nowa Europa nie mo¿e byæ planowana bez odniesienia do jej korzeni, to
samo mo¿na powiedzieæ o uniwersytecie. Jest on w zasadniczym wymiarze
miejscem poszukiwania prawdy, sumiennej analizy zjawisk w nieustannym
d¹¿eniu do coraz bardziej pe³nych i
p³odnych syntez. Podobnie jak Europa
nie mo¿e zredukowaæ swej roli jedynie
do rynku, tak uniwersytet, choæ musi
dobrze dopasowaæ siê do wymiaru spo³ecznego i ekonomicznego, nie mo¿e
zostaæ podporz¹dkowany jego wymaganiom kosztem utraty w³asnej natury,
która pozostaje zasadniczo kulturalna.
W ten w³anie sposób Koció³ w Europie spogl¹da na uniwersytet  zawsze
z tym samym szacunkiem i nadziej¹ 
staraj¹c siê ofiarowaæ mu swój w³asny
ró¿norodny wk³ad. Przede wszystkim
poprzez obecnoæ wyk³adowców i studentów, którzy potrafi¹ po³¹czyæ kompetencjê i rygor naukowy z intensywnym ¿yciem duchowym, aby duchem
ewangelicznym o¿ywiaæ rodowisko
uniwersyteckie. Nastêpnie poprzez uniwersytety katolickie, w których aktualizuje siê dziedzictwo dawnych uniwersytetów zrodzonych ex corde Ecclesiae.
Pragnê ponadto potwierdziæ znaczenie tak zwanych laboratoriów kulturowych, w³aciwego priorytetu dla
duszpasterstwa akademickiego na poziomie europejskim. W nich dokonuje
siê konstruktywny dialog pomiêdzy
nauk¹ i kultur¹, miêdzy nauk¹, filozofi¹ i teologi¹. Etyka za jest uznawana
za wewnêtrzne wymaganie poszukiwañ
dokonywanych w s³u¿bie cz³owiekowi
(por. Przemówienie na wiatowym spotkaniu nauczycieli akademickich
09.09.2000, 5).
Do was, Profesorowie, skierowana
jest moja zachêta; do was, studenci 

wezwanie do wykorzystania waszych
talentów; do wszystkich  ¿yczenie
wspó³pracy i promowania ¿ycia i godnoci cz³owieka.
Za chwilê zapalê pochodniê, która
zostanie zaniesiona w sztafecie do Kocio³a wiêtego Iwona na La Sapienzy. Przemierzaj¹c ró¿ne siedziby uniwersyteckie Rzymu, bêdzie podkrelaæ
znaczenie i wartoci siedemsetlecia
Uniwersytetu La Sapienza.
Matko Przenajwiêtsza, Stolico M¹droci (w³.: la Sapienza), czuwaj zawsze nad nami. Bêdê wam towarzyszy³
poprzez modlitwê i moje b³ogos³awieñstwo1.
Pozdrawiam serdecznie profesorów
i studentów z Polski, Ukrainy, Rosji i
Bia³orusi. B¹dcie na waszych uczelniach wiadkami orêdzia chrzecijañskiego, które prowadzi cz³owieka na
drogê prawdziwej wolnoci.
Jan Pawe³ II
1

t³umaczenie przemówienia z j. w³oskiego na j. polski  ks. dr Andrzej
Danczak
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Europejskie Sympozjum
nt. Uniwersytet i Koció³ w Europie

W

dniach 17  20 lipca 2003 roku
odby³o siê w Rzymie, z okazji
700-lecia rzymskiego uniwersytetu La
Sapienza, Europejskie Sympozjum nt.
Uniwersytet i Koció³ w Europie.
Jego organizatorami by³y: Rada Konferencji Episkopatów Europy oraz Komisja ds. Edukacji (szkó³ i uniwersytetów) Konferencji Episkopatu W³och.
Spotkania odbywa³y siê w Bazylice w.
Jana na Lateranie, w Papieskim Uniwersytecie Laterañskim oraz w Centrum Maryjnym w Castel Gandolfo.
Podstawowym celem Sympozjum
by³o okrelenie Kocio³a lokalnego jako
podmiotu duszpasterstwa akademickiego w Europie. Uczestniczy³o w nim ponad 2 tysi¹ce osób. Oprócz przedstawicieli organizacji narodowych oraz delegacji uniwersytetów katolickich, papieskich akademii oraz wydzia³ów i instytutów teologicznych, byli to delegaci diecezjalni, przy czym zdecydowana wiêkszoæ reprezentowa³a po³¹czone grupy rodowiska kocielnego i akademickiego: duszpasterzy, studentów,
nauczycieli akademickich oraz rektorów. Dominowa³a m³odzie¿, stanowi¹ca ponad po³owê ogó³u uczestników,
która przyby³a z wszystkich krajów europejskich, od Irlandii Pó³nocnej po
Rosjê i Ukrainê (na uwagê zas³uguje
udzia³ reprezentantów Litwy, £otwy,
Estonii, Bia³orusi, Ukrainy oraz Rosji).
W uroczystoci otwarcia konferencji udzia³ wziêli miêdzy innymi: Letizia Moratti (Minister for Instruction,
University nad Research; Italy); Francesco Storace (President Region Lazio); Walter Veltroni (Mayor of Rome);
bp. Giuseppe Betori (Secretary Italian
Bishops Conference ); bp. Cesare Nosiglia (CCEE Delegate for the Pastoral
University); Prof. Miguel Cassiot Matas (President FUCE); prof. Giuseppe
DAscenzo (Rector, La Sapienza University, Rome ); bp. Rino Fisichella (
Rector, Pontifical Lateran University
). Wyk³ad inauguracyjny zatytu³owany:  University and Church in Europe: in dialogue for a new civilization
wyg³osi³ kardyna³ Karl Lehmann (Pre-

sident, German Bishops Conference).
Nastêpnie zebrani wys³uchali trzech
wyk³adów: dr. Waltera Schwimmera
(General Secretary of the Counsil of
Europe) pt.  The dynamics and cultural identities of the Peoples of Europe, prof. Erica Fromenta ( President,
European University Association) pt.
 The University in Europe; prof. Cesarego Mirabellego (former President
of the Constitutional Court) Working
Towards a European Constitution.
W materia³ach wprowadzaj¹cych
wskazano, ¿e wiat akademicki nierzadko przyjmowa³ postawê zamkniêcia siê lub wyranego dystansu od
spraw wiary, chêtnie pozostawiaj¹c religii, w tym tak¿e religii chrzecijañskiej, dziedziny zwi¹zane z emocjami,
z estetyk¹ i dzia³alnoci¹ artystyczn¹,
ale zazdronie strzeg¹c bram racjonalnoci, sk¹din¹d wa¿nych dla wiary.
Troska o cz³owieka powinna przejawiaæ siê w doskonaleniu dzia³alnoci
Uniwersytetu wobec spo³ecznoci oraz
w odpowiednio prê¿nej aktywnoci
kszta³cenia nowych pokoleñ. Oznacza
to koniecznoæ przezwyciê¿ania dualizmu pomiêdzy wymogami badañ naukowych i promowaniem wartoci humanistycznych. Ka¿dy naukowiec jest
zobowi¹zany do umiejêtnego ³¹czenia
na swojej drodze badawczej wymogów
metodologii naukowej z g³êbokimi
oczekiwaniami humanizmu. W przypadku religii chrzecijañskiej nie mo¿na mówiæ o wymiarze religijnym, jeli
nie jest to równoczenie i zasadniczo
tak¿e wymiar etyczny, oznaczaj¹cy zaanga¿owanie w budowê nowego spo³eczeñstwa.
W wyst¹pieniach na Sympozjum najczêciej wskazywano na potrzebê dialogu miêdzy obydwoma rodowiskami.
wiadczy to o podjêciu próby ukszta³towania wzajemnych kontaktów na warunkach partnerskich. Koció³ docenia
rolê Uniwersytetu w jednocz¹cej siê
Europie, podobnie jak Uniwersytet zawsze docenia³ rolê Kocio³a.
Chocia¿ nie podjêto konkretnych
ustaleñ, nale¿y s¹dziæ, ¿e w najbli¿szym
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czasie zostan¹ ujawnione kolejne inicjatywy d¹¿¹ce do integracji dzia³añ
Kocio³a i Uniwersytetu w kierunku
kszta³towania Europy narodów i przyspieszonego rozwoju wielokulturowego, która znajdzie wspólny jêzyk spo³eczny przy ró¿norodnej to¿samoci
odnajduj¹cej zbie¿noæ w obrêbie wartoci zasadniczych.
W drugim dniu konferencji dyskusja odbywa³a siê w 19 grupach studyjnych w ramach czterech warsztatów
(study seminars):
- The Human Person. Genealogy-Biology-Biography
- The Human City. Society-Environment-Economy
- Sciences vision. Discoveries-Inventions-Technologies
- Creativity and memory. Figurative
art.-Literature-Music-Dram.
Poni¿ej kilka przyk³adowych problemów dyskutowanych w ramach grup
dyskusyjnych:
- Human life as an ethical question
- Democracy and participation
- Socio-economic rights in an age of
globalisation
- Scientific forms of reason, technical
power, faiths way of knowing
- Computer, informatics and intelligence
- The new medical technologies: research meets ethics
Trzeciego dnia konferencji, tj. 19 lipca 2003, rektorów uniwersytetów europejskich oraz pozosta³ych uczestników tego rzymskiego spotkania przyj¹³ na specjalnej audiencji w Castel
Gandolfo Papie¿ Jan Pawe³ II.
Gdañskie rodowisko akademickie
na konferencji reprezentowane by³o
przez dwie delegacje: Uniwersytetu
Gdañskiego oraz Politechniki Gdañskiej. Spotkanie w Rzymie pozostawia
w pamiêci z jednej strony podnios³y
nastrój, z drugiej za  dziêki bardzo
licznemu udzia³owi studentów  wra¿enie radosnego prze¿ycia.
Dr hab. in¿. W. Koc
Prorektor ds. Kszta³cenia
Politechniki Gdañskiej
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Za rok jubileusz najwiêkszej uczelni technicznej Polski Pó³nocnej

Inauguracja przygotowañ do 100-lecia politechniki w Gdañsku
i 60-lecia Politechniki Gdañskiej

O

statnie lata w regionie pomorskim
obfituj¹ w okr¹g³e jubileusze. Niedawno, bo w roku 1997, zamknê³o siê millenium istnienia metropolitalnego grodu
Pomorza  Gdañska. W roku 2001 obchodzilimy 100. rocznicê nadania praw miejskich Sopotowi, a w nastêpnym roku siostrzanej im Gdyni stuknê³o 80 lat. Za rok
obchodziæ bêdziemy kolejn¹ wielk¹ rocznicê Pomorza  100-lecie politechniki w
Gdañsku i 60-lecie Politechniki Gdañskiej.
W tej najstarszej pomorskiej Alma Mater trwaj¹ ju¿ intensywne przygotowania do
obchodów jubileuszu. Od ponad dwóch lat
dzia³a w Politechnice Komitet Jubileuszowy pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora, prof. Janusza Rachonia. Powo³ano tak¿e Biuro Obchodów Roku Jubileuszowego , którym kieruje z-ca dyr. administracyjnego ds. gospodarczych mgr Miros³awa Mielczarek. W³adze uczelni zaprosi³y te¿ do w³¹czenia siê w obchody wiêta
przedstawicieli wiata polityki, kocio³a,
biznesu i kultury oraz przedstawicieli massmediów z naszego regionu. W dniu 30
czerwca tego roku odby³o siê w Sali Senatu
Politechniki Gdañskiej uroczyste spotkanie
inauguruj¹ce oficjalne przygotowania do Jubileuszu Uczelni. Wziê³o w nim udzia³ blisko 80 goci z Metropolit¹ Gdañskim, ks.
abpem Tadeuszem Goc³owskim Marsza³kiem Województwa Pomorskiego, Janem
Koz³owskim, Wojewod¹ Pomorskim Janem
Ryszardem Kurylczykiem oraz Prezydentem Miasta Gdañska Paw³em Adamowiczem na czele, których Rektor Politechniki
zaprosi³ do uczestnictwa w Radzie Programowej Jubileuszu.
Politechnika Gdañska zawsze bowiem
by³a cile zwi¹zana z regionem, stanowi¹c dla jego gospodarki oparcie, a w
wielu dziedzinach si³ê napêdow¹. Przez
wiele powojennych lat koegzystencja rodowiska naukowego i gospodarczego sta-
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nowi³a o wysokiej randze Pomorza. To
profesorowie i in¿ynierowie, pracuj¹cy w
Politechnice Gdañskiej i instytutach badawczych, stworzyli polsk¹ szko³ê okrêtowców, dziêki której rozwinê³y siê polski przemys³ stoczniowy i gospodarka
morska. Przyk³adem  pierwsza polska
g³ówna maszyna okrêtowa na pierwszym
wybudowanym w polskiej stoczni statku
s/s So³dek, liczne wynalazki i usprawnienia okrêtowe, a tak¿e wiêkszoæ budowli hydrotechnicznych polskiego wybrze¿a. Profesorowie i studenci PG wnieli ogromny wk³ad w odbudowê Starego
Miasta w Gdañsku, odbudowê unikatow¹
w skali wiata. Starówka, przypominaj¹ca po wyzwoleniu morze ruin, by³a bowiem z pietyzmem rekonstruowana, z wykorzystaniem  pieczo³owicie wydobywanych z gruzów  fragmentów historycznej zabudowy. Gdañska Alma Mater posiada te¿ niezaprzeczalny dorobek w odbudowie infrastruktury i rozbudowie miasta i województwa, a tak¿e w rozwoju polskiego przemys³u w ci¹gu minionego pó³wiecza, tak wspomnianego ju¿ okrêtowego, jak równie¿ elektronicznego, farmaceutycznego, spo¿ywczego, transportu i
energetyki. Takie przyk³ady, jak pierwszy
polski samochód ciê¿arowy Star 20 czy
pierwsza powojenna obrabiarka do metali u¿ywana przez zak³ady H. Cegielski
w Poznaniu, a z bardziej aktualnych 
most wantowy w Gdañsku, kopu³a bazyliki w Licheniu, rz¹dowy program poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego
GAMBIT 2000, system telemetrycznej
diagnostyki i rehabilitacji wad s³uchu,
mowy i wzroku, elektrochemiczna metoda ochrony przed korozj¹ i wiele, wiele
innych, to namacalne dowody roli, jak¹
spe³nia uczelnia techniczna w dzisiejszym, zindustrializowanym wiecie. Korzystaj¹c z okazji, jak¹ jest nadchodz¹ce

So³dek

wiêto PG, trzeba tê rolê przypomnieæ i
podkreliæ jej pozytywne implikacje ekonomiczne.
Jak¿e znamienny jest fakt, ¿e rok 2004,
ju¿ uznawany za prze³omowy dla Polski,
rok akcesji do Unii Europejskiej, to tak¿e
100. rok rozpoczêcia na Pomorzu edukacji na poziomie akademickim. Powo³anie
w 1904 roku politechniki w Gdañsku wi¹za³o siê bowiem nierozerwalnie z transformacj¹ gospodarcz¹ oraz rozwojem Gdañska i ca³ego regionu, a tak¿e z ogólnoeuropejsk¹ tendencj¹ rozwoju uniwersytetów
technicznych na prze³omie XIX i XX wieku. Ju¿ w koñcu XIX wieku w pruskich
sferach rz¹dowych pojawi³y siê plany uruchomienia wy¿szej szko³y technicznej.
Gdañsk, jako miejsce jej lokalizacji, wygra³ konkurencjê z Wroc³awiem. Od 1901
do 1904 roku wzniesiono na ponad 6-hektarowej posesji zespó³ obiektów, zrealizowanych w klimacie gdañskiego neorenesansu z elementami pónej secesji i tysi¹-
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cami kamiennych detali o symbolicznej
wymowie oraz piêknymi miedzianymi
wykoñczeniami, g³ównie w systemach
odwodnienia budynku. Do dzi jest to jedna z naj³adniejszych siedzib politechnicznych nie tylko w Polsce. Uczestnicy spotkania w Politechnice Gdañskiej mieli okazjê przekonaæ siê o tym naocznie podczas
krótkiej wycieczki w obrêbie gmachu
g³ównego. Przedtem Jego Magnificencja
Rektor krótko przedstawi³ gociom historiê politechniki.
Dzieje politechniki w Gdañsku wyznaczaj¹ dwie podstawowe daty: 6 padziernika 1904 roku i 24 maja 1945 roku. 6 padziernika 1904 roku odby³a siê pierwsza
inauguracja roku akademickiego w Królewskiej Wy¿szej Szkole Technicznej z
udzia³em Cesarza Prus, Wilhelma II. Zadaniem otwartej tego dnia Königliche
Technische Hochschule zu Danzig by³o
kszta³cenie wy¿szej kadry technicznej,
przede wszystkim dla niemieckiego Pomorza. Ale studiowali tu nie tylko Niemcy.
Od pocz¹tku w gronie studentów znajdowali siê Polacy, a tak¿e £otysze, Litwini i
Ukraiñcy oraz przedstawiciele wielu innych narodowoci. Po I wojnie wiatowej,
formalnie ju¿ w Politechnice Wolnego
Miasta Gdañska, szczególnie obleganym
przez polskich studentów wydzia³em by³a
budowa okrêtów (nie mia³y takiego wydzia³u polskie ówczesne Politechniki
Lwowska i Warszawska). Piêkna karta historii polskiego rodowiska akademickiego tamtych czasów, zapisana przez dzia³alnoæ organizacji spo³ecznych, politycznych, naukowych i sportowych, ma swoj¹ kontynuacjê do dzi. Na przyk³ad powsta³e w drugiej po³owie lat 20. Ko³o Naukowe Studentów-Polaków Techniki
Okrêtowej Korab jeszcze dzi skupia
swych cz³onków, ju¿ jako Korab International z siedzib¹ w Londynie, a nazwa
wspó³czesnego studenckiego klubu Bratniak wywodzi siê od Bratniej Pomocy,
przedwojennej organizacji polskich studentów politechniki. Nie by³y to ³atwe dla polskich studentów lata, g³ównie z powodu,
daj¹cego siê odczuæ równie¿ na uczelni,
niemieckiego nacjonalizmu. Dla Polaków
studiuj¹cych na politechnice w Gdañsku II
wojna wiatowa rozpoczê³a siê ju¿ w lutym 1939 roku, kiedy to zostali relegowani ze szko³y. Po wyzwoleniu wielu z nich
powróci³o, by uczestniczyæ w trudach reaktywacji swojej Alma Mater.
Zadanie nie by³o proste. Wrócili do wypalonych murów, pozbawionych wyposa¿enia, a jednak ju¿ w pó³ roku po wyzwole-
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niu uczelnia rozpoczê³a funkcjonowanie.
Tempo niemog¹ce nie budziæ podziwu.
Jeszcze trwa³y dzia³ania wojenne, gdy w
styczniu 1945 roku rozpoczê³y siê przygotowania do uruchomienia Politechniki
Gdañskiej. Zajêcie Gdañska przez Armiê
Czerwon¹ nast¹pi³o 29 marca, a ju¿ 5
kwietnia delegacja Ministerstwa Owiaty
przejê³a formalnie uczelniany kampus. W
dwa tygodnie po zakoñczeniu II wojny
wiatowej, dekretem z dnia 24 maja 1945
roku, powo³ana zostaje Politechnika Gdañska  polska pañstwowa uczelnia akademicka.
22 padziernika 1945 roku w murach
nowo utworzonej politechniki odby³ siê
pierwszy w jêzyku polskim wyk³ad inauguruj¹cy rok akademicki. Pierwszy rok z
mijaj¹cych niebawem 60, podczas których
Politechnika Gdañska wykszta³ci³a znacznie ponad 80 tysiêcy in¿ynierów i magistrów in¿ynierów wielu specjalnoci. Podczas tego historycznego wyk³adu mia³a
miejsce krótka wizyta ówczesnych naczelnych w³adz Polski z Prezydentem i Premierem na czele.
Jeli uwa¿nie przeledziæ pierwsze lata
istnienia Politechniki Gdañskiej, nie mo¿na nie zauwa¿yæ ogromu zaanga¿owania
wszystkich, którzy uczestniczyli w dziele
reaktywacji nauczania, odbudowy i tworzenia podwalin dalszego rozwoju uczelni. Im w³anie powiêcone bêdzie jedno z
wa¿niejszych wydawnictw jubileuszowych, przygotowywane pod roboczym tytu³em Pionierzy. Tytu³ ten nie jest przypadkowy. Gdy bowiem w 1904 roku kadra i studenci wprowadzali siê do gmachów
jeszcze pachn¹cych wie¿¹ farb¹, nowoczenie wyposa¿onych, zarówno w infra-

strukturê techniczn¹, jak i sprzêt naukowy,
tak w 1945 roku pierwsze zajêcia odbywa³y siê przy wybitych oknach, na w³asnorêcznie przez studentów organizowanym elementarnym wyposa¿eniu, a po zajêciach dydaktycznych zarówno wyk³adowcy, jak i braæ akademicka stawali do
pracy przy odbudowie.
Oprócz wydawnictwa Pionierzy w ramach jubileuszu uka¿¹ siê publikacje:
100 lat politechniki w Gdañsku, Politechnika Gdañska w anegdocie oraz monografie powiêcone studenckiemu ruchowi samorz¹dowemu, naukowemu, kulturalnemu, turystycznemu i sportowemu, w których politechniczna spo³ecznoæ akademicka celowa³a na przestrzeni lat. To w Politechnice Gdañskiej powsta³ pierwszy Parlament Studentów powojennej Polski, dzi
funkcjonuj¹cy jako demokratyczna forma
samorz¹dnoci studenckiej w wielu innych
uczelniach. Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki Gdañskiej by³ i jest kuni¹ wielu licz¹cych siê sportowych karier,
a w Studenckiej Agencji Radiowej zdobywa³y pierwsze dowiadczenia ca³e pokolenia wybitnych dziennikarzy. Dzia³alnoæ
Klubu Studentów Wybrze¿a ¯ak, tworzonego równie¿ przez wielu politechników, to jedna z kolebek powojennej polskiej kultury, a funkcjonuj¹cy w jego ramach w latach 50. kabaret Bim Bom to
ju¿ klasyka, podobnie jak Dyskusyjny
Klub Filmowy, do którego m.in. przemycano na projekcje zakazane, niebêd¹ce w
normalnej dystrybucji filmy z zasobów polskiego transatlantyka Batory. A któ¿ z
pokolenia dzisiejszych 40-latków, komu
zdarzy³o siê po³kn¹æ turystycznego bakcyla
(i nie tylko) nie s³ysza³ o Fifach i Ba

Most wantowy w Gdañsku

Bazylika w Licheniu
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Politechnika Gdañska 1945

Politechnika Gdañska 2003

zunie? Natomiast wspó³czesn¹ Politechnikê Gdañsk¹ bêdzie mo¿na poznaæ m.in.
dziêki Bedekerowi PG, folderom i prezentacjom na p³ytach CD-Rom.
Oprócz publikacji drukowanych przygotowywany jest film o Politechnice Gdañskiej
oraz dwie wystawy okolicznociowe 100
lat politechniki w Gdañsku i Politechnika Gdañska. Wczoraj  Dzi  Jutro.
W ramach obchodów jubileuszowych
planuje siê liczne imprezy, jak: sportowe,
w tym miêdzynarodowe zloty w gdañskiej
marinie: ¿aglowców i tzw. oldtimerów,
czyli stylowych jachtów, oraz Miêdzynarodowe Mistrzostwa Szkó³ Wy¿szych w
Aerobiku, festiwal chórów akademickich,
festiwal muzycznych zespo³ów akademickich afiliowanych przy PG teraz i w przesz³oci, festiwal nauki i techniki dla m³odzie¿y szkó³ rednich, ogólnopolski przegl¹d studenckiej dzia³alnoci artystycznej
oraz dwie du¿e konferencje studenckie: kó³
naukowych i Erasmus Student Network.
To dotychczasowe plany w kategoriach
dzia³añ historycznych i promocyjnych. W
kategorii dzia³añ o charakterze strategicznym w Politechnice Gdañskiej pracuje siê
na co dzieñ.
Uchwa³¹ Senatu PG rok akademicki
2004/2005 w Politechnice Gdañskiej bêdzie
Akademickim Rokiem Jubileuszowym.
Trwa rewitalizacja historycznych gmachów
uczelni, w ramach której nastêpuje te¿ sukcesywna adaptacja do potrzeb dydaktycznych i naukowych wspania³ych, niemal katedralnych w charakterze poddaszy Gmachu G³ównego, a w przygotowaniu jest
przykrycie szklanymi kopu³ami wewnêtrz-

nych dziedziñców tego¿ gmachu. To ambitne przedsiêwziêcie pozwoli na rewaloryzacjê i wyeksponowanie piêknych, tynkowanych elewacji dziedziñców, pokrytych
symbolami nauk technicznych, zupe³nie odmiennych od ceglanych elewacji zewnêtrznego obrysu budynku. Podziwianie ich z
wielu poziomów u³atwi¹ planowane panoramiczne windy, dziêki którym poprawi siê
te¿ wewnêtrzna komunikacja. Uzyskana
dziêki szklanemu zadaszeniu dziedziñców
dodatkowa powierzchnia u¿ytkowa przeznaczona zostanie jako forum akademickie
z przestrzeni¹ ekspozycyjn¹ i rekreacyjnogastronomiczn¹ dla potrzeb ponad 18-tysiêcznej rzeszy studentów oraz 2500 pracowników PG.
Opieraj¹c siê na bie¿¹cej wspó³pracy z
wieloma firmami regionu rozpoczêto, organizowan¹ wspólnie ze Stowarzyszeniem
Absolwentów PG, seriê warsztatów pod has³em Politechnika Gdañska w XXI wieku
 formu³owanie strategicznego i dynamicznego programu rozwoju uczelni w kontekcie wymagañ i oczekiwañ regionalnego
otoczenia. Dowiadczenia i dorobek tych
spotkañ bêd¹ podstaw¹ do organizacji w
2005 roku Miêdzynarodowej Konferencji
Uczelni Basenu Morza Ba³tyckiego na temat komercjalizacji wyników badañ naukowych.
Tylko w przeci¹gu ostatniego pó³rocza
zawarto umowy o kompleksowej i cis³ej
wspó³pracy z dwiema du¿ymi firmami regionu: Rafineri¹ Gdañsk¹ i Polpharm¹.
Ogromny potencja³ naukowo-badawczy
uczelni zaprezentowany zosta³ w³adzom
miasta i województwa, a pierwsze efekty
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tych dzia³añ s¹ ju¿ widoczne w postaci powo³ania konsorcjum dla przygotowania
Pomorskiej Regionalnej Strategii Innowacyjnoci, w którym Politechnika Gdañska
jest jednostk¹ wiod¹c¹. Dziêki tej strategii
pomorskie firmy bêd¹ mog³y korzystaæ z
unijnych funduszy na wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ i transfer technologii. Z jednej
strony mechanizm wolnego rynku uzale¿nia sukcesy naukowo-badawcze od zapotrzebowania na nie i wsparcia kapita³owego. I odwrotnie, bez innowacyjnoci w gospodarce, mo¿liwej dziêki intelektualnemu
i naukowemu potencja³owi uniwersytetów
i szkó³ technicznych, przegrywa siê z konkurencj¹, stosuj¹c¹ nowoczesne rozwi¹zania. Tak jest w krajach wysoko rozwiniêtych, tak musi byæ i w Polsce, jeli chcemy umocniæ i rozwijaæ nasz¹ pozycjê ekonomiczn¹.
Optymizmem napawa fakt, ¿e obecni na
spotkaniu w³odarze regionu zadeklarowali wspó³dzia³anie w obchodach jubileuszu
politechniki. W perspektywie zachodz¹cych obecnie w naszym kraju zmian i stawianych w ich kontekcie nowych wyzwañ, przede wszystkim o charakterze gospodarczym, jest bowiem konieczne zintensyfikowanie wspó³pracy uczelni i
wszystkich rodowisk regionu. wiêto
Politechniki Gdañskiej, traktowane jednoczenie jako wiêto Gdañska i Pomorza,
powinno stworzyæ doskona³¹ do tego celu
platformê.
Beata Orza¿ewska
Rzecznik Prasowy

Z t A k i p oe zj i
Oddalenie
Zabiorê s³odki poca³unek,
Bezp³atny bilet do têsknoty,
I piêknej buzi wizerunek,
Moje lekarstwo na k³opoty.
I bêdê têskniæ jak szalony,
Mego oddania taka si³a.
Do twej mi³oci przytulony,
Serce te¿ wezmê z sob¹ mi³a.
A gdy powrócê, spojrzê w oczy,
Duszê ukoi przytulenie,
¯ycie normalnie siê potoczy,
Tak têskniê kiedy oddalenie.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspólpracy z Zagranic¹
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Relacja ze spotkania inauguruj¹cego przygotowania do obchodów
Akademickiego Roku Jubileuszowego 2004/2005
w Politechnice Gdañskiej

30

czerwca 2003 r. w Sali Senatu PG
zainaugurowano przygotowania
do obchodów Akademickiego Roku Jubileuszowego 2004/2005 w Politechnice
Gdañskiej spotkaniem kierownictwa
uczelni z przedstawicielami w³adz politycznych i samorz¹dowych, kocio³a i
przedsiêbiorców. Wziê³o w nim udzia³ ok.
80 osób, w tym m.in.: ks. abp dr Tadeusz
Goc³owski  metropolita gdañski, mgr Jan
Ryszard Kurylczyk  wojewoda pomorski, mgr Jan Koz³owski marsza³ek województwa pomorskiego, mgr Pawe³ Adamowicz  prezydent Miasta Gdañska, mgr
in¿. Krystyna Gozdawa-Nocoñ  wicewojewoda pomorski, dr in¿. Jacek Jettmar 
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej oraz liczne grono przedstawicieli biznesu.
Zebranych w murach Politechniki
Gdañskiej powita³ rektor, prof. Janusz
Rachoñ. Przypomnia³, ¿e pierwsza uroczysta inauguracja w gdañskiej wy¿szej
szkole technicznej odby³a siê 6 padziernika 1904 r. i ju¿ wtedy studiowali w niej
Polacy, a w okresie miêdzywojennym
dzia³a³y polskie organizacje studenckie.
Rektor w krótkim wyst¹pieniu zaprezentowa³ osi¹gniêcia uczelni.
Senat PG stosown¹ uchwa³¹ og³osi³ rok
akademicki 2004/2005 rokiem jubileuszowym, w który uczelnia bêdzie wiêtowaæ

Konferencja prasowa w gabinecie JM Rektora

Rada Programowa, w sk³ad której weszli:
ks. abp Tadeusz Goc³owski, marsza³ek Jan
Koz³owski, wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk, prezydent Miasta Pawe³
Adamowicz oraz rektor PG Janusz Rachoñ. Jak z tego wynika, podkreli³ rektor, rok jubileuszowy 2004/2005 bêdzie
wiêtem nie tylko uczelni, ale miasta i regionu.
Jednym z elementów programu obchodów jubileuszu jest wydanie obszernej
pracy zbiorowej pt. Pionierzy  o tych,
którzy z gruzu budowali Politechnikê
Gdañsk¹ powiêconej profesorom, którzy w latach 1945-1950 tu przyjechali i
budowali katedry, zak³ady i wydzia³y oraz
aktywnie uczestniczyli w odbudowie
Gdañska. W ramach przygotowañ do jubileuszu rozpoczêto równie¿ szereg innych przedsiêwziêæ; jednym z nich jest
projekt inwestycyjny zabudowy wewnêtrznych dziedziñców Gmachu G³ównego. Rektor podkreli³, ¿e uczelnia liczy
na wsparcie przy realizacji tego ambitnego projektu.
Projekt architektoniczny przedstawi³ dr
in¿. arch. Wies³aw Czabañski. Podkreli³,
¿e zespó³ powsta³ych 100 lat temu budynków Królewskiej Wy¿szej Szko³y TechWród przedstawicieli banków: Krzysztof Kwiatkowski dyr. Oddzia³u Okrêgowego NBP w Gdañnicznej jest jednym z naj³adniejszych
sku i Lilianna Dziekañska dyr. Oddzia³u Regionalnego PKO BP SA w Gdañsku
100-lat politechniki w Gdañsku i 60-lecie
Politechniki Gdañskiej. Prezydent Polski,
Aleksander Kwaniewski, wyrazi³ zgodê,
aby obchody Jubileuszowego Roku Akademickiego 2004/2005 w Politechnice
Gdañskiej odbywa³y siê pod jego honorowym patronatem. Od 2 lat funkcjonuje
Komitet Obchodów Roku Jubileuszowego, a tak¿e niedawno ukonstytuowa³a siê
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obiektów nie tylko w Polsce. Uczelnia zosta³a wyposa¿ona w najnowoczeniejsze,
jak na owe czasy, instalacje i urz¹dzenia
techniczne, których wiêkszoæ niestety
straci³a ju¿ swoje znaczenie lub zosta³a
zniszczona. Na uczelni od kilku lat jest
prowadzona modernizacja i rewaloryzacja Gmachu G³ównego, po³¹czona z remontem dachów i adaptacj¹ poddaszy
oraz zagospodarowaniem wewnêtrznych
dziedziñców gmachu. Zagospodarowanie
dziedziñców umo¿liwi uzyskanie dodatkowej powierzchni u¿ytkowej, ekspozycyjnej, rekreacyjnej i gastronomicznej,
przyczyni siê do poprawy bilansu cieplnego gmachu. Pozwoli na ods³oniêcie
piêknych elewacji budynku oraz poprzez
zainstalowanie windy panoramicznej zapewni lepszy dostêp do budynku osobom
niepe³nosprawnym. Zapewni³, ¿e po remoncie dachów i poddasza oraz wykonaniu niezbêdnych prac remontowo-inwestycyjnych uczelnia uzyska ok. 2.200 m2
dodatkowej powierzchni.
Ks. abp Tadeusz Goc³owski z kolei zapewni³, ¿e bêdzie wspieraæ rektora w sprawach zwi¹zanych z jubileuszem Politechniki. Podkreli³, ¿e dziêki udzia³owi pracowników Politechniki w odbudowie i ¿yciu Gdañska od¿y³ duch Miasta. Dziêki
temu w ci¹gu ostatniego æwieræ wieku
mog³y siê rodziæ wielkie idee, które zmieni³y bieg historii i losy wiata. Wyrazi³ zadowolenie, ¿e rektor nada³ akcent humanistyczny jubileuszowi oraz podchodzi do

Od lewej: JM Rektor, Jan Koz³owski marsza³ek województwa pomorskiego, Jan Ryszard Kurylczyk wojewoda pomorski, Jacek Jettmar przewodnicz¹cy SAPG, Pawe³ Olechnowicz prezes zarz¹du Grupy Lotos SA (d. Rafineria Gdañska)

niego w klimacie prawdy. Podziêkowa³ za
mo¿liwoæ uczestnictwa w tym wa¿nym
dla miasta, województwa i regionu wydarzeniu.
Jan Koz³owski, marsza³ek pomorski,
podziêkowa³ za zaproszenie do udzia³u w
Radzie Programowej Komitetu Obchodu
Jubileuszu. Zapewni³, ¿e Samorz¹d Województwa chêtnie rozszerzy zakres
wspó³pracy, gdy¿ uczelnia dysponuje po-

Od lewej: Krystyna Gozdawa-Nocoñ wicewojewoda pomorski, Pawe³ Adamowicz prezydent
Gdañska, ks. abp Tadeusz Goc³owski, JM Rektor
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tencja³em intelektualnym i naukowym,
który mo¿e pomóc m.in. przy zagospodarowaniu delty Wis³y, ¯u³aw i zespo³u
metropolitalnego Zatoki Gdañskiej oraz
pomóc przy rozwijaniu nowych technologii. Samorz¹d województwa podpisa³
umowê z Komitetem Badañ Naukowych,
na mocy której powsta³o konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Gdañska.
W wyniku realizacji tej strategii maj¹ powstaæ parki technologiczne i nowe firmy.
W imieniu zarz¹du województwa zadeklarowa³ wniesienie konkretnego wk³adu finansowego w przedsiêwziêcie, którego
celem jest zabudowa dziedziñców PG.
Równie¿ wojewoda pomorski, Jan Ryszard Kurylczyk, zadeklarowa³, ¿e bêdzie
s³u¿y³ czynem i rad¹ rektorowi przy organizacji obchodów jubileuszu Politechniki Gdañskiej.
Pawe³ Adamowicz, prezydent Miasta
Gdañska, podkreli³ natomiast, ¿e wiêto
politechniki w Gdañsku jest równie¿ wiêtem Gdañska i zadeklarowa³ wsparcie finansowe dla realizacji przedsiêwziêcia, o
którym mówi³ dr W. Czabañski.
Dr in¿. Jacek Jettmar, przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Absolwentów PG w imieniu absolwentów PG, zwróci³ siê z gor¹cym apelem do spo³ecznoci województwa, w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, rodowisk gospodarczych, instytucji u¿ytecznoci publicznych, ludzi dobrej
woli o uczczenie jubileuszu PG konkretnym wk³adem w jej rozwój. Formy po-

PISMO PG
mocy mog¹ byæ ró¿ne, od rodków finansowych i obiektów oraz terenów pod inwestycje uczelniane, poprzez konkretne oferty wspó³pracy w zakresie wdra¿ania zaawansowanych projektów i technologii, jak równie¿ udzia³ we wspólnych
przedsiêwziêciach rozwijaj¹cych poziom
wykszta³cenia in¿ynierów i transferu technologii do gospodarki regionu.
Deklaracje wsparcia z³o¿yli:
l
Prezes Zarz¹du Polnord Andrzej
Ubertowski, który poprosi³ o przyjêciu deklaracji dalszej wspó³pracy z komitetem organizacji w zakresie realizacji przedsiêwziêæ i imprez jubileuszowych, a tak¿e w zakresie innych
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi
uczelni;
l
Jerzy Jêdykiewicz, Prezes Zarz¹du
Energobudowy SA, który podziêkowa³
za zaproszenie do wziêcia udzia³u w
inauguracji przygotowañ do obchodów
roku jubileuszowego i zapewni³, ¿e bêdzie uczestniczy³ w konkretnych przygotowaniach do jego obchodów;
l
Prof. Edmund Wittbrodt, senator RP,
który w imieniu parlamentarzystów regionu zapewni³, ¿e bêd¹ wspieraæ wysi³ki rektora w przygotowaniu jubileuszu uczelni.
Rektor, podsumowuj¹c spotkanie, podkreli³, ¿e jednym z elementów programu
obecnych w³adz rektorskich i senatu PG
jest wspó³praca ze rodowiskiem gospodarczym, zw³aszcza na p³aszczynie edukacyjnej i komercjalizacji wyników badañ
naukowych oraz transferu technologii.
Zaprosi³ uczestników spotkania do
wspó³dzia³ania w przygotowaniu programu i realizacji obchodów roku jubileuszowego, który ma nie tylko celebrowaæ dotychczasowe osi¹gniêcia, ale równie¿ wyznaczyæ strategiê rozwoju Politechniki
Gdañskiej.
Justyna Stefaniak
Biuro Rektora
fot. Jerzy Kulas

11

Preojekt zabudowy dziedziñca Gmachu G³ównego przedstawia Wies³aw Czabañski

Marek Piechocki  prezes LPP SA (Reserved) i prof. Wojciech Sadowski  prorektor ds. wspó³pracy ze rodowiskiem gospodarczym i inicjatyw europejskich

Sprostowanie
W nr, 6 Pisma PG (czerwiec 2003) do artyku³u Centrum doskona³oci analityki i monitoringu rodowiska, czyli pomorska
nauka w drodze do Unii Europejskiej wkrad³ siê b³¹d, bowiem Centrum CURE znajduje siê na Wydziale In¿ynierii L¹dowej, a
nie  jak napisano w artykule  na Wydziale In¿ynierii rodowiska. Za zaistnia³¹ pomy³kê serdecznie przepraszam.
Patrycja ¯mijewska
Wydzia³ Chemiczny
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Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Wy¿szych
w sprawie zg³oszonych przez Rz¹d RP do Sejmu
projektów zmian ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 2 wrzenia 2003 r.

P

rezydium KRASP z najwiêkszym niepokojem przyjê³o wiadomoæ o przekazaniu przez Rz¹d RP do Sejmu w dniu 1
sierpnia br. projektu zmian w dwóch ustawach: o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 1852) oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1853),
które to zmiany: narzucaj¹ szko³om wy¿szym podatek dochodowy, opodatkowuj¹
niektóre stypendia naukowe i doktoranckie,
a tak¿e wprowadzaj¹ szereg innych rozwi¹zañ godz¹cych w interes szkolnictwa wy¿szego w Polsce, a w szczególnoci  publicznego szkolnictwa wy¿szego.
W projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w³¹czono m.in.
wy¿sze szko³y do grupy podmiotów objêtych podatkiem dochodowym na zasadach
ogólnych. W ustawie o szkolnictwie wy¿szym z dnia 12 wrzenia 1990 r. do art. 27
zamierza siê dodaæ ustêp 3 w brzmieniu:
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy podatku dochodowego. Proponuje siê równie¿ likwidacjê dwóch niezwykle
wa¿nych ulg, w tym podatku dotycz¹cych
szkolnictwa wy¿szego, a w szczególnoci:
w art. 17 ust.1 pkt 4: wolne od podatku s¹
dochody podatników, z zastrze¿eniem ust.
1c, których celem statutowym jest dzia³alnoæ naukowa, naukowo-techniczna,
owiatowa, w tym równie¿ polegaj¹ca
na kszta³ceniu studentów, (...), w czêci przeznaczonej na te cele,
w art. 17 ust. 1 pkt 14: Wolne od podatku
s¹ dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, z wyj¹tkiem dop³at do
oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie okrelonym w odrêbnych ustawach.
W rz¹dowym projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych usuniêto niezwykle wa¿ny dla szkolnictwa wy¿szego zapis w art.21, ust. 1 pkt
39, który stwierdza, i¿ zwolnione z podatku
dochodowego s¹ stypendia otrzymywane na
podstawie przepisów wydanych przez w³aciwego ministra w sprawie studiów doktoNr 7/2003

ranckich i stypendiów naukowych oraz inne
stypendia naukowe i za wyniki w nauce,
których zasady przyznawania zosta³y zatwierdzone przez ministra w³aciwego do
spraw szkolnictwa wy¿szego po zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego albo przez ministra w³aciwego do
spraw owiaty i wychowania.
W obydwu wypadkach Rz¹d RP podj¹³
decyzje w bolesny sposób uderzaj¹ce w
szkolnictwo wy¿sze, borykaj¹ce siê od lat z
wielkimi k³opotami natury finansowej. Jak
wiadomo, publiczne szko³y wy¿sze w ci¹gu
ostatnich 13 lat potroi³y liczbê studentów.
Niestety, w lad za t¹ decyzj¹ nie posz³y dodatkowe rodki z bud¿etu pañstwa. Jedynym
sposobem ratowania bud¿etów szkó³ wy¿szych by³o uruchomienie studiów p³atnych
(zaocznych, wieczorowych). Dziêki temu
publiczne uczelnie pozyskuj¹ pieni¹dze nie
tylko na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ, ale tak¿e  na
niezbêdne inwestycje oraz na tworzenie systemów wsparcia finansowego najlepszych
uczonych (stypendia naukowe z 20% zysku).
Wprowadzenie podatku dochodowego (od
zysku) sprawi, ¿e grozi zahamowanie inwestycji uczelnianych ze rodków wypracowanych (na takie inwestycje uczelnie oszczêdzaj¹ czêsto przez kilka lat) a tak¿e, i¿ upadn¹ lub znacznie ograniczone zostan¹ wszelkie systemy stypendialne tworzone na uczelniach z tzw. zysku. Przyjête rozwi¹zania legislacyjne obliczone s¹ na niewielkie wp³ywy do bud¿etu pañstwa, ale przynios¹ one
szkody szkolnictwu wy¿szemu.
Równie negatywnie nale¿y oceniæ decyzje Rz¹du o skreleniu z ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych dwóch
punktów art. 17 ust. 1, dziêki którym zwalniane by³y z podatku dochody podatników,
których celem statutowym jest dzia³alnoæ
naukowa, naukowo-techniczna, owiatowa,
w tym równie¿ polegaj¹ca na kszta³ceniu
studentów, oraz dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa dla bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego. Przyjêcie przez Sejm tych
rozwi¹zañ pogorszy sytuacjê finansow¹
uczelni wy¿szych w Polsce, w konsekwencji za wp³ynie niekorzystnie na kondycjê
niedofinansowanego polskiego szkolnictwa
wy¿szego, które wszak w najbli¿szym cza-

sie bêdzie musia³o stawiæ czo³a dobrze finansowanemu szkolnictwu wy¿szemu krajów Unii Europejskiej.
Prezydium KRASP z najwiêkszym zaskoczeniem przyjmuje decyzje Rz¹du RP
o propozycji wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiana w art. 21 ust. 1 pkt 39).
Rz¹d RP zdecydowa³ siê opodatkowaæ
znaczn¹ czeæ stypendiów naukowych i
doktoranckich, finansowanych przede
wszystkim ze rodków pozabud¿etowych,
co stoi w zasadniczej sprzecznoci z g³oszonymi has³ami o uznaniu szkolnictwa
wy¿szego za jeden z priorytetów tego Rz¹du. Decyzja ta wymierzona zosta³a w najlepszych studentów i doktorantów, a zatem
 w tych ludzi, którzy budowaæ maj¹ przysz³oæ polskiej nauki. Dla nikogo nie jest
tajemnic¹, ¿e pomoc materialna dla studentów i doktorantów w Polsce jest dzi daleko niewystarczaj¹ca. W trosce o rozwój
przysz³ych kadr naukowych wiele publicznych szkó³ wy¿szych podjê³o wysi³ek fundowania  ze rodków pozyskiwanych poza
uczelni¹, od darczyñców  stypendiów dla
najlepszych studentów i doktorantów. Dotychczas najlepszych studentów i doktorantów wspieraj¹ finansowo tak¿e Minister
Edukacji Narodowej i Sportu (stypendia
ministerialne) oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Decyzja Rz¹du RP o likwidacji niektórych zwolnieñ z opodatkowania
stypendiów naukowych i doktoranckich
jest krokiem, który uderzy w najzdolniejszych m³odych ludzi.
Wszystko wskazuje na to, ¿e w wyniku
tej nieszczêsnej decyzji Rz¹du RP do bud¿etu
pañstwa wp³ynie niewielka kwota, w bud¿ecie tym wrêcz prawie niezauwa¿alna, szkody spo³eczne (i polityczne!) wprowadzenia
jej w ¿ycie bêd¹ jednak bardzo du¿e.
Kolejne zagro¿enie wynika z zamiaru
zniesienia odliczeñ od dochodów osób fizycznych i prawnych darowizn, w tym na
cele naukowe, naukowo-techniczne, owiatowe, owiatowo-wychowawcze. Rz¹dowa
propozycja likwiduje bowiem istotny bodziec moderuj¹cy ofiarnoæ osób pragn¹cych
wspieraæ system kszta³cenia na wy¿szych
uczelniach.

PISMO PG
Prezydium KRASP stwierdza, ¿e próba
wprowadzenia przez Rz¹d RP w okresie wakacyjnym zmian dwóch ustaw, które dotkliwie uderzaj¹ w szko³y wy¿sze oraz w najlepszych studentów i doktorantów, bez wczeniejszych konsultacji ze rodowiskiem akademickim, jest trudna do akceptacji. rodowisko akademickie rozumie potrzebê uporz¹dkowania finansów publicznych w Polsce, jest te¿ ono otwarte na dyskusjê na ka¿dy temat z tym zwi¹zany. Domaga siê jednak uwzglêdnienia jego podmiotowoci. Pre-

zydium KRASP owiadcza, ¿e w obliczu
wielkiego marnotrawstwa finansów publicznych, uszczelnianie systemu podatkowego w szkolnictwie wy¿szym jest krokiem
nieprzemylanym i szkodliwym nie tylko dla
kondycji szkó³ wy¿szych, ale dla przysz³oci Polski. W imieniu rodowiska akademickiego w Polsce, w imieniu najlepszych studentów i doktorantów, Prezydium KRASP
apeluje do Rz¹du RP o ponowne rozpatrzenie sprawy wprowadzenia zmian w wymienionych ustawach i zg³oszenie autopoprawki
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w czasie prac sejmowych nad obu dokumentami.
Prezydium KRASP apeluje do Sejmu i
Senatu o wycofanie z przedstawionych przez
Rz¹d RP projektów nowelizacji obu ustaw
zapisów, które wymierzone zosta³y w szko³y wy¿sze oraz w najlepszych studentów i
doktorantów.
prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich

Zbli¿a siê Jubileusz

Pracownia Historii PG poszukuje wspó³pracowników
Ludzi ciekawych, du¿o pamiêtaj¹cych, maj¹cych w³asne zdanie o czasach dawnych, dzisiejszych i oczekiwania dotycz¹ce przysz³oci PG  jest wielu. Osób, które ich refleksje, wspomnienia i pami¹tki  w imieniu Pracowni Historii PG  gromadz¹, jest ma³o. Na naszych, powiêkszaj¹cych siê ci¹gle listach, mamy
blisko 500 osób. W dodatku ka¿dy z naszych czytelników jest w stanie powiêkszyæ listê o nowe nazwiska.
Wielu z odwiedzaj¹cych Pracowniê Historii PG to czyni.
Dla nas, gromadz¹cych pami¹tki i przeprowadzaj¹cych wywiady, praca ta jest czym wyj¹tkowym. Zdajemy sobie sprawê, ¿e ka¿dy kontakt to niepowtarzalny ¿yciorys, za ich suma tworzy wielk¹ sagê o gdañskiej braci technicznej, która nie tylko siê uczy i poszukuje nowych horyzontów, ale tak¿e prze¿ywa zwyk³e
ludzkie rozterki, dramaty, emocje pora¿ek, radoci sukcesów itp.
Osoby chc¹ce wraz z naszym zespo³em prze¿yæ przygodê zdarzaj¹c¹ siê raz na sto lat  zapraszamy do
wspó³pracy. Czekamy na by³ych i dzisiejszych pracowników oraz studentów. Nie jest wa¿ny wiek ani wykszta³cenie, wa¿na jest ciekawoæ wiata i zami³owanie do pracy detektywistycznej lub dziennikarskiej.
Szukamy równie¿ osób potrafi¹cych spisywaæ nagrania magnetofonowe i wykonywaæ drobne prace redakcyjne.
Wspó³praca podczas gromadzenia i opracowywania materia³ów, a nastêpnie projektowanie i realizacja
wystaw bêd¹ rodzajem zajêæ warsztatowych dla osób chc¹cych poszerzyæ zakres w³asnych umiejêtnoci.
Mo¿na nas znaleæ w Gmachu G³ównym w pokoju 157 i 462 b, telefony 347 29 95 oraz 348 60 32, e-mail
prac.hist@pg.gda.pl oraz jubileo@pg.gda.pl
W imieniu Pracowni Historii PG
Barbara Z¹bczyk-Chmielewska
i Stefan Figlarowicz

Nr 7/2003
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Owiadczenie Ko³a Kombatantów RP
i by³ych wiêniów politycznych z Politechniki Gdañskiej
Ko³o Kombatantów Politechniki Gdañskiej stanowili i stanowi¹ ludzie, którzy z ca³ej Polski przybyli do Gdañska w 1945
roku; jedni, aby wyk³adaæ, inni studiowaæ, a wszyscy  aby pracowaæ przy odbudowie w powa¿nym stopniu zrujnowanych i
wypalonych budynków dawnej niemieckiej uczelni technicznej zamienionej na szpital wojskowy, budynków przeznaczonych
dla Politechniki Gdañskiej.
1. Jako ¿yj¹cy jeszcze wiadkowie historii z uznaniem przyjêlimy zapowied zorganizowania z inicjatywy Jego Magnificencji
Rektora Politechniki Gdañskiej Profesora Janusza Rachonia obchodów Roku Jubileuszowego Politechniki Gdañskiej i uczelni technicznej w Gdañsku.
2. Z uczuciem satysfakcji i dumy obchodziæ bêdziemy jubileusz 60-lecia Politechniki Gdañskiej, wspaniale rozbudowanej,
szczyc¹cej siê wykszta³ceniem tysiêcy in¿ynierów, wielu naukowców i ogromnym dorobkiem naukowym we wszystkich
uprawianych dziedzinach nauki i techniki.
3. Ze wzglêdu na historiê Gdañska uwa¿amy za s³uszne w³¹czenie do obchodów Roku Jubileuszowego 2004/2005 dawnej uczelni
niemieckiej za³o¿onej w 1904 roku na polskiej ziemi pomorskiej pod zaborem pruskim, uczelni istniej¹cej do 1945 roku.
4. Wed³ug naszej opinii próby w³¹czenia do tradycji Politechniki Gdañskiej okresu 1904 1945 istnienia technicznej uczelni
niemieckiej w Gdañsku jest pozbawione podstaw wobec braku jakiejkolwiek ciqg³oci i jest równie¿ w¹tpliwe ze wzglêdów
etycznych, gdy¿ porednio lub bezporednio sugeruje przypisywanie Politechnice Gdañskiej dorobku dydaktycznego i naukowego by³ej uczelni niemieckiej nieistniej¹cej od 1945 roku.
5. Tradycja Politechniki Gdañskiej ma swe korzenie w tradycji polskich uczelni technicznych Warszawy i Lwowa, gdy¿ z tamtych
uczelni przybyli w 1945 roku profesorowie, asystenci i personel techniczny, tworz¹c od podstaw Politechnikê Gdañsk¹.
Przewodnicz¹cy
prof. Wojciech Winiarski

Gdañsk, 2003-05-15

60. rocznica eksterminacji ludnoci polskiej
na kresach w latach 1942-1946

W

roku 2003 w Polsce i poza jej granicami trwaj¹ obchody 60. rocznicy
eksterminacji (ludobójstwa) ludnoci polskiej na Wo³yniu, po³udniowym Polesiu, w
Ma³opolsce wschodniej i na po³udniowowschodnich terenach Polski.
Eksterminacji dokona³a banderowska
frakcja Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów (UON) i jej zbrojne bojówki, tzw. Ukraiñskiej Powstañczej Armii (UPA), wspomagane przez miejscowe ch³opstwo, otumanione nazistowsk¹ propagand¹ OUN.
Tylko na Wo³yniu i po³udniowym Polesiu formacje te wymordowa³y oko³o 50 tys.
ludnoci polskiej  od niemowlêcia do starca. Wed³ug ukraiñskich badaczy, W. Poliszczuka i W. Mas³owskiego, OUN-UPA-SB
wymordowa³y równie¿ na kresach ponad 50
tys. Ukraiñców, którzy sprzeciwiali siê banderowskiej ideologii i rzeziom ludnoci polskiej, której udzielali czêsto pomocy i
schronienia. W polskich akcjach obronnych
i prewencyjnych na Wo³yniu, wg W. Poliszczuka, zginê³o oko³o 600  800 Ukraiñców, g³ównie upowców atakuj¹cych ludNr 7/2003

noæ polsk¹, co stanowi zaledwie 1 procent
ofiar polskich.
Na pocz¹tku 1944 r. fale rzezi i po¿ogi objê³y równie¿ Ma³opolskê wschodni¹, a nastêpnie tereny wschodniej Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny. Kres rozlewowi krwi i po¿ogi
po³o¿y³a dopiero akcja Wis³a w 1947 r.
W latach 1943  1946 nie by³o dnia, w
którym OUN-UPA nie dokona³aby mordów
na bezbronnej ludnoci; by³y te¿ takie dni,
gdy mordowano tysi¹ce ludzi. Do takich dni
nale¿¹ 10,11,12 lipca oraz 28,29 i 30 sierpnia 1943 r. Na 11 lipca przypada apogeum
ludobójstwa. By³a to najkrwawsza niedziela, kiedy to w 167 miejscowociach OUNUPA przy udziale miejscowych nazistów
wymordowa³a w najokrutniejszy sposób
wiele tysiêcy mieszkañców. Kocio³y w Porycku, Kisielinie, Zab³oæcach, Krymnie,
Chrynowie, Swojczowie sta³y siê miejscem
strasznego, przejmuj¹cego groz¹ okrucieñstwa, które spotka³o oko³o 700 osób, zabitych przez banderowców.
Mordy by³y czêsto bestialsko wyrafinowane, sadystyczne. Ofiary, gdy zawodzi³y

nadzieje na ocalenie, modli³y siê o jak najszybsz¹ mieræ od kuli. Czêæ ludnoci w
obliczu masowej zag³ady tworzy³a grupy
samoobrony, które podejmowa³y desperack¹, nierówn¹ walkê. Wiêkszoæ z tych grup
pad³a, a ludnoæ zosta³a wymordowana lub
rozproszona. Ci, którym uda³o siê ujæ z ¿yciem, zostali przez Niemców wywiezieni na
roboty do Rzeszy.
W rodowiskach kresowców w Polsce i
wród Polonii 11 lipca jest Dniem Pamiêci
Ofiar OUN-UPA. W licznie organizowanych
obchodach tej Rocznicy Polacy uczcili pamiêæ Rodaków, z³o¿yli ho³d bohaterstwu ¿o³nierzy Kresowej Samoobrony i oddzia³ów
27. Wo³yñskiej Dywizji Armii Krajowej i
Batalionów Ch³opskich, które obroni³y tysi¹ce ludzi przed zag³ad¹. Z wdziêcznoci¹
przywo³ywali pamiêæ Ukraiñców, którzy
nara¿aj¹c ¿ycie, udzielali schronienia swoim polskim s¹siadom, ratuj¹c ich przed
mierci¹.
Feliks Budzisz
Klub Seniora PG
Tekst dotyczy sesji, która odby³a siê w
dniu 4 wrzenia 2003 r. w Bibliotece G³ównej Politechniki Gdañskiej.

