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Wspólne dobro, wspólne z³o
Przygotowanie absolwentów szkó³ wy¿szych
a oczekiwania biznesu

W

trakcie pisania tego wyst¹pienia
doszlimy do wniosku, ¿e powinnimy siê podzieliæ niektórymi wnioskami i refleksjami, które dotycz¹ nas wszystkich, dotycz¹ wszystkich ludzi dojrza³ych
i ich roli w procesie wychowywania i
kszta³towania m³odego pokolenia. Wydaje
siê nam, ¿e patrzenie wy³¹cznie przez pryzmat biznesu ograniczy³oby mo¿liwoæ
zarysowania pewnych postulatów i wskazañ odnonie do warunków niezbêdnych
dla ukszta³towania przysz³ych cz³onków
elity naszego spo³eczeñstwa. St¹d tytu³ potraktowalimy rozszerzaj¹co, jako oczekiwania ca³ej sfery gospodarczej i spo³ecznej wobec przygotowania absolwentów do
¿ycia w spo³eczeñstwie.
Je¿eli jest co sta³ego, niezmiennego
w otoczeniu gospodarczym firm, to prawdopodobnie jedynie to, ¿e ci¹gle siê ono
zmienia (Peter Drucker).
Zmiany wystêpuj¹ wszêdzie, zmieniaj¹ siê przede wszystkim warunki funkcjonowania na rynku, zmieniaj¹ siê przedsiêbiorstwa, obserwuje siê procesy konsolidacji w poszczególnych bran¿ach, powstaj¹ wielkie, powi¹zane ze sob¹ sieci przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynku wiatowym, zmienia siê tak¿e rodowisko pracy. Zachodz¹ znaczne przemiany w zapotrzebowaniu rynku pracy, zmienia siê
struktura zatrudnienia. Parê tygodni temu
przedstawiciele organizacji zajmuj¹cej siê
wspieraniem rozwoju gospodarki w okrêgu Glasgow prezentowali w Gdañsku miêdzy innymi aktualn¹ strukturê zatrudnienia w ich okrêgu w Szkocji. Budownictwo ma udzia³ ok. 8% w rynku pracy, przemys³ wytwórczy, to ok. 20%, rolnictwo 
1%, a najwiêkszy udzia³ w rynku pracy
maj¹ us³ugi, ponad 70%.
Przemiany takie s¹ ju¿ widoczne na
rynku pracy w Polsce, a w najbli¿szym
czasie mo¿na spodziewaæ siê znacznego
przyspieszenia tego procesu. Co to oznacza dla m³odych ludzi, którzy w nied³ugim czasie bêd¹ starali siê podj¹æ pracê?
Niew¹tpliwie spadnie zapotrzebowanie na
prace niewymagaj¹ce wysokich kwalifikacji, w cenie bêdzie taki pracownik, który potrafi szybko zaabsorbowaæ wiedzê
niezbêdn¹ do wykonywania danej pracy i
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bêdzie elastycznie dostosowywa³ siê do
wymagañ pracodawcy.
Informacje opublikowane niedawno, a
dotycz¹ce rynku pracy dla in¿ynierów w
Niemczech1 opisuj¹ nastêpuj¹c¹ sytuacjê:
przedsiêbiorstwa w Niemczech aktualnie
oferuj¹ rocznie 50.000 miejsc pracy dla
in¿ynierów, a liczba absolwentów uczelni politechnicznych wynosi ok. 30.000
rocznie. Wynika z tego, ¿e rocznie brakuje na rynku pracy oko³o 20.000 in¿ynierów. Jednak¿e z informacji urzêdów pracy wynika, ¿e 60.000 in¿ynierów nie ma
pracy. Ta paradoksalna, zdawa³oby siê,
sprzecznoæ ma swoje g³êbokie przyczyny. Przytoczone analizy podaj¹, ¿e in¿ynierowie nie maj¹ szerokich kwalifikacji,
brakuje im znajomoci jêzyków i nastawienia na pracê w zespole. Obserwowane przyk³ady sukcesów niektórych in¿ynierów dowodz¹, ¿e oprócz wiedzy technicznej winni oni dysponowaæ wiedz¹
ekonomiczn¹, umiejêtnociami negocjacji z klientami, przygotowaniem i predyspozycjami do kierowania ludmi, a niekiedy tak¿e dowiadczeniem w pracy za
granic¹. W Niemczech panuje przesadny
kult m³odoci  chc¹ zatrudniaæ prawie
wy³¹cznie ludzi m³odych, st¹d blisko dwie
trzecie in¿ynierów bez zajêcia to ludzie
powy¿ej 45 lat. W tej grupie osób obserwuje siê zbyt ma³¹ elastycznoæ i gotowoæ do spe³niania ponadstandardowych,
specyficznych oczekiwañ pracodawców.
To mo¿e wyjaniaæ dlaczego tak du¿y
odsetek bezrobotnych in¿ynierów, stanowi¹ osoby w tej grupie wiekowej. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e trudnoci w znalezieniu
pracy osób w m³odszym wieku wynikaæ
mog¹ równie¿ z podobnych przyczyn.
Czy te uwarunkowania wystêpuj¹ce na
rynku pracy w Niemczech ró¿ni¹ siê zasadniczo od oczekiwañ, jakie przedsiêbiorcy w Polsce maj¹ w stosunku do przysz³ych pracowników? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieæ w dalszej czêci
wyst¹pienia.
Co roku na rynek pracy w Polsce trafia
ponad trzysta tysiêcy absolwentów wy¿szych uczelni, wielu z nich nie znajduje
pracy, a jednoczenie atrakcyjna praca
czeka. Niedawno podawano w prasie (ty-

godnik WPROST z 13.10.02), ¿e banki
nie mog¹ znaleæ osób z odpowiednimi
umiejêtnociami, chocia¿ prawie 30 tysiêcy osób z dyplomami bankowoci i finansów nie ma pracy. Podobnie jest z absolwentami innych kierunków. W województwie pomorskim na koniec 2002 r. zarejestrowanych by³o 6764 bezrobotnych w
grupie specjalistów posiadaj¹cych wy¿sze
wykszta³cenie, z czego 25% stanowili specjalici do spraw biznesu, 19% specjalici nauk spo³ecznych i politycznych, 14%
architekci, in¿ynierowie i pokrewni (dane
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy). Tak¿e w
grupie by³ych wy¿szych urzêdników i kierowników wystêpuje spora liczba bezrobotnych, siêga ona na koniec 2002 roku
liczby 1308 osób, w tym 60% stanowi¹
bezrobotni, którzy ostatnio byli kierownikami ma³ych i rednich zak³adów pracy. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e jedn¹ z zasadniczych przyczyn takiego stanu rzeczy
jest brak elastycznoci w dostosowywaniu siê do wymogów rynku pracy i wymagañ pracodawców. Niektórzy ludzie
uwa¿aj¹, ¿e skoro zdobyli wykszta³cenie,
to powinni pracowaæ wy³¹cznie w wyuczonym fachu. Zapominaj¹ o tym, ¿e
zdobyte wykszta³cenie winno byæ traktowane jako czynnik dodatkowy, handicap,
u³atwiaj¹cy im podejmowanie ró¿norodnych zadañ i szybkie dostosowywanie siê
do funkcjonowania w innej profesji.
W tym kontekcie nale¿y postawiæ pytanie o zadania szkó³ wy¿szych, jakie
funkcje powinny one spe³niaæ w warunkach niesionych przez nowe czasy.
Wydaje siê, ¿e s¹ co najmniej dwie
istotne funkcje, jakie uczelnia winna spe³niaæ wobec studentów: dostarczanie wiedzy i wychowanie rozumiane przede
wszystkim jako kszta³towanie mylenia,
kszta³towanie charakteru.
Najpierw spróbujmy sformu³owaæ postulaty dotycz¹ce dostarczania wiedzy.
Na pocz¹tek zapytajmy, czy od lat 80.
ubieg³ego wieku zmieni³y siê programy
studiów? Prof. Janina Jówiak, by³a rektor warszawskiej SGH, zauwa¿y³a, ¿e wielu profesorów wyg³asza te same wyk³ady
co dwadziecia lat temu, zmienili tylko
kilka definicji i pojêæ. Nasze uczelnie
kszta³c¹ nadal, jakby era przemys³owa
by³a w rozkwicie, a wiadomo powszechnie, ¿e weszlimy w fazê postindustrialn¹, trwa proces przechodzenia od spo³eczeñstwa przemys³owego do spo³eczeñstwa informacyjnego. Peter Drucker, w
wywiadzie dla WPROST, zwróci³ uwagê
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na to, ¿e podstawowym ród³em dobrobytu spo³eczeñstw jest efektywna edukacja. Szko³a w wielu krajach europejskich
w ogóle, w tym szko³a polska, jest z³a i
niewydolna, bo wci¹¿ dzia³a tak, jakby
s³u¿y³a spo³eczeñstwu przemys³owemu.
Tymczasem tego spo³eczeñstwa nie ma
ju¿ od blisko dwudziestu lat.
Jakie wskazówki mo¿emy sformu³owaæ, obserwuj¹c dzia³alnoæ najlepszych
uczelni na wiecie, do których zaliczaj¹
siê renomowane uczelnie USA i Wielkiej
Brytanii?
Dobre uczelnie po pierwsze wyrabiaj¹
w studentach zdolnoæ do uczenia siê na
w³asn¹ rêkê. Studiuje siê nie po to, aby
mieæ papierek, lecz dlatego, ¿e wiedza
jest potrzebna, aby sprostaæ wymaganiom
rynku. Studiowanie powinno trwaæ praktycznie przez ca³e ¿ycie, nie mo¿na nigdy
powiedzieæ  koniec, wiêcej nie muszê
sobie przyswajaæ ¿adnej wiedzy.
Kreatywnoæ, to nastêpna cecha niezwykle wa¿na na rynku pracy, któr¹
mo¿na i nale¿y rozwijaæ w procesie nauczania. Cz³owiek, którego nie cechuje
twórcze mylenie, nie odniesie sukcesu.
Dzisiejsze czasy cechuj¹ siê ogromnym i
szybkim przep³ywem informacji. Odpowiednie selekcjonowanie i przetwarzanie
przep³ywaj¹cych informacji mo¿e tworzyæ podstawy i warunki do twórczego
rozwi¹zywania problemów. Uwa¿amy, ¿e
w dzisiejszych czasach szansê na zrobienie kariery bêd¹ mieli wy³¹cznie ludzie
posiadaj¹cy pewn¹ specjalistyczn¹ wiedzê, a jednoczenie posiadaj¹cy umiejêtnoæ ogólnego rozumienia ró¿nych innych
dziedzin wiedzy oraz potrafi¹cy umiejêtnie dokonywaæ syntezy.
Wydaje siê, ¿e w zbyt ma³ym stopniu
uczy siê m³odych ludzi przekszta³cania
dop³ywaj¹cych do nich informacji w
wiedzê. Proces przekszta³cania informacji w wiedzê mo¿na opisaæ za prof. R. Pachociñskim2 nastêpuj¹co: dane  informacja  wiedza  m¹droæ. Danym
brak obiektywnej wartoci, rzeczywistej
wartoci nabieraj¹ wówczas, gdy zostan¹
zinterpretowane przez cz³owieka, gdy w
wyniku procesu filtrowania odrzuci siê
to, co nieistotne. Charakterystyczny dla
wspó³czesnoci jest przesyt informacji, a
nawet, jak stwierdzi³a dr Lidia Marek3,
masowe zaczadzenie smogiem informacyjnym. W sytuacji takiego nadmiaru
informacji wspó³czesnemu cz³owiekowi
jest niezwykle trudno odnaleæ siê i zracjonalizowaæ postrzeganie rzeczywistoci.
W nieco innym aspekcie ocenia wp³yw

29

Andrzej Ubertowski, prezes Polnord SA, w towarzystwie Franciszka Potulskiego  sekretarza
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu oraz dr hab. Henryk Woniak, rektor WSSP
w Gdañsku (fot. Antoni Filipkowski)

informacji dostarczanych przez media
prof. Z. Melosik4. Stwierdza on, ¿e praktycznie to media wytwarzaj¹ rzeczywistoæ, ¿ycie nabiera charakteru telewizyjnego. Cz³owiek przestaje odró¿niaæ to co
realne od tego co jest fikcj¹, zdecydowanie negatywny wp³yw wywieraj¹ na ogl¹daj¹cych programy typu reality show.
Podstawowe pytanie, jakie czêsto zadaje
sobie m³ody cz³owiek, jest nastêpuj¹ce :
Czy moje ¿ycie jest wystarczaj¹co ekscytuj¹ce? To musi budziæ zaniepokojenie i
powodowaæ formu³owanie wymogów odnonie do udzia³u kadry dydaktycznej
uczelni w procesie wychowania i kszta³towania charakteru m³odych ludzi.
Wydaje siê, ¿e kszta³towanie ludzi o
silnych osobowociach powinno byæ
g³ównym postulatem pod adresem uczelni. Przejawami silnej osobowoci s¹ odwaga w wypowiadaniu w³asnego zdania,
zdolnoæ do dyskutowania i kwestionowania utartych pogl¹dów, brak konformizmu. Prof. El¿bieta Kryñska z Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych stwierdzi³a w
przeprowadzonych badaniach, ¿e polska
m³odzie¿ uwa¿a biernoæ za naturalne zachowanie. Czy¿by szko³a i uczelnie, mimochodem, kszta³ci³y absolwentów posiadaj¹cych cechy wyuczonej biernoci?
Drugim niezwykle wa¿nym postulatem,
jaki formu³ujemy, jest zapewnienie studentom kontaktu z autorytetami. Nieukszta³towany w pe³ni m³ody cz³owiek po-

winien móc obcowaæ z mistrzem. Chodzi tu nie tylko o wiedzê jak¹ mistrz posiada i jak¹ mo¿e przekazaæ. Nie mniej
wa¿ny jest przyk³adm jaki daje swoim postêpowaniem. Przyk³ad ten bardzo silnie
oddzia³ywuje na przysz³e wybory moralno-etyczne absolwentów. Na tym zasadza
siê wielka odpowiedzialnoæ kadry dydaktycznej uczelni. Obserwuj¹c jej zachowania, studenci przenosz¹ te wzorce do zbioru swoich regu³ postêpowania.
Uczelnia winna tak¿e wy³awiaæ utalentowanych ludzi, uczyæ ich, jak siê
wybiæ. Podaje siê informacje, ¿e polski
system edukacyjny wy³awia zaledwie 34% utalentowanych uczniów i studentów,
podczas gdy np. w USA wielkoæ ta siêga
50%. Uczelnie w porozumieniu z przedsiêbiorcami, za pomoc¹ systemu stypendiów czy grantów mog³yby w znacznie
wiêkszym stopniu przyczyniæ siê do wy³awiania zdolnych i twórczych ludzi,
bardziej motywowaæ studentów do lepszego przygotowania siê do przysz³ej pracy,
a jednoczenie u³atwiaæ im start zawodowy. Kilka wielkich firm w Polsce to robi,
jednak¿e wydaje siê, ¿e wiele ma³ych i
rednich firm mog³o by tak¿e uczestniczyæ
w procesie absorbowania uzdolnionych
studentów. Konieczny jest jednak pewien
wysi³ek ze strony kadry dydaktycznej
uczelni w nawi¹zaniu kontaktów z przedsiêbiorcami i dzia³ania na rzecz urynkowienia studentów, a tak¿e samej kadry i
ca³ej uczelni.
Nr 7/2003
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Pewn¹ konsternacjê wzbudzi³ w nas
artyku³ prasowy5 przytaczaj¹cy wyniki
badañ stopnia rozumienia tekstów, pojêæ
oraz zarz¹dzeñ i poleceñ przeprowadzonych w szko³ach na zlecenie OECD i
UNESCO w krajach europejskich. Polska znalaz³a siê na 17 miejscu z wynikami oscyluj¹cymi na poziomie 20-30%
poprawnych odpowiedzi, gdy przewa¿aj¹ca wiêkszoæ wyników w innych krajach mieci³a siê powy¿ej 50% poprawnych odpowiedzi. Nie wynika to z niedostatku inteligencji populacji w Polsce,
badania ilorazu inteligencji lokuj¹ nasz
naród w górnym przedziale, tu¿ za mieszkañcami Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej
Brytanii. Jedynym wyt³umaczeniem takiego stanu rzeczy mo¿e byæ s³aboæ procesu edukacyjnego w szko³ach podstawowych i rednich. W tym samym artykule przytoczono wyniki badañ prof. A.
Nalaskowskiego z UMK w Toruniu, które obna¿aj¹ ¿enuj¹cy poziom wiedzy
wród nauczycieli, np. tylko 30% z nich
wiedzia³o kto to jest Albert Einstein, a
tylko co trzeci potrafi³ powiedzieæ, kim
byli William Szekspir czy Melchior Wañkowicz. Ta sytuacja niew¹tpliwie rzutuje na poziom absolwentów szkó³ i powoduje koniecznoæ zwiêkszenia wysi³ków
jaki musz¹ w³o¿yæ kadry uczelni wy¿szych, aby dobrze przygotowaæ studentów do pe³nienia wa¿nych ról w spo³eczeñstwie.
W dzisiejszych czasach, wydaje siê, ¿e
najwa¿niejsz¹, najbardziej potrzebn¹
rol¹ spo³eczn¹ jest dobre przywództwo.
Peter Drucker  uznany autorytet w dziedzinie zarz¹dzania  w ksi¹¿ce stanowi¹cej podsumowanie jego dorobku, nosz¹cej tytu³ Myli przewodnie Druckera,
stwierdza, ¿e przywództwo to PRACA, to
mylenie w kategoriach misji i strategii organizacji, to skutecznoæ w wyznaczaniu
celów, ustalaniu priorytetów, okrelaniu
standardów i dba³oci o realizacjê tego
wszystkiego. Natomiast tzw. charyzma
mo¿e byæ zgubna dla lidera. Mo¿e sprawiæ, ¿e stanie siê on cz³owiekiem przekonanym o w³asnej nieomylnoci, niezdolnym do zmian.
Warunkiem skutecznego przywództwa jest postrzeganie go przez pryzmat
odpowiedzialnoci, a nie pozycji i przywilejów. Skuteczny przywódca ma wiadomoæ tego, ¿e to on jest ostatecznie odpowiedzialny za dzia³ania organizacji,
któr¹ kieruje, dlatego otacza siê ludmi
kompetentnymi, niezale¿nymi, pewnymi
swoich racji.
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Innym, byæ mo¿e najwa¿niejszym warunkiem skutecznego przywództwa jest
zdobycie zaufania. Dzia³ania i deklaracje przywódcy musz¹ do siebie przystawaæ  to stwarza klimat zaufania. Gospodarka nie mo¿e rozwijaæ siê normalnie gdy w danej spo³ecznoci jest niedostatek wzajemnego zaufania, które jest
podstawowym sk³adnikiem czego, co
nazywamy kapita³em spo³ecznym. Przez
zaufanie rozumiemy mechanizm oparty
na za³o¿eniu, ¿e innych cz³onków danej
spo³ecznoci cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie
wyznawanych normach6. Kapita³ spo³eczny jest zdolnoci¹ wynikaj¹c¹ z rozpowszechniania zaufania w obrêbie spo³eczeñstwa lub jego czêci i ró¿ni siê on
od innych form kapita³u ludzkiego tym,
¿e jest tworzony i przekazywany za porednictwem mechanizmów kulturowych: religii, tradycji, historycznego nawyku. Ekonomici czêsto podkrelaj¹, ¿e
dzia³ania gospodarcze mog¹ byæ realizowane w wyniku dobrowolnej umowy zawieranej miêdzy jednostkami na podstawie racjonalnej kalkulacji zysków z tytu³u wspó³pracy. Jednak¿e zauwa¿any
ostatnio rosn¹cy brak zaufania pomiêdzy
kontrahentami skutkuje coraz wiêksz¹
liczb¹ szczegó³owych zapisów, wy³¹czeñ
odpowiedzialnoci, zastrze¿eñ, mno¿eniem warunków gwarancji itd. Wydaje
siê, ¿e jest najwy¿szy czas dla odnowy
kapita³u spo³ecznego, polegaj¹cej na ponownym przywróceniu w szerokich krêgach danej spo³ecznoci wysokiego
uznania dla takich cech jak lojalnoæ,
uczciwoæ i rzetelnoæ. Nie mo¿na dopuciæ do tego, by w dobie ekonomicznej globalizacji, gospodark¹ wiata rz¹dzi³o prawo si³y. Z jednej strony powinna ludzi cechowaæ troska o dobro wspólne, a z drugiej strony ludzie powinni rozpoznawaæ powinnoci które maj¹ wobec
drugich.
Mo¿na zapytaæ, czy w powy¿szej materii kadra dydaktyczna uczelni ma co do
zrobienia? Wydaje siê to oczywistoci¹.
Niezale¿nie od zajêæ w ramach przedmiotu organizacja i kierownictwo, który jest
w programie prawie wszystkich kierunków wy¿szych uczelni, kadra swoim postêpowaniem i przyk³adem ma niebagatelny wp³yw na ukszta³towanie do przywództwa. Wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ tu tak¿e
organizacje studenckie, sportowe itp., powstaj¹ce za przyzwoleniem, a nawet z
inspiracji w³adz uczelni. Na koniec jeszcze jedna uwaga: studentom trzeba uka-

zywaæ prawdziwy model przywództwa, a
nie namiastkê, po to by umieli odró¿niæ
ziarno od plew i by kiedy mogli staæ
siê prawdziwymi przywódcami, których
tak bardzo nam brak.
Zarysowane powy¿ej postulaty pod
adresem uczelni i kadry dydaktycznej
oraz sposobów realizowania ich misji nie
s¹ ³atwe w realizacji, prawdopodobnie te¿
nie mo¿na spodziewaæ siê szybkich efektów podejmowanych dzia³añ. Jednak¿e
wydaje siê, ¿e jest to najwy¿szy czas dla
podjêcia spójnych wysi³ków dla podniesienia na wy¿szy poziom tzw. morale
polskiego spo³eczeñstwa. Bez wyedukowanych ludzi, maj¹cych ugruntowane
postawy moralno-etyczne, cechuj¹cych
siê odpowiedzialnoci¹, prawoci¹, solidnoci¹ nie bêdzie mo¿na szybko rozwijaæ polskiej gospodarki. M³odym ludziom trzeba uwiadomiæ, ¿e nieefektywne jest d¹¿enie za wszelk¹ cenê do indywidualnego sukcesu, ¿e otrzymuj¹c co
od rodziny i spo³eczeñstwa, nale¿y siê
odwdziêczyæ, odp³aciæ. Stara zasada gospodarki liberalnej g³osi: mój sukces jest
wynikiem sukcesu innych ludzi. Ta zasada uczy wspó³dzia³ania, uczy dostrzegania dobra wspólnego i dzia³ania na jego
rzecz. Podczas debaty w ramach AREOPAGU Gdañskiego na temat Dobra
wspólnego ks. biskup Tadeusz Pieronek
zwróci³ uwagê na to, ¿e obok dobra
wspólnego jest tak¿e wspólne z³o.
Je¿eli nie bêdziemy dbaæ o dobro wspólne i powiêkszaæ obszarów, które zajmuje, to wspólne z³o bêdzie mog³o siê
rozszerzaæ i zaw³aszczaæ kolejne obszary naszego spo³ecznego ¿ycia.
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Efektywnoæ studiowania? (Cz. 2)

P

ramacierz¹ nauki jest filozofia. Z filozoficznej refleksji nad wiatem zrodzi³y siê nauki przyrodnicze, z filozoficznej refleksji nad cz³owiekiem  nauki humanistyczne. A nauki o wychowaniu? Refleksja pedagogiczna  to pochodna pogl¹dów filozoficznych. W czasach staro¿ytnego Wschodu myl wychowawcza wyrasta³a w systemach filozoficzno-religijnych
(konfucjanizm, buddyzm, hellenistyczna
myl pedagogiczna, a póniej Sokrates, Platon, Arystoteles). Pedagogika chrzecijañska wy³oni³a siê z filozofii Augustyna, Tomasza z Akwinu... W czasach Renesansu
akcentowane by³y godnoæ i moralna odpowiedzialnoæ cz³owieka. Owiecenie
preferowa³o wychowanie zgodne z natur¹.
Obecnie za pedagogika  w ramach wspó³czesnej filozofii  zastanawia siê nad sensem ¿ycia i wychowaniem dzisiejszego
cz³owieka w cywilizacji, która sta³a siê hegemonem ¿ycia i mierci ludzkoci.
Wspó³czesna pedagogika ogólna bada
problemy wychowawcze w ró¿nych przedzia³ach wieku. A wiêc pedagogika wieku niemowlêcego, przedszkolnego, szkolnego, pedagogika kszta³towania zawodo-

wego, pedagogika szko³y wy¿szej...
W okresie miêdzywojennym zwiêkszaj¹ca siê liczba studiuj¹cych wywo³a³a potrzebê wsparcia pedagogicznego. W Polsce zapocz¹tkowanie tej tematyki zawdziêczamy pionierskim inspiracjom na
USB w Wilnie (opublikowane po wojnie
na UMK w Toruniu) oraz w orodku poznañskim.
W drugiej po³owie XIX w. gwa³townie ros³o zapotrzebowanie na wykszta³cenie techniczne; uniwersytety, zasklepione w scholastyce nie interesowa³y siê jednak sztukami wyzwolonymi. rodowiska
szkolnictwa technicznego samodzielnie
wypracowywa³y wiêc wizjê rozwoju pedagogiki szkó³ in¿ynierskich, które wnet
uzyska³y zrównanie praw i przywilejów
z uniwersytetami. W okresie 20-lecia miêdzywojennego Polska mia³a  wg obiegowego powiedzenia  dwie i pó³ politechniki (Warszawa, Lwów i Gdañsk).
Po II wojnie wiatowej  z przyczyn
ustrojowych  na uczelniach technicznych
nie by³o warunków do odpowiedzialnego
rozwijania pedagogiki o tradycjach uniwersyteckich. Niebywale zwiêksza³a siê
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jednak liczba uczelni technicznych, ale
pod wzglêdem dojrza³oci pedagogicznej
by³y one katastrofalnie niedoinwestowane. Obecnie pedagogika uczelni technicznych opiera siê przede wszystkim na dobrej woli samouków, amatorów i entuzjastów jako, ¿e na politechnikach nie ma
katedr (zak³adów, pracowni) profesjonalnie zajmuj¹cych siê metodyk¹ kszta³cenia technicznego, co na uniwersytetach
na ogó³ stanowi obowi¹zuj¹c¹ normê.
Nauki techniczne odnosz¹ siê do wartoci i celów spo³ecznych, i dlatego powinny one spe³niaæ kryteria humanistyczne. Pog³êbiaj¹ca siê w¹ska specjalizacja
nauki i techniki wymaga kompleksowego spojrzenia na nauki techniczne, na...
filozofiê techniki.
Coraz to bardziej niepokoj¹ce sygna³y
o niedostatkach efektywnoci studiowania na kierunkach technicznych sk³aniaj¹
do kompleksowego rozpatrzenia dylematów kszta³cenia na uczelni technicznej.
Jest to nakaz wspó³czesnych czasów podstawowego kszta³cenia na trzech poziomach: in¿ynier, magister, doktor oraz ustawicznego dokszta³cania podyplomowego.
Wac³aw Dziewulski
Wydzia³ Mechaniczny

Najlepsze lata

Z

awsze wiedzia³em, ¿e chcê studiowaæ
w Gdañsku, cilej: w Politechnice
Gdañskiej. Dostaj¹c siê w 1998 roku na
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki PG, nie do koñca przeczuwa³em, jakiego rodzaju trudnoci i mo¿liwoci mnie czekaj¹. Pierwszy rok studiów
przemin¹³ pod znakiem nieustannej nauki.
W pozbawionym kolorytu innej codziennoci trybie ¿ycia rodzi³a siê wtedy powoli wizja stworzenia czego dla kolegów
i kole¿anek ze studiów.
Pierwszy rok by³ wyj¹tkowym sprawdzianem nerwów i woli. Po roku wymêczenia psychicznego postanowi³em zrealizowaæ co, co pozwoli³oby chocia¿ na
moment przesun¹æ naukowe mylenie
naszego Wydzia³u o 180 stopni. Po czêci tak¿e niedocignione pragnienie odkrycia tajników gry na gitarze wymusi³o
we mnie chêæ stworzenia Konkursu Piosenki Serca Raduj¹cej. Podobne myli
targa³y moimi znajomymi. Dlatego te¿
³atwo zapali³a siê do tego pomys³u Mar-

Jacek Moczulski kieruje remontem przysz³ej siedziby SAR (wg³êbi  autor)

ta Karwacka (WETI). Po kilku miesi¹cach
przygotowañ w 2000 roku uda³o nam siê
stworzyæ minifestiwal piosenki literackiej,
balansuj¹cej na pograniczu muzyki rozrywkowej i poezji piewanej. Spotkanie z

muzyk¹ podzielilimy na dwie czêci:
konkursow¹ i recitalow¹. W pierwszej
czêci wystêpowali u nas m³odzi ludzie
pragn¹cy podzieliæ siê swoj¹ muzyk¹.
By³a to doskona³a okazja do przekoNr 7/2003
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Profesor Aleksander Ko³odziejczyk  ówczesny rektor PG  otwiera studio SAR 19 marca 2002 r.

nania siê, ¿e studenci naszej Alma Mater
nie tylko siê ucz¹. Wystêp m³odych muzyków uwietni³a Grupa Mozarta.
Konkursu... nie uda³oby siê zorganizowaæ gdyby nie przychylnoæ, któr¹ od samego pocz¹tku cieszy³ siê ten pomys³,
prof. Józefa Woniaka, Dziekana WETI
PG. Ogromnie ciep³e przyjêcie tej imprezy w rodowisku studenckim zachêci³o
mnie do ponownej realizacji tego przedsiêwziêcia. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e to majowe spotkanie z muzyk¹ odbywa siê w Auditorium Novum PG. W roku 2002 trzeci¹ edycjê doskonale zorganizowa³ Micha³
Behan (WETI), a w 2003 roku Przemys³aw Kotecki (WETI).
Po udanych (jak zwykle!) Dniach Wydzia³u ETI PG 2000, w których sk³ad
wszed³ Konkurs Piosenki..., otrzyma³em delegaturê na Parlament Studentów
PG. Nie do koñca wiedzia³em, z czym siê
to wyró¿nienie bêdzie wi¹za³o. D³ugie obrady i dyskusje na tematy studenckie urzek³y mnie. W naturalny sposób zasymilowa³em siê z Samorz¹dem Studentów PG.
Wtedy to w³anie, po czêci przez przypadek, zosta³em wybrany przedstawicielem SSPG w Pimie PG.
Zebrania Redakcji Pisma PG odbywa³y siê rednio raz w miesi¹cu. Przy jednym stole zasiada³o kilku bardzo mi³ych
ludzi i dyskutowa³o siê nad sk³adem nastêpnego numeru magazynu. Spotkania
prowadzi³ dr in¿. Waldemar Affelt. Moim
zadaniem by³o pisanie artyku³ów o pracy
Samorz¹du i zachêcanie kolegów studentów do publikacji na ³amach Pisma PG.
Zebrania Redakcji pozwoli³y mi doceniæ
i zrozumieæ zasady funkcjonowania, praNr 7/2003

cy i ¿ycia Politechniki Gdañskiej. Od samego pocz¹tku ujê³a mnie ¿yczliwoæ i
serdecznoæ cz³onków kolegium redakcyjnego. A w szczególnoci pana mgr. Jerzego Kulasa. To w³anie dyskusje w tym
znakomitym gronie zachêci³y mnie do
dalszej pracy na rzecz Uczelni.
W roku 2002, w ramach tradycyjnych
Dni Wydzia³u ETI PG, organizowa³em
Targi Pracy. Impreza ta u³atwia studentom znalezienie pracy oraz stanowi doskona³¹ okazjê do promowania wizerunku
firmy wród rzeszy studentów Wybrze¿a
gdañskiego. Twórc¹ pierwszych Targów
by³ Krzysztof Malicki. Pomys³ by³ na tyle
trafny, ¿e w latach nastêpnych, w naturalny sposób wy³onili siê kontynuatorzy idei

Konkurs Piosenki Serca Raduj¹cej 2001

pomocy studentom w znalezieniu pracy
(Marek Cichosz, Anna Kopy³owicz, Tomasz Klajbor, Andrzej Grze). Na Targach goszcz¹ nie tylko firmy bran¿owo
zwi¹zane z Wydzia³em ETI PG. Rokrocznie mo¿na porozmawiaæ z ludmi odpowiedzialnymi za rekrutacje w firmach oraz
rozeznaæ siê w oczekiwaniach pracodawców wobec przysz³ych pracowników.
Targi Pracy przyci¹gaj¹ szerokie grono
odwiedzaj¹cych. Organizacja tego przedsiêwziêcia nie by³a ³atwa tak¿e w 2002
roku. Dlatego te¿ nad jej efektem pracowa³o wiele osób (m.in. Daniel Gleske,
Marcin Sudomir, Piotr Szczuko).
Podczas koordynacji pracy nad Targami... mia³em ogromn¹ przyjemnoæ
poznaæ Pana Mieczys³awa Serafina, ówczesnego rzecznika prasowego Wydzia³u.
Pracuj¹c razem z nim w jednym pokoju,
mog³em wys³uchaæ niesamowitych historii. Przez nieostro¿noæ dowiedzia³em
siê wtedy tak¿e, czym kiedy elektryzowa³y Trójmiasto trzy magiczne litery:
SAR. Studencka Agencja Radiowa (SAR)
przez lata integrowa³a rodowisko akademickie Trójmiasta, a zw³aszcza ró¿ne osobowoci rodowiskowej, studenckiej sceny kulturalnej tamtego okresu. D³ugo nie
trzeba mnie by³o przekonywaæ, ¿eby zapaliæ siê do pomys³u reaktywowania studenckiego radia Politechniki Gdañskiej,
tym razem w Internecie. £atwo przekonali siê te¿ do SAR wspaniali ludzie:
(Magda Rosenbajger (Wydz. Arch.), Micha³ Behan (WETI), Krzysztof Rutkowski (WETI) i wielu innych, których nie
sposób wymieniæ. SAR d³ugo jeszcze by
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milcza³a, gdyby nie ogromny zapa³ i
wk³ad w budowê strony technicznej radia
przez Jacka Moczulskiego (WETI).
Ogromnie radosn¹ spraw¹ by³o wsparcie
i pomoc Pani Prorektor ds. Kszta³cenia
prof. Alicji Konczakowskiej. SAR zaczê³a nadawaæ regularne audycje 19 marca
2002 roku. Koledzy powierzyli mi rolê
pierwszego redaktora naczelnego nowej
SAR (a 13. licz¹c od powstania). Obecnie sterami radia kieruje Bart³omiej Przybytek (WETI).
Wszelkie zdobyte wczeniej dowiadczenia pomog³y mi w listopadzie 2002
roku w decyzji o kandydowaniu podczas
sesji Parlamentu Samorz¹du Studentów
PG na stanowisko Przewodnicz¹cego

SSPG. Do pomocy zaprosi³em wspania³ych kolegów i kole¿ankê (Magdalena
Witkowska (WZiE), Damian Ku¿niewski
(WEA), Szymon Mielczarek(WIL)). Sam
do koñca nie spodziewa³em siê ogromu
pracy, jaki czekaæ bêdzie nowo powo³any
Zarz¹d SSPG. Przez rok pracy na rzecz
studentów PG uda³o nam osi¹gn¹æ bardzo
wiele. Do najwiêkszych osi¹gniêæ zaliczamy udane negocjacje w sprawie odp³atnoci za akademiki oraz udany koncert
wieñcz¹cy NEPTUNALIA 2003.
Po czterech latach przepracowanych na
rzecz Uczelni, zapytany kiedy, czy warto by³o tak siê staraæ, bez chwili zastanowienia odpowiem: oczywicie! Uwa¿am,
¿e by³ to najwspanialszy czas, którego nie

Moje czterdzieci piêæ lat
spêdzone w murach Alma Mater
Studia
Egzamin wstêpny
W 1951 r. otrzyma³em patent na doros³oæ  zda³em maturê po ukoñczeniu Pañstwowej Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Stopnia Licealnego Nr 1 w Radomsku. Wy¿sze uczelnie sta³y przede mn¹ otworem.
Trzeba by³o jeszcze tylko zdaæ egzamin
wstêpny. W mojej m³odzieñczej wyobrani najbardziej intrygowa³a mnie medycyna, ale z mojej budy bardzo du¿o kole¿anek i kolegów (oko³o 40 osób) wybiera³o siê w³anie na medycynê, wiêc na
przekór zdecydowa³em, ¿e pójdê tam,
gdzie nikt siê nie wybiera³  na budowê
okrêtów w Politechnice Gdañskiej, odleg³ej od mojego Radomska o oko³o 500
km. Drogi kolejowe by³y wówczas d³u¿sze. Zamiast wspania³ych wakacji i b³ogiego lenistwa spe³nia³em obowi¹zek
wobec Ojczyzny: odrabia³em lata nauki,
kopi¹c kana³ Wis³a-Kombinat Nowa Huta
w Mogile.
W ten sposób w lipcu i dwudziestu
dniach sierpnia mia³em zapewnione wczasy, pracê i æwiczenia wojskowe w ramach

hufców S³u¿ba Polsce. Kolegów, którzy
zdawali na wy¿sze uczelnie, zwolniono
parê dni wczeniej, aby dobrze mogli siê
przygotowywaæ do egzaminów  tak nam
wbija³ do g³owy dowódca brygady.
Po paru dniach pobytu w domu wybra³em siê po raz pierwszy w odleg³¹ podró¿
do Gdañska. Egzamin mia³ siê odbyæ w
ci¹gu tygodnia. Z pieniêdzmi by³o trudno, odliczy³em je skrupulatnie na dwa bilety, skromn¹ kwotê na ¿ycie i drobn¹
sumê na nieprzewidziane okolicznoci. Na
miejscu okaza³o siê, ¿e w sumie egzamin
wstêpny trwa³ nie tydzieñ, ale dziesiêæ dni.
Wspominam o tym, gdy¿ wraca³em do
domu wciekle g³odny. Wspomnienie
ostatniego obiadu w sto³ówce liczy³o sobie pe³n¹ dobê.
Zda³em egzaminy z matematyki, fizyki, nauki o Polsce i wiecie wspó³czesnym, wszystkie pisemnie i ustnie. Startowa³o ponad 300 kandydatów na sto
miejsc, choæ przyjêto w sumie 150 osób.
Jednak¿e piêædziesi¹t miejsc zosta³o zarezerwowanych dla przodowników pracy
spo³ecznej i starszych kolegów, którzy
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zapomnê do koñca ¿ycia. Mia³em niesamowit¹ i niepowtarzaln¹ okazjê nauczyæ
siê od bardzo wielu ludzi, z którymi przysz³o mi siê zetkn¹æ czy wspó³pracowaæ,
czego ponadczasowego. Najbardziej
wdziêczny naszej Alma Mater bêdê za
mo¿liwoci, którymi obdarza zwyk³ego
studenta. Trzeba tylko siê troszeczkê ws³uchaæ siê w jej szczodre serce!
W tym miejscu chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ wszystkim pracownikom
Uczelni, kolegom i kole¿ankom ze studiów, za najlepsze lata mojego ¿ycia!
Tomasz Klajbor
student Wydzia³ Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

koñczyli jakie szko³y przygotowawcze
zamiast liceów. Zdawa³em w Auli Politechniki i kiedy jako pierwszy oddawa³
sw¹ pracê J. Szopa (póniejszy minister
¿eglugi w PRL)  ja by³em w po³owie.
Egzaminy zda³em i zosta³em przyjêty w
poczet studentów Wydzia³u Budowy
Okrêtów na pierwszy rok studiów 1951/
52. W czasie immatrykulacji 2 padziernika 1951 r. otrzyma³em indeks z nr 6773.

Studia  rok pierwszy
Studia zaczê³y siê dla mnie pechowo,
gdy¿ moje podanie o stypendium i miejsce w akademiku ponoæ gdzie siê zawieruszy³o. Pieni¹dze, które otrzyma³em od
rodziców, by³y znikome, a naprawdê
chcia³em studiowaæ. Najpierw musia³em
znaleæ miejsce do spania. W dziekanacie nawet nie obiecywali, ale dzia³a³ w
uczelni delegat ministra, który mia³ pomagaæ nowym studentom; uda³em siê do niego. W ramach interwencji delegata otrzyma³em tymczasowo miejsce z materacem
na pod³odze w wietlicy budyneczku Akademickiego Zwi¹zku Sportowego przy ul.
Rokossowskiego (obecnie al. Zwyciêstwa.
W wietlicy nocowa³o nas trzydziestu
ch³opa, wytrzyma³em tam przez dwa tygodnie. Postanowi³em, ¿e muszê za³atwiæ
miejsce tam, gdzie zakwaterowano wiêkszoæ kolegów. Pilnie potrzebowa³em
pieniêdzy, a wiêc za³atwienia stypendium, bo inaczej grozi³a mi mieræ g³odowa. Przy 52 godzinach zajêæ tygodniowo i okienkach by³o niemo¿liwoci¹ podj¹æ jak¹kolwiek pracê, tym bardziej ¿e
studia by³y zupe³n¹ nowoci¹ dla mnie, i
to zdecydowanie stresuj¹c¹. Wreszcie za³atwi³em miejsce w akademiku, któNr 7/2003

34

PISMO PG

ry okaza³ siê starymi koszarami z czasów
Bismarcka, przy ul. Rzenickiej (mieci³
siê tam do niedawna Unimor). Sala, w
której siê znalaz³em, posiada³a 14 koszarowych ³ó¿ek, jeden niewielki stolik i trzy
szafki. Na korytarzu by³y ubikacje, umywalki z zimn¹ wod¹ i wnêka na kuchenkê
gazow¹. Praktycznie czas spêdzalimy na
uczelni. Wychodzilimy o 7.30, wracaj¹c
oko³o 20.
Zajêæ mielimy multum, program by³
napiêty, gdy¿ studia zosta³y pomylane
jako trzyletnie, koñczone dyplomem in¿yniera. Mielimy wtedy ambitnego
dziekana prof. R. Szewalskiego, który
wymyli³, ¿e najlepszym stymulatorem
postêpów w nauce stan¹ siê robione co 2
tygodnie klasówki, za rady pedagogiczne bêd¹ analizowa³y oceny z tych klasówek. Zastosowano genialn¹ metodê
dydaktyczn¹, co oznacza³o, ¿e jedna ocena niedostateczna niezale¿nie od przedmiotu by³a dozwolona, po dwóch dostawa³o siê ostrze¿enie i jeli do nastêpnej
klasówki nie nast¹pi³a poprawa, to trzeba by³o zdawaæ kolokwia ze wszystkich
przedmiotów. I wtedy albo kontynuowa³o siê studia, albo ¿egnaj Politechniko. Na
pocz¹tku listopada znalaz³em siê w³anie
z tych powodów na rozdro¿u. Wracaj¹c
pewnego wieczoru do akademika na nocleg, sam sobie t³umaczy³em, ¿e nie mogê
zawieæ swoich nauczycieli ze szko³y i nie
mog¹ mnie wyrzuciæ, bo ja naprawdê chcê
studiowaæ. Szczêliwie upora³em siê z
ocenami i pozosta³em studentem. Otrzyma³em wreszcie stypendium. Mog³em
odetchn¹æ i mieæ wolne niedziele, w które wczeniej pracowa³em w porcie.
Pomys³ dziekana zaowocowa³ tym, ¿e
do Gwiazdki 30 kolegów i trzy kole¿anki
musia³o po¿egnaæ siê z Politechnik¹. Muszê wspomnieæ o tym, ¿e rygor na zajêciach by³ taki jak w szkole. Obecnoæ na
wyk³adach i æwiczeniach by³a obowi¹zkowa, niespodziewanie sprawdzana nawet
przez dziekana lub opiekunów grup, którymi byli asystenci lub adiunkci.
Dopiero po sesji egzaminacyjnej pierwszego semestru poczu³em siê pewniej,
uzyskuj¹c zaliczenia wszystkich obowi¹zuj¹cych egzaminów i æwiczeñ. Iloæ zajêæ w drugim semestrze nie by³a mniejsza. Muszê wyjaniæ, ¿e mielimy przedmiot studium wojskowe, który w indeksie figurowa³ w wymiarze dwóch godzin,
za faktycznie spêdzalimy 12 godzin z
przerw¹ na obiad. Zajêcia rozpoczyna³y
siê zbiórk¹ o godzinie 7 rano i koñczy³y o
19 wieczorem.
Nr 7/2003

Spowied
W marcu 1952 roku nast¹pi³a przeprowadzka do nowo wybudowanego akademika nr 2 przy ul. Morskiej. ciany by³y
jeszcze mokre od wie¿ych tynków, ale
p³uca studentów szybko je wysuszy³y.
Mielimy ju¿ luksusowe warunki, mieszkalimy w pokoju tylko we czwórkê. Na
dole, w piwnicach by³y pomieszczenia z
kuchenkami gazowymi, prysznice z ciep³¹ wod¹, by³ radiowêze³ z ko³chonikami(g³oniki w pokojach)  komfort
ca³¹ gêb¹.
W koszarach na Rzenickiej by³a
tylko zimna woda, wiêc o k¹paniu nawet
nie by³o mowy. Otrzymywalimy raz w
tygodniu bilety do ³ani miejskiej mieszcz¹cej siê na ul. Osiek. Mielimy zapewnione romantyczne spacery cie¿kami
wród ruin ca³ego ródmiecia. W tym
czasie odbudowane by³y ulice Ogarna,
D³uga i Piwna.
Jak wspomnia³em, rygor by³ nie tylko
na zajêciach, ale i w ¿yciu studenckim.
Dzia³a³a organizacja Zwi¹zek M³odzie¿y
Polskiej, nad którym czuwa³a partia
(PZPR); nale¿a³o do niej kilku kolegów.
Zawsze wymylano jakie prace spo³eczne i trzeba by³o uczestniczyæ w ich realizacji. Poza tym niektórzy koledzy wywi¹zywali siê nadgorliwie z roli gumowego
ucha. Moim wspó³lokatorom i mnie
przytrafi³a siê zwyk³a w tamtych czasach
sytuacja. Kombatant z Legii Cudzoziemskiej, który przyby³ do Polski z Francji

jako komunista i zosta³ przyjêty na studia
w ramach miejsc specjalnie zarezerwowanych, przyszed³ do naszego pokoju pod
pozorem uzupe³nienia æwiczeñ z podstaw
marksizmu i leninizmu. By³ bardzo rozmowny i wypytywa³ niby o warunki w
akademiku, nie wiem na jakiej podstawie wysnu³ swoj¹ wersjê, lecz efekt by³
piorunuj¹cy. Za trzy dni zostalimy wezwani na spowied przed Komisjê:
dziekan profesor Markiewicz, przedstawiciel Komitetu ZMP i oczywicie przedstawiciel partii . Zostalimy pomówieni
o to, ¿e nie uczymy siê, ¿e marnotrawimy czas na polityczne dyskusje wrogie
ustrojowi PRL-u. Wszyscy otrzymalimy
ostrze¿enie od dziekana, ale zdobylimy
wiedzê, ¿eby nawet na chwilê nie rozmawiaæ z podejrzanymi, choæ to niby s¹
koledzy z roku.
W czasie II semestru odby³o siê zebranie ca³ego rocznika w bocznej sali sto³ówki studenckiej przy ul. Siedlickiej. Na zebraniu tym odby³ siê s¹d nad koleg¹ Stefanem C., gdy¿ ok³ama³ organizacjê ZMP.
Poda³ w swych dokumentach, ¿e jest sierot¹, tymczasem jego ojciec uwa¿any by³
przez w³adzê ludow¹ za spekulanta, handlowa³ ko¿uszkami. Kolega Stefan t³umaczy³ siê, ¿e chcia³ siê ³atwiej dostaæ na studia. Za to k³amstwo w³adze ZMP wyrzuci³y go z organizacji. Drugi kolega, Bogdan P., te¿ musia³ siê spowiadaæ, gdy¿
twierdzi³, ¿e nie utrzymuje kontaktów z
rodzicami, bo on jest niewierz¹cy, a rodzice gor¹co wierz¹. Na pytanie jednego
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z kolegów, z czego siê utrzymuje (nie
otrzymywa³ stypendium) odpowiedzia³,
¿e rodzice przysy³aj¹ mu paczki i pieni¹dze; on równie¿ zosta³ wyrzucony z ZMP.
Przytoczê tu jeszcze jeden incydent,
który wydarzy³ siê pod koniec drugiego
semestru. Na æwiczeniach z podstaw
marksizmu prowadz¹cy omawia³ sytuacjê
polityczn¹ w Polsce w latach 1991-1920,
oczywicie jako wroga Zwi¹zku Radzieckiego. Jeden z kolegów, Romek K., zareagowa³ gwa³townie na wywody prowadz¹cego i powiedzia³  nie bêdziemy siê
picowaæ, bo Pi³sudski nie by³ wrogiem
Zwi¹zku Radzieckiego, tylko broni³, aby
Polska nie sta³a siê komunistyczna. Efekt
by³ taki, ¿e przerwano zajêcia, a studentowi grozi³o wydalenie z uczelni. Koleg¹
Romkiem zaopiekowa³a siê partia i ponoæ
zwerbowano go do wspó³pracy z Urzêdem
Bezpieczeñstwa.
Jesieni¹ 1952 r. odbywa³y siê wybory
do sejmu, a kolega Romek sfabrykowa³
jak¹ nieprawdziw¹ informacjê dla Urzêdu Bezpieczeñstwa; po jej sprawdzeniu,
dla Romka ta afera zakoñczy³a siê dramatycznie. Kiedy wszyscy rozje¿d¿alimy
siê do domów przed Bo¿ym Narodzeniem, po Romka przysz³o dwóch smêtnych panów i ju¿ wiêc nie widzielimy
go. W lutym 1953 r. s¹d wojskowy wyda³
wyrok przy drzwiach zamkniêtych. Po
latach dowiedzia³em siê, ¿e po padzierniku 1956 r. zosta³ zwolniony. Dla cis³oci dodam, ¿e oprócz ZMP istnia³a jeszcze druga organizacja, Zwi¹zek Studentów Polskich, który organizowa³ ró¿nego
rodzaju imprezy kulturalne, wczasy, pomoc materialn¹ itp. Ja nale¿a³em do ZSP
od 1.10.1951 r. do 1.09.1957 r.
Po drugim semestrze mielimy szeæ
egzaminów obejmuj¹cych materia³ ca³ego roku z niektórych przedmiotów, jak z
fizyki u prof. I. Adamczewskiego, i ten
egzamin prze³o¿ylimy dla niemal ca³ego
roku na wrzesieñ. Wyk³adów s³uchalimy
u zacnych i ¿yczliwych profesorów, jak
F. Otto, J. Naleszkiewicz, J. Mi, M. £unc
czy prof. B. Czerwiñski, który po s³abszym kolokwium mówi³ do nas po ojcowsku od nastêpnych æwiczeñ przejmie was
pan Flakowski, to on dopiero wam jaja
wstawi.

¯niwa
Piêæ egzaminów zdane, zaczynaj¹ siê
wakacje. Jeden miesi¹c spêdzi³em na
praktyce wakacyjnej w Stoczni Szczeciñskiej, na drugi pojecha³em z pomoc¹

kolegów na ¿niwa do PGR-u na ¯u³awach, w powiecie Nowy Dwór. Po tygodniu ulotni³em siê z grupy, wsiad³em w
ciuchciê w¹skotorow¹ i przez Tczew dojecha³em do Gdañska, nastêpnie do domu
w Radomsku. Jak przyjecha³em, ojciec
zapyta³, czy ta praca ju¿ siê skoñczy³a?
Odpowiedzia³em, ¿e nie, ja siê tylko na
w³asn¹ rêkê ulotni³em. Ojciec przemówi³
mi do rozumu jeli chcesz te studia skoñczyæ, to zbieraj siê z powrotem, co po
paru godzinach uczyni³em. Do Tczewa zajecha³em o drugiej trzydzieci. Kolejkê
w¹skotorow¹ mia³em dopiero o 7 rano,
pomyla³em, ¿e chyba szybciej zajdê na
piechotê id¹c przy torach. Istotnie, kiedy
skrêca³em ju¿ do miejsca zakwaterowania, oko³o godziny 8 us³ysza³em za sob¹
gwizd kolejki. Trzydzieci piêæ kilometrów mia³em w nogach. Nikt z kolegów
nie zapyta³, gdzie by³em. Za ca³y zarobek
przez dwa tygodnie na tych ¿niwach kupi³em marynarkê. Czêæ wrzenia spêdzi³em w Gdañsku, zdaj¹c egzamin z fizyki.

Studia  rok drugi
Wybory do sejmu
Nowy rok jak zwykle rozpocz¹³ siê od
padziernika. By³em ju¿ studentem drugiego roku. Paru kolegów po wakacjach
wykruszy³o siê, pozosta³y tylko dwie
kole¿anki nazywane stokrotkami, Jadzia i Danka. W listopadzie 1952 r. odbywa³y siê wybory do ówczesnego sejmu.
Musielimy braæ udzia³ w agitacji wyborczej. Wyznaczono dwójki, aby chodziæ do
mieszkañ i uwiadamiaæ spo³eczeñstwo,
na kogo powinno g³osowaæ. Dla mnie i
kolegi Mariana N. by³o to koszmarne. Nie
by³o zmi³uj siê, aby nie pójæ, bo trzeci
zaufany sprawdza³, czy bylimy w ka¿dym mieszkaniu. Co moglimy zrobiæ w
takiej sytuacji  jeden starszy pan powiedzia³ nam ja wiem, ¿e panom tak kazano
mówiæ, ale ja jestem kolejarzem, to wiem,
gdzie ten nasz wêgiel wyje¿d¿a.
Znowu prze¿ylimy przeprowadzkê do
nastêpnego, nowo wybudowanego akademika nr 3 przy ul. Morskiej.
Studia nie sprawia³y mi wiêkszych problemów. Dokucza³ mi jednak ustawiczny
brak pieniêdzy. Na drugim roku mielimy
przedmioty ogólne, jak matematyka, mechanika p³ynów, podstawy elektrotechniki, elektroniki, teoria maszyn cieplnych,
czêci maszyn, wytrzyma³oæ i oczywicie
podstawy marksizmu i leninizmu.
Na czwartym semestrze bylimy ju¿
podzieleni na poszczególne specjalnoci.
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Po raz pierwszy na Wydziale Budowy
Okrêtów utworzono specjalnoæ  Budowê Statków ródl¹dowych, ja oczywicie
zdeklarowa³em siê na tê specjalnoæ. By³o
nas dziewiêciu: dwóch myliwych  Rajmund Toby i Jasiu Downarowicz, Romek
Denisiuk, Wiktor Maksymiuk, Tadek
Tomczyk, Stary Jasiu Trzeciek, Junior
Stefan Weso³owski, Jurek Winiewski i ja
Stefan Nawrocki
emerytowany pracownik PG.

Frasz ki
Wampir Wojtek Jagielski
Kaszanka  to co  co uwielbiam
kês krwisty bior¹c do ust
smakujê istotê komponent:
o o  krwi grupa B Rh+...!
Jan Rokita
Polityka  to dotyka
gdy o pilnoæ kto go spyta
 czego Lew siê nauczy³...
...to docieknie  Ja Rokita.
Pech
Mam pecha  ¿ali³ siê malkontent
(bêd¹c przewiadczony)
¿e pod³apa³ HIV-a
od garbatej ¿ony.
Poet Jerzy
Miêdzy Chwinem a Mi³oszem
tomik wierszy jeden noszê
Jerzy  to przypadek rzadki 
zacne lubi mieæ  ok³adki.
Poetka Krystyna
Gdañskiej poetce imieniem Krystyna
z¹b m¹droci siê ci¹gle wyrzyna
miej¹ siê ch³opcy, miej¹ siê dziewczêta,
¿e Krystyna jest  nie wyr¿niêta...!
dzieñ dziecka
Szed³ z kliniki podpiewuj¹c
ginekolog Janek 
tra la  la  jutro jest Dzieñ Dziecka 
nie bêdzie skrobanek...!
holenderki
Nak³ada mi siê  holenderki meæki
i feminiderlandki rzadka fizjonomia
depresja  dylemat  w¹tpliwoci miewam
... co to jest  sodomia...
Tadeusz Buraczewski
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Ko³o SAR
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Pana Ziemniaka Przypadki na Polibudzie

Kamil Stefan Jasiak, student Wydzia³u Chemicznego
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Wspomnienie o Jerzym Smoleñskim

Konferencja u rektora Kopeckiego, styczeñ
1963 r. ( fot. S. Figlarowicz)

Odznaczenie ZSP dla starszego wyk³adowcy J. Smoleñskiego, pe³nomocnika rektora ds. m³odzie¿owych, wrêcza prezes RN ZSP S. Ciosek; marzec 1965, sesja sprawozdawcza UP ZSP (fot.
S. Figlarowicz).

C

holera, w tej g³owie to mi zosta³o
niewiele po tej okupacji. Smoleñski to by³ ten pierwszy kolega, którego
spotka³em przed bram¹ na Politechnice,
chyba po wyk³adzie ze statyki. Musielimy siê znaæ jeszcze z czasów przedwojennych. Gêba spuchniêta! Stawy u r¹k
i nóg spuchniête jak ga³ki, podobnie jak
u marynarzy na Helu, którzy zimowe po³owy odbywali bez rêkawic i mieli poodmra¿ane rêce. Mówi: jestem u siostry w Sopocie. Wydziela mi dziennie
jeden talerzyk kaszy. Wczoraj ma³y talerzyk, dzi by³ ju¿ wiêkszy, jutro  obieca³a  bêdzie jeszcze wiêkszy. A po tygodniu to mam dostawaæ z miski. Powiedzia³: cholera, czy ja w moim stanie
bêdê siê móg³ uczyæ.
On w czasie wojny pracowa³ u bambra. Jego ojciec by³ nauczycielem w
Sierpcu, no i aresztowali ich. Ojca jako pucili, jego nie. Przydzielili go do
Ostródy do ch³opa (tam gdzie siê koñ-

czy Kana³ Elbl¹ski), by³ u niego traktorzyst¹. I pierwsza rzecz jako studenta w
Gdañsku to zorganizowanie samochodu,
bo by³ ju¿ specjalist¹  z³o¿y³ z czêci
ca³kowicie w³asny samochód.
Jak do Ostródy przysz³y oddzia³y radzieckie, to wywieli go, razem z jego
bambrem, do kopalni wêgla brunatnego
za Moskw¹. I tak do pierwszego listopada 1945 wydobywa³ w b³ocie torf z
tym swoim bambrem. Razem wozili torf
taczkami do elektrowni. Pracowali bez
rêkawic, taczka ¿elazna, bez gum, na
desce, ¿eby siê nie lizga³a, i tak wozili
torf z wyrobiska do paleniska elektrowni. Jemu siê uda³o. Pomylili o jeden jego
numer i przez pomy³kê uszed³ z tego
obozu.
On by³ z mojego rocznika i mniej wiêcej w tym samym czasie skoñczylimy
In¿ynieriê L¹dowo -Wodn¹. O¿eni³ siê
potem ze swoj¹ by³¹ studentk¹, która
skoñczy³a nasz wydzia³. By³a m³odsza

prawie o pokolenie. U nas by³ w latach
60. prorektorem ds. studenckich (pe³nomocnikiem rektora ds. m³odzie¿owych.
Przyp. SF) . Zaproponowano mu zorganizowanie Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Koszalinie. Zosta³ jej pierwszym rektorem, by³ nim przez d³ugi okres czasu.
Najpierw mieszkali tam razem z ¿on¹,
potem ona wróci³a do Gdañska, on
mieszkanie koszaliñskie odst¹pi³ córce,
a sam zamieszka³ w Bratniaku szko³y,
której by³ rektorem. Potem wróci³ do
Gdañska. Zamieszka³ w osobnym pokoiku na skarpie za kocio³em i tam przed
jakim pogrzebem rozmawialimy ostatni raz. Mia³ dwóch synów i córkê Dobrochnê. Jeden syn by³ u nas asystentem w Katedrze Statyki.
Zbigniew Nowak
Emerytowany pracownik PG

Fr asz ki
Nowe jednostki miar
Bêd¹ nowe jednostki
Urz¹d Miar  popiera
KURWIK  zamiast dioptrii
i IQ  w Begerach.
Sen pra³ata Henryka Jankowskiego
Od Ba³tyku po Persk¹ Zatokê
Polska  mocarstwem wiata!
Jestemy od morza do morza 
spe³nia siê sen pra³ata.
Tadeusz Buraczewski
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Ko³o SAR
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