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undacja na rzecz Nauki Polskiej co
roku realizuje kilka programów stypendialnych i subwencyjnych skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez rozmaite formy
ich wsparcia Fundacja stara się możliwie
elastycznie reagować na najistotniejsze
potrzeby środowiska naukowego. Stypendia i subsydia, które oferuje, przyznawane są zawsze w trybie konkursu. Jednym z tych programów jest realizowany
od 1998 roku program MISTRZ polegający na przyznawaniu subsydiów profesorskich. Subsydium obejmuje imienne
stypendium laureata oraz środki, którymi może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je m.in. na
stypendia dla doktorantów i młodych
doktorów, na zakupy książek i czasopism,
aparatury, specjalistycznych programów
komputerowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział
w konferencjach, finansowanie krótkich
wyjazdów naukowych, organizowanie
seminariów.
Subsydia Profesorskie Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, powszechnie znanej
pod skrótem FNP, to forma wspierania
najaktywniejszych uczonych polskich,
która ma umożliwić Laureatom intensyfikowanie już prowadzonych badań lub też
podjęcie nowych, obiecujących kierunków badań. Program jest adresowany do
osób, których dotychczasowy dorobek
stanowi rękojmię właściwego wykorzystania środków i które potrafią skutecznie łączyć pracę naukową z kształceniem
młodej kadry. Subsydia przyznawane są
w ramach zamkniętego konkursu (na zaproszenie), co rok w innym obszarze nauki określanym przez Fundację. Te cztery
obszary nauki to:
• nauki humanistyczne i społeczne
(1998, 2002, 2006);
• nauki ścisłe (1999, 2003, 2007);
• nauki przyrodnicze (2000, 2004,
2008);
• nauki techniczne (2001, 2005, 2009).
Subsydia przyznawane są na okresy trzyletnie, w liczbie do 12 subsydiów
w każdym roku. Wysokość subsydiów
ustalana jest corocznie przez Zarząd Fundacji i podawana w programie wspiera-
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nia nauki oraz na jej stronie internetowej. Wysokość zawartego w subsydium
imiennego stypendium Laureata stanowiącego część kwoty subsydium określa
Zarząd Fundacji.
Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają tytuł naukowy profesora lub
stopień doktora habilitowanego i w roku
składania wniosku nie przekroczyły 60
roku życia oraz prowadzą aktywną działalność naukową, osiągają znaczące wyniki i posiadają grono współpracujących
z nimi obiecujących młodych wychowanków.
Jak widać z przedstawionego wyżej
zestawienia w roku 2009 konkurs programu MISTRZ adresowany jest do przedstawicieli nauk technicznych i w jego ramach przyznanych zostało 9 subsydiów,
każde w wysokości 450 tys. zł (150 tys.
zł rocznie).
Po tym przydługim może wstępie rzecz
najważniejsza. W tegorocznej edycji
konkursu przeprowadzonego w ramach
realizacji programu MISTRZ aż dwa subsydia zdobyli profesorowie Politechniki
Gdańskiej. Laureatami zostali profesor dr
hab. inż. Jacek Namieśnik z Katedry Chemii Analitycznej oraz profesor dr hab. inż.
Maciej Niedźwiecki z Katedry Systemów
Automatyki. Poprzedni podobny sukces Politechniki Gdańskiej miał miejsce
w roku 2001, kiedy Laureatami konkursu
MISTRZ zostali profesor Andrzej Czyżewski z Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu
oraz profesor Michał Mrozowski z Katedry Techniki Mikrofalowej i Telekomunikacji Optycznej.
Niezależnie od całokształtu działalności naukowej każde Subsydium Profesorskie jest związane z konkretnym, realizowanym przez Laureata tematem. W tym
roku razem subsydia zostały przyznane za
działalność, której wynikami są New procedures for environmental analytics and
studies of functional food w przypadku
profesora Jacka Namieśnika oraz New
approach to active noise and vibration
control w przypadku profesora Macieja
Niedźwieckiego.
Uzasadnienie wyboru Zarządu FNP
z jednej strony jest bardzo łatwe i proste,
a z drugiej bardzo trudne. Łatwe z tego
powodu, że profesor Jacek Namieśnik

Jacek Namieśnik

Fot. Krzysztof Krzempek

po prostu spełnia wszystkie wymogi
i kryteria, które Zarząd Fundacji stawia
kandydatom. A poprzeczka sięga bardzo
wysoko. Nie zmienia to faktu, że profesor Jacek Namieśnik przekracza ją z łatwością. Dlaczego trudno? Na przedstawienie wszystkich osiągnięć Laureata po
prostu brak miejsca na łamach „Pisma
PG”. Pewną formą suchej syntezy, ilustracją Jego osiągnięć mogą być czyste liczby.
Niech one przemówią:
1. W latach 1994–2009 wypromował 36
doktorów;
2. Ilość publikacji: 295;
3. Sumaryczna wartość współczynnika
wpływu: 548,8;
4. Liczba cytowań (bez autocytowań):
1643;
5. Współczynnik Hirscha: 22;
6. Autorstwo lub współautorstwo 8 książek i podręczników;
7. Autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w książkach lub podręczniach:
12;
8. Patenty i zgłoszenia patentowe: 12.
Do tego trzeba doliczyć obowiązki
kierownika Katedry Chemii Analitycznej.
Należy tu dodać, że nie licząc samego
Laureata, 7 pracowników tej Katedry
uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 5 osób otrzymało tytuł
naukowy profesora. W chwili obecnej
profesor Jacek Namieśnik sprawuje opiekę naukową nad 16 słuchaczami Studium
Doktoranckiego. Warto jeszcze by dodać,
że jest członkiem Rad i Kolegiów Nauko-
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wych 13 czasopism naukowych i wydawnictw. A do tego wszystkiego dodać
należy obowiązki Prodziekana (1990–
1993, 1993–1996) i Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
(1996–1999, 1999–2002, 2005–2008,
2008–2012).
Nikogo zatem, nie może dziwić liczba nagród i wyróżnień, które otrzymał
profesor Jacek Namieśnik. Nie sposób
wszystkich wymienić. Te najważniejsze,
o których należy jednak pamiętać i które
warto wymienić to:
1. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska

im. Jana Heveliusa za osiągnięcia
w dziedzinie nauk ścisłych – 2001;
2. Medal im. prof. W. Kemuli Przyznany
przez Zarząd Główny PTCh za wybitne
osiągnięcia w chemii analitycznej –
2007;
3. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za
wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie inżynierii środowiska – 2007.
Wszyscy cieszymy się sukcesem profesora Jacka Namieśnika. Jest to Jego sukces osobisty, jest to sukces Jego zespołu
naukowego, sukces Katedry Chemii Ana-

Laudacja prof. Mariana Rojka podczas nadania
stopnia i godności doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. Piotrowi Kowalikowi dn. 06. 10. 2009 roku*

Wręczenie dyplomu doktora honoris causa

E

minencjo, Księże Kardynale, doktorze
honoris causa naszego uniwersytetu,
Ekscelencje, Księża Biskupi, Magnificencjo, Panowie Rektorzy, Wysoki Senacie,
Szanowny Panie Profesorze, Czcigodni
i Dostojni Goście in gremio!
Ogromny to dla mnie honor, zaszczyt
i wyróżnienie, że to właśnie ja mogę
Państwu przybliżyć sylwetkę głównego

* O Jubileuszu prof. Piotra Kowalika czytaj
w „Piśmie PG” 8/2009

Fot. T. Lewandowski

bohatera dzisiejszej uroczystości. Moim
zadaniem jest bowiem wygłoszenie Laudatio, czyli Elogium – zgodnie ze starą
uniwersytecką tradycją – wygłoszenie
mowy pochwalnej sławiącej Uczonego,
Jego dzieło, dokonania i zasługi. Zadanie,
które mi powierzono, jest zarazem zaszczytne i niełatwe, bo jak w tak krótkim
czasie, jakim dysponuję, ukazać dorobek
życia Uczonego, na który składa się blisko
50 lat twórczej pracy. Dzieło naukowe
Profesora Piotra Jana Kowalika, w tym
Jego dokonania badawcze, Jego osiągnię-
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litycznej i sukces Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej.
Na zakończenie warto dodać, że
wśród laureatów wszystkich konkursów programu MISTRZ chemicy zawsze
stanowią liczną grupę. W tym roku MISTRZAMI zostali również profesor Paweł
Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego
oraz profesor Juliusz Pernak z Politechniki Poznańskiej, a w roku 2003 wśród 12
laureatów znalazło się aż 6 chemików.
Wacław Grzybkowski,
Wydział Chemiczny

cia dydaktyczne, Jego zasługi w kształceniu kadr naukowych, Jego działalność
organizacyjna w polskich i zagranicznych
uczelniach oraz instytucjach naukowych
są ogromne. Większość podstawowych
informacji o Profesorze znajdą Państwo
w oficjalnym biogramie Kandydata do tytułu doktora honoris causa naszego uniwersytetu, który wszyscy otrzymaliśmy.
A cokolwiek nowego zostanie powiedziane i tak blednie wobec krajowego i międzynarodowego znaczenia badań Pana
Profesora, wybitnego specjalisty z zakresu agro- i ekohydrologii, gospodarki
wodnej, fizyki gleb i gruntów, inżynierii
sanitarnej, inżynierii środowiska i inżynierii ekologicznej.
Większość z nas tu obecnych doskonale zna działalność i osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i popularyzatorskie Pana
Profesora, ale pozwolę sobie w skrócie
przypomnieć niektóre ich aspekty. Będzie to zatem, laudacja koncepcji i sukcesu naukowego, aktywności i stałego,
twórczego, operatywnego działania.
Moje wystąpienie będzie również wyrazem szacunku i podziwu.
Na początku krótki życiorys: Prof. zw.
dr hab. inż. Piotr Jan Kowalik urodził się
7 września 1939 roku w Opactwie koło
Kozienic. Studia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej w roku 1961 jako magister
inżynier urządzeń sanitarnych. W tym
samym roku, bezpośrednio po studiach,
Pan Profesor rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, której to uczelni pozostał
wierny aż do przejścia na emeryturę
w roku bieżącym. W roku akademickim
1961/62 odbył studia eksternistyczne na
podyplomowym Studium Urbanistycznym przy Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 45 lat temu – proszę
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Gratulacje dla żony Barbary
Fot. T. Lewandowski

zapamiętać tę datę – odbył półroczny
staż zawodowy w ówczesnej Katedrze
Budownictwa Wodnego ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, której to katedry kierownikiem był wówczas
prof. Jan Wierzbicki. Po tych 45 latach –
w zupełnie innej roli – wraca na tę samą
uczelnię. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa wodnego
uzyskał na macierzystej uczelni w roku
1967, a stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie gospodarki wodnej zdobył na tej samej uczelni
w roku 1972. Tytuł profesora nadzwyczajnego został Mu nadany w 1979 roku,
a profesora zwyczajnego w roku 1988.
W latach 1968–69 odbył studia podyplomowe z dziedziny gleboznawstwa w Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen
w Holandii. Przez cały czas pracował na
Wydziale Budownictwa Wodnego (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej). Był w tym
okresie (w latach 1983–2005) kierownikiem Katedry Inżynierii Sanitarnej.
Niezmiernie trudno jest – przy tak
wszechstronnej i bogatej działalności –
wymienić główne kierunki aktywności
naukowej Profesora. Zgodnie ze swoją
wiedzą oraz wedle mej subiektywnej
oceny, spróbuję podzielić ja na trzy grupy
według cezury czasowej i geograficznej.
Mimo wspominanej już „wierności” swojej uczelni, na początku lat 70. ubiegłego
wieku Pan Profesor Piotr Kowalik rozpoczął współpracę z ośrodkami zagranicznymi. Dekada tych lat, to głownie pobyty
w Holandii, gdzie wieloletnie badania na
tamtejszych polderach pozwoliły Profesorowi opracować teorię natleniania
gleb, stworzenie systemu dynamiki uwilgotnienia gleb i wzrostu roślin. W okresach powrotu do kraju twórczo adaptował swoje teorie na rodzime poldery
Żuław i rozpoczął oraz rozwinął badania
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dotyczące polderowej gospodarki wodnej na Żuławach delty Wisły. W tej dziedzinie jest do dzisiaj największym w kraju
autorytetem. Dekada lat 80. to głównie
współpraca z placówkami naukowymi
w Szwecji (szczególnie z Uniwersytetem
Rolniczym w Uppsali), gdzie prowadzono
prace nad energetycznym wykorzystaniem biomasy wierzb szybkorosnących.
Najważniejszym efektem tej współpracy
było opracowanie i wdrożenie do praktyki symulacyjnych programów komputerowych wzrostu plantacji wierzby
energetycznej. Kolejne lata to przede
wszystkim pobyty w Danii, gdzie Profesor zajmował się głównie oczyszczaniem
ścieków w systemach hydrofitowych.
Profesor Piotr Kowalik opublikował
ponad 350 prac naukowych, w tym wiele książek, podręczników i monografii
we Włoszech, Holandii, Szwecji, Indiach
i USA. Indeks cytowań w ostatnich kilku
latach znacznie przekroczył 500 pozycji. Od roku 1970 Profesor Kowalik jest
członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma
„Agricultural Water Management” wydawanego w holenderskim Elsevier Publishing. Spośród wielu opublikowanych
prac wymienię w tym miejscu moim zdaniem najważniejsze (w porządku chronologicznym):
• Analiza wpływu melioracji wodnych
na natlenienie gleb (1971);
• Zarys fizyki gruntów (1973, 2007);
• Podstawy teoretyczne agrohydrologii
Żuław (1976);
• Simulation of field water use and crop
yield (1978);
• Energy forestry modeling – growth,
water relations and economics
(1988);
• Obieg wody w ekosystemach lądowych (1995);
• Ochrona środowiska glebowego
(2001);
• Polderowa gospodarka wodna na Żuławach delty Wisły (2001).
Profesor Piotr Kowalik wypromował
18 doktorów, w tym dwóch cudzoziemców: w roku 1991 obywatela Syrii na Uniwersytecie Aleppo i w roku 2003 obywatelkę Szwecji na Uniwersytecie Rolniczym
w Uppsali. Pierwszego doktora Profesor
wypromował w roku 1975, a ostatniego
dotychczas – bo nie mam wątpliwości
znając Profesora, że nie w ogóle – w roku
2007. I w tym miejscu proszę mi pozwolić na smutną refleksję. Jednym z wypromowanych przez profesora doktorów

(w roku 1982) był Ś.P. prof. Tomasz Brandyk z SGGW w Warszawie, także doktor
honoris causa naszego Uniwersytetu,
który nagle i niespodziewanie odszedł
od nas wiosną tego roku. Tenże profesor
Brandyk, szósty z kolei doktorant Pana
Profesora, był jednym z trzech recenzentów wniosku o nadanie Profesorowi
Kowalikowi tytułu doktora honoris causa – niestety dzisiejszej uroczystości nie
doczekał. Scenariusz takiej „pętli pokoleniowej” mogło napisać tylko życie.
Profesor Piotr Kowalik pracował na
wielu uczelniach zagranicznych, głównie
we Włoszech (Florencja, Turyn, Palermo), Niemczech (Berlin), Szwecji (Uppsala), Francji (Grenoble), Danii (Roskilde),
Finlandii (Helsinki) i Wielkiej Brytanii
(Cardiff).
Spośród wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych wspomnę tylko
o dwóch – moim zdaniem – najważniejszych. Profesor Kowalik jest pierwszym
laureatem Światowej Nagrody Edukacji
Ekologicznej SETAC wręczonej na Kongresie Ekochemii i Ekotoksykologii w Lizbonie w roku 1993. W roku 2005 Profesor otrzymał Nagrodę Bertebosa, zwaną
powszechnie „rolniczym” Noblem. Ponieważ nagroda to szczególna, pozwolę
sobie o niej słów kilka powiedzieć. Fundacja BERTEBOS została założona w roku
1994 przez Olafa i Ritę Stenström. Celem
fundacji jest wspieranie edukacji i badań
naukowych w ekologii, weterynarii, genetyce oraz w przemyśle spożywczym.
Nagroda Bertebosa przyznawana jest co
dwa lata na wniosek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Rolniczych i Leśnych.
Uroczysta ceremonia wręczenia tej nagrody laureatom przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa odbywa się zawsze 28
stycznia w Sztokholmie. Profesor Kowalik odebrał tę prestiżową nagrodę z rąk

Wykład inauguracyjny roku akademickiego
2009/2010 w Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu
Fot. T. Lewandowski
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księżnej Liliany, ciotki króla szwedzkiego,
który w tym czasie przebywał w rejonach
dotkniętych klęską żywiołową. Księżna
Liliana uważana jest za trzecią osobę
w hierarchii szwedzkiej rodziny panującej. W oficjalnym uzasadnieniu napisano:
„za wybitne interdyscyplinarne badania
naukowe, dotyczące gospodarowania
wodą w rolnictwie, za pionierskie badania i wdrożenia dotyczące oczyszczania
ścieków na złożach trzcinowych, a także
energetycznego wykorzystania plantacji
wierzbowych jako odnawialnych źródeł
energii”. Na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Bertebosa znaleźć można
nazwiska wszystkich dotychczasowych
laureatów. Oprócz jedynego do tej pory
Polaka – Profesora Kowalika – figurują
tam nazwiska dwóch Anglików, jednego
Szwajcara, jednego Duńczyka, jednego
Niemca i tegorocznego laureata pochodzącego z USA. Przy wszystkich nazwiskach podano jednozdaniowe określenie
obszaru badań. Przy nazwisku Profesora
Kowalika napisano „czynnik wodny w rolnictwie”. Nie wiem, kto jest autorem
tego hasła: czy Pan Profesor, czy administrator strony, ale czy może być lepsze
uzasadnienie, że Uczony przez całe życie
związany z politechniką otrzymuje tytuł
doktora honoris causa na uczelni rolniczej? Pytanie jest oczywiście retoryczne.
Swoje siły twórcze Profesor Kowalik
inwestował nie tylko w badania naukowe i pisanie pionierskich prac, ale także
w działalność organizatorską i społeczną. Zacznę od działalności w strukturach Polskiej Akademii Nauk. W latach
1972–2008 był przewodniczącym Komisji Gospodarki Wodnej Żuław delty
Wisły Oddziału PAN w Gdańsku, w latach 2002–2007 pracował w komitecie
problemowym „Człowiek i Środowisko”
przy Prezydium PAN, a od roku 2008
w Komitecie Gospodarki Wodnej. Pracował i pracuje w komitetach naukowych: Inżynierii Środowiska (przy Wydziale VII Nauk
o Ziemi i Nauk Górniczych PAN), Melioracji i Inżynierii Środowiska Wiejskiego
(przy Wydziale V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN), Inżynierii
Lądowej i Wodnej (przy Wydziale IV Nauk
Technicznych PAN, gdzie jest członkiem
Prezydium Komitetu od roku 2008). Jest
członkiem rad naukowych Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie oraz Instytutu
Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.
Profesor Piotr Kowalik jest członkiem
Światowej Organizacji Leśnej IUFRO (zastępca przewodniczącego sekcji) oraz

był w latach 1995–2000 światowym koordynatorem sekcji hydrologii leśnej tej
organizacji, a także jest ekspertem Unii
Europejskiej w dziedzinie odnawialnych
źródeł energii i ochrony środowiska.
W latach 1979–2002 był zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Wychowania
Studentów Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bierze czynny udział
w pracach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: jest wiceprzewodniczącym
Rady Programowej Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy i Starbieninie. Jest członkiem Rady Naukowej
Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, w latach
2005–2007 był przewodniczącym Zespołu ds. Strategii Rewitalizacji Żuław delty
Wisły przy urzędach marszałkowskich
województw pomorskiego i warmińskomazurskiego, w latach 2004–2009 Rady
Naukowo-Społecznej Leśnych Kompleksów Promocyjnych Lasów Oliwsko-Darżlubskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Gdańsku.
Zbliżając się do końca mojego wystąpienia pragnę nieco „odbrązowić” sylwetkę Profesora i przedstawić w dwóch
zdaniach inne Jego osiągnięcia. W okresie studiów, pod koniec lat 50. i na początku 60. XX wieku, Profesor Kowalik
był m.in. skarbnikiem Klubu Jazzowego
przy Klubie Studentów Wybrzeża „Żak”
oraz
przewodnikiem
turystycznym
w Akademickim Klubie Turystycznym.
Od roku 1963 do dzisiaj jest szczęśliwym
współmałżonkiem, obecnej tutaj, Barbary Sęp-Kowalikowej, dr. n. medycznych,
specjalisty psychiatrii, z którą wychował
dwie córki: Katarzynę i Krystynę, a teraz
wspólnie cieszą się obecnością w domu
i rozpieszczają pięcioro wnucząt: Łukasza, Macieja, Zosię, Jana i Mateusza.
W zakończeniu tej laudacji powinienem zwyczajowo zacytować fragmenty
trzech jednoznacznie pozytywnych recenzji dorobku Profesora. Proszę mi wybaczyć, ale ze względu na brak czasu nie
zrobię tego.
Często w takich chwilach zadajemy
sobie pytanie: dla kogo to większy zaszczyt i kto więcej zyskuje – Uczelnia, bo
dołączyła do galerii swoich Honorowych
Doktorów kolejnego, wybitnego Uczonego, czy może ów Uczony, bo zyskał
najwyższą akademicką godność? Jestem
głęboko przekonany, że w tym przypadku
satysfakcja obu stron będzie jednakowa,
pełna i uzasadniona.
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Szanowni Państwo!
Podsumowując tak oto przedstawiam
Państwu Kandydata do tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
• uczony o wielkim autorytecie i znakomity propagator nauki;
• autor pionierskich monografii i artykułów, prekursor badań naukowych
w zakresie inżynierii ekologicznej
i modelowania ruchu wody w glebie;
• niestrudzony, wybitny organizator;
• przyjaciel Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
I wreszcie na sam koniec. W naszym
środowisku niektórzy powiadają, że uczonym w karierze akademickiej się bywa.
Ale prawdą jest też, iż bywają uczeni,
którzy są nimi już od chwili pierwszych
swoich poczynań, pierwszych pomysłów,
pierwszych publikacji. Pan Profesor Kowalik niewątpliwie do tego grona należy.
Konsul w starożytnym Rzymie podczas
przekazywania urzędu swojemu następcy mówił: „Zrobiłem co należało, niech
inni zrobią to lepiej”. Pan Profesor Piotr
Jan Kowalik zrobił na pewno znacznie
więcej niż należało, a zrobi jeszcze dużo
więcej.
Ad multos annos Drogi Profesorze!

Zakończenie uroczystości i przejście z JM Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Romanem Kołaczem na tle wypełnionej auli
Fot. T. Lewandowski
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http://pbc.gda.pl,

czyli najlepszy projekt strony internetowej
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Laureaci konkursu: Paulina Krauza i Jacek Ryń.

P

aulina Krauza i Jacek Ryń są zwycięzcami konkursu na logo i projekt graficzny strony internetowej Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej. Symbolem nowoczesnej biblioteki tworzonej przez wiele pomorskich instytucji nauki i kultury będzie
książka zaklęta w symbolice kodu kreskowego w kolorach używanych we wzornictwie kaszubskim. Już dziś zapraszamy na
http://pbc.gda.pl
Na konkurs ogłoszony przez Biblioteką Główną Politechniki Gdańskiej nadesłano 38 projektów. – Nadeszło wiele
ciekawych prac, zresztą siedem z nich
wyróżniliśmy – tłumaczy Michał Kontek,
kierownik projektu Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej. – Kłopot w tym, że nie wszystkie na przykład logotypy nadawały się,
by je pokazywać w małym formacie, a to
przecież często będzie potrzebne.
Wygrała propozycja Pauliny Krauzy,
studentki V roku architektury na Politechnice Gdańskiej i Jacka Rynia, studenta V roku wzornictwa przemysłowego na
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Paulina i Jacek razem tworzą grupę
projektową razy2 (www.razy2.pl). Pod
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Fot. Krzysztof Krzempek

obecną nazwą funkcjonują od października 2008 roku, lecz wspólne projektowanie rozpoczęli już dwa lata wcześniej.
Działają w szerokim obszarze projektowania, od architektury po biżuterię.
Zostali zauważeni w konkursach organizowanych m.in. przez OSRAM, Invest
Komfort, „Architektura-Murator”.
Dwa lata temu na przykład brali
udział w konkursie architektonicznym
wydawnictwa „Murator” pod hasłem
„Akupunktura miasta”. Przedstawili
wówczas Bulwar Nadmorski w Gdyni
jako supermarket pięknych krajobrazów,
w którym pojawił się autentyczny wózek sklepowy. Otrzymali wyróżnienie.
W 2008 roku uczestniczyli w targach Designers’Open 08 w Lipsku w Niemczech,
a w minionym roku wystawiali swoje
projekty na Gdynia Design Days.
– Główną ideą [przy tworzeniu logotypu – dop. red.] było przedstawienie
symbolu wiedzy jakim jest książka, z połączeniem symboliki regionalnej Pomorza w sposób nowoczesny. Dlatego też
do projektu wykorzystano kolory wzorów
kaszubskich. Dla podkreślenia współczesnego charakteru użyto wzoru kodu
kreskowego. Całość została opatrzona
nazwą „pomorska_biblioteka_cyfrowa”,
a dzięki użyciu podkreślników uzyskano
skojarzenie z wirtualną rzeczywistością –

tak brzmi interpretacja autorów zwycięskiego projektu.
Dyrekcja biblioteki nie kryje zadowolenia z wyników konkursu na logo i projekt
graficzny PBC. – Cennym okazało się nie
tylko połączenie dwóch pierwiastków –
damsko-męskiego przy tej realizacji, ale
także współpraca studentki uczelni technicznej i studenta uczelni artystycznej
– uśmiecha się Bożena Hakuć, dyrektor
Biblioteki Głównej na Politechnice Gdańskiej. – Bardzo ciekawe jest także współgranie tylu wątków skojarzeniowych.

Schemat strony głównej Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej został dostosowany do układu i zawartości przykładowej
platformy biblioteki cyfrowej, dostępnej pod adresem http://dlibra.psnc.pl/
demo/dlibra.
Prace wyróżnione w konkursie można obejrzeć pod adresem http://www.
bg.pg.gda.pl/?cont=wystawapbc.
Dyrektor Bożena Hakuć podkreśla, że
Pomorska Biblioteka Cyfrowa przystąpiła do Federacji Bibliotek Cyfrowych,
a stamtąd prawdopodobnie już na wiosnę będzie dostępna także w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej – Europeana.
Niezmiernie istotne jest również to, że
PBC cały czas się rozrasta, bo do projektu
przystępują kolejne instytucje pragnące
udostępnić swoje zbiory. Ostatnio – Europejskie Centrum Solidarności, Biblioteka Miejska w Gdyni oraz Morski Instytut
Rybacki.

Liczby
Do zeskanowania jest prawie 10 milionów stron, co wymaga czasu i przestrzeni dyskowej.
93 264 832 stron
1 790 492 TB
151 037 dni
413 lat
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Ćwierć miliona polskich
obiektów cyfrowych w Europeanie!
Od 11 grudnia 2009 roku w ramach
Europejskiej Biblioteki Cyfrowej – Europeana dostępne są zasoby kilkudziesięciu polskich bibliotek cyfrowych, które
skupione są wokół Federacji Bibliotek
Cyfrowych sieci PIONIER. Zasoby te obejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych
udostępnionych przez kilkaset instytucji kultury i nauki z całej Polski. Wśród
nich znajdują się zarówno cenne skarby
naszego dziedzictwa narodowego, jak
i ciekawe regionalia czy współczesne publikacje naukowe i edukacyjne. Zdecydowana większość publikacji dostępna jest
dla wszystkich Internautów bez żadnych
ograniczeń.

Pierwsze publikacje
na http://pbc.gda.pl
Budowa Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej już trwa. Ambitny projekt przewiduje zeskanowanie na przestrzeni trzech
lat ponad miliona stron dokumentów
i obiektów niepiśmiennicznych. Idea
jest taka, aby udostępnić w Internecie
wszystkie zasoby biblioteczne regionu,
ale także zbiory muzealne i innych placówek kulturalnych województwa. Na dziś
wiadomo, że na digitalizację oczekuje
prawie 100 mln stron, co oznacza pracę
na 413 lat.
Niedługo na stronie internetowej
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej będzie
można zapoznać się z pierwszymi zdigitalizowanymi dziełami. Każdy z partnerów
projektu wytypował tytuły, które powinny zostać udostępnione w pierwszej kolejności i są to m.in.:
• Dzieła Arystotelesa z kolekcji Bonifacio Biblioteki Gdańskiej PAN;
• Podręcznik chirurgii słynnego polskiego lekarza Ludwika Rydygiera,
wydany nakładem własnym autora
z 1884 roku;
• Lekarstw rozmaitych doświadczenie,
rok 1713, ze zbiorów biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
• Regionalia z kolekcji biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, np. Osadnictwo niemieckie w Prusach Wschodnich z 1934 roku;
• Upadek gospodarczy Prus Wschodnich, Jana Antoniego Wildera;
• Dzieła tematycznie związane z Gdańskiem i jego historią ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej
m.in. Geschichte der Stadt Danzig,
Paula Simona, 1913 r., w III tomach
i Der Danziger Maler Hermann Hahn.
Zapraszamy na http://pbc.gda.pl

Logo pomorskiej biblioteki cyfrowej

Oferta Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej
Po niedostępne na co dzień skarby
pomorskich bibliotek i archiwów każdy
będzie mógł niebawem sięgnąć bez ograniczeń i zupełnie za darmo w Pomorskiej
Bibliotece Cyfrowej. Oto niektóre z dzieł,
które zamierzają udostępnić wymienione placówki:
• Politechnika Gdańska
3 wydawnictwa Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesselschaft Danzig)
3 zapiski meteorologiczne z XVIII
i XIX wieku
3 zbiór starych druków dawnej biblioteki Technische Hochschule
3 pierwsze kompletne drukowane
wydanie dzieł Woltera
• Uniwersytet Gdański
3 zbiór starych druków tzw. gedanianów, dzieła gdańskich uczonych.
3 unikalne materiały rękopiśmienne
o charakterze regionalnym.
3 atlasy i mapy starodruczne Pomorza
i Prus oraz zabytkowe plany Gdańska.
3 zbiór widoków i rycin przedstawiających zabytkowe budowle Gdańska
z XVII-XX w.
• Biblioteka Gdańska PAN
3 kolekcja inkunabułów
3 spuścizna J. B. Bonifacia
3 muzykalia włoskie
3 atlasy morskie
3 polonica XVI–XVIII w.
3 dzieła Heweliusza
3 druki masońskie
3 biblioteka Jana Uphagena
3 kolekcja z kościoła NMP w Gdańsku
3 zbiory czasopism z XVII–XIX w.
3 teatralia
• Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej
3 spuścizna rodziny Majkowskich,
F. Fenikowskiego, J. Rompskiego
3 list Hieronima Derdowskiego
3 dokumenty Jakuba Wejhera, autograf Króla Jana Kazimierza
3 starodruki z XVI-XVIII wieku

3 rękopis Gramatyki Kaszubskiej,
F. Lorentza
3 pierwodruki wydawnictw zwartych
(F. Ceynowa, H. Derdowski, J. Karnowski, A. Majkowski)
3 obrazy, rzeźby, ceramika i inne artystyczne i regionalne obiekty
3 zdjęcia i pocztówki
3 mapy z XVII-XIX wieku
3 czasopisma: „Szkoła Narodowa”,
„Pielgrzym”, „Gryf”, „Gazeta Kaszubska”, „Dróżba”, „Klëka”, „Mittelungen
des Vereins fur Kaschubische Volkskunde”, „Gazeta Kartuska”
• Akademia Sztuk Pięknych
3 czasopisma związane ze sztuką,
lata 1900–1939
3 obiekty niepiśmiennicze dokumentujące życie artystycznego środowiska
gdańskiego
• Gdański Uniwersytet Medyczny
3 starodruki z dziedziny medycyny
i farmacji, botaniki, chemii, zoologii,
dokumenty życia społecznego
3 część zbiorów „Bibliothek des
arztlichen Vereins zu Danzig”
• Akademia Morska
3 zbiory Sali Tradycji, dokumentacja
związana z działalnością Akademii
Morskiej od roku 1920
• Akademia Muzyczna
3 rękopisy i kopie utworów kompozytorów Pomorza, Stare druki, druki
muzyczne polskie i polonica z XIX w.
i pocz. XX w., DŻS
3 dokumenty dźwiękowe
• Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu
3 zbiór książek przedwojennych
z zakresu kultury fizycznej, komplety
roczników czasopism sportowych
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku i Słupsku
3 starodruki datowane od końca XVI
w. (książki, encyklopedie i publikacje
z XIX i XX w.), DŻS

Zuzanna Marcińczyk
Biuro Prasowe
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Mały wielki człowiek

Lucjan Bokiniec

L

Fot. Krzysztof Krzempek

ucjan Bokiniec, przez przyjaciół nazywany Luckiem, był postacią nietuzinkową dzięki czemu wywarł olbrzymi
wpływ nie tylko na swoje otoczenie, ale
także na Trójmiasto i całą Polskę. Mały
wielki człowiek, Napoleon polskiego
kina, przezwiska brzmiące może trochę
patetycznie, ale oddające podziw, jakim
obdarzali go ludzie, z którymi się spotykał i współpracował. Urodził się w 1935
roku w Turośni Kościelnej nad Jeziorem
Rozgnój na Białostocczyźnie. Nazwisko
być może pochodzi od sąsiedniej wsi
Bokiny, należącej od 1805 roku do matki Zygmunta hr. Krasińskiego, Maryanny
Urszuli z książąt Radziwiłłów, a od 1822
roku do samego Zygmunta Krasińskiego. Po wojnie rodzina przenosi się do
Białegostoku, gdzie Lucek w 1953 roku
kończy z wyróżnieniem Szkołę Ogólnokształcącą Męską stopnia licealnego nr
2. Był świetnym matematykiem i jeszcze
przed maturą na polecenie dyrektora
szkoły, nauczyciela matematyki, podczas
jego choroby przygotowywał swoją klasę
do matury. Znalazł się, w związku z tym,
nawet na łamach „Życia Białostockiego”
z 27.05.1953 roku. Oto krótki fragment:
Lucjan Bokiniec – jedyny „piątkowicz”
z matematyki prowadzi wykład tak fachowo, jakby już stał na katedrze i miał
prawo sypać dwóje i nagradzać piątkami. Cierpliwie „ciągnie za uszy” słabszych
z matematyki i dodaje im otuchy, że
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wynik egzaminu przecież tylko od nich
zależy. Po zdaniu matury jako laureat
olimpiady matematycznej miał prawo
bez egzaminu wybrać sobie dowolny
kierunek studiów. Wybiera Wydział Łączności na Politechnice Gdańskiej i w ten
sposób w 1953 roku przyjeżdża do Gdańska, z którym związany będzie do końca
życia. Nie tylko studia zaprzątają mu głowę. Już wtedy był aktywnym uczestnikiem życia studenckiego interesując się
głównie teatrem i filmem. Jego rola dla
życia studenckiego jest nie do przecenienie. Nie jest przypadkiem, że wszedł
w skład pierwszego studenckiego parlamentu na PG w kadencji 1957/1958. Podobno fascynacja kinem rozpoczęła się
od obejrzenia na drugim roku Wakacji
Pana Hulot Jacques’a Tati, ale wysoko sobie cenił z tego okresu także zwariowana
radziecką komedię Świat się śmieje. Lucek nieomylnie wyczuł jak ważną rolę w
kulturze może pełnić ta forma przekazu.
Był to też okres, w którym po śmierci Stalina nastąpiło pewne ożywienie w życiu
kulturalnym i społecznym. Budziły się
nadzieje na szerszy dostęp do światowej
kultury, do tej pory ograniczany przez
państwowa cenzurę. Nie wystarczały już
programowo i ideowo jedynie słuszne
filmy radzieckie oraz wyprodukowane

Legitymacja poselska L. Bokińca z pierwszej
kadencji parlamentu
reprod. Jerzy Kulas

w innych krajach, tzw. demokracji ludowej. Widzowie oczekiwali czegoś więcej.
Zresztą ożywienie dotyczyło nie tylko
kina, ale także teatru, kabaretu i innych
dziedzin życia. Powstaje Teatr Kabały,
Teatrzyk Bim-Bom, Teatrzyk Rąk Co To,
działa Cyrk rodziny Afanasjew i Teatrzyk
„Tralabomba” oraz wiele innych inicjatyw. Na tym żyznym gruncie przemian
na wiosnę 1955 roku powstaje pomysł
utworzenia Dyskusyjnego Klubu Filmowego Studentów i Młodej Inteligencji.
Oficjalnie DKF został powołany 11 grudnia 1955 roku na spotkaniu w Grand Hotelu w Sopocie, a Lucjan Bokiniec był jednym z pomysłodawców oraz członków
założycieli i pierwszym kierownikiem
organizacyjnym. Przypomnijmy, że Lucek
miał wtedy 20 lat. Pierwszym prezesem
został Jerzy Jaroszka, podobno za karę,
że się spóźnił. Kilka tygodni wcześniej
podobny klub powstał w Warszawie przy
tygodniku „Po prostu” (później DKF „Zyg-

Spotkanie po premierowym pokazie filmu „Popiół i diament” A. Wajdy. Od prawej: Zbyszek
Cybulski, Andrzej Wajda, pierwszy z lewej: Lucjan Bokiniec
Fot. Zygmunt Grabowiecki
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Przygotowanie Polskich Debiutów Filmowych, Żak 1971

zakiem”), a więc gdański klub był drugim
w Polsce, ale najstarszym działającym
bez przerwy do dzisiaj. Pierwsza klubowa
projekcja odbyła się w kinie „Zetempowiec” (później „Znicz”, a obecnie kościół
zielonoświątkowy) 22 stycznia 1956 roku
wyświetlono Cud w Mediolanie Vittorio
de Sica, prelekcję przed filmem wygłosił
Bogusław Kobiela, a dyskusję prowadził
Zbigniew Cybulski. Lucjan odpowiadał za
stronę organizacyjną imprezy, jak też za
organizację późniejszych pokazów i imprez. Ponieważ nie było jeszcze oficjalnego zezwolenia władz partyjnych na afiszu
figurował animowany radziecki Konik
Garbusek, ale Lucjan użył fortelu wykupując wszystkie bilety na ten poranek
i organizując pokaz DKF-u. Musiał nawet
wymyśleć scenariusz dyskusji. Zresztą
dyskusja i tak toczyła się swoim torem.
Na niespodziewane pytanie z sali: A niby
dokąd to ci bohaterowie filmu polecieli na miotłach? (ostatnia scena filmu),
Zbyszek Cybulski rozładował napięcie
wyjaśniając, że odlecieli do krainy szczęśliwości, zgodnie z napisem na ekranie,
a kierunek wyraźnie był wschodni. Od tej
pory DKF działa nieprzerwanie do dzisiaj.
Zapoczątkowana tradycja wprowadzających prelekcji oraz dyskusji po filmie
przetrwała wiele lat. Dyskusje bywały
czasami bardzo krytyczne pod adresem
twórców, w przypadku polskich twórców
często obecnych na projekcji, a prawie
zawsze przenosiła się do sali kawiarnianej „Żaka”. Na początku działalności klubu wydawano też własne pismo „Nasz

Fot. archiwum L. Bokińca

Ekran”, które za zezwoleniem cenzury
było nawet sprzedawane w kioskach. Lucjan został prezesem klubu w 1958 roku
i pełnił tę funkcję do 1973 roku. Po kilku
projekcjach w kinie „Zetempowiec” DKF
przeniósł się do kina „Polonia” w Sopocie. Po otrzymaniu w listopadzie 1957
roku przez studentów gmachu, w którym przed II wojną urzędował Wielki
Komisarz Ligi Narodów i powstaniu Klubu Studentów Wybrzeża „Żak”, DKF był
pierwszym klubem, który zaczął w nim
funkcjonować, a Lucjan Bokiniec wszedł
do Rady Klubu „Żak”. Od 1967 roku klub
przyjął nazwę DKF „Żak” im. Zbyszka Cybulskiego. Ważną sprawą było pozyskiwanie filmów, które oficjalnie nie były
dostępne na polskich ekranach. Bardzo
cenną była dobra współpraca Lucjana
z Centralnym Archiwum Filmowym oraz
przyjaźń z Antonim Bohdziewiczem,
dziekanem łódzkiej „filmówki”. Lucjan
zaimponował mi także swoją zaradnością w zdobywaniu filmów z ambasad czy
z „Batorego”. Oficer kulturalno-oświatowy z „Batorego”, jednocześnie członek
DKF-u, pisarz marynista Edward Obertyński, dysponował pewną kwotą na zakup
dla potrzeb transatlantyku filmów, z różnych względów nie dopuszczanych przez
cenzurę na polskie ekrany. Postój „Batorego” w Gdyni był okazją do pokazania
tych filmów w klubie. Ściągano filmy,
które w wewnętrznych biuletynach KC
były opatrzone uwagą absolutnie tego
filmu nie kupować do dystrybucji. Nie
było to, oczywiście, w pełni legalne. Na
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jeden z takich niespodziewanych pokazów filmu Na nabrzeżach w reżyserii Eli
Kazana (kopia z „Batorego”) trafił profesor Toeplitz, który prowadząc wykład
o kinie amerykańskim szeroko ten film
omawiał, żałując, że go nie widział (dopuszczony był na polskie ekrany dopiero
w latach osiemdziesiątych). Jakież było
jego zdziwienie, gdy Lucjan skomentował jego wypowiedź: Spokojnie, Panie
Profesorze, zaraz go obejrzymy i faktycznie film został wyświetlony. O tym, w jak
skomplikowanych czasach przyszło mu
działać niech zaświadczy wspomnienie
prof. Drueta, współtwórcy i pierwszego marszałka Uczelnianego Parlamentu
Studentów Politechniki Gdańskiej, dotyczące potyczek z cenzurą, zamieszczone
w monografii Życie Studenckie na Politechnice Gdańskiej (2005):
Inne, podobnie pocieszne spotkanie
w KW PZPR wywołane zostało wyświetleniem na zamkniętym pokazie Dyskusyjnego Klubu Filmowego wypożyczonego w fińskim konsulacie filmu pt. Żołnierz
nieznany, przedstawiającego przebieg
wojny radziecko-fińskiej. Przed groźne
oblicze instruktora K. wezwany wówczas
byłem razem z Luckiem Bokińcem, wieloletnim prezesem tego klubu. Instruk-

Wakacyjne Studium Wiedzy o Filmie
Fot. archiwum L. Bokińca

Lucjan Bokiniec i Lucyna Winnicka po pokazie
filmu „Matka Joanna od Aniołów” J. Kawalerowicza
Fot. archiwum L. Bokińca
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Wykład prof. Bolesława Lewickiego rektora PWSTiF w Łodzi, dla uczestników Wakacyjnego Studium Wiedzy o Filmie
Fot. Stanisław Skawiński

tor K. pieklił się straszliwie sugerując
antyradziecką działalność i obdarzając
nas różnego rodzaju epitetami, których
nie ośmielam się przytoczyć. Ale zarzuty
formułował dość rozważnie mówiąc, że
zgodnie z prawem nie możemy wypożyczać filmów, ani żadnych innych materiałów z placówek niemających akredytacji
przy polskim rządzie, a właśnie konsulaty,
jego zdaniem, do takich właśnie nieakredytowanych instytucji należą. Na koniec
podsunął nam pod nos do podpisania
oświadczenie stwierdzające popełnienie
przez nas przestępstwa, którego przyrzekamy więcej nie popełniać. Przytomny
Lucjan przed złożeniem podpisu powiedział do mnie głośno:
– No widzisz, cały nasz wysiłek poszedł
na marne, nie będziemy mogli tego festiwalu filmów radzieckich zorganizować
w „Żaku”.
K. zbladł.
– Co za festiwal? – spytał. A Lucjan na to:
– Jak to, co za festiwal, to nie wiecie towarzyszu, że konsulat radziecki zobowiązał się do sprowadzenia z „Mosfilmu”
dzieł, które będą wyświetlane w „Żaku”
w ramach dni radzieckiego filmu?
Po raz pierwszy w życiu widziałem
wtedy człowieka, który totalnie zaniemówił. W rezultacie nie musieliśmy już
niczego podpisywać.
Ambicją klubu były pokazy przedpremierowe filmów połączone ze spotkaniami z ich twórcami. Do najgłośniejszych
należało spotkanie z Andrzejem Wajdą
i Zbyszkiem Cybulskim po premierze
Popiołu i diamentu, z Andrzejem Munkiem i Romanem Polańskim (asystent
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reżysera), po premierze Zezowatego
szczęścia, czy Jerzym Kawalerowiczem
i Lucyną Winnicką po pokazie Matki Joanny od aniołów. Zresztą w klubie bywali wszyscy, którzy liczyli się wówczas
w polskim kinie, od Jadwigi Smolarskiej
i Mieczysławy Ćwiklińskiej poprzez Lubow Orłowę i Grigorija Czuchraja po, Daniela Olbrychskiego, Agnieszkę Holland.
Marka Piwowskiego czy Krzysztofa Kieślowskiego, a także czołowych krytyków
filmowych: Jerzego Toeplitza, Aleksandra Jackiewicza, Jerzego Płażewskiego,
Konrada Eberharda i wielu innych. Nowe
miejsce umożliwiło rozwinięcie skrzydeł
i realizację przez młody klub ambitnych
i ważnych dla środowiska filmowego inicjatyw. Głównym animatorem i pomysłodawcą tych inicjatyw był oczywiście,
Lucjan Bokiniec. Już wprawdzie w 1956
roku DKF organizuje wakacyjne przegląd
filmów niemych „Stare Kino” oraz przegląd filmów René Claira, ale dopiero w
nowym miejscu mogło funkcjonować
Kino Dobrych Filmów, którego Lucjan był
kierownikiem i Akademicki Klub Filmowy (przewodniczący Lucjan Bokiniec), w
którym swój słynny film Białe zwierzęta
nakręcił Jerzy Afanasjew. W pełni mogło
zaistnieć Wakacyjne Studium Wiedzy o
Filmie (1962–1972) czy Polskie Debiuty
Filmowe, a także było miejsce na tradycyjne Bale Filmowe. W trakcie Wakacyjnego Studium Wiedzy o Filmie zorganizowano dla działaczy klubowych z całego
kraju około 200 przeglądów retrospektywnych i monograficznych. Nieme filmy
z cyklu Stare Kino były prezentowane na
specjalnym projektorze (16 klatek na se-

kundę) przy akompaniamencie pianina,
a nawet zespołów orkiestrowych. Przewinęli się przez kinową salkę „Żaka” tacy
muzycy jak Janusz Hajdun, Włodzimierz
Nahorny czy Jerzy Derfel. Lucjan czynnie
uczestniczy w życiu DKF-ów w Polsce, ale
także reprezentował ten ruch w trakcie
wyjazdów za granicę. W czasie jednego
z takich wyjazdów poznał Marinę Vlady
i Włodzimierza Wysockiego, a co więcej,
w Odessie w domu wspólnej znajomej
(redaktora naczelnego „Kinostudio”,
gdzie pracował Wysocki) spał w łóżku
Mariny Vlady. Podobno zabronił nawet
zmieniać pościel. Na jednym ze zjazdów
jubileuszowych XV-lecia DKF w Warszawie poznaje swoją przyszłą żonę Marię
Podgórną, zgodnie z nazwiskiem panieńskim góralki z Beskidu Wyspowego ze
Słopnic koło Limanowej. Było to szczęśliwe filmowe małżeństwo, w którym
urodziło się dwoje dzieci, Sławek w 1972
roku (jego syn Jan podobno odziedziczył
po dziadku zdolności animatorskie) oraz
Monika w 1978 roku (laureatka Nagrody Miasta dla Młodych Naukowców im.
Jana Uphagena w dziedzinie nauk humanistycznych w 2007 roku). Z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Fabularnych,
Telewizyjnych i Krótkometrażowych
Polskie Debiuty Filmowe (dwie edycje)
zrodził się w 1974 roku pomysł Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych (7–14 września 1974), którego Lucjan Bokiniec był
pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem.
Chyba nigdy już potem oferta festiwalowa nie była taka bogata. Festiwalowi
(17 filmów konkursowych) towarzyszyły
Targi Filmu Polskiego, przegląd powojennego trzydziestolecia polskiego kina,
Sympozjum Twórców i Krytyków Krajów
Socjalistycznych oraz codzienna gazetka
festiwalowa. Złote Lwy zdobył Potop Jerzego Hoffmana, a nagroda za pierwszoplanową rolę męską przypadła Danielowi

Lucjan Bokiniec z Tadeuszem Chyłą i Romualdem Twardowskim Fot. archiwum L. Bokińca
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Jubileusz Politechniki Gdańskiej, 2005 r.

Olbrychskiemu za rolę Kmicica. Wspominając działalność Lucjana należy wymienić także współpracę z teatrami studenckimi, w tym z Bim-Bomem i To-Tu (robił
dla nich wstawki filmowe), działalność
w wielu stowarzyszeniach i federacjach,
w tym: Polskiej Federacji Dyskusyjnych
Klubów Filmowych (wieloletni członek
prezydium Rady Federacji), Polskiej Federacji Amatorskich Klubów Filmowych,
Polskim Stowarzyszeniu Filmu Naukowego, Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
Pomorskiej Fundacji Filmowej – organizatora Festiwali Filmów Polskich (członek
Rady Nadzorczej) oraz Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki.
Lucjan był także wieloletnim pracownikiem naszej uczelni, tworząc m.in. Zakład Nowych Technik Nauczania, później
Zespół Technik Multimedialnych, którymi przez wiele lat kierował. Był także
członkiem Senatu PG. Doktorat z nauk
humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z inicjatywy Lucka powstał w 1965 roku
oddział gdański Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, którego przewodniczącym został, jakżeby ktoś inny
– Lucjan Bokiniec. Zorganizował wraz ze
Stowarzyszeniem kilkanaście przeglądów
tematycznych filmów naukowo-technicznych: Człowiek i kosmos, Budownictwo
okrętowe na świecie, U źródeł religii,
Oblicze II Rzeczpospolitej w filmie itp. Na
pokazy w Auditorium Maximum przyjeżdżali zainteresowani nie tylko z Trój-

Fot. Krzysztof Krzempek

miasta, ale także z Olsztyna, Torunia
i Bydgoszczy. W 1975 roku odbył roczny
staż na Sorbonie w Paryżu, pogłębiając
tajniki postępu technik audiowizualnych.
Wykorzystał ten okres, żeby pojechać
na festiwal filmowy do Cannes. Był też
reżyserem oraz konsultantem filmów
naukowych. Film Fale świetlne i ich właściwości zrealizowany przez niego przy
współudziale Romualda Twardowskiego
i Ryszarda Zielińskiego został nagrodzony w krakowskim PRZEGLĄDZIE FILMÓW
NAUKOWYCH ‘97.
Działalność Lucka została zauważona
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i doceniona nie tylko przez środowisko
DKF-u (Świebodzin 1981 – Nagroda Entuzjastów Kina „Samowar” – Nagroda „Tęga
Głowa” za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury filmowej na Wybrzeżu), ale
także przed władze państwowe: Złoty
Krzyż Zasługi (1977), medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski (2000), Polonia Restituta, zasłużony działacz kultury (1985),
Medal Księcia Mściwoja II za popularyzacje wiedzy o filmie (2005) nadany
przez Radę Miasta Gdańska, nagroda
GTPS-u w dziedzinie filmu telewizyjnego
za całokształt dokumentacji kulturalnego
ruchu akademickiego, a w szczególności
za film o „Bim-Bomie”.
Lucjan był pomysłodawcą i inicjatorem wielu ważnych poczynań, ale także
człowiekiem pełnym humoru, erudytą,
społecznikiem, człowiekiem tryskającym
radością życia i zawsze chętnym do pomocy innym. Był nieocenionym źródłem
informacji na temat życia studenckiego
z okresu ostatnich 50 lat. Chętnie dzielił
się swoją wiedzą i zgromadzonymi materiałami. Bez jego udziału nie powstałoby
wiele materiałów wspomnieniowych
z tego okresu. Jego nazwisko znalazło się
w Encyklopedii Kina, ale przede wszystkim, w naszej pamięci. Ten artykuł także by
nie powstał, gdyby Marysia Bokiniec, jego
żona, nie udostępniła mi części tego cennego materiału gromadzonego przez lata
przez Lucka. Bardzo Ci Marysiu dziękuję.

Lucjan Bokiniec w todze Senatora Politechniki Gdańskiej

Marek Biziuk
Wydział Chemiczny

Fot. Krzysztof Krzempek
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Innowacje

W

dobie, gdy wiedza humanistyczna
nie jest w środowisku „profesjonalistów” techniki w wielkiej cenie, warto na wstępie przywołać znaczenie słowa
innowacja. Może ono znaczyć ‘wprowadzenie czegoś nowego’, ‘rzecz nowo
wprowadzoną’, ‘nowość’ lub ‘reformę’.
Tutaj pierwsze znaczenie tego słowa będzie dominujące.
Zgodnie z lansowaną dziś nauką
o wzroście gospodarczym, czy – cywilizacyjnym w ogóle, kraje rozwinięte dotarły
obecnie do granic swych prostych rezerw
i ich dalszy rozwój upatruje się dziś w stosowaniu strategii opartej na innowacji
i wiedzy.
Stare chińskie porzekadło głosi:
Jeśli pragniesz pomyślności na jeden
rok, siej zboże. Jeśli pragniesz pomyślności na dziesięć lat, sadź drzewa.
Jeśli pragniesz pomyślności na sto lat,
twórz ludzi.
Płynie stąd wniosek, że właśnie ludzie
są podstawą pomyślności społeczeństw
w długich horyzontach czasowych.
Chińczycy tę zasadę zastosowali bardzo konsekwentnie – nie tylko pod względem ilościowym, lecz także jakościowym.
Przez wiele lat wysyłali swoją młodzież
po naukę do USA i innych krajów rozwiniętych. Uczyli się przecież już przed II
wojną światową na politechnice w Gdańsku (por. „Pismo PG” 8/2005), ale też studiują obecnie na Wydziale Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (por.
„Pismo PG” 9/2007). Szczególnie w drugiej połowie XX wieku młodzież chińska
zdobywała za granicą stosunkowo licznie
doktoraty i uzyskiwała profesury, prześcigając na tym polu często reprezentantów
ludności rodzimej. Dzisiaj kadry te wracają do Chin i angażują się intensywnie
we wszechstronny rozwój swej ojczyzny.
Ponadto, od lat wyższe uczelnie w samych Chinach cieszą się wysoką renomą
na całym świecie – żeby choćby wymienić Tongji University w Szanghaju z liczbą 80000 studentów, czy też Tsinghua
University w Pekinie, która to uczelnia
obejmuje 26000 studentów kursu politechnicznego. Główną ambicją uniwersytetów chińskich jest nauka młodzieży
życiowej rzetelności oraz wpajanie im
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samodyscypliny i zaangażowania w życie
społeczeństwa. Zdobyta prze Chińczyków wiedza staje się mocną podstawą do
rozwoju ducha innowacji, absolutnie koniecznego w dzisiejszej ostrej rywalizacji
cywilizacyjnej państw i narodów.
Oczywiście, Unia Europejska dojrzała
również konieczność czerpania z innowacji i wiedzy. Pod hasłami kreatywności
i innowacji obchodzono Rok Europejski
2009 (rys. 1).

Rys. 1

W odpowiednich wydawnictwach
czytamy:
Kreatywność jest motorem naszego
rozwoju jako jednostki i jako społeczeństwa.
Jest siłą napędową przemian cywilizacyjnych, które poprawiają jakość naszego
życia. Kreatywność i potencjał innowacyjności tkwią w każdym z nas: amatorach i specjalistach, przedsiębiorcach,
artystach i społecznikach, niezależnie od
wieku, płci czy pochodzenia.
Kreatywność jest obecna we wszystkim co robimy, każdego dnia, nawet jeśli
nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.
Aby bardziej świadomie wykorzystywać
swój twórczy potencjał, musimy nauczyć
się używać odpowiednich narzędzi, które
daje nam właściwa edukacja.
W Polsce idee innowacyjności, poprzez Fundusze Europejskie, promuje
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
zaś na Pomorzu Gdańskim odpowiednią
politykę prowadzi Samorząd Województwa Pomorskiego – Urząd Marszałkow-

ski. Ostatnio działa na tym polu także
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, które
w roku 2005 zorganizowało konferencję
„Innowacyjność w nauce, edukacji i gospodarce”, zaś nasza uczelnia uczestniczy
aktywnie w praktycznym urzeczywistnianiu innowacji m.in. – prezentując swe
wynalazki na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „TechniconInnowacje”.
Jednakże, w naszym regionie dominuje w tych sprawach Samorząd Województwa Pomorskiego poprzez swoje
Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji. Jego działanie ukierunkowane jest na:
• inwestowanie w edukację;
• wspieranie badań;
• wdrażanie nowoczesnych technologii.
Tak więc, pod egidą Urzędu Marszałkowskiego odbyła się ostatnio w Gdańsku (14-15.12.2009) konferencja „inno3city” (rys. 2); jej program pokazany jest
na rys. 3.
Nie jest tu właściwe miejsce dla bliższego merytorycznego omówienia tej
konferencji. Z pewnością organizatorzy
opublikują odpowiednie wydawnictwa
pokonferencyjne. Dla „niewtajemniczonego” funkcjonujące podczas obrad nazewnictwo może brzmieć niekiedy dość
egzotycznie, chociaż przebija się ono do
świadomości społeczeństwa coraz silniej. Dlatego, chociaż trzy nazwy wypada
tu krótko opisać:
• Inkubator innowacji i rozwoju
Jego celem jest stworzenie odpowied-

Rys. 2
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Rys. 3

nich warunków (formalnych i nieformalnych) do rozpoczynania działalności gospodarczej przez nowo powstające lub
działające już na rynku małe podmioty
gospodarcze w obszarze tradycyjnym
(rozwój) oraz nowych technologii (innowacja) w takich obszarach jak – informatyka, telekomunikacja, projektowanie,
produkcja, usługi, handel i dystrybucja,
pośrednictwo.
• Park technologiczny
Jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania
przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Na ich terenie znajdują się
zazwyczaj ww. inkubatory.
• Klaster
Polega on na koncentracji firm na danym terenie, które w znacznym stopniu
prosperują poprzez zachodzące między
nimi interakcje, ułatwione przez geograficzną bliskość. Interakcje te zachodzą
zarówno w sferze konkurowania, jak
i kooperacji firm – jako producentów,
dostawców, lub klientów, w łańcuchu
wartości dodanych. Niekiedy klastry

obejmują też strategiczne alianse z uniwersytetami, instytutami badawczymi,
wiedzochłonnymi i biznesowymi usługami, oraz instytucjami pośredniczącymi.
Klastry są zazwyczaj multisektoralne, tj.
zawierają firmy i instytucje należące do
różnych przemysłów, biegną w poprzek
tradycyjnych sektorów, obejmując sieci
i firmy zarówno niepodobne, jak i komplementarne. Zasadą klastra jest pogoń
za najlepszymi.
Wszystko to może być bardzo zróżnicowane – dostosowane do istniejących
potrzeb. I tak np. klaster przemysłowy
jest przestrzennie skoncentrowaną grupą przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych
i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która to grupa – poprzez skupienie szczególnych zasobów
– pozwala osiągnąć przedsiębiorstwom
składowym trwałą przewagę konkurencyjną.
Moim zdaniem, na tle poczynionych
tu konstatacji, trzeba jednak przeanalizować problem innowacji znacznie szerzej. Pragnę to uczynić w nawiązaniu do
moich myśli ukazanych w niedawnej me-

dytacji pt. Gdzie jesteś inteligencjo? („Pismo PG” 10/2009). Uważam mianowicie,
że bez wyrobionego intelektu człowieka
żadne takie działania nie mogą, na dłuższą metę, być uwieńczone rzeczywistym
sukcesem. Kierowanie się w działaniach
innowacyjnych li tylko pewnymi procedurami będącymi de facto określonymi
instrukcjami postępowania, będzie zawsze miało charakter jedynie „wyrobniczy”, bowiem same procedury nie mogą
mieć wbudowanych w nie własności kreatywności i innowacyjności – mogą tylko
im sprzyjać. Już w samej nauce i technice trzeba nam czegoś więcej – istnieje
potrzeba „refleksyjności”. Jak pisałem
przed dziesięciu laty („IiB” 12/1999),
„Twórczy inżynierowie stosują myślenie technologiczne, które jest hybrydą
myślenia naukowego i tzw. myślenia
macierzowego; to ostatnie jest domeną
artystów” i „Sposób naukowy myślenia
jest liniowy i hierarchiczny oraz niezależny od osobowości myślącego; w tym
przypadku osiągnięty wynik może być
powtórzony przez inną osobę. Drugi sposób – macierzowy – jest nieliniowy. Myśl
porusza się z jednej ścieżki na drugą,
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Rys. 4

z jednego poziomu na inny, przez odbywające się. przeskoki logiczne. Myślenie
macierzowe jest subiektywne, niekiedy –
irracjonalne, i zawsze zależy od systemu
wartości myślącego. Ponadto, wszystkie
te działania muszą być wyrazem tzw. filozofii integralnej, która uważa jednostkę
i wspólnotę za odbicie dwóch światów –
materialnego świata zewnętrznego i duchowego świata wewnętrznego. Nie jest
ona filozofią części, ale – całości”.
Powstaje zatem zasadnicze pytanie
– czy ci niekiedy dość liczni obecnie absolwenci uczelni wyższych (także w skali
globu), którzy nie potrafią się wysłowić
w mowie i piśmie oraz zrozumieć właściwie teksty pisane, są w stanie podjąć
dzisiejszą rywalizację cywilizacyjną? Czy
broszury typu pokazanego tu na rys. 4
mogą im pomóc?

Współpraca międzynarodowa
w zakresie dydaktyki

N

ową formą dydaktyki prowadzonej
w roku akademickim 2009/2010
na Wydziale Chemicznym Politechniki
Gdańskiej w ramach programu Erasmus
Mundus są studia magisterskie European
Master in Quality in Analytical Laboratories – EMQAL. Koordynatorem projektu
Europejskiego Magisterium z zakresu
Zapewnienia i Kontroli Jakości w Laboratoriach Analitycznych na Politechnice
Gdańskiej jest Wydział Chemiczny. Dziekan – prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,
kierownik Katedry Chemii Analitycznej
dzięki międzynarodowym kontaktom od
początku był inicjatorem kolejnych działań i dobrym duchem międzyuczelnianej
inicjatywy. Powołał on do życia komisję
organizacyjną w składzie:
• prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt;
• dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski;
• dr inż. Kamila Klimaszewska;
• mgr inż. Anna Banel.
Program Erasmus Mundus wychodzi
naprzeciw potrzebom europejskiego
szkolnictwa wyższego związanym nie tylko ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia, ale
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również naprzeciw potrzebom obywateli
państw świata związanym z wzajemnym
poznawaniem kultur. Pierwsza faza realizacji programu przypadała na lata
2004–2008, kolejna to lata 2009–2013.
Program Erasmus Mundus przewiduje:
• dofinansowanie organizacji wspólnych studiów prowadzonych przez
konsorcja uczelni;
• realizację projektów partnerskich
wspierających mobilność pomiędzy
uczelniami z krajów Unii Europejskiej

Wydaje się, że w nauczaniu politechnicznym niezbędny jest jednak pewien
ładunek myśli humanistycznej. Bardzo
mnie ucieszyła podobna konstatacja,
która podczas przedmiotowej tu konferencji „inno3city” padła z ust jednego
z prelegentów, mówiącego o społecznych
uwarunkowaniach dla innowacyjności.
Nazbyt się chyba rozpisałem i dlatego
wypada teraz ten tekst zakończyć.
Zbigniew Cywiński
Emerytowany profesor PG
P.S. W „Piśmie PG” 10/2009 dwa artykuły
dotyczące świeżych związków Politechniki Gdańskiej z targami „Technicon Innowacje 2009” i z Pomorskim Klastrem ICT.
Zachęcam P.T. Czytelników do wejrzenia
w te artykuły.

i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tak zwanych krajów trzecich – stypendia dla studentów;
• dofinansowanie projektów mających
na celu poprawę atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego – staże dla naukowców z krajów
trzecich.
Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus to studia drugiego stopnia wspólnie opracowane i prowadzone
przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum, przy czym jedna z nich odgrywa
rolę koordynatora.
W przypadku projektu EMQAL do konsorcjum należą:

Studenci biorący udział w projekcie EMQAL
(na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej)

w

roku

akademickim

2009/2010
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• Universidade do Algarve, Portugalia
(jednostka koordynująca);
• Universitat de Cadiz, Hiszpania;
• Universitat de Barcelona, Hiszpania;
• Universitetet i Bergen, Norwegia;
• Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
Wszystkie uczelnie wchodzące w skład
konsorcjum biorą aktywny udział w przygotowaniu i realizacji programu kształcenia. Co roku każdy z uniwersytetów
konsorcjum odgrywa rolę uniwersytetu
gospodarza (host university). W minionym roku akademickim taką rolę odgrywał Universidade do Algarve. Główne
cechy zintegrowanego programu kształcenia to:
• uznany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum, program
studiów (każda uczelnia wchodząca
w skład konsorcjum realizującego
wspólny program kształcenia uznaje
wszystkie zajęcia dydaktyczne wraz
z przypisanymi do nich formami zaliczeń i/lub egzaminów za spełniające
określone w legislacji jej kraju wymagania formalne i jakościowe);
• wspólne kryteria naboru studentów, przejrzyste procedury rekrutacji
kandydatów wypracowane przez konsorcjum;
• wspólne kryteria sprawdzania i potwierdzania osiągnięć.

Kandydatami na studia w ramach programu Erasmus Mundus są absolwenci
studiów co najmniej pierwszego stopnia
tj. posiadający przynajmniej tytuł licencjata lub inżyniera z krajów spoza UE.
W pierwszym roku kwalifikacji na jedno
miejsce w programie EMQAL przypadało 3 kandydatów, natomiast w roku akademickim 2009/2010 na każde miejsce
przypadało już ponad 30 kandydatów.
Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli wszystkich pięciu uniwersytetów
musiała przejrzeć ponad 600 aplikacji.
Dodatkowo na studia mogą zgłaszać się
studenci z Unii Europejskiej pod warunkiem dokonania opłaty za studia.
Student przyjęty na europejskie studia magisterskie zrealizuje ich program
w co najmniej dwóch uczelniach wchodzących w skład konsorcjum. Program
studiów EMQAL obejmuje szereg przedmiotów tzw. modułów dotyczących:
• organizacji laboratoriów analitycznych
z uwzględnieniem kontroli i zapewnienia jakości wyników (QM – Quality
Management);
• metod analitycznych i medyczno-analitycznych (AM – Analytical Methods);
• analizy danych (DA – Data Analysis).
W realizacji programu kształcenia
uczestniczą wykładowcy pochodzący
z różnych ośrodków akademickich. W zajęciach w roku akademickim 2008/2009
uczestniczyli wykładowcy z Politechniki
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Gdańskiej: prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki, dr hab. inż. Piotr Konieczka, dr
hab. inż. Wojciech Chrzanowski, dr Christian Jungnickel.
Kurs EMQAL trwa trzy semestry,
podczas których słuchacz musi zdobyć
90 punktów ECTS (sprawdzone efekty
uczenia się). Po dwóch semestrach słuchacze wybierają inny uniwersytet, aby
tam wykonać i obronić pracę magisterską. W roku akademickim 2009/2010 na
Politechnice Gdańskiej studiuje łącznie
23 studentów z takich krajów jak: Etiopia, Kamerun, Indie, Ghana, Tanzania,
Nepal, Filipiny, Kosowo i Serbia. Magisterium na Politechnice Gdańskiej przygotowuje w tym roku trzech studentów.
Pozostałych dwudziestu przyjechało
do Gdańska na 2 semestry w ramach
pierwszego roku studiów II stopnia. Zakończenie przez studenta europejskich
studiów magisterskich EMQAL wiąże się
z otrzymaniem dyplomów dwóch uczelni. Studia magisterskie Erasmus Mundus gwarantują studentom kontakt z co
najmniej dwoma językami europejskimi
(kurs języka gospodarzy i naturalna, wzajemna wymiana kulturowa). Językiem
wykładowym jest język angielski. Studenci zakwalifikowani na studia otrzymują stypendium z budżetu programu
Erasmus Mundus na pokrycie kosztów
czesnego oraz kosztów podróży i utrzymania w Europie.
Obecnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 (rolę host university
będzie pełnić Universitat de Barcelona).
Szersze informacje można uzyskać na stronie http://www.cursos.ualg.pt/emqal/index_files/EMQALadmission.htm.
Warto dodać, że Wydział Chemiczny
jest zaangażowany w kolejne dwa programy dotyczące studiów magisterskich
realizowanych w ramach współpracy
międzynarodowej:
• Euromaster, Analytical Science at the
Interface, koordynowany przez Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Francja;
• Joint Master’s Programme in Water
and Coastal Management, Universitetet i Bergen, Norwegia (również w ramach programu Erasmus Mundus).

Wykładowcy projektu EMQAL podczas spotkania na Wydziale Chemicznym Politechniki
Gdańskiej

Kamila Klimaszewska
Wydział Chemiczny
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Prawa własności intelektualnej
w 7. Programie Ramowym UE

S

iedemnastego listopada br. w ramach
Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (7. PR UE) przy Politechnice Gdańskiej odbyło się szkolenie z zakresu praw
własności intelektualnej w 7. Programie
Ramowym. Prowadzącymi szkolenie byli
rzecznik patentowy – Pani Maria Adamowicz, oraz pracownicy Politechniki Gdańskiej: kierownik Regionalnego Punktu
Kontaktowego 7. PR UE – Pani Renata
Downar-Zapolska oraz pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego 7. PR UE,
prawnik – Piotr Lechosław Kamiński.
Program szkolenia obejmował prawa
własności intelektualnej w ogólności,
prawa własności przemysłowej oraz prawo autorskie ze szczególnym naciskiem
na 7. PR UE. Pierwsze dwie teoretyczne
części stanowiły podwaliny do trzeciego
– praktycznego etapu, którego znajomość stanowi podstawę działania dobre-

go konsorcjum w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków 7.
Programu Ramowego Unii Europejskiej.
W pierwszej części spotkania prelegenci starali się pokazać uczestnikom jak
ważnym staje się ochrona własności intelektualnej już od momentu rozpoczęcia procedury związanej ze składaniem
wniosku o dofinansowanie projektu badawczego, poprzez jego realizację, na
ewaluacji kończąc. Ponadto przedstawiono podstawowe problemy związane z
prawami własności przemysłowej, knowhow, prawami autorskimi oraz prawami
do baz danych.
Następnie zwrócono uwagę na praktyczne aspekty oraz rolę dobrego Consortium Agreement – dokumentu podpisywanego przez uczestników konsorcjum
ubiegającego się o środki w ramach 7.
PR UE. Jego odpowiednie przygotowanie pozwala stronom zabezpieczyć swo-

je prawa od momentu przygotowania
projektu po jego wdrożenie. Consortium Agreement stanowi również jeden
z mechanizmów zabezpieczenia praw do
własności intelektualnej. Dokument ten
to obok Grant Agreement podstawowy
element formalno-prawny stosowany
w większości projektów badawczych 7.
Programu Ramowego, stąd koniecznym
stało się omówienie jego specyfiki.
Kolejne szkolenie z zakresu praw własności intelektualnej w 7. Programie
Ramowym Unii Europejskiej planowane
jest na I kwartał 2010 roku. Zostanie ono
zorganizowane również na Politechnice
Gdańskiej przez Regionalny Punktu Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii
Europejskiej.
Piotr Lechosław Kamiński
Dział Projektów Europejskich
Regionalny Punkt Kontaktowy 7. PR UE

Jak ważne są finanse
w 7. Programie Ramowym UE

O

tym jak ważne są finanse w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej
świadczyć może liczba osób, które przybyły na spotkanie z biegłym rewidentem,
audytorem projektów finansowanych ze
środków 7. PR UE, panem dr Ernestem

Szkolenie „Jak zarządzać finansami w projektach 7. Programu Ramowego UE”
Fot. Renata Downar-Zapolska
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Podgórskim.
Szkolenie pn. „Jak zarządzać finansami w projektach 7. Programu Ramowego UE” zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy
Politechnice Gdańskiej w dn. 8 grudnia
2009 roku stały się okazją do poruszenia
najważniejszych problemów związanych
z prowadzeniem i rozliczaniem międzynarodowych projektów badawczych.
Spotkanie otworzyła Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. PR
UE, pani Renata Downar-Zapolska, która
zaprezentowała zgromadzonym gościom
podstawowe zasady funkcjonowania
oraz uczestnictwa w międzynarodowym
projekcie badawczym. Głównym prelegentem był pan dr Ernest Podgórski,
który przedstawił zagadnienia związane
z: zarządzaniem finansami w 7. PR UE,
rodzajami kosztów oraz metodami ich
sprawozdawania w projektach 7. PR UE.

W drugiej części spotkania pan dr
Ernest Podgórski skupił się na omówieniu sposobów rozliczania oraz sprawozdawania wpływów do projektu. W tej
części zgromadzeni goście mieli również
okazję wysłuchać praktycznych wskazówek i uwag audytora, odnośnie najczęściej popełnianych błędów.
Przewidziany w toku spotkania panel
dyskusyjny cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, w związku z czym
kolejne szkolenie z zakresu zarządzania
finansami w projektach badawczych
finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE planowane jest na II
kwartał 2010.
Małgorzata Ziemińska
Dział Projektów Europejskich
Regionalny Punkt Kontaktowy 7. PR UE
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Konferencja prasowa już za nami

K

omitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Gdańskiej jest organizacją
dobrze znaną politechnicznym studentom i wykładowcom. Od wielu lat, dzięki
programowi wymiany IAESTE studenci
wszystkich wydziałów wyjeżdżają na ciekawe i wartościowe praktyki w zagranicznych firmach. W tym roku akademickim
nasz komitet spotkał nie lada zaszczyt.
W dniach 6–7 lutego 2010 na terenie politechniki odbyła się bowiem Konferencja
Krajowa IAESTE, czyli bez mała najważniejsze wydarzenie w życiu wszystkich
komitetów z najważniejszych uczelni
technicznych na terenie Polski.
Konferencja Krajowa IAESTE jest corocznym zjazdem przedstawicieli poszczególnych Komitetów Lokalnych, podczas
którego dyskutowana jest strategia działania organizacji, realizowane są szkolenia

i, co najważniejsze, odbywa się przydział
i wymiana ofert praktyk zagranicznych do
komitetów z poszczególnych uczelni.
W tym roku akademickim to właśnie Politechnika Gdańska gościła około siedemdziesięciu uczestników m.in.
z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Łodzi
i Poznania. To podczas tej konferencji
okazało się, jakie oferty przypadną danej
politechnice i na jakie praktyki wyjechać
będą mogli jej studenci. Oferty były rozdzielane według zgłaszanego wcześniej
zapotrzebowania, jednak czasem zdarza
się, że nie wszystkie potrzeby można zaspokoić. Wówczas otwierało się pole do
negocjacji między komitetami i wymiany
najciekawszych ofert. Wymiana ofert to
często żmudna walka o najlepsze praktyki dla „swoich” studentów. Umiejętności
negocjacyjne, sztuka perswazji, a nawet
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żyłka do targowania się to zdolności, które często decydują o ostatecznym wyniku i pozwalają pozyskać atrakcyjne oferty
dla własnej uczelni. W tym roku studenci
Politechniki Gdańskiej będą mogli wyjechać m.in. do Niemiec, Brazylii, Czech czy
Indii. Więcej informacji na stronie www.
iaeste.pg.gda.pl
Swoją obecnością zaszczycił nas również rektor uczelni prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, który powitał uczestników
konferencji i podzielił się z nami wspomnieniami z własnego wyjazdu na praktyki IAESTE z lat studenckich. Na ręce
Pana Rektora po raz kolejny składamy
podziękowania za nieocenione wsparcie,
jakie uzyskaliśmy podczas przygotowań
do konferencji.
Po zakończeniu dyskusji i szkoleń przyszedł czas na rozrywkę i bliższe poznanie
się uczestników konferencji w klubie „Mechanik”. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci naszej i naszych gości.
Dawid Mechliński
Komitet Lokalny IAESTE
przy Politechnice Gdańskiej

B
Prace konserwatorskie
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku
dawniej i dziś

Prace konserwatorskie w 2009 roku.

Fot. T. Korzeniowski

azylika Mariacka w Gdańsku jest jedną z najważniejszych historycznych
i współczesnych ikon Gdańska. Dzięki
tej budowli od XVI wieku do dziś artyści
w łatwy i rozpoznawalny sposób przedstawiają miasto ukazując symbolicznie
fragment panoramy z ratuszem Głównego Miasta i kościołem NMP. Monumentalna wieża Bazyliki zwieńczona prostym
ceramicznym dachem obecnie pokryta
jest w całości rusztowaniami. Dlatego
warto wspomnieć o historii tego cennego zabytku oraz niektórych pracach konserwatorskich, które przyczyniły do się
do zachowania po dziś dzień największej
ceglanej świątyni na świecie.
Historycy przypuszczą, że pierwszy kościół Mariacki prawdopodobnie
wzniesiony w 1243 roku przez księcia
pomorskiego Świętopełka II i później
wzmiankowany w dokumencie księcia
Mestwina II z 1271 roku znajdował się
w miejscu obecnej Bazyliki Mariackiej.
Czy tak było istotnie, dowiedzielibyśmy się po przeprowadzeniu szeroko
zakrojonych prac archeologicznych pod
znaczną częścią obecnej świątyni. Jednak przeprowadzenie takich badań jest
raczej wykluczone ze względu na ważną
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funkcję, jaką bazylika stale pełni w życiu
gdańszczan. Drugą i zapewne ważniejszą
przeszkodą jest obecność około 6 tys. pochówków w ponad pięciuset kwaterach
grobowych znajdujących się pod posadzką kościoła. Służyły one najznamienitszym mieszkańcom Gdańska co najmniej
od początku XV do XIX wieku. Tradycyjne
wykopaliska archeologiczne doprowadziłyby do zniszczenia grobów. Dlatego
też odpowiedź na nurtujące historyków
pytania mogłyby przynieść zapewne nieniszczące badania georadarowe. Ich wyniki, mające często charakter interpretacyjny, być może dadzą odpowiedź na
dotychczasowe pytania lub też rozwiną
pole naukowych spekulacji.
Obecną świątynię wzniesiono w latach 1343–1502. Położenie kamienia
węgielnego zostało poprzedzone nadaniem praw miejskich Głównemu Miastu
w 1342 roku przez wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackeigo Ludolfa Königa. W dokumencie tym jednocześnie wyznaczono
teren pod budowę obecnego kościoła
Mariackiego. W 1378 roku nadanie to
potwierdził wielki mistrz Winrich von
Kniprode. Pierwsza budowla z lat 1343–
61 miała formę sześcioprzęsłowej bazyliki z niską wieżą. Do dziś z budowli tej
zachowały się filary nawy głównej, dwie
kondygnacje wieży oraz przyległe do niej
kaplice. Została ona niejako wchłonięta
przez nową świątynię, której budowę
rozpoczął w 1379 roku mistrz Hinrich
Ungeradin, z którym przedstawiciele
rady miasta podpisali umowę na rozbudowę kościoła. Wznoszenie nowych mu-

Odbudowa dachów nad prezbiterium 1948 r.

Fot. K. Lelewicz

rów obwodowych transeptu i prezbiterium z kaplicami między wewnętrznymi
przyporami zakończono około 1400 roku.
Budowę filarów transeptu i prezbiterium
rozpoczęto w roku 1426, po podpisaniu
umowy z budowniczym Clausem Swederem. Budowę więźby dachowej zlecono
cieśli miejskiemu w roku 1430. Spłonęła
ona całkowicie w marcu 1945 roku. Wykonane wówczas zdjęcia lotnicze ukazują
pustą przestrzeń po wielkiej drewnianej
konstrukcji, która uległa całkowitemu
spopieleniu ze względu na brak akcji gaśniczej, której nikt nie podjął w okolicz-

nościach przechodzącego frontu. Gdyby
uruchomiono przygotowany tuż przed
wojną system przeciwpożarowy zachowanych częściowo do dziś w postaci
stalowych rur mających doprowadzić
na strych kościoła wodę pod dużym ciśnieniem, zniszczenia zabytku mogłyby
być znacznie większe. Wielka wrażliwość
gotyckich filarów na wodę ujawniła się
wkrótce przez powstawanie pęknięć
i odkształceń kilku z nich. Sytuację uratowano przez nałożenie żelbetowego „gorsetu”, który do dziś wzmacnia najbardziej
zagrożone filary kościoła.

Naprawa przypór i filarów Bazyliki Mariackiejw latach 1947–50
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gospodarcze probostwa. Zakaz podwyższenia wieży wydany przez zakon ostatecznie zaprzecza rzekomemu patronatowi wielkich mistrzów zakonu nad
kościołem Mariackim, co dziś sugerują
niektórzy historycy niemieccy. W pełni
udokumentowany jest natomiast polski
patronat królewski, który sprawowany
był przez wszystkich królów od czasów
Kazimierza Jagiellończyka.

Zniszczenia wieży przed rozpoczęciem obecnych prac

Fot. Alpro

Od 2 połowy XIV wieku do początku
XVI wieku rajcy miejscy kontrolowali budowę świątyni pod względem technicznym, mianując mistrzów budowlanych
kościoła oraz organizując finansowanie
całego procesu budowlanego. Po jego
zakończeniu w 1502 roku przez mistrza
Hinricha Hetzla, miasto dbało o utrzymanie i konserwację świątyni, czego najlepszym przykładem jest działalność miejskiego budowniczego Bartela Ranischa,
który pod koniec XVII wieku przeprowadził prace naprawcze wielu elementów
architektonicznych kościoła. Historia
zatoczyła koło w marcu 2007 roku, gdy
Rada Miasta Gdańska uchwaliła przekazanie ponad 2 milionów złotych jako tzw.
wkład własny parafii pw. Wniebowzięcia
NMP do projektu kompleksowych prac
konserwatorskich wieży głównej Bazyliki
Mariackiej. Dzięki wspomnianej uchwale możliwe było otrzymanie grantu Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W latach czterdziestych XV wieku inicjatywę rady miasta już w czwartej
wzniesiono ozdobne szczyty transeptu ćwierci XIV wieku. Co najmniej od czai prezbiterium, które pokryto czerwoną su podpisania kontraktu z mistrzem
farbą i zwieńczono złoconymi krzyżami. Ungeradinem w 1379 roku budowa koWiększość z nich zachowała się do dziś. ścioła Mariackiego stanowiła „flagową”
Dwa szczyty południowego ramienia inwestycję rady miasta Gdańska. Naletranseptu, które runęły w 1945 roku, żący do zakonu proboszcz Andreas Rustanowią obecnie największą architek- perti nie tylko nie wspierał budowy ale
toniczną bliznę po zniszczeniach drugiej wystąpił nawet do cesarza o ochronę
wojny światowej. Ich rekonstrukcja wraz gruntów zajmowanych przez budynki
ze złoconymi gotyckimi krzyżami jest
przewidziana w nadchodzących latach.
Po podpisaniu przez Kazimierza Jagiellończyka w 1454 roku aktu inkorporacji
Prus do Korony Polskiej przystąpiono do
podwyższenia wieży głównej kościoła
Mariackiego o dwie kolejne kondygnacje.
Wcześniej było to niemożliwe ze względu na ingerencję zakonu krzyżackiego.
Wprowadzone przez zakon ograniczenia
wysokości wież kościelnych kierowane
były zapewne względami prestiżowymi,
a od czasu powstania Związku Pruskiego również militarnymi. Warto przy tej
okazji zauważyć, że obecność zakonu
krzyżackiego w początkach historii budowy kościoła Mariackiego jest znacząca poprzez przywileje wielkich mistrzów wydane w XIV wieku oraz status
proboszczów będących członkami zakonu. Jednak jego rola wkrótce się zmieniła. Jak zauważa w swoich badaniach
dr Elżbieta Pilecka, wpływ zakonu krzyżackiego na proces budowlany świątyni Widok ogólny Bazyliki Mariackiej przed obecnymi pracami konserwatorskimi
Fot. T. Korzeniowski
został całkowicie wyeliminowany przez
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Skan 3D wieży, wyk. Christofori u. Partner,
Norymberga 2008 roku

utworzonego przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein. Środki te są podstawą
finansowania obecnie prowadzonych
prac konserwatorskich wieży. Przed ich
przedstawieniem warto zwrócić uwagę
na wysiłki poprzednich pokoleń, które
starały się przekazać nam budowlę w jak
najlepszym stanie. Przegląd historycznych prac konserwatorskich i remontowych wieży głównej Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku można rozpocząć od roku

Ortofotomapa wykonana na podstawie skanu
3D oraz fotografii cyfrowych, wyk. Christofori
u. Partner, Norymberga 2008 roku
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1693, kiedy to wg wzmianek archiwalnych wymieniono część zgniłych pali
w konstrukcji fundamentów wieży. Niestety nie zachowały się żadne opisy tej
wyjątkowej operacji, która jak dotąd jest
jedyną znaną próbą ingerencji w podstawę gigantycznej konstrukcji. W tym
samym roku wykonano prace polegające na całkowitym przemurowaniu małą
cegłą holenderską fryzu wieńczącego
wieżę od strony wschodniej i południowej. Pracami tymi kierował niewątpliwie budowniczy miejski Bartel Ranisch.
Pamiątką po innych uczestnikach tych
prac są cegły zawierające podpisy murarza i jego pomocnika z nieczytelnymi
niestety imionami, datą 1693 roku oraz
informacją o tym, że pochodzili z Lipska
i Wrocławia. W kolejnych wiekach jedynie obserwowano poszerzające się pęknięcia murów wieży spowodowane przenoszeniem drgań wywoływanych biciem
dzwonów. Obserwacje takie poczyniono
m.in. w 1787 roku, natomiast pierwsze
próby napraw przeprowadzono w 1853
roku. Dopiero w 1927 roku stwierdzono,
że od dawna planowane i ciągle odkładane w czasie prace konserwatorskie kościoła muszą rozpocząć się niezwłocznie.
Z całej budowli najpoważniejsze szkody
wykazywała wieża dzwonna. Działające w kierunku wschodnio-zachodnim
silne wibracje wywołane używaniem
dzwonów, w ciągu stuleci spowodowały
pęknięcie w południowej ścianie wieży.
Biegło ono przez pełną grubość muru na
niemal całej wysokość elewacji. Po usunięciu luźnego materiału pęknięcie okazało się tak szerokie, że mógł się w nim
zmieścić dorosły człowiek.
Projekt i obliczenia prac ratowniczych
zagrożonej wieży wykonał specjalista
w zakresie statyki budowli prof. Richard
Kohnke z gdańskiej politechniki, instytucji, która niemal na trwałe związała się
z kościołem Mariackim. We wnętrzu wieży wykonano trzy wieńce z żelbetu, które
związano ze sobą ośmioma pionowymi
podporami. Konstrukcję tę możemy podziwiać do dziś, wchodząc wewnętrznymi schodami prowadzącymi na platformę
widokową. Po wzmocnieniu i powiązaniu
wnętrza wieży przystąpiono do naprawy
„rozdarć” i pęknięć murów, które „zszyto”
przez wypełnienie ich ciśnieniowo płynną mieszanką betonową. Zabiegom tym
poddano wszystkie partie murów wieży,
które wykazywały pęknięcia lub pustki.

Miejsca te najpierw wypłukiwano, a następnie miejscowo wypełniano betonem
wtłaczanym ciśnieniowo. Dla wykonania
tych prac niezbędne było wzniesienie
rusztowań na pełną wysokość wieży.
Następnie przystąpiono do prac konserwatorskich przy powierzchni murów.
Sprowadzono i wmurowano ręcznie formowane cegły dużego „klasztornego”
formatu. Natomiast wszystkie całkowicie
zwietrzałe gzymsy z kamienia naturalnego oraz nakrycia przypór zastąpiono nowym materiałem kamiennym. Wybrano
do tego celu zbity wapień „muszlowy”

Skan 3D wieży oraz części sklepień
Wyk. Christofori u. Partner, Norymberga
2008 r.

z okolic Würzburga z kamieniołomu firmy „Zeidler und Wimmel”, która także
zapewniła wykwalifikowanych kamieniarzy.
W marcu 1945 roku wnętrze wieży
uległo całkowitemu wypaleniu, a dwa
pozostawione wewnątrz dzwony, w tym
słynny dzwon Gratia Dei z 1453 roku,
rozbiły się spadając. W tym samym roku
podjęto pierwsze prace zabezpieczające
ograniczone jednak tylko do zamurowania wyrwy w przywieżowej kaplicy św.
Rajnolda. Te i późniejsze prace realizowano dzięki ofiarnym staraniom pierwszego powojennego wojewódzkiego
konserwatora zabytków prof. Jana Borowskiego i jego współpracowników, do
których od początku zaliczał się Wiesław
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Gruszkowski, obecny profesor Politechniki Gdańskiej.
W latach 1946–1950 wykonano główne prace rekonstrukcyjno budowlane
przeprowadzone wg proj. Tadeusza Jarosza, pod kier. Mariana Kossakowskiego
i Stanisława Obmińskiego, przez warszawską firmę „Zarzecki i S-ka”.
W roku 1947 przed rozpoczęciem budowy dachów nad nawą główną kościoła przystąpiono do naprawy północnej
przypory wschodniej elewacji wieży. Spękania przypory znajdowały się ponad 30
metrów nad poziomem sklepień. Rusztowanie wzniesiono w końcu listopada
1947 roku. Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych prace murarskie przy naprawie przypory zakończono
w grudniu.
W 1952 roku wykonano drewniane
rusztowanie wewnątrz wieży na wysokość 70 m oraz przekuto 27 otworów na
wylot w murach o grubości od 2,10 do
2,50 m. Zamocowano w nich stalowe kotwy ze śrubami i klamrami. Klinowanie
kotew wykonano na zewnątrz wieży na
wysokości do 70 m z ruchomego wyciągu, co wskazuje na niezwykle trudne warunki techniczne tej operacji. Następnie
wykuto 8 otworów w murach wieży na
głębokość do 70 cm w kształcie rozszerzonym w głąb murów oraz osadzono
w nich końce kotew na zaprawie cementowej. Na wysokości od 60 do 70 m
wykuto 30 gniazd dla belek stropowych
oraz zastrzałów podtrzymujących stropy
zabezpieczające. Rozebrano 36,49 m3
górnej części murów wieży dla wieńca
żelbetowego o wymiarach 0,50 x 1.40
m. Wykonano ławy i podciągi żelbetowe
na wysokości 70 m z betonu żwirowego
o zawartości 350 kg cementu na 1 m3. Na
podciągach na wys. 70 m wykonano betonowy strop z prefabrykowanych i wibrowanych na budowie płyt żelbetowych
o przekroju 0,50 x 3,00 m i grub. 0,14 m
zbrojonych prętami o średnicy 8 mm.
Wykonano spawane wiązary dachowe
kratowe i wiatrownice na wys. ok. 74 m.
Stalową konstrukcję więźby przykryto
stropodachem z dyli żelbetowych wykonanych z betonu o wytrzymałości na ściskanie około 250 kG/cm2 i zawartości cementu 370 kg/m3. Łączna powierzchnia
pokrycia dachowego na wieży wyniosła
498,69 m2. Żelbetowy stropodach przykryto dachówką holenderką mocowaną
na zaprawie cementowo-wapiennej. Sta-

lową konstrukcję dachu oczyszczono mechanicznie i zabezpieczono minią ołowianą i dwukrotnie pomalowano szarą farbą
na lnianym pokoście. W kolejnych latach
wykonano żelbetową konstrukcję schodów i w takiej formie wieża dotrwała do
2008 roku kiedy rozpoczęto trwający do
dzisiaj projekt kompleksowej konserwacji wieży.
Ze względu na coraz liczniejsze, obserwowane od 2003 roku przypadki odpadania fragmentów cegieł i dachówek
z wieży kościoła podjęto starania o przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich.
Decyzję dotyczącą przygotowania projektu kompleksowej konserwacji Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku wraz ze znalezieniem źródeł finansowania podjął w roku
2004 ks. infułat Stanisław Bogdanowicz,
proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. Zadanie to zostało powierzone Biuru Ochrony
Zabytków Bazyliki Mariackiej kierowanemu od 2001 roku przez autora artykułu
pełniącego funkcję Dyrektora Zbiorów
i Głównego Konserwatora Zabytków
świątyni. Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się od przeprowadzenia
szczegółowych oględzin stanu technicznego murów kościoła jesienią 2004 roku
przez pracowników firmy Alpro, którzy
przy pomocy dostępu linowego wykonali
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dokumentację fotograficzną zniszczeń
oraz zdemontowali luźne fragmenty cegieł i kamiennych gzymsów. Było to konieczne ze względu na liczne przypadki
odpadania elementów ceramicznych
z poszczególnych elewacji świątyni.
W roku 2005 mgr inż. Antoni Kapuściński, rzeczoznawcza Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego opracował
ekspertyzę techniczną dotyczącą metody
tymczasowego zabezpieczenia murów
świątyni przy pomocy siatki syntetycznej. Dzięki pomocy finansowej Urzędu
Marszałkowskiego oraz Gminy Gdańsk
prace te zakończono w lipcu 2006 roku,
zabezpieczając najbardziej zniszczone
partie murów na powierzchni 5700 m2 .
W kwietniu 2007 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP
w Gdańsku złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzy
egzemplarze kompletnej dokumentacji
aplikacyjnej na dofinansowanie projektu
„Podniesienie turystycznej atrakcyjności Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Etap
pierwszy. Kompleksowa konserwacja
wieży głównej”, składanego do Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Do konkursu
zgłoszono 104 propozycje, spośród których po 12 miesiącach Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyłoniło
15 zwycięskich projektów. Wśród nich
znalazł się projekt Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku.

Nowe pokrycie dachowe wieży wykonane w 2009 roku

Fot. T. Korzeniowski
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cji tufu wulkanicznego, spełniając dzięki
czemu najwyższe wymogi ochrony dóbr
kultury.
Literatura i źródła wykorzystane w tekście:
S. Bogdanowicz, Dzieła sztuki sakralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Gdańsk 1990;
W. Drost, Die Marienkirche zu Danzig und
ihre Kunstschätze, Stuttgart 1963; K. Gruber,
E. Keyser, Die Marienkirche in Danzig, Berlin
1929; T. Hirsch, Die Ober-Pfarrkirche von St.
Marien in Danzig in ihren Denkmälern und
in ihrer Beziehungen zum kirchlichen Leben
Danzigs überhaupt, Danzig 1843; E. Pilecka,
Charakter hanzeatyckiej sztuki miast pruskich późnego średniowiecza na przykładzie
sakralnej architektury Gdańska, [w:] Sztuka
Prus XIII–XVIII w., (Studia Borussico-Baltica
Historiae Artium, t. 1), pod red. M. Woźniaka,
Toruń 1994, s. 39–69; Zbiór akt dotyczących
odbudowy kościoła NMP w Gdańsku w archiwum Bazyliki Mariackiej w Gdańsku;

Prace konserwatorskie w 2009 roku

25 lipca 2007 roku Komitet Sterujący
zarekomendował projekt Bazyliki Mariackiej do realizacji wśród 15 zwycięskich
wniosków wyłonionych z naboru w 2007
roku, do dofinansowania w ramach priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa
europejskiego.
Prace rozpoczęto uroczyście w lipcu
2008 roku przy udziale Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr. Mariana Kwapińskiego. Do dnia dzisiejszego
wykonano cyfrową dokumentację stanu
zachowania elewacji przy pomocy techniki skanowania laserowego 3D. Dzięki
czemu udało się stworzyć wirtualną bazę
danych złożoną sponad miliarda punktów
pomiarowych. Pozwoliła ona na realizację precyzyjnej inwentaryzacji architektonicznej oraz tzw. ortofotomapy ukazującej charakter i skalę zniszczeń cegieł
i zapraw. Ponadto wykonano kompleksową wymianę pokrycia dachowego wieży
oraz kaplic przywieżowych, stosując nowoczesną dachówkę zakładkową, która
stylistycznie nawiązuje do średniowiecznego typu dachówek mnich-mniszka
i jednocześnie zapewnia wysokie bezpieczeństwo dla budynku oraz osób odwiedzających świątynię. Przeprowadzono
również zabieg ostrożnego oczyszczenia
elewacji z zewnętrznego brudu i grubszych nawarstwień. Ze względu na wielką wrażliwość średniowiecznych cegieł
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Fot. T. Korzeniowski

na wszelkie mechaniczne uszkodzenia
powierzchni, zastosowano oczyszczanie
ścierne przy użyciu mieszanki delikatnych
ścierniw, używając przy tym strumienia
powierza o ciśnieniu ok. 1 atmosfery, co
w rezultacie przyniosło efekt lekkiego
„omiecenia” elewacji z zachowaniem
niektórych starszych nawarstwień, które wniknęły trwale w zagłębienia porów
cegieł. Pozostawienie nieszkodliwej dla
cegieł i całkowicie przepuszczalnej warstwy patyny zagwarantowało wykonawcom prac eliminację ewentualnego błędu polegającego na naruszeniu czerepu
zabytkowych cegieł i jego przeczyszczeniu. Dzięki przyjętej metodyce udało się
zachować powszechnie cenioną w społeczeństwie wartości dawności zabytku.
Najbardziej widoczne i szpecące skorupy
nawarstwień usunięto mechanicznie,
usuwając również wtóre i trudno przepuszczalne wypełnienie spion złożonych
w głębszych warstwach ze znacznie osłabionej i osypującej się zaprawy wapiennej
z lat 1928/29. W jej miejsce zastosowano
dobraną indywidualnie wapienną zaprawę fugową zawierającą trass. Obecność
stosowanych w nowej zaprawie puzzolan gwarantuje powstrzymanie migracji związków wapnia oraz wytworzenia
szczelnych nawarstwień gipsowych, co
było udziałem zapraw zastosowanych
w pracach konserwatorskich przeprowadzonych dawniej. Dziś możemy zastosować materiał oparty na rzymskiej trady-

Tomasz Korzeniowski
Dyrektor Zbiorów i
Główny Zabytków Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku
Inżynier Projektu
kompleksowej konserwacji wieży
głównej Bazyliki Mariackiej
finansowanego przez EOG
oraz Gminę Gdańsk

Z teki poezji
Tak naprawdę
Gdy radio włączam - i myślę o kawie
Chcę wiadomości usłyszeć poranne
A tu - co chwilę, w każdym zdaniu prawie
Mówca zapewnia: „…tak naprawdę...”
Liczyłem kiedyś, siedząc przy śniadaniu,
Jak często zwrot ten bywa powtarzany
I - proszę wierzyć - kiedyś w jednym zdaniu
Trzykrotnie, niekontrolowany !
W toku dyskusji - to przyznaję szczerze
Chciałbym usłyszeć argumenty twarde
A tu… Już nie chcę mówić, co mnie bierze,
Gdy zamiast nich - brzmi w kółko:
„…tak naprawdę…”
Marek Koralun
Absolwent PG
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nologów, na znaną przez każdego absolwenta melodię. Oto wersja skrócona
(podstawowa):
Mówił dziekan do Ireny
Strasznie zapłakany:
„Słuchaj Iruś ponoć nasi,
To same bałwany”.
Ref.: Marsz Technologia
Najlepszy wydzia-a-a-le.
Odpoczniemy po swej pracy
Pewnie w kryminale.

Tradycyjne zdjęcie uczestników zjazdu na schodach – 3.10.2009 roku
Fot. ze zbiorów H.Biegalskiego

Podobnych jubileuszy i spotkań absolwentów po latach na uczelni jest wiele.
Ta uroczystość była oczywiście dla mnie
wyjątkową, bo to i własna podróż sentymentalna, i wspomnienia z lat studenckich 1969–1974.
W roku 1974 kończyły ówczesny Wydział Mechaniczny Technologiczny dwa
roczniki absolwentów: wiosenny i jesienny. To właśnie mój rocznik jako pierwszy w tamtym okresie, jesienią ukończył
5-letnie dzienne studia magisterskie;
przed nami było 11 semestrów. Do dziś
pamiętam kolegów z DS. 10, którzy choć
jak i my byli przed dyplomem, to jednakże wydawali się nam jakby „nieco starsi”.
W owym czasie do tradycji należało
wykonanie tableau rocznika. Zadania
tego podjęli się Edwin Nowak z kolegami. Przedstawili w nim ówczesne władze
uczelni i wydziału, fotografie naszych
wspaniałych profesorów i wykładowców
oraz nas, kończących specjalności: Maszyny i urządzenia do drewna (10 absolwentów), Maszyny do tworzyw sztucznych i gumy (11), Technologia obróbki
plastycznej i metaloznawstwo (18), Ob-

rabiarki, narzędzia i technologia budowy
maszyn (20) oraz Urządzenia i technologia spawalnictwa (20). Kiedy studiowaliśmy i odbieraliśmy dyplomy dziekanem
wydziału był prof. Romuald Dziewanowski; z oczywistych powodów najczęściej
spotykaliśmy się z naszym wspaniałym
prodziekanem doc. Marianem Jakubcem
(szczególnie ci, dla których dodatkowe
terminy zaliczeń i egzaminów były pilną
potrzebą chwili). Dobrze orientowaliśmy
się też w ówczesnej strukturze organizacyjnej Wydziału, którą tworzyły: Instytut
Technologii Materiałów Maszynowych
i Spawalnictwa – kierowany przez prof.
Mieczysława Myśliwca i Instytut Technologii Budowy Maszyn, którego dyrektorem był prof. Ryszard Siemiński. Pamiętam, że najtrudniej było dostać się na
szeroką tematycznie specjalność – Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy
maszyn, byliśmy z tego dumni, toteż nie
brakowało ani rywalizacji, ani częstej koleżeńskiej współpracy.
Po ostatnim wspólnym wykładzie,
idąc korytarzem Gmachu Głównego,
dość głośno odśpiewaliśmy Hymn Tech-

A „Artema” klub kochany
Z tego właśnie słynie,
Że w „Artemie” każdej cnocie
Słodko cnota ginie.
Ref. ...
Gdyby nie to, że technolog
Bardzo lubi siupy,
To kiosk z piwem. Ten na rogu,
Dawno dałby ...y.
Ref. ...
Leszek Szewczyk skończył studia,
Idą lepsze czasy,
Choć ci nasi asystenci,
To same grubasy.
Ref. …
Zapisywano kolejne zwrotki i powstała wersja rozszerzona (ze zbiorów W. Ardanowskiego):
Co to będzie, gdy z Wydziału
Pójdą absolwenci,
Kto tu będzie na Wydziale
Całym życiem kręcił?
Ref. ...
Na osiedlu Wyspiańskiego,
Ktoś szampańskie pije.
Wiedzą nawet za granicą,
Tak technolog żyje.
Ref. ...
Co się stało gdy z Wydziału,
Poszli Absolwenci.
No zgadnijcie, kto tu po was,
Na Wydziale kręcił?
Ref. ...
Leszek Szewczyk skończył studia,
Skończyło ich wielu.
Między nimi z naszych dzieci,
Mamy inżynierów.
Ref. ...
Na Osiedlu Wyspiańskiego,
I koło Traugutta.
Rozlega się pięknym głosem,
Mechanika nuta.
Ref. ...
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Późno, bo dopiero w 2002 roku, gdy
do wieczności odeszło już dwóch naszych lubianych kolegów, spotkaliśmy się
w „Newskiej”. Niewątpliwie część z nas
spoglądała wtedy na nieocenione tableau; większość z 20 osób zobaczyła się
tam po raz pierwszy po 28 latach.
Następne spotkanie było już bardziej
uroczyste, bo w Roku Jubileuszowym
Politechniki Gdańskiej – 4 czerwca 2005
roku. Wspólny zjazd roczników 1974
i 1975 w auli Wydziału był także okazją
dla nagrania zapisu video wspomnień
koleżanek i kolegów. Płytki rozeszły się
błyskawicznie.
Nie minęły kolejne 3 lata i spotkaliśmy
się ponownie 12 kwietnia 2008 roku na
Wydziale w grupie ok. 40 osób; chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć naszej
nieodżałowanej Mirki.
Tak częste spotkania nie mogły pominąć 35. rocznicy obrony naszych dyplomów. Zorganizowania jubileuszowego
zjazdu rocznika 1974 – jesień, z udziałem
naszych przyjaciół z innych lat, podjął
się Henio Biegalski przy wsparciu starosty roku Irka Bobrowskiego oraz moim.
Wzięło w nim udział prawie 40 osób.
Na części oficjalnej, oprócz odczytania
listy obecności, tradycyjnych przemówień, odśpiewania Hymnu technologów
i wspomnień o tych co odeszli, uhono-

rowani zostali dwaj nasi koledzy tytułem
Superabsolwenta. Takich absolwentów,
inżynierów mechaników, których dzieci
podtrzymywały tradycje rodzinne jest
na naszym wydziale wielu. Listy gratulacyjne od dziekana Wydziału prof. Jana
Stąśka wręczyła uczestnicząca w zjeździe prodziekan ds. kształcenia dr Sylwia Sobieszczyk. Po tradycyjnym zdjęciu
na schodach udaliśmy się do „Trzech
Dębów”, aby tam już „bez krawatów”
toczyć dysputy o spełniającym się zawodowo życiu i troszkę pomarzyć o tym co
będziemy robić na zbliżającej się przecież
wolno emeryturze, bo jak dotąd nie mieliśmy czasu na indywidualne zainteresowania.
Ta potrzeba „nagadania się” przejawiła się i w przygotowywanym przez
Wieśka Ardanowskiego Almanachu absolwentów Wydziału Mechanicznego
Technologicznego PG studiujących w latach 1969–1974. Zwięzłość niniejszego
tekstu umożliwiła mi na wierne zacytowanie jedynie kilkunastu cytatów z dotychczasowych obszerniejszych zapisów
kolegów o ich dokonaniach zawodowych
i sukcesach rodzinnych, ale głównie
wspomnień studenckich o zdarzeniach
na roku.
Wiesiek: (…) Pracę mogłem podjąć
z wolnego wyboru ... Pierwsza myśl to

Nasi profesorowie i wykładowcy

źródło: tablo rocznika Wydziału MT 1969–74
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Tychy i Fiat 126p. Przypadkowo skończyło się w Bydgoszczy i Zakładach Urządzeń
Okrętowych FAMOR. Praca dość ciekawa
– konstruowanie urządzeń technologicznych dla własnych potrzeb firmy. Zgłosiłem wiele projektów racjonalizatorskich
i kilka wzorów użytkowych. (...) Od 1994
roku pracuję we własnej firmie, założonej z kolegą, która do dziś istnieje i daje
żyć. Odczuwam satysfakcję z utrzymania
się naszej inżynierskiej firmy na obecnym zmiennym rynku. Satysfakcja moja
jest tym większa, że gdy ujrzała światło
dzienne europejska norma na centrale
sterujące urządzeniami gaśniczymi, to
okazało się, że nasze produkty nie tylko
ją spełniają, ale i wyprzedzają w swych
rozwiązaniach technicznych. (...)
Heniek: (...) Po pierwsze, utkwił mi
w pamięci prof. Stefek, który egzaminował przez całe wakacje z Wytrzymałości
materiałów. Jego sposób egzaminowania był niezwykły. Dopiero po latach, jak
przypuszczam, doszedłem do sedna tego
sposobu. Otóż profesor po napisaniu pracy pisemnej wystawiał ocenę docelową,
na którą stać było danego studenta, pomimo że pierwsza była niedostateczna.
Tak długo student musiał do profesora
chodzić przez wakacje, dopóki go nie
przekonał, że już do tej oceny „dojrzał”.
Gorzej, gdy profesor przesadził w ocenie możliwości studenta. Ja zdałem za
trzecim razem, ale słyszałem o takich,
co zdawali za 17 razem. Po drugie, pamiętam doc. Bujniewicza, który nasze
prace sprawdzał bardzo długo, pomimo,
że było to tylko zaliczenie. Tłumaczył się
z tego, że dla zapewnienia sprawiedliwej
oceny sprawdzał każdą pracę po kolei po
jednym zadaniu. Do dziś widzę jego słaniającą się z tego powodu ze zmęczenia
sylwetkę. Po trzecie, pamiętam niewiele
wówczas od nas starszą panią asystentkę prof. Czeredarkę, która prowadziła
u nas zajęcia audytoryjne z Matematyki.
(...) Część z nas szła na jej zajęcia jak na
ścięcie. Po wielu latach spotkaliśmy się
w filii PG w Elblągu. Wspominając dawne czasy przyznała, że ona również się
nas panicznie bała, bo była to jej pierwsza grupa studencka. Jednakże wówczas,
już mając po latach doświadczenie pracy
na różnych wydziałach PG stwierdziła, że
studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego na tle studentów innych
wydziałów byli jacyś „inni”, ale pozytywnie tj. bardziej wszechstronni i ciekawsi
świata. (...) Pracując w technologiach
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Odczytanie listy obecności zjazdu w sali Rady Wydziału Mechanicznego
Fot. archiwum H. Biegalskiego

mniej lub bardziej szkodliwych dla środowiska myślę, że należy pamiętać o tym,
że żyjemy w środowisku wypożyczonym
od naszych dzieci i wnuków i powinniśmy
im je przekazać w stanie nie gorszym niż
sami je zastaliśmy. (...)
Andrzej: (...) Dla młodego studenta
możliwość spotkania takich Profesorów
jak: Otto, Piątek, Dzięgielewski, Stefek,
Czeredarek oraz wielu innych było wielkim przeżyciem. Wykłady z fizyki doc.

Uroczyste odśpiewanie hymnu technologów

Jachyma zaowocowały tym, że do dzisiaj
interesuję się teorią względności, mechaniką kwantową i teorią strun. Najzabawniejszą „przygodę” miałem z panią asystentką od Matematyki, kiedy zadania
z analizy matematycznej rozwiązałem
a dostałem dwóję. Zapomniałem o stałej C. Specjalizację wybrałem świadomie
i jestem z tego powodu zadowolony.
Spełniła moje oczekiwania. (...) Kolegów
wspominam zawsze z dużą sympatią. Za-

Fot. archiwum H. Begalskiego
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wsze mogłem liczyć na ich pomoc. (...)
Marek: (...) Egzamin z wytrzymałości
nawet nieźle mi poszedł. Idę na ustny,
lekko nerwowy. Profesor prosi o zajęcie
miejsca, przegląda pracę i nagle kładzie
mi przed nosem walec stalowy o średnicy 120 i długości 120 mm i pyta, co ja
o tym sądzę. Tak patrzę i rzucam odpowiedź: panie profesorze, ten eksponat
wytrzyma niezłe naciski poosiowe, ciężko
go będzie wyboczyć. Nie wiem, skąd mi
to przyszło do głowy. Usłyszałem tylko:
dziękuję panu, dobry, proszę poprosić następną osobę. (...) Kodeks honorowy mechaników – wyniosłem to ze studiów, że
mechanicy stanowią jedną rodzinę, i jak
to w rodzinie, należy sobie pomagać. Tak
było na studiach, tak jest i w pracy zawodowej. (...)
Marek: (...) We wrześniu obroniłem
pracę dyplomową u prof. Butnickiego.
Pracę napisałem na „5” i z fantazją obroniłem dyplom. Dlaczego z fantazją?... ano
wprowadziłem grono profesorów w osłupienie swoim zachowaniem na tydzień
przed obroną, gdy oddałem w kwesturze
nadpłacone mi za pracę w Techno-Servisie pieniądze. To pani kasjerka, dowiedziawszy się, gdzie studiuję, przekazała
te informacje dziekanowi, a dalej to już
można się domyśleć co było ...
Zdzisław: (...) 1974 to rok ważnych wydarzeń w moim życiu: ślub z żoną, obrona dyplomu, narodziny pierwszej córki
i pierwsza praca. (...) Myślę, że ukończone szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne
i Politechnika, dobrze przygotowały mnie
do pracy zawodowej i byłem dobrym inżynierem, bo dobry inżynier pracujący
w przemyśle to taki inżynier, który potrafi
wykorzystać i połączyć wiedzę stosowaną przez innych w tworzeniu swoich projektów. (...)
Bogdan: (...) Przed studiami skończyłem w 1968 roku Technikum Budowy
Okrętów „Conradinum”. Rok pracy po
technikum w CBKO w Gdańsku (placówka
w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni).
Zdałem egzamin na Wydział BO, lecz brak
punktów za pochodzenie i świadectwo
(rok po skończonej szkole średniej – nie
było punktów) i dobrze zdany egzamin
spowodował automatyczne przeniesienie
na Wydział MT. Duża radość z przyjęcia na
studia. Oczywiście ukończone technikum
(cztery lata rysunku technicznego i innych
przedmiotów powtarzanych na studiach,
praktyki w stoczni, praca na obrabiarkach itd.) dawało wiele w przygotowa-
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niu do przedmiotów „technicznych” na
studiach. (...) Najwięcej kłopotów, z tego
co pamiętam sprawiały Termodynamika,
Wytrzymałość materiałów, Abstrakcyjna
teoria mechanizmów. Życie studenckie
– ogólnie w gronie osób dojeżdżających
z Gdyni. Pamiętam do dzisiaj wydarzenia Grudnia ‘70, mieszkałem wtedy obok
miejskiej rady narodowej i widziałem to
z bliska. Przemyślenia życiowe to chyba
najtrudniejszy temat, nie ma na to czasu,
może na emeryturze. Wydaje się bez sensu żałować tego co minęło. Jeśli można
coś zmienić na lepsze to od zaraz. Robić
dużo tego co sprawia przyjemność sobie
i innym, co i nie szkodzić innym. (...)
Marek: (...) Z mojej klasy technikum,
poszło nas ośmiu na Wydział MT i wszyscy ukończyli studia. Okres studiów – patrząc z dzisiejszej perspektywy – beztroski i w moim przypadku jednak trochę
zbyt monotonny. Mieszkanie z rodzicami
było na pewno wygodne, ale w duchu zazdrościłem kolegom życia w akademiku,
atmosfery akademika no i więzi jakie zawiązywały się poprzez wspólne obcowanie. Życie pokazało, a przykładów są dziesiątki, że nie jest najważniejsza wyuczona
specjalizacja, ważny jest wysoki poziom
samej uczelni, która uczy wszechstronnego, samodzielnego myślenia i taki moim
zdaniem był Nasz wydział. Muszę dodać,
że w naszej rodzinie jest wielu mechaników z naszego, najlepszego zresztą wydziału. Ukończył nasz wydział małżonki
brat, jego małżonka i moja siostra. (...)
Leszek: (...) Ukończyłem Technikum
Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku –
klasa mechaniczna. Poziom nauczania
przedmiotów zawodowych na poziomie
akademickim, tak że na studiach nie
trzeba było mocno zakuwać niektórych
przedmiotów, szczególnie na starszych
latach. Praca zawodowa: konstruktor
napędów hydraulicznych w Zakładach
Urządzeń Okrętowych HYDROSTER w latach 1974–1990, inżynier serwisu napędów hydraulicznych w firmie OTECNOR
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(1991–1999), kierownik serwisu układów hydraulicznych w firmie ROCKFIN
w Chwaszczynie od roku 1999. W okresie
pracy zawodowej uzyskałem 30 patentów i wzorów użytkowych, I i II stopień
specjalizacji zawodowej inżynierów i Nagrodę Ministra Przemysłu. (...)
Andrzej: (...) Po ukończeniu studiów,
jako stypendysta Fabryki Przekładni Samochodowych POLMO w Tczewie podjąłem tam pracę. W firmie tej przepraco-
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wałem dziewiętnaście lat, kolejno jako:
technolog obróbki cieplnej, kierownik
działu technologicznego, główny technolog i szef technicznego przygotowania
produkcji. Był to najlepszy okres w mojej
karierze inżyniera. W tym czasie zgłosiłem wiele wniosków racjonalizatorskich.
Współpracując z Politechniką Gdańską
byłem recenzentem kilku prac dyplomowych magisterskich przygotowanych
przez studentów Wydziału MT pod kierunkiem prof. Mieczysława Felda. (...)
Życiowe credo: „Bądź takim, abyś nie
czerwienił się sam przed sobą”.
Piotr: (...) Jeszcze jakieś 10 lat temu
ochoczo bym się rozpisywał o moich tak
zwanych dokonaniach. Dziś jest inaczej.
Myślę, że bardziej rozsądnie. Zresztą
komu ja to mówię! Kilka lat temu na
spotkaniu w „Newskiej” mówiłeś, że
dla ciebie [Wiesiek] przestały być ważne sprawy zawodowe, kariera a nawet
finanse. Powiedziałeś wówczas: grono
przyjaciół, ognisko, gitara i wspólne śpiewanie. To jest to. I podarowałeś nam
śpiewniki. Ja miałem za sobą kilkuletni
pobyt na Wschodzie, na Syberii, a także na brzegach Bajkału. Czyż trudno mi
było zrozumieć twe słowa? Wsłuchany,
ze łzami w oczach, w gruzińską pieśń lub
inaczej: w gruzińską balladę, gdzie bard
śpiewa dokładnie to, co ty mówiłeś, pytając: bo inaczej czyż warto na ziemi tej
wiecznej żyć? Czy warto się rozpisywać
o tym wplątaniu w życie społeczno-go-

spodarcze, nawet gdy szło się drogą tak
zwanych sukcesów. (...) Można by rzec:
dobra organizacyjna, inżynierska robota.
Ale czym się tu chwalić, gdy zakładu tego
już nie ma! (...)
Marek: (...) Po studiach, w roku 1975
pracowałem w Laboratorium Mostostalu w Gdańsku. Tu zdobyłem pierwsze
uprawnienia do badań nieniszczących
i niszczących. W roku 1977 zwabiła mnie
do Bydgoszczy piękna mieszkanka tego
grodu. Pierwszą prace w Bydgoszczy
podjąłem w Formecie, a następnie w PIPBRol. W roku 1979 zostałem kierownikiem działu kontroli jakości BPZ, a w roku
1988 podjąłem pracę w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., organizując
dział badań technicznych, gdzie do dziś
pracuję. Hobby: szaradziarstwo – wiceprezes najstarszego w Polsce Bydgoskiego Klubu Szaradzistów Orion; moje krzyżówki rozwiązywali Bydgoszczanie na
łamach Ekspresu Bydgoskiego i IKP. (...)
Brałem udział w różnych teleturniejach
m.in. w Kole Fortuny, Grze, Milionerach
i wielu, wielu innych. Życiowe credo: „Nie
zginam karku przed nikim – mam lumbago [Lech Konopiński]”.
Do zobaczenia na kolejnym zjeździe,
marzy się nam, aby to było niebawem,
bo chcemy się ponownie po koleżeńsku
„nagadać”.
Adam Barylski
Wydział Mechaniczny

Wręczenie dyplomów superabsolwenta A. Pawelcowi i T. Befingerowi przez panią prodziekan
S. Sobieszczyk
(źródło: ze zbiorów H. Biegalskiego)
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Pokój
Rządziłem materią,
bo rządziłem umysłami.
Rzeczywistość mieści się w mózgu.
(George Orwell)

M

ateusz powinien był już wyjść…
Wielokrotnie otwierał te drzwi
z drugiej strony, próbując wejść. Otwierał
albo zaraz potem zamykał. Klamka była
gorąca i spocona od uścisku jego dłoni,
a jej hartowane cielsko zdawało się zapominać o istocie swojego jestestwa
i parzyło go przenikliwym niezdecydowaniem. Zawiasy poddawane torturom nieustającego wahania jęczały przeraźliwie,
powodując niepokój w innych pomieszczeniach. Niektóre z nich zbezczeszczone
jego obecnością, przyspieszonym oddechem, inne posklejane lepką i plugawą
obelgą jego myśli. Zarówno te dotknięte
dogłębnym poznaniem, jak i te, których
klamki lśniły jeszcze chłodną nieświadomością wilgoci, drżały w obawie, że przekroczy sąsiedni próg, a co gorsza, że go
nie przekroczy. To był czas, kiedy marzenia, jak kurtyzany okaleczone karmazynem pończoch, oddawały się wielu swoim materializacjom, czerpiąc z tego sobie
tylko znane korzyści. Każda noc na innym
dywanie, każdy dzień pod inną ścianą
w przeciągu niedomkniętych drzwi. Wystarczająco długo, aby naderwać tapety
i obdrapać tynki chwilami rozpalonych
ścian, ale zbyt krótko, aby zaproponować
jakąkolwiek zmianę w aranżacji któregokolwiek z pomieszczeń. Był to również
czas, kiedy Mateusz wracał wciąż pod
to samo skrzydło sześciennej przestrzeni
i trzaskał nim, samemu pozostając w korytarzu.
– Co do diabła!? – wykrzyknął Mateusz. Kapryśne kołatanie przemieniło się
w mrożący myśli skowyt, a odrzwia zawrzały zapachem przypalonego mleka.
Pokryty zimnym potem Mateusz nie
powtórzył więcej tego przedziwnego
pytania. Z punktu widzenia czasu, który z pewnością znajduje się dużo wyżej
niż najwyższy ze znanych poziomów czy
punktów, nie ma najmniejszego znaczenia, co było przyczyną nagłego, jednego
z wielu wcześniejszych, ale tym razem
odmiennego trzaśnięcia. Dłoń Mateusza

w jednej chwili pozbawiona została dotychczasowego, tak niechcianego wypełnienia, co spowodowało dezorientację
każdego z palców. Konsternacja przenosiła się stopniowo od dłoni, poprzez
nadgarstek, przedramię, ramię, bark,
miejsce po sercu, tchawicę, aż do głowy,
która pozwoliła otępiałemu Mateuszowi
zauważyć, że został wciągnięty albo wepchnięty do pokoju. Tego samego, przed
oblicze którego wracał co pewien czas,
żeby kusić los swoją obecnością. A może
sam tam wszedł w chwili niepoczytalności, którą błędnie mógł odebrać jako namiastkę męskiej decyzji. Ale ta możliwość
wydała mu się najmniej prawdopodobna, gdyż jego wrodzona nieudolność spowodowałaby, że potknąłby się o nadzwyczaj wysoki, obity nadmiarem uderzeń
próg, a to zapamiętałby z pewnością. Potknięcia to było coś, o czym zapomnieć
chciał najbardziej, a zarazem to, czego
wypalić z pamięci nie potrafił ogień żadnego z alkoholi. Analizował zatem nową
sytuację, wpatrując się w pustkę zimną
i bezkształtną. A po drugiej stronie kulawy matuzal w dziurawym, nieco zbutwiałym płaszczu kontynuował swoją
wędrówkę po korytarzu. Jego usta wykrzywione w szczerbatym uśmiechu,
w dłoni wyszarpany fragment części tylnej męskiego swetra, a na plecach plastikowy worek z innymi fragmentami.
Szesnaście klepsydr, dwanaście słońc
w zenicie, a może garść miesięcy? Nie
wiedział. Za którym zakrętem czasu,
uważanego przez pyszną ludzkość za
idealnie liniowy, na którym rozwidleniu
stracił jego rachubę? Mateusz nie potrafił skupić myśli na niczym przez dłużej niż
trzy uderzenia jaskółczego serca. A raczej
nic było głównym obiektem jego zadumy, gdyż czegokolwiek innego od niczego
dostrzec nie mógł. Przez nieokreśloność
spowity był pustką o właściwościach antyciała doskonale czarnego dla wszystkiego poza swą osobliwością. W którymś
z sąsiednich pokoi z pewnością był zegar,
który z pewnością spokojnie i miarowo
odmierzał wieczność, a wypełniająca
to pomieszczenie znajomość odpowiedzi na pytanie: „Która jest godzina?”
– z pewnością była utrapieniem dla
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tamtejszego lokatora. Ale dla Mateusza
kojące tykanie mosiężnego wahadła było
wspomnieniem, a Mateusz dla wahadeł
przestał istnieć. Dlatego niemożliwością
było dla niego określić ile czasu upłynęło
od momentu, kiedy odnalazł się w nowej
dla siebie roli. Jego przekrwione oczy pogodziły się już z otaczającym półmrokiem
i nieśmiało rozpoczęły wysyłać przygaszone impulsy w gęstą sieć synaps.
Drzwi poniekąd te same, ale od drugiej
strony dalekie były od niegdyś widzianych w migoczącym świetle niedokręconej żarówki korytarza. Ale przestawało
to być problemem w miarę zacierania w
pamięci tego obrazu przez chaotycznie
błądzące, obijające się o siebie nieuporządkowane myśli. Wielkim wysiłkiem
i kolejną zmarszczką na starzejącym się
czole przypłacił odnalezienie w tym nieładzie wspomnienia ołówka, serwetek
i sztuki kaligrafii. Poczuł głód tworzenia.
Uczucie tak odległe od głodu pokarmu,
że zamiast przyjmować, czuł wielką potrzebę wydalania. Musiał wydalić z siebie
te myśli, zwymiotować je na zakrzepłą
celulozę, w przeciwnym razie bulgocząca
w naczyniu jego czaszki substantia nigra
zapaskudzi mu ramiona i nowe buty pośród trzasku łamanych gałęzi. Nerwowo
przeszukał kieszenie, zawiesił wzrok na
grotesce przestrzeni i bezwładnie osunął
się na zakurzoną szronem granitową posadzkę.
Brak. Jego ciałem targał brak. Brak
rodził lęk. Jego ciałem targał lęk. Nerwowo obgryzał paznokcie. Pierwszy, drugi,
trzeci… Krew przesączała się przez zęby.
A teraz druga dłoń… Jeszcze jeden…
Stop! W ostatniej chwili uratował ostatni
paznokieć, który w połączeniu z wapienną ścianą stanowić mógł zawór bezpieczeństwa, spadochron, zapasową butlę
powietrza. Wstał. Nie otrzepawszy się
z białego popiołu podszedł do najbliższej
ściany i…
Sto jeden… Pieprzony pokój… Pieprzony numer… Przecież Winston to wytwór
wyobraźni angielskiego gruźlika. A jednak
pokój sto jeden otaczał zewsząd bezlitosną rzeczywistością, a jego ściany pod naporem zakrwawionych palców Mateusza
zalśniły lustrem na każdej z sześciu stron.
A z każdej ze ścian nienawidził go O’Brien
z plastikowym workiem na głowie…
Sławomir Jerzy Ambroziak
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
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