
Panie Rektorze, Panie Dziekanie, Dostojne Panie, Czcigodni Panowie! 

Przyszło mi dzisiaj przemówić do Państwa jako Absolwent tego Wydziału, acz mimo wszelkich starań, 

od tego Wydziału młodszy. 

Kiedy zaczynałem na nim studia, wymarzone, jedyne, elitarne studia, Wydział przekroczył już 

pierwszą dwudziestkę! Wchodziliśmy weń pełni nadobnego szacunku, podziwu i uznania dla powagi i 

wielkości Jego dokonań.  

Ale Wydział to ludzie, a ich legendy towarzyszyły nam od pierwszych dni i wiele by tutaj wspominać, 

acz pozwolą Państwo, nad jedną legendą zatrzymam: 

Pani Docent Marianna Sankiewicz – postać monumentalna, spiżowa i nie muszę przytaczać Jej zasług 

i historii, ale MUSZĘ wspomnieć, że niewiele ponad tydzień temu obchodziliśmy 100. urodziny, 

nieżyjącej od 3 lat naszej Pani Dziekan. Dziękuję Panu Dziekanowi i wszystkim, którzy znaleźli tego 

dnia czas na prawdziwie urodzinowe spotkanie. 

Dzisiaj i teraz chcę opowiedzieć o tym jak chcemy to stulecie uczcić. Jako absolwenci Wydziału 

Elektroniki, jako Stowarzyszenie Absolwentów PG, zwróciliśmy się do Gdyńskiej Szkoły Filmowej z 

propozycją realizacji filmu poświęconego tej wspaniałej Kobiecie. 

Znaleźliśmy młodego i zdolnego reżysera Pawła Wyszomirskiego i wspólnie, absolwenci, szkoła, 

reżyser pracujemy nad najlepszym z możliwych scenariuszem. 

Film będzie o Niej, o naszej przewodniczce, mentorce, bohaterce! O miłości, jaką od Niej odebraliśmy 

i jaką Ją darzymy, i o tym, jakich mieliśmy Profesorów, jakie Wzorce, jaką Opokę. 

Film będzie dla młodych, dla tych, którzy po nas zasiadają i zasiądą w ławach audytoriów i 

laboratoriów, ale i na czele przyszłej polskiej gospodarki. 

By film zrealizować musimy, zmobilizować wszystkich, których Marianna Sankiewicz połączyła. 

Wejdźmy na stronę mariannasankiewicz.pl,  a znajdziemy tam więcej szczegółów, informacji i apeli. 

A my, my nie poprzestajemy w staraniach… zabiegamy o Tramwaj im. Marianny Sankiewicz,  o skwer 

im. Marianny i Gustawa Budzyńskich, o tablicę upamiętniającą ich dom. Więcej znajdą Państwo na 

stronach domowych Wydziału, SAPG czy stronie mariannasankiewicz.pl 

Tak, tak bardzo ich kochamy, podziwiamy i tęsknimy… 

Na zakończenie, Marianna i Gustaw Budzyńscy byli rodzicami polskiej elektrofonii. Uczyli studentów 

rozumieć i przetwarzać dźwięk. „Zmuszali” nas studentów do udziału w Spotkaniach z Muzyką. 

Ten koncert niech będzie też hołdem złożonym Mariannie i Gustawowi Budzyńskim. 

I wreszcie: Jestem DUMNY z bycia absolwentem NASZEGO WYDZIAŁU, jestem DUMNY z jego historii i 

tej historii twórców, jestem DUMNY z jego osiągnięć i planów i jestem DUMNY, że jako absolwent 

jestem jeszcze Wydziałowi potrzebny. 

 

ŻYCZĘ NASZEMU WYDZIAŁOWI, wszystkim Profesorom, Docentom i Doktorom, Pracownikom i 

Studentom i niezliczonej rzeszy absolwentów STO LAT!!! 

 


