Nowe systemy telemedyczne opracowane w PG
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ak powszechnie wiadomo, sta³y rozwój technologii, przede
wszystkim w zakresie informatyki i telekomunikacji, doprowadzi³ w ostatnim dziesiêcioleciu do prze³omu, okrelanego
przez teoretyków rozwoju ¿ycia spo³ecznego jako przejcie do
epoki postindustrialnej. Najbardziej widocznym wiadectwem
dokonywania siê tego procesu jest w³anie niespotykana wczeniej demokratyzacja w zakresie dostêpu do szeroko pojmowanej informacji, a zatem do dóbr kultury, najbardziej aktualnych
zasobów wiedzy i u³atwienie poredniego a czêsto tak¿e bezporedniego kontaktu z wysokiej klasy specjalistami. Z kolei
najbardziej istotn¹ cech¹ tego procesu, którego wszyscy stale
jestemy wiadkami, jest mo¿liwoæ niemal dowolnego poszerzania jego zasiêgu. Mo¿liwoci, które mo¿na uzyskaæ przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych, czêsto nie tylko nie ustêpuj¹, ale nierzadko nieporównanie przewy¿szaj¹ efekty kosztownych inwestycji z poprzedniej epoki
technologicznej. W ten sposób rozumiana jest rewolucja informacyjna w pañstwach najwy¿ej rozwiniêtych. Wysoka ocena
wp³ywu technologii teleinformatycznych na jakoæ ¿ycia zosta³a tam doceniona na podstawie wyników wielu praktycznych
wdro¿eñ technologii spo³eczeñstwa informacyjnego. W konsekwencji, doceniaj¹c znaczenie bezporedniego wp³ywu technologii na jakoæ ¿ycia obywateli, rozwiniête spo³eczeñstwa
ponosz¹ znaczne nak³ady inwestycyjne na poszukiwanie, wspieranie i bezporedni rozwój zastosowañ kulturotwórczych,
wzmacniaj¹cych organizacjê ¿ycia spo³ecznego, oraz na liczne
aplikacje z dziedziny ochrony zdrowia obywateli. Ca³okszta³t
tych dzia³añ mieci siê w kategorii okrelanej jako poprawa jakoci ¿ycia spo³eczeñstw.
W zwi¹zku z tym, zaistnia³y niezaprzeczalne przes³anki techniczno-ekonomiczne, aby konkretne dzia³ania na rzecz wykorzystania technologii teleinformatycznych podejmowaæ tak¿e
w naszym kraju i próbowaæ je wdra¿aæ wszêdzie tam, gdzie jest
to mo¿liwe i uzasadnione. Obserwuj¹c rozwój technologii spo³eczeñstw informacyjnych, nietrudno zauwa¿yæ, ¿e jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê dziedzin zastosowañ tego typu technologii jest telemedycyna. Obecnie aplikacje telemedyczne sta³y
siê wrêcz motorem napêdowym rozwoju technologicznego w
dziedzinie elektroniki i teleinformatyki. Wykorzystanie istniej¹cej technologii dla poprawy jakoci ¿ycia polskiego spo³eczeñstwa staje siê w zwi¹zku z tym wrêcz nakazem chwili i z
tego wzglêdu powinny zostaæ podejmowane ró¿norodne dzia³ania polegaj¹ce na wspieraniu rozwoju telemedycyny.
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W zakresie tym kilkuletnie dowiadczenia ma Katedra In¿ynierii Dwiêku i Obrazu (Wydzia³ ETI), której kierownikiem
jest prof. Andrzej Czy¿ewski. Dowiadczenia, o których mowa,
wi¹¿¹ siê z uwieñczonym sukcesem podjêciem pionierskich
dzia³añ na rzecz rozwoju aplikacji telemedycznych w dziedzinach zwi¹zanych ze zmys³ami odpowiedzialnymi za komunikowanie siê, a zatem s³uchu, wzroku i mowy. Opracowane i
wdro¿one na niespotykan¹ dotychczas skalê internetowe serwisy diagnostyczno-rehabilitacyjne do badania sprawnoci tych
zmys³ów odznaczaj¹ siê wysokim stopniem interaktywnoci,
który umo¿liwia prowadzenie przesiewowych badañ medycznych bez udzia³u personelu lekarskiego, b¹d pielêgniarskiego.
Aplikacje tego typu zosta³y zaliczone w najbardziej presti¿owych miêdzynarodowych konkursach organizowanych w 2000
r. do wiod¹cych w skali wiatowej a tak¿e docenione w kraju.
Pierwszym sygna³em wiadcz¹cym o pozytywnym odbiorze
idei powszechnego badani s³uchu za pomoc¹ Internetu by³o
otrzymanie nominacji do tzw. Nobla Internetowego, jak jest
potocznie nazywany ogólnowiatowy konkurs na najlepszy serwis udostêpniony w Internecie, organizowany w Sztokholmie.
W dniach 3-5 czerwca 2000 r. odby³o siê w Sztokholmie rozstrzygniêcie kolejnej edycji tego konkursu organizowanego pod
nazw¹ Stockholm Challenge Award. Do tego presti¿owego konkursu, odbywaj¹cego siê pod auspicjami europejskiej agencji
do spraw rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, wystartowa³o 612 projektów z ca³ego wiata. Z Polski zg³oszono niestety
tylko jeden projekt, mianowicie opracowany i wdro¿ony przez
Katedrê In¿ynierii Dwiêku i Obrazu Politechniki Gdañskiej
(Wydzia³ ETI) na zlecenie Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie Powszechny System Badania S³uchu S³yszê.... Zg³oszone projekty zosta³y podzielone na kilka kategorii, m.in. dotycz¹ce edukacji, ekonomii, kultury oraz kategoriê
Zdrowie i jakoæ ¿ycia (Health and Quality of Life), do której
nale¿a³ projekt zg³oszony z Polski. W wyniku przeprowadzonej oceny, Polski projekt trafi³ do dziesi¹tki finalistów w tej
kategorii. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o w dniu 5 czerwca w B³êkitnej Sali Ratusza w Sztokholmie, tzn. w tym samym
miejscu, gdzie wrêczane s¹ Nagrody Nobla, i z zachowaniem
procedury wrêczania Nagród Nobla. Wprawdzie projekt S³yszê... nie uzyska³ g³ównej nagrody, ale zosta³ wyró¿niony przez
przewodnicz¹cego jury w trakcie uroczystego przyjêcia, które
odby³o siê po zakoñczeniu oficjalnej ceremonii.
Kolejnym sukcesem twórców systemów powszechnego badania s³uchu by³o uzyskanie nominacji w europejskim konkursie, organizowanym pod nazw¹ EUROPRIX  Europes Best
in Multimedia. Nominacje w najbardziej presti¿owym w skali
europejskiej konkursie na najlepszy produkt multimedialny
og³oszono z okazji 52. Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki,
które odby³y siê w padzierniku we Frankfurcie nad Menem.
Konkurs ten obejmuje siedem kategorii produktów software
owych. W jednej z kategorii, która dotyczy stwarzania nowych
mo¿liwoci obywatelom (Empowering Citizens) na pierwszym
miejscu nominowano w³anie program S³yszê.... Warto dodaæ, ¿e do konkursu zg³oszono ponad 500 produktów multimedialnych z ca³ej Europy, zatem nominacja zosta³a uzyskana w
warunkach ostrej konkurencji.
We wrzeniu 2000 r. odby³a siê tak¿e w Warszawie, w Pa³acu £azienkowskim, uroczystoæ wrêczenia tytu³ów promocyj
nych Miêdzynarodowej Fundacji Cz³owiek-Rozum-Serce. W
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kategorii Polski Wynalazek Roku 2000 tytu³ promocyjny Polski Wynalazek Roku 2000 otrzyma³y w³anie multimedialne
programy do badania s³uchu i mowy opracowane w Katedrze
In¿ynierii Dwiêku i Obrazu Wydzia³u ETI PG.
Wyrazem docenienia znaczenia opracowanych systemów do
badania s³uchu i mowy w kraju jest przede wszystkim decyzja
Ministerstwa Edukacji o wprowadzeniu ich do powszechnego
stosowania w szko³ach w celu wczesnego diagnozowania chorób i upoledzeñ maj¹cych wp³yw na zdolnoci komunikowania siê uczniów. Ponadto, prof. Andrzej Czy¿ewski z Katedry
In¿ynierii Dwiêku i Obrazu PG i prof. Henryk Skar¿yñski z
Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie otrzymali
w dniu 8.11.2000 r. Pierwsz¹ Nagrodê Prezesa Rady Ministrów
za wybitne krajowe osi¹gniêcie naukowo-techniczne. Nagroda
ta zosta³a przyznana za zestaw szeciu narzêdzi komputerowych
do badania s³uchu.
Najnowszym wyrazem docenienia znaczenia zaproponowanych rozwi¹zañ w dziedzinie telemedycyny by³a wrêczona w
dniu 25 stycznia 2000 r. na Zamku Królewskim w obecnoci
Prezydenta RP, Aleksandra Kwaniewskiego, nagroda Polskiego Klubu Biznesu w kategorii Produkt Roku 2000.
Zachêceni perspektyw¹ wdro¿enia ich opracowañ na szerok¹ skalê twórcy wspomnianych systemów g³êboko utwierdzili
siê w przekonaniu, ¿e we wdra¿aniu nowych koncepcji i myli
technicznej w dziedzinie technologii spo³eczeñstwa informacyjnego nie obowi¹zuj¹ obecnie tradycyjne podzia³y na ma³e i
wielkie firmy, na niewielkie pracownie naukowców i du¿e orodki badawczo-wdro¿eniowe, na kraje bardziej i mniej rozwiniête technologicznie, ogólnie na lepszych i gorszych, w zale¿noci od uwarunkowañ czysto ekonomicznych i organizacyjnych. Wynikaj¹ce st¹d mo¿liwoci trzeba nadal wykorzystywaæ,
aby Polska mia³a szansê stania siê jednym z przoduj¹cych pañstw
w dziedzinie zastosowañ technologii spo³eczeñstwa informacyjnego dla celu poprawy jakoci ¿ycia swych obywateli. Obecnie w Katedrze In¿ynierii Dwiêku i Obrazu PG s¹ prowadzone
prace nad rozwojem oprogramowania multimedialnego do badania wzroku oraz nad oprogramowaniem do diagnozowania
dysfunkcji zmys³u równowagi. Kolejne opracowywane systemy bêd¹ wspó³tworzy³y nowy portal telemedyczny, dostêpny
ju¿ obecnie w Internecie pod adresem: www.telezdrowie.pl (strona g³ówna portalu na fotografiach w za³¹czeniu, w dwóch fragmentach).

Jak oceniæ ryzyko
pracy przy komputerze

odczas pracy przy komputerach, z czym wi¹¿e siê zawsze koniecznoæ przeby
wania przy monitorach ekranowych, u¿ytkownicy coraz czêciej uskar¿aj¹ siê
na bóle miêniowo-szkieletowe, bóle g³owy i oczu, pogorszenie wzroku, zapalenie
spojówek oraz na inne dolegliwoci, takie jak stres, bezsennoæ czy alergie. Dolegliwoci te s¹ pozornie niegrone, ale ich efekt kumuluje siê latami, powoduj¹c
przewlek³e schorzenia wymagaj¹ce zwykle d³ugotrwa³ego leczenia. Problem ten
dotyczy coraz wiêkszej liczby osób pracuj¹cych z komputerami i monitorami ekranowymi.
Wiêkszoæ z obserwowanych dolegliwoci spowodowana jest nieuwzglêdnieniem
zasad ergonomii przy organizowaniu stanowiska pracy z monitorem ekranowym,
mimo ¿e przepisy bhp, rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej oraz Kodeks Pracy zobowi¹zuj¹ pracodawców do traktowania zagro¿eñ wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy z komputerami tak samo,
jak zagro¿eñ wystêpuj¹cych na wszystkich pozosta³ych stanowiskach w zak³adzie
pracy.
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe:
 nakazuje przeprowadzenie oceny warunków pracy na stanowiskach z monitorami
oraz
 nakazuje dostosowanie wszystkich istniej¹cych stanowisk pracy z monitorami
do wymagañ okrelonych w rozporz¹dzeniu.
Z uwagi na niezbyt jeszcze szerok¹ znajomoæ zagadnieñ oceny bezpieczeñstwa i
higieny pracy z urz¹dzeniami komputerowymi, niniejsze opracowanie ma za zadanie przybli¿yæ pracodawcom i pracownikom zagadnienia w³aciwej organizacji
stanowisk pracy i ochrony zdrowia podczas pracy z monitorem ekranowym, a tak¿e ma u³atwiæ doprowadzenie istniej¹cych stanowisk pracy do stanu zgodnego z
wymaganiami ww. rozporz¹dzenia.
Na koñcu niniejszej pracy za³¹czona jest lista kontrolna, umo¿liwiaj¹ca czytelnikowi samodzielne sprawdzenie, jak dalece wybrane stanowiska pracy spe³niaj¹ wymagania ww. rozporz¹dzenia z zakresu bezpieczeñstwa, ergonomii i ochrony zdrowia pracowników pracuj¹cych przy monitorach komputerowych. Odpowiedni uk³ad
pytañ listy kontrolnej u³atwia jej regularne stosowanie i znacznie skraca czas przeprowadzania oceny, zw³aszcza gdy stanowisk pracy jest wiêcej. Protokó³ niezgodnoci, stanowi¹cy uzupe³nienie listy kontrolnej, wskazuje, jakie elementy stanowiska pracy wymagaj¹ korekty dla spe³nienia wymagañ podanych w ww. rozporz¹dzeniu.
W tekcie bêdziemy podawaæ ró¿nymi rodzajami czcionki nastêpuj¹ce informacje:
¨ drukiem t³ustym: wymagania obligatoryjne (minimalne), oznaczone numerem
podkrelonym, np. 2.2., który pokrywa siê z numerem odpowiedniego fragmentu ww. rozporz¹dzenia,
¨ drukiem zwyk³ym: objanienie wymagañ obligatoryjnych, okrelonych ww. rozporz¹dzeniem,
¨ drukiem pochy³ym: zalecenia i wymagania uzupe³niaj¹ce z ewentualnym komentarzem.
Cyfry umieszczone w kwadratowych nawiasach przy podawanych rozporz¹dzeniach (np. rozporz¹dzenie [1]), Polskich Normach (np. Polska Norma [1]) odsy³aj¹ do okrelonej pozycji umieszczonej w spisie literatury. Cdn.
Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
(rys. K. Pokrzywnicka)

Na podstawie rozmowy z prof. Andrzejem Czy¿ewskim
opracowa³a Janina Poæwiardowska
Zespó³ ds. Informacji i Promocji
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Politechnika Gdañska na VII Targach Producentów, Kooperantów
i Sprzedawców NAPÊDY I STEROWANIE 2001
W dniach 7-9 lutego 2001 r. w Gdañsku odby³y siê VII Targi
Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zestawów Napêdowych i Uk³adów Sterowania NAPÊDY I STEROWANIE
2001. Organizatorem Wystawy by³y Miêdzynarodowe Targi
Gdañskie SA, a wspó³organizatorem Politechnika Gdañska.
Nasza Uczelnia z tytu³u wspó³uczestnictwa w organizowaniu
imprez targowych uzyska³a mo¿liwoæ bezp³atnego zaprezentowania swoich osi¹gniêæ naukowych, jak równie¿ swojego
potencja³u w zakresie kszta³cenia, wspó³pracy z przemys³em, a
tak¿e wiadczenia komercyjnych us³ug.
Koordynatorem przedsiêwziêcia przedstawiaj¹cego nasz¹
Uczelniê na wystawie targowej by³ prorektor ds. rozwoju prof.
W. Przybylski, a jego pe³nomocnikiem ds. organizacyjnych mgr
Cz. Pop³awski.
W wystawie uczestniczy³y cztery Wydzia³y PG:
- Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
- Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki,
- Wydzia³ Mechaniczny,
- Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa.
Przedstawi³y one nastêpuj¹ce eksponaty:
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 Katedra Systemów Automatyki (kierownik doc. J. Nowakowski) eksponowa³a zestaw pomocy dydaktycznych z zakresu
techniki cyfrowej, kszta³c¹cych umiejêtnoæ syntezy uk³adów cyfrowych ma³ej i redniej skali integracji, przeznaczonych dla studentów i uczniów szkó³ zawodowych.
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
 Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych (kierownik prof. M. Ronkowski) zaprezentowa³a opracowany przez
prof. R. Szczêsnego program TCAD symulacji uk³adów przekszta³tników.
Wydzia³ Mechaniczny
 Katedra Hydrauliki i Pneumatyki (kierownik prof. A. Balawender) wystawi³a pompy wielot³oczkowe osiowe z rozrz¹dem krzywkowym. Twórcami tego rozwi¹zania chronionego patentem polskim i europejskim s¹: dr L. Osiecki, prof.
A. Osiecki.

Prezentacja pompy wielot³oczkowej
z rozrz¹dem krzywkowym na stoisku
Wydzia³u Mechanicznego
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Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
 Katedra Techniki G³êbinowej (kierownik prof. L. Rowiñski)
prezentowa³a rodowisko symulacyjne i treningowe dla operatorów pojazdów podwodnych oraz eksponowa³a ster Doerffera.
 Katedra Urz¹dzeñ Okrêtowych (kierownik prof. J. Krêpa)
wystawi³a rubê o skoku nastawnym.
Aktywny udzia³ w imprezie targowej wziê³y równie¿ niektóre jednostki organizacyjne naszej Uczelni, tj.: Biblioteka G³ówna, Biuro V Programu Ramowego UE, Dzia³ Wspó³pracy z
Zagranic¹, Osiedle Studenckie. Natomiast Dzia³ Wydawnictw,
Centrum Edukacji Niestacjonarnej, Dzia³ Kszta³cenia i Orodek Informatyczny przygotowa³y materia³y informacyjne o PG
i o swojej dzia³alnoci.
Na stoisku Politechniki Gdañskiej przedstawiona równie¿
zosta³a oferta wdro¿eniowa prezentuj¹ca wynalazki i wzory
u¿ytkowe dokonane przez pracowników Politechniki Gdañ- skiej
w okresie 1992 - 2000 r. Udzielano tak¿e informacji na ten temat dla przedstawicieli przemys³u.
Stoisko Politechniki Gdañskiej odwiedzi³ prof. A. Ko³odziejczyk, Rektor PG, oraz T. Sowiñski, Wojewoda Pomorski,
który wykaza³ du¿e zainteresowanie dzia³alnoci¹ naszej Uczelni, jak i wystawionymi eksponatami.
Stoisko PG zwiedzi³o wiele osób z krêgu wystawców, jak i
goci targowych, oraz m³odzie¿ ze szkó³ rednich.
Kolejne VIII Targi Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zestawów Napêdowych i Uk³adów Sterowania NAPÊDY I STEROWANIE 2002 odbêd¹ siê w przysz³ym roku w
Gdañsku.
Zapraszamy ju¿ dzi do udzia³u w tej imprezie wszystkich
wystawców z Politechniki Gdañskiej.

Ster Doerffera
prezentowany na stoisku
Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa

Czes³aw Pop³awski
Rzecznik Patentowy
Prof. W³odzimierz Przybylski
Prorektor ds. Rozwoju

Dyrektor Biblioteki G³ównej PG
prezentuje wojewodzie pomorskiemu
wydawnictwa Politechniki Gdañskiej
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Dzia³alnoæ Gdañskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w ostatnim dziesiêcioleciu

P

olskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso
wanej (PTETiS) zosta³o za³o¿one czterdzieci lat temu, w
1961 roku. PTETiS, opieraj¹c siê na pracy spo³ecznej swoich
cz³onków, ma za cel krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki oraz elektroniki teoretycznej i stosowanej, a zw³aszcza wspó³dzia³anie w ich szerzeniu i rozpowszechnianiu. W sk³ad PTETiS
wchodzi 13 Oddzia³ów: Czêstochowski, Gdañski, Gliwicki, Kielecki, Krakowski, Lubelski, £ódzki, Poznañski, Rzeszowski,
Szczeciñski, Warszawski, Wroc³awski i Zielono- górski.
Oddzia³ Gdañski liczy obecnie 71 cz³onków, w wiêkszoci pracowników Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
oraz Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañ- skiej. Nieliczn¹ grupê cz³onków stanowi¹ pracownicy Wy¿szej Szko³y
Morskiej w Gdyni, Instytutu Energetyki i Instytutu Elektrotechniki. Prac¹ Oddzia³u kieruje Zarz¹d wybierany na 3-letnie kadencje. W 1999 roku do Zarz¹du Oddzia³u zostali wybrani: dr in¿.
Ludwik Referowski (przewodnicz¹cy), prof. dr hab. in¿. Bogdan
Kosmowski (wiceprzewodnicz¹cy), prof. dr hab. in¿. Kazimierz
Jakubiuk (sekretarz), dr in¿. Lech Hasse (skarbnik), dr in¿. Marek
Olesz, dr in¿. Dariusz wisulski.
Od 1991 roku Oddzia³ Gdañski PTETiS organizuje seminaria
pod wspólnym tytu³em Zastosowanie komputerów w dydaktyce (wiêcej informacji o seminarium poni¿ej). Co roku najlepsze
referaty nagradzane s¹ dyplomami i nagrodami pieniê¿nymi. W
bie¿¹cym roku odbywa siê ju¿ XI cykl seminariów.
W ostatnich latach Oddzia³ Gdañski wspó³dzia³a³ w organizowaniu szeregu konferencji i seminariów: Nowe rozwi¹zania automatycznych systemów dla diagnostyki wêz³ów konstrukcyjnych
(1993 rok), Methodological Issues of Probabilistic Safety Analysis & Human Reliability Analysis (1994 rok), Perspektywy
rozwoju technik przerywania pr¹du (1996 rok), Miernictwo
sygna³ów przypadkowych (1997 rok), Aktualne problemy w
metrologii (2000 rok).
Na zaproszenie Oddzia³u Gdañskiego PTETiS na terenie Politechniki Gdañskiej swoje odczyty prezentowali goci zagraniczni, np. Jean Paul Ferrieux z Laboratoire dElectrotechnique de
Grenoble (Convertisseurs a resonance), E. Reed z Leeds Metropolitan University (The Application of Mechatronics in Industry), W³odek Kulesza i Goran Johansson z Kalmar University
(Data Measurement Foundation).
Osobom szczególnie zas³u¿onym dla rozwoju elektrotechniki
i elektroniki oraz dla rozwoju PTETiS nadawana jest przez Walne
Zgromadzenie godnoæ cz³onka honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W minionych
latach w Oddziale Gdañskim wyró¿niono 6 osób: prof. mgr. in¿.
W³odzimierza Hellmanna (w 1986 roku), prof. dr. hab. in¿. Jerzego Sawickiego (w 1991 roku), prof. dr. in¿. Jerzego Jaczewskiego
(w 1993 roku), dr in¿. Waleriana Gruszczyñskiego, dr. in¿. Ludwika Referowskiego i prof. dr. hab. in¿. Henryka Wierzbê (w
1999 roku).
Zarz¹d G³ówny PTETiS za wk³ad w rozwój Towarzystwa przyznaje równie¿ z³ot¹ i srebrn¹ odznakê PTETiS. W bie¿¹cym roku
srebrn¹ odznak¹ wyró¿niona zosta³a pani Krystyna Zieliñska, która
przez prawie czterdzieci lat (do 2000 roku) prowadzi³a sekretariat Gdañskiego Oddzia³u.
O dzia³alnoci Oddzia³u Gdañskiego PTETiS mo¿na dowia-
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dywaæ siê na bie¿¹co ze stron internetowych. Oddzia³ Gdañski
jako pierwszy z oddzia³ów PTETiS przedstawia³ informacje o
swojej dzia³alnoci w Internecie
(http://www.ely.pg.gda.pl/~ptetis/ptetis.html). Mo¿na tam znaleæ m.in. streszczenia referatów prezentowanych w ramach seminariów Zastosowanie komputerów w dydaktyce. Ponadto nasi
cz³onkowie otrzymuj¹ biuletyn informacyjny Gdañskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej wydawany od 1995 roku. Do tej pory ukaza³o siê 13 numerów
biuletynu. Cz³onkowie Towarzystwa otrzymuj¹ równie¿ ogólnopolski Informator PTETiS, przygotowywany przez Zarz¹d G³ówny, a drukowany przez Oddzia³ Krakowski.
Ostatnie lata XX wieku charakteryzowa³y siê szybkim rozwojem nauk zwi¹zanych z elektrotechnik¹ i elektronik¹. Obecnie
zastanawiamy siê, co przyniesie w tych dziedzinach rozpoczynaj¹cy siê wiek XXI. Okazj¹ do dyskusji na ten temat bêdzie najbli¿sze zebranie Zarz¹du G³ównego PTETiS. Uroczyste zebranie
Zarz¹du G³ównego i przedstawicieli wszystkich Oddzia³ów z okazji czterdziestolecia dzia³alnoci PTETiS organizowane jest przez
Gdañski Oddzia³ w dniach 28-30 maja 2001 roku w Gdañsku.
Wybór Gdañska na miejsce obrad traktujemy jako wyró¿nienie
zwi¹zane z wysok¹ pozycj¹ Politechniki Gdañskiej wród krajowych uczelni technicznych, jak równie¿ z aktywn¹ dzia³alnoci¹
naszego Oddzia³u. Wynika to równie¿ ze zbli¿aj¹cego siê jubileuszu 100-lecia Politechniki Gdañskiej. Zebranie po³¹czone bêdzie z seminarium naukowym Wybrane zagadnienia w elektrotechnice i elektronice, na którym zaprezentowane zostan¹ przez
przedstawicieli poszczególnych Oddzia³ów PTETiS oraz przez
zaproszonych goci wyniki aktualnie prowadzonych prac naukowych. Streszczenia referatów bêdzie mo¿na znaleæ na internetowej stronie Oddzia³u Gdañskiego, a pe³ne teksty opublikowane
zostan¹ w 16. numerze Zeszytów Naukowych Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej.
10 lat seminariów
Zastosowanie komputerów w dydaktyce
Pierwsze powa¿ne próby szerszego wykorzystania komputerów w dydaktyce pojawi³y siê kilkanacie lat temu, gdy w
szko³ach i uczelniach rozpoczêto wykorzystywaæ komputery PC.
Te pierwsze komputery z dzisiejszego punktu widzenia nie mia³y
du¿ych mo¿liwoci, jednak zapa³, pomys³owoæ i praca programistów doprowadzi³a do powstania wielu interesuj¹cych programów. Wraz z rozwojem sprzêtu (szybsze procesory, wiêksze pamiêci, kolorowe monitory) powstaj¹ programy umo¿liwiaj¹ce w
pe³ni wykorzystanie nowych mo¿liwoci sprzêtowych.
Wa¿nym wydarzeniem wp³ywaj¹cym na rozwój zastosowañ
komputerów w dydaktyce by³o rozpowszechnienie w ostatnich
latach Internetu. Praca w sieci komputerowej pozwoli³a nie tylko
na ³atw¹ wymianê dowiadczeñ i programów, ale tak¿e na rozwój
nauczania na odleg³oæ.
Seminaria pod wspólnym tytu³em Zastosowanie komputerów
w dydaktyce organizowane s¹ przez Gdañski Oddzia³ Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej nieprzerwanie od 1991 roku. Materia³y seminaryjne ukazuj¹ siê corocznie w Zeszytach Naukowych Wydzia³u Elektrycznego, a
po zmianie nazwy Wydzia³u, od 1996 roku w Zeszytach Naukowych Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
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Gdañskiej. W ci¹gu dziesiêciu lat opublikowano 186 referatów, na podstawie których mo¿na przeledziæ, w jaki sposób z
rozwojem sprzêtu pojawia³y siê nowe sposoby wykorzystania
komputerów w nauczaniu.
W ci¹gu dziesiêciu lat w materia³ach seminaryjnych swoje referaty opublikowa³o 173 autorów. Autorzy ci reprezentowali 21
instytucji. Najwiêcej referatów (150) przedstawili pracownicy
Politechniki Gdañskiej. Swoje prace przedstawiali te¿ m.in. pracownicy Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni, Politechniki wiêtokrzyskiej, Wroc³awskiej, Poznañskiej i Warszawskiej.
Poniewa¿ autorzy wiêkszoci referatów s¹ pracownikami Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydzia³u Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej, wiêkszoæ
przedstawianych zastosowañ komputerów w dydaktyce dotyczy³a elektrotechniki i elektroniki. Przedstawiono zastosowanie komputerów m.in. w nauczaniu maszyn elektrycznych, uk³adów i systemów elektroenergetycznych, in¿ynierii dwiêku, metod numerycznych, systemów komputerowych, metrologii. Oprócz tego
pojawia³y siê referaty przedstawiaj¹ce wykorzystanie komputerów w innych dziedzinach, np. w nauczaniu pocz¹tkowym, nauczaniu jêzyków obcych czy kszta³ceniu mened¿erów.
Oprogramowanie wykorzystywane w dydaktyce mo¿na podzieliæ na kilka grup. Do pierwszej grupy zaliczyæ mo¿na rodowiska
programowania s³u¿¹ce do przygotowania w³asnego oprogramowania. Przegl¹daj¹c referaty seminarium Zastosowanie komputerów w dydaktyce mo¿na stwierdziæ, ¿e najpopularniejszym
programem do tego celu jest Turbo Pascal. Ju¿ w 1991 roku przedstawiono wykorzystanie tego rodowiska do przygotowania oprogramowania symulatora dynamiki wykonawczej zespo³ów napêdowych oraz do oprogramowania dydaktycznego stanowiska diagnostyki wibracyjnej. Mimo ¿e w kolejnych latach zainteresowanie Pascalem zmniejszy³o siê, nowsze wersje stosowane s¹ do
dzisiaj. Wykorzystanie nowego produktu firmy Borland, programu Delphi, do wspomagania symulacji zjawisk fizycznych przedstawiono w 1996 roku, a do projektowania edytorów tekstowych
w 2000 roku. Program Pascal zosta³ zast¹piony równie¿ przez
jêzyk C (np. 1995 roku przedstawiono tworzenie programów symulacyjnych w oparciu o bibliotekê procedur napisanych w jêzyku Turbo C) oraz o specjalistyczne rodowiska programowania
(np. oprogramowanie stanowisk laboratoryjnych w metrologii
pocz¹tkowo przygotowywano np. w Pascalu, obecnie czêsto wykonywane jest przy u¿yciu zintegrowanego rodowiska programowania LabVIEW, LabWindows/CVI lub HP VEE).
Do drugiej grupy zaliczyæ mo¿na w³asne oprogramowanie autorów referatów. Programów takich prezentowano wiele. Czêsto

by³y one przygotowywane pod k¹tem jednego, konkretnego zastosowania. Zdarza³y siê jednak przypadki, ¿e prezentowane oprogramowanie zdobywa³o wielu u¿ytkowników. Jako przyk³ad mo¿na przedstawiæ program do symulacji przekszta³tników TCAD.
Program ten na seminarium zosta³ omówiony w 1991 roku, w 1995
roku przedstawiono zrealizowan¹ przy jego u¿yciu symulacjê stanów awaryjnych w przemiennikach czêstotliwoci, a w 1997 inne
przyk³ady jego zastosowania w badaniach naukowych i dydaktyce.
Programy dydaktyczne opracowywane by³y g³ównie do wykorzystania przez studentów, trafia³y siê jednak wyj¹tki, jak pokazany w 1996 roku program MISTRZ do nauczania matematyki dzieci
w wieku 5-10 lat.
Trzecia grupa programów to oprogramowanie specjalistyczne. W grupie tej wyró¿niæ mo¿na oprogramowanie symulacyjne.
Niektóre z programów symulacyjnych od lat ciesz¹ siê nies³abn¹cym zainteresowaniem. Wyró¿niæ tu mo¿na np. program do analizy obwodów Pspice. W 1991 i 1993 roku przedstawiono jego
zastosowanie w analizie stanów dynamicznych maszyn elektrycznych, w 1996 do obliczeñ przepiêæ w uk³a- dach elektroenergetycznych w laboratorium techniki wysokich napiêæ, a w 1999 roku
omówiono jakoæ modeli tranzystorów w programie Pspice.
W czasie seminariów wielokrotnie przedstawiane by³o zastosowanie programów Mathcad (analiza obwodów elektrycznych 1992 rok, cyfrowa obróbka sygna³ów  1993 rok, metody numeryczne  1993 rok, analiza obwodów magnetycznych  1998 rok)
oraz Matlab (symulacja uk³adów regulacji rozmytej  1995 rok,
modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych  1996 rok, identyfikacja obiektów dynamicznych  1997 rok, modelowanie systemu elektroenergetycznego, algorytmy genetyczne w syntezie
parametrycznej uk³adów sterowania i w syntezie obwodów pr¹du
przemiennego  1998 rok).
Przedstawionych programów by³o tak wiele, ¿e trudno tu je
wszystkie omówiæ. Szczególnie, ¿e wiêkszoæ z nich to programy
specjalistyczne, skierowane do w¹skiej grupy specjalistów zajmuj¹cych siê dan¹ dziedzin¹. Zainteresowane osoby mog¹ siê z
nimi zapoznaæ w Zeszytach Naukowych Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki, dostêpnych w bibliotekach polskich uczelni technicznych.
Seminaria pod wspólnym tytu³em Zastosowanie komputerów
w dydaktyce odbywaj¹ siê równie¿ w bie¿¹cym roku i planowane s¹ w nastêpnych latach. Dlatego mo¿emy spodziewaæ siê
prezentacji jeszcze wielu ciekawych aplikacji.
Ludwik Referowski, Dariusz wisulski
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

Migawki z dawniejszych lat (cd.)
ERGEN I TERMEN  CZYLI TERMODYNAMIKA
Niecodzienne wspomnienia mam ze zdawania Termodynamiki technicznej, wyk³adanej przez prof. Wiktora Winiowskiego Egzamin sk³ada³ siê tam zawsze z czêci pisemnej i czêci ustnej. Termin pisemny by³ organizowany
³¹cznie dla elektryków i mechaników, a wszyscy dostawali jeden zestaw zadañ. Siedzia³em
w Auditorium Maximum niemal pod galeri¹,
ko³o bocznego przejcia od strony Gmachu
G³ównego. Dwa rzêdy bli¿sze tablicy by³y
Profesor Wiktor Winiowski
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puste, a w nastêpnym siedzia³ mechanik, znany mi z widzenia.
Po podaniu tematów asystenci kr¹¿yli po sali, a by³ miêdzy nimi
wredny Gruszczyñski. Pilnowali, by nie ci¹gano, a w tej Katedrze obowi¹zywa³a zasada, ¿e dwójê dostawa³ zarówno dawca
 jak i odbiorca ci¹gi.
By³em znakomicie przygotowany i zadania wyliczy³em grubo przed czasem. W chwili, gdy nikogo z pilnuj¹cych nie by³o
w pobli¿u, wspomniany mechanik odwróci³ siê do mnie i co
szepta³. Pokaza³em gestem, ¿e nie rozumiem. Po pewnym czasie, gdy dy¿uruj¹cy asystent znów by³ doæ daleko, sytuacja
powtórzy³a siê bez zmiany. Domyli³em siê, ¿e mechanik prosi
o ci¹gaczkê, a ¿e by³o jeszcze doæ wczenie, przepisa³em moje
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Franciszek
Przedziecki,
rok 1950

rozwi¹zania na czysto. Kartki brudnopisu wsadzi³em miêdzy
inn¹ parê palców i wsta³em, by odpowied wrêczyæ prowadz¹cemu egzamin. Przechodz¹c ko³o mechanika rozchyli³em palce
i brudnopis niepostrze¿enie spad³ na pod³ogê ko³o nóg tego
niby znajomego. Gdyby nie potrzebowa³ ci¹gi, to powinien
g³ono powiedzieæ Kolega co zgubi³! a ja równie g³ono
rzek³bym Dziêkujê, wypad³ mi brudnopis. Nic takiego nie
nast¹pi³o, a gdy wraca³em na miejsce po swoje rzeczy  do tego
samego przejcia wszed³ jeden z pilnuj¹cych. Natychmiast podniós³ karty i zwróci³ siê do mnie A co to takiego? ci¹gaczka!
Odpowiedzia³em spokojnie, ¿e po prostu wypad³ mi brudnopis.
No, ju¿ my to zobaczymy! us³ysza³em w odpowiedzi.
W holu czeka³em a¿ do chwili, gdy egzamin zosta³ zakoñczony. Wówczas zapyta³em tego niby-znajomego, o co mu w³aciwie chodzi³o, gdy zwraca³ siê do mnie niezrozumia³ym szeptem. Odpowied brzmia³a. Pyta³em, jak siê wam pisze, kolego. Takie postêpowanie ostro zgani³em mówi¹c, ¿e narazi³ mnie
na ocenê niedostateczn¹. Na moje szczêcie, wyjanienie ustne
zgubi³em brudnopis zosta³o przyjête i wobec tego dopuszczono mnie do ustnej czêci egzaminu.
Czêæ pisemn¹ zdawali równoczenie ze mn¹ tak¿e koledzy
Jurek Gumiñski i Franek Przedziecki. Na ustny bylimy wyznaczeni w ci¹gu paru kolejnych dni. Nic wiêc dziwnego, ¿e
przychodzilimy na gie³dê, by dowiedzieæ siê, jakie pytania
s¹ zadawane i co nale¿y odpowiedzieæ. Prof. Winiowski pyta³
pojedynczo, w swoim gabinecie, który mieci³ siê na piêtrze w
budynku Laboratorium Maszyn Cieplnych. Franek zosta³ zaproszony do gabinetu, my za czekalimy w sali laboratoryjnej.
W pewnej chwili s³yszymy g³os profesora. Asystent Gruszczyñski do mnie!. Za moment wezwany asystent podchodzi
do nas i pyta, czy widzielimy, ¿e Przedziecki istotnie pisa³
pracê egzaminacyjn¹. Widzielimy i wyranie to potwierdzilimy, jednoczenie dowiaduj¹c siê o powód tego pytania. Okaza³o siê, ¿e zestresowany Franek nic nie odpowiedzia³ na zada-

Jerzy Sawicki,
po lewej  1945
ropk,
po prawej 
1947 rok

ne pytanie ustne, co nasunê³o przypuszczenie, i¿ pisa³ za niego
murzyn. Na szczêcie przemóg³ swój stres i zda³ ze znakomitym wynikiem. By³a to dla mnie wa¿na nauczka, by id¹c na
ustny egzamin z termodynamiki zabraæ ze sob¹ legitymacjê z
aktualn¹ fotografi¹. Po wpisaniu oceny Winiowski czyta³ pierwsz¹ stronê indeksu aby dowiedzieæ siê, sk¹d pochodzi dany student. Jednoczenie widzia³ zdjêcie  a w moim indeksie fotografia by³a z okresu matury, gdy jeszcze nie nosi³em okularów.
Wzi¹³em wiêc ze sob¹ legitymacjê studenck¹, gdzie zdjêcie
odpowiada³o mojemu aktualnemu wygl¹dowi. W stosow- nym
momencie pokaza³em profesorowi ten dowód, dziêki czemu
unikn¹³em niemi³ego prze¿ycia zwi¹zanego z podejrzeniem o
murzyna.
PRZECIE¯ TO PAN KOLEGA ZACZ¥£!
Termodynamikê w latach czterdziestych wyk³ada³ prof. Wiktor Winiowski, maj¹cy w³asny system pojêæ, nieco odmiennych od powszechnie przyjêtego. Rozró¿nia³ bowiem wielkoci zwane ergenem i ergalem oraz termenem i termalem. S³ucha³em jego wyk³adów, zda³em egzamin  ale dzi nie
mam pojêcia o znaczeniu tych nazw. Prof. Winiowski stara³
siê szerzej rozpropagowaæ swój system pojêæ podczas odczytu
naukowego, zorganizowanego chyba ju¿ w roku akademickim
1946/47. Na tym odczycie jednym ze s³uchaczy by³ prof. Adolf
Polak, znany konstruktor maszyn t³okowych. Podczas dyskusji, jaka rozwinê³a siê pod koniec zebrania, zabra³ on g³os bardzo krytycznie. Mia³ podobno powiedzieæ, ¿e do jego konstrukcji zupe³nie wystarcza pos³ugiwanie siê ergenem i termenem a tych nowych pojêæ nie zamierza stosowaæ. By³ to przys³owiowy kamieñ obrazy w relacjach miêdzy tymi uczonymi.
Oczywicie  reperkusje dotar³y tak¿e do studentów ówczesnego Wydzia³u Mechanicznego.
Na tym Wydziale studiowa³ wówczas Andrzej Graffstein,
razem z którym podczas wojny uczy³em siê w tajnym gimnazjum. Po wojnie wróci³ do Poznania i tam podj¹³ studia matematyczne na Uniwersytecie. Rych³o jednak przeniós³ siê na
Politechnikê Gdañsk¹, na Wydzia³ Mechaniczny. Pod koniec
tych studiów, za zgod¹ Ministerstwa Owiaty, dodatkowo wst¹pi³ na Wydzia³ Elektryczny. Jako m³ody asystent zetkn¹³em siê
z nim jako studentem. Od niego to znam ni¿ej opisane wydarzenia.
W tej samej sali wyk³adowej Gmachu G³ównego, nosz¹cej
wówczas numer 68 (dzi 211) we wtorki odbywa³y siê
dwugodzinne wyk³ady termodynamiki a póniej  czêci maszyn. We czwartki w tej samej sali by³y równie¿ oba te przedmioty, jednak kolejnoæ ich by³a odwrotna. Du¿a czarna tablica
mia³a dwie przesuwne czêci, umieszczone w tym samym pionie. Przy tablicy by³a przygotowana cierka do zmazywania i
kilka lasek bia³ej kredy. Kolorow¹ kredê wyk³adowca przynosi³ sam. W naro¿niku ciany czo³owej i bo- cznej (od strony
korytarza), ko³o tablicy znajdowa³a siê umywalka. Pojedynczy
kran wodny by³ takiego typu, ¿e dla
uruchomienia wyp³ywu wody nale¿a³o obróciæ wokó³ osi wylotow¹
czêæ rurki wylewowej. Nie by³o
wonego zobowi¹zanego do zmywania tablicy. Zadanie to czasem z
w³asnej inicjatywy wykonywali studenci. Dobrze pamiêtam tê salê, bo

Andrzej Graffstein
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w³anie tam, w roku 1946/47 s³ucha³em wyk³adów prof. Polaka.
Którego wtorku profesor Polak zape³ni³ woln¹ tablicê i nale¿a³o wykorzystaæ drug¹ czêæ, zapisan¹ wzorami z termodynamiki. Nic dziwnego  wi¹za³o siê to z przedmiotem poprzednich zajêæ. Profesor krótkowidz, nosz¹cy bardzo silne szk³a
korekcyjne, wzi¹³ w rêkê szmatê do cierania, która by³a sucha
jak pieprz. Wiadomo, z³oliwoæ rzeczy martwych! Podszed³
wiêc do umywalki i odkrêci³ kran nieco za bardzo  tak, ¿e
woda pop³ynê³a du¿ym strumieniem, rozchlapuj¹cym siê w zetkniêciu ze szmat¹. Nieco j¹ wy¿¹³ i podszed³szy do tablicy zacz¹³ cieraæ zapisy termodynamiczne. Woda sp³ywa³a po powierzchni tablicy, jednak mimo intensywnego pocierania napisy trwa³y niezmienione. Nic nie mówi¹c, prof. Polak przesun¹³
na dó³ tê czêæ, któr¹ sam przed chwil¹ wykorzysta³, i j¹ dok³adnie zmaza³. Tak postêpowa³ do koñca wtorkowego wyk³adu.
W najbli¿szy czwartek rano tablica by³a czysto umyta i prof.
Polak prowadzi³ swój wyk³ad normalnie. Jedyna widoczna
zmiana polega³a na tym, ¿e pod koniec drugiej godziny parê
razy spojrza³ na swój zegarek. By³a to spora cebula, noszona
w kieszeni zegarkówce spodni i umocowana na ³añcuszku
dewizki. Normalnie czasu nie kontrolowa³, bo mia³ wietne
wyczucie jego up³ywu. Po stwierdzeniu, ¿e za chwilê trzeba
bêdzie koñczyæ, wyj¹³ z kieszeni blaszane pude³ko i z niego
kolorow¹ kredê. Ostatnie rysunki sporz¹dzi³ w³anie ró¿nokolorowo, co dodatkowo powiêkszy³o ich czytelnoæ.
Po przerwie w sali zjawi³ siê prof. Winiowski i z miejsca
spostrzeg³, ¿e obie czêci tablicy pokryte s¹ rysunkami o tematyce czêci maszyn. Znowu widaæ wyranie, jak potrzebny jest
tutaj wony. Panie kolego (do studenta z pierwszej ³awki), mo¿e
pan zma¿e tablicê!. Wezwany oczywicie us³ucha³, ale jego
wysi³ki okaza³y siê daremne, nie uda³o siê oczyciæ ¿adnej z
czêci. Profesor Winiowski opanowa³ swoj¹ reakcjê i stwierdzi³, ¿e wobec przeszkód technicznych dzisiejsze zajêcia powiêcimy na dodatkowe omówienie tematów, przedstawionych
na poprzednich wyk³adach.
Epilog tych wydarzeñ rozegra³ siê podobno na najbli¿szym
posiedzeniu Rady Wydzia³u Mechanicznego. Profesor Polak
protestowa³ przeciwko u¿yciu na termodynamice kredy niezmywalnej, natomiast Winiowski o to samo oskar¿a³ Polaka. Ka¿dy z nich twierdzi³, ¿e to tamten jako pierwszy tak post¹pi³.
Nikomu nie przysz³o na myl prawid³owe wyjanienie tych
wydarzeñ. Podczas przerwy po wtorkowej termodynamice studenci przepisali zapisy z jednej po³owy tablicy na drug¹, ale
przy u¿yciu wodoodpornej lubryki  a kredê zmazali.

Prof. K. Kopecki

CO TO ZA TUREK?
Wyk³ady przedmiotu Urz¹dzenia
przesy³owe by³y prowadzone na III
roku. Dla mojego kursu, w roku 1947/
48, prof. Kopecki wyg³asza³ je w sali
E-27. Liczba miejsc by³a nieco
wiêksza od uczêszczaj¹cych studentów, a wolne siedzenia zwykle znajdowa³y siê w pierwszym rzêdzie (licz¹c od tablicy).Wszyscy znalimy siê doæ dobrze z
poprzednich semes- trów, kiedy wyklu³y siê tak¿e grupy przyjació³. Do mojego grona nale¿eli W³adek Winkler i Wojtek
Winiarski.
Prof. Kopecki by³ wietnym wyk³adowc¹ i starannie przestrzega³ planu treciowego, jaki poda³ nam na pocz¹tku tych
wyk³adów. Materia³ by³ tak bardzo obszerny, ¿e notatki z ca³ego przedmiotu zajê³y 4 zeszyty 32 kartkowe. A pisa³em bardzo
gêsto, w ka¿dym rzêdzie kratek.
Jako pod koniec semestru letniego nagle zacz¹³ uczêszczaæ
na te zajêcia kolega ze starszego rocznika, znany nam z widzenia. Siada³ zawsze w pierwszym rzêdzie, blisko okna i pilnie
notowa³. W tych chwilach, gdy Kopecki przystêpowa³ do sporz¹dzenia nastêpnego rysunku na tablicy, kolega ten g³ono
wypowiada³ swoje uwagi. Dotyczy³y zawsze w³anie omówionego problemu i mia³y formê, któr¹ mo¿na okreliæ jako przyklepanie wypowiedzi wyk³adowcy. Podczas wyk³adu na temat
rozmaitych rozwi¹zañ placu wêglowego w elektrowniach cieplnych prof. Kopecki omówi³ rozwi¹zanie, oparte na stosowaniu
specjalnego p³uga do przegarniania paliwa. W czasie, gdy Kopecki szykowa³ nastêpny rysunek, kolega ten stwierdzi³, ¿e rozwi¹zanie z p³ugiem spotka³ podczas swej praktyki w elektrowni Toruñ. Profesor by³ oczywicie uczulony na szmery z sali 
ale niezrêcznie mu by³o zareagowaæ na to odezwanie siê.
I tu nagle w³¹czy³ siê chyba Kazio Olszewski, który g³osem
zmienionym w dyszkant, rzuci³ pytanie: Co ta za turek?. Na
to z miejsca odezwa³ siê Romek Wojtkiewicz, moduluj¹c swój
g³os na g³êboki bas: Nie ¿aden turek  lecz Kozak!. Kopecki
nadal rysowa³ na tablicy, ale jego postaæ zdradza³a, ¿e serdecznie siê mieje. Wszyscy przecie¿ wiedzieli, ¿e ten starszy kolega nazywa siê Józef Kozak. Trzeba tu stwierdziæ, ¿e ta nauczka
okaza³a siê skuteczna. Na kilku jeszcze dalszych zajêciach siedzia³ cicho.
Jerzy Sawicki
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
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