Sympozjum Jubileuszowe
Planowanie i Eksploatacja Systemów Zaopatrzenia w Energiê

W

dniach 29 30 marca 2001 r. odby³o siê Sympozjum
Nau- kowe Planowanie i Eksploatacja Systemów Zaopatrzenia w Energiê zorganizowane z okazji obchodów
jubileuszu 50-lecia pracy naukowej profesora Jacka Mareckiego, cz³onka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, d³ugoletniego kierownika Katedry Elektrowni i Gospodarki Energetycznej, by³ego dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej oraz przewodnicz¹cego Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk.
Honorowy patronat Sympozjum piastowa³ JM Rektor Politechniki Gdañskiej prof. Aleksander Ko³odziejczyk. Komitet
Naukowy Sympozjum ukonstytuowa³ siê w nastêpuj¹cym sk³adzie: prof. dr hab. in¿. Pawe³ Zimny  dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki PG, prof. dr hab. in¿. Maciej Pawlik 
wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Problemów Energetyki PAN,
dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki £ódzkiej, prof.
dr hab. in¿. Piotr Wilde  prezes Oddzia³u PAN w Gdañsku,
dr hab. in¿. Ryszard Zajczyk  prof. PG, kierownik Katedry
Elektrowni i Gospodarki Energetycznej PG, dr hab. in¿. Waldemar Kamrat  przewodnicz¹cy Komitetu Obchodów 100-lecia Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki PG.
Tematyka Sympozjum koncentrowa³a siê na stanie aktualnym i na przewidywanych perspektywach rozwoju krajowego
sektora energetycznego. Celem Sympozjum, zorganizowanego
w okresie zbli¿aj¹cych siê obchodów 100-lecia Uczelni i Wydzia³u, by³o przedstawienie dorobku naukowego, dydaktycznego i in¿ynierskiego Profesora oraz przedstawicieli rodowiska naukowego zajmuj¹cych siê zagadnieniami z zakresu zainteresowañ Jubilata i jego szko³y energetyki kompleksowej zapocz¹tkowanej ju¿ w latach szeædziesi¹tych przez profesora
Kazimierza Kopeckiego.
Program Sympozjum sk³ada³ siê z dwóch zasadniczych czêci. Czêæ pierwsza mia³a miejsce w Sali Senatu w Gmachu

S

Zdzis³aw Kusto
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

Stanowisko Senackiej Komisji ds. Nauki Politechniki Gdañskiej
dotycz¹ce projektu Zasad ogólnych i Zasad ramowych
oceny parametrycznej jednostek naukowych przez KBN

enacka Komisja ds. Nauki Politechniki Gdañskiej, w sk³ad
której wchodz¹ prodziekani ds. nauki wszystkich wydzia³ów Politechniki Gdañskiej, po dok³adnym zapoznaniu siê z projektem Zasad ogólnych i Zasad ramowych oceny parametrycznej jednostek naukowych przez KBN wraz z komenta- rzami oraz po wnikliwej dyskusji przedstawia swoje stanowisko w
tym przedmiocie.
1. Nie kwestionuj¹c celowoci ulepszania lub wprowadzania nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych, nie mo¿emy zgodziæ siê z faktem, ¿e proponowany system oceny parametrycznej dzia³a wstecz (czyli
jest obci¹¿ony wad¹ prawn¹) i znacznie odbiega od obostr. 3

G³ównym Politechniki Gdañskiej; by³a to Ceremonia otwarcia Sympozjum Jubileuszowego, w ramach której odby³o siê
kolejno: otwarcie Sympozjum i wyst¹pienia Goci Honorowych,
a nastêpnie uroczyste otwarte zebranie plenarne Komitetu Problemów Energetyki PAN, Prezydium Oddzia³u PAN w Gdañsku oraz uroczyste posiedzenie Rady Wydzia³u Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Gdañskiej.
Drug¹ czêæ Sympozjum wype³ni³y cztery sesje naukowe z
zakresu problemów energetyki:
Sesja 1: Energetyka z prze³omu stuleci  w sali 300 w
Gmachu G³ównym Politechniki
Sesja 2: Perspektywy rozwoju systemów zaopatrzenia w
energiê
Sesja 3: Wspó³czesne uk³ady skojarzonego wytwarzania
energii
Sesja 4: Eksploatacja systemów zaopatrzenia w energiê
Sesje 2, 3 i 4 odby³y siê w Dworku M³yniska w Gdañsku
przy ul. Swojskiej 13, dziêki uprzejmoci Zespo³u Elektrociep³owni Wybrze¿e. Zarz¹d ZEC, udostêpniaj¹c swoj¹ siedzibê na sesje naukowe, pragn¹³ w ten sposób uczciæ jubileusz
profesora Mareckiego.
Podczas obrad w drugiej czêci Sympozjum wyg³oszono ³¹cznie piêtnacie referatów naukowych, wród których autorami
piêciu referatów byli pracownicy Politechniki Gdañskiej. Referaty ukaza³y siê w materia³ach konferencyjnych opublikowanych przez Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przep³ywowych
PAN w Gdañsku, a sfinansowanych przez Komitet Problemów
Energetyki PAN.
W Sympozjum uczestniczy³o ³¹cznie oko³o 120 osób  przedstawicieli w³adz centralnych RP, przemys³u energetycznego,
organizacji naukowych i technicznych oraz wy¿szych uczelni
technicznych kraju.

wi¹zuj¹cego dotychczas. Tworzenie prawa dzia³aj¹cego
wstecz jest niedopuszczalne.
Stoimy na stanowisku, ¿e ka¿dy nowy system powinien byæ
opracowany i zatwierdzony z odpowiednim wyprzedzeniem,
obejmuj¹cym ca³y okres oceny, którego dotyczy. Spe³nienie tego
wymogu umo¿liwi odpowiednie planowanie dzia³alnoci naukowej, w tym publikacyjnej, wdro¿eniowej, finansowej itd. Nowe
zasady oceny parametrycznej powinny byæ opracowane z
uwzglêdnieniem wyników szerokiej i dog³êbnej dyskusji w rodowiskach naukowych, bowiem bezporednio rzutuj¹ one na
w³aciwe wydatkowanie pieniêdzy podatników.
2. Niezwykle istotnym sk³adnikiem oceny parametrycznej
s¹ wszystkie publikacje recenzowane.
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W projekcie proponuje siê uznawaæ jedynie publikacje w
czasopismach, w tym zw³aszcza w czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej. Otó¿ dostêpnoæ do czasopism z listy filadelfijskiej i w ogóle dostêpnoæ do czasopism dla poszczególnych
dziedzin wiedzy jest zdecydowanie ró¿na. Dla niektórych dziedzin lista filadelfijska  to co najmniej kilkadziesi¹t tytu³ów, a
w innych  szczególnie w naukach technicznych  zaledwie kilka. W projekcie proponuje siê nie przyznawaæ ¿adnych punktów za publikacje umieszczone w wydawnictwach konferencyjnych i wydawnictwach jednostek naukowych. Nale¿y podkreliæ, ¿e w badaniach stosowanych, a w szczególnoci w naukach technicznych, niezwykle istotn¹ rolê odgrywaj¹ konferencje  oczywicie o odpowiedniej randze. Referaty na tych
konferencjach zawsze s¹ recenzowane i dodatkowo podlegaj¹
bezporedniej ocenie w trakcie prezentacji. Opublikowane referaty z niektórych konferencji rodowiskowych s¹ wy¿ej cenione ni¿ artyku³y w czasopismach z listy filadelfijskiej. System punktacji wy³¹cznie za publikacje jest nie do zaakceptowania jako uniwersalny dla wszystkich dyscyplin. Brak punktacji
za artyku³y w recenzowanych wydawnictwach konferencji bêdzie dla niektórych dyscyplin katastrof¹. System taki spowoduje:
 stopniowy zanik udzia³u w konferencjach rodowiskowych
stanowi¹cych wa¿ne forum bezporednich kontaktów i wymiany myli,
 zatkanie siê wielu czasopism publikacjami i  co siê z tym
wi¹¿e  spadek aktywnoci publikacyjnej, szczególnie m³odych pracowników naukowych.
Dlatego zdecydowanie domagamy siê rozszerzenia wykazu
punktowanych publikacji recenzowanych o recenzowane i
opublikowane referaty w materia³ach wa¿nych w danej dyscyplinie konferencji. Wykazy uznawanych konferencji i wydawnictw mo¿na bez wiêkszego problemu ustaliæ dla dyscyplin
wchodz¹cych do danego Zespo³u KBN.
3. Bardzo wysokie wymagania stawia siê w projekcie ocenom za Wykorzystanie w praktyce wyników badañ naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.
Uzyskanie przychodów w podanych wysokociach, w sytuacji, gdy krajowy przemys³ w wielu bran¿ach zosta³ praktycznie sprzedany zagranicznym koncernom, które posiadaj¹ stoj¹ce na wysokim poziomie zaplecza naukowe, jest w zasadzie
niemo¿liwe. Ju¿ sam fakt wykorzystania wyników badañ w praktyce jest uznaniem wartoci i celowoci tych badañ i ma czêsto

wiêksz¹ wartoæ od niektórych publikacji. Proponujemy znaczne
obni¿enie progów wymaganych przychodów decyduj¹cych o
przyznaniu punktów za wykorzystanie w praktyce wyników
badañ naukowych.
4. Praktycznie w ka¿dym Zespole KBN istniej¹ ró¿ne rodzaje jednostek podlegaj¹cych ocenie, wymienione w pkt.
9 czêci A.
Ogólnie mo¿na je podzieliæ na dwie grupy: pierwsza  to
jednostki naukowe (np. placówki PAN, PAU) i badawczo-rozwojowe, druga  to jednostki szkó³ wy¿szych. G³ównym zakresem dzia³ania jednostek pierwszej grupy s¹ badania naukowe,
a drugiej  dzia³alnoæ dydaktyczna i naukowa. Jednostki pierwszej grupy mog¹ ³atwiej uzyskaæ wy¿sz¹ ocenê, bowiem zajmuj¹ siê tylko badaniami naukowymi i wdro¿eniami. W jednostkach szkolnictwa wy¿szego du¿o czasu poch³ania dydaktyka. Aby kszta³cenie odbywa³o siê na odpowiednim poziomie,
pracownicy tych jednostek musz¹ prowadziæ badania naukowe, uzyskiwaæ stopnie i tytu³y naukowe. System oceny parametrycznej powinien ten fakt uwzglêdniaæ, gdy¿ w obecnej formie
preferuje on jednostki pierwszej grupy. Mo¿na by³oby to
uwzglêdniæ w ten sposób, ¿e w obliczeniach parametru R jednostki szko³y wy¿szej, przeliczeniowa liczba N dla poszczególnych grup pracowników by³aby mniejsza, ni¿ dla jednostek
pierwszej grupy. Oddawa³oby to fakt dodatkowego obci¹¿enia
pracowników jednostek szkó³ wy¿szych dydaktyk¹.
5. Ocena ogólna jednostki (punkt 7 czêci B), w niektórych wymienionych aspektach jest bardzo trudna do jednoznacznego okrelenia.
Jak bowiem okreliæ pozycjê miêdzynarodow¹ jednostki,
pozycjê wród jednostek krajowych danego typu czy wreszcie przestrzeganie zasad etyki w nauce? Za te subiektywne
oceny (nieparametryczne!!) mo¿na uzyskaæ  wed³ug projektu
- a¿ 20% dodatkowych punktów. Dlatego proponujemy obni¿yæ mo¿liwe do uzyskania dodatkowe punkty do 5%.
6. Podane w czêci B  definicje i uwagi o tym, ¿e listy czasopism, za które mo¿na uzyskaæ punkty, bêd¹ zaopiniowane przez Komitety PAN, jest nie do zaakceptowania.
Nie mo¿na tworzyæ dokumentu z wad¹ prawn¹, bowiem jednostki PAN s¹ stron¹ w podziale dotacji na dzia³alnoæ statutow¹. Dlatego uwa¿amy, ¿e listy czasopism i konferencji, w których publikacje bêd¹ punktowane, powinny ustalaæ Zespo³y
KBN.
Przewodnicz¹cy Senackiej Komisji ds. Nauki
Dr hab. in¿. Andrzej Grono, prof. nadzw. PG

Sympozjum Si³owni Okrêtowych SYMSO 2000
XXI Sympozjum Si³owni Okrêtowych, pod nazw¹ SYMSO 2000, odby³o siê 16 i 17 listopada 2000 r. na Wydziale
Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej. Zosta³o zorganizowane przez Katedrê Si³owni Okrêtowych Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej
i Zespó³ Techniki Morskiej Sekcji Technicznych rodków Transportu Komitetu Transportu PAN. Celem tego Sympozjum by³o
wspó³tworzenie forum wymiany informacji i dowiadczeñ naukowo-technicznych i ekonomicznych w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji si³owni okrêtowych oraz umacnianie sprzê¿eñ nauka-praktyka w tym zakresie. W czasie obrad przedstawiane by³y g³ównie zagadnienia dotycz¹ce badañ
energetycznych, niezawodnoci, trwa³oci i bezpieczeñstwa
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funkcjonowania si³owni okrêtowych oraz urz¹dzeñ w nich instalowanych. Wyg³oszono 38 referatów, w tym 5 dotycz¹cych
osi¹gniêæ w sferze projektowa- nia i wytwarzania urz¹dzeñ takich firm, jak: ALFA LAVAL, CATERPILLAR, MAN B&W,
WARTSILA i UNITEST. Tematyka referatów, które zosta³y
wyg³oszone na tym sympozjum, dotyczy³a takich zagadnieñ,
jak:
 badania wp³ywu stê¿enia chemicznych rodków powierzchniowo czynnych na skutecznoæ odolejania mieszaniny olejowo-wodnej wystêpuj¹cej w zêzach na statkach PMH;
 drzewo niezdatnoci uk³adu napêdowego statku serii B-488;
 elektrownie stacjonarne z t³okowymi silnikami spalinowymi
w nauczaniu si³owni okrêtowych;
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 gotowoæ globalna si³owni okrêtowych i urz¹dzeñ w nich
instalowanych;
 hipotezy w badaniach naukowych dotycz¹cych urz¹dzeñ si³owni okrêtowych;
 kryteria bezpieczeñstwa statku morskiego;
 metodyka i programy racjonalnego projektowania uk³adów
napêdowo-energetycznych statków towarowych;
 mo¿liwoci dostosowania eksploatowanych silników okrêtowych do spe³niania norm emisji toksycznych sk³adników
spalin;
 napêdy hybrydowe okrêtów podwodnych;
 niektóre mo¿liwoci oceny obci¹¿enia t³okowych silników
okrêtowych i strat w uk³adach napêdowych drog¹ pomiaru
mocy indykowanej;
 ocena stanu technicznego si³owni oraz specjalistycznego
sprzêtu eksploatowanego na okrêtach Marynarki Wojennej
RP;
 perspektywy rozwoju okrêtowych kot³ów pomocniczych;
 problemy:
♦ oceny energetycznej si³owni okrêtowych na przyk³adzie
zbiornikowców;
♦ projektowania systemów utylizacji energii odpadowej w
okrêtowych si³owniach motorowych;
• próba oceny miêdzynarodowej konwencji MARPOL 73/78
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki w aspekcie jej przestrzegania w praktyce;
• relacje obiekt-atrybut-wartoæ w aplikacjach systemów ekspertowych;
• rozwi¹zanie uk³adu energetycznego systemu podwodnego
TODS 400 dla strefy przydennej morza ba³tyckiego;
• stanowisko badañ procesu odolejenia w odolejaczach okrêtowych;
• wêglowodory jako czynniki ch³odnicze stosowane na statkach  bezpieczeñstwo;
• wp³yw:
♦ niesprawnoci uk³adu paliwowego na jakoæ smarowego
oleju obiegowego silnika bezwodzikowego;
♦ warunków pogodowych na wspó³pracê uk³adu napêdowego z pr¹dnic¹ zawieszon¹ na wybranym statku;
♦ zanieczyszczeñ oleju smarowego na zu¿ycie wspó³pracuj¹cych elementów;

zmiennych warunków otoczenia na parametry pracy okrêtowego kot³a utylizacyjnego;
 wra¿liwoæ charakterystyk eksploatacyjnych na zmiany stanu technicznego okrêtowych turbinowych silników spalinowych;
 wybrane:
♦ aspekty bezpieczeñstwa w eksploatacji si³owni okrêtowych masowców;
♦ problemy eksploatacji pomp gruntowych na pog³êbiarkach;
♦ zagadnienia uk³adów napêdowych okrêtów do zwalczania min;
 wykorzystanie:
♦ metod drganiowych w diagnostyce t³okowych silników
okrêtowych;
♦ sieci neuronowej do diagnozowania wybranych niesprawnoci silnika okrêtowego;
♦ symulatora si³owni okrêtowej NORCONTROL PPT2000M22-PCIV w badaniach i dydaktyce;
 zagadnienia zwi¹zane z emisj¹ NOx-ów z silników okrêtowych;
 zmiany w formu³ach okrelania parametrów spalin silników
typu RTA wynikaj¹ce z rozwoju silników okrêtowych oraz
urz¹dzeñ pomocniczych.
W sympozjum uczestniczy³o 60 osób (w tym 8 samodzielnych pracowników nauki), zatrudnionych w uczelniach technicznych oraz instytucjach i przedsiêbiorstwach produkcyj- nych
Wybrze¿a. Uczestnikami sympozjum byli pracownicy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytutu Morskiego w Gdañsku, Politechniki Gdañskiej, Politechniki Szczeciñskiej, Wy¿szej
Szko³y Morskiej w Gdyni, Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie, ALFA LAVAL Sp. z o.o. w Gdyni, ENERTEK-SILNIKI
CATERPILLAR w Gdyni, Gdañskiej Stoczni Remontowej,
MAN B&W Diesel A/S Przedstawicielstwo w Polsce, Orodka
Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, Polskiego Rejestru Statków Centrum w Gdañsku, PPHU
NAUTA TURBO Sp. z o. o. w Gdyni, Przedsiêbiorstwa Robót
Czerpalnych i Podwodnych w Gdañsku, UNITEST w Gdañsku, WARTSILA Polska Sp. z o.o. w Gdañsku, Wydawnictwa
SHIPBUILDING & SHIPPING LTD w Gdañsku, a tak¿e studenci Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki
Gdañskiej. Sympozjum zosta³o dofinansowane przez dzieka♦

Stocznia Gdynia SA
(fot. z folderu SOCZNIA
GDYNIA SA  TRADYCJA,
NOWOCZESNOÆ,
JAKOÆ)
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na Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki
Gdañskiej ze rodków KBN oraz przez 9 nastêpuj¹cych sponsorów: ALFA LAVAL Sp. z o.o. w Gdyni, ENERTEK-SILNIKI CATERPILLAR w Gdyni, MAN B&W Diesel A/S Przedstawicielstwo w Polsce, PKO Bank Polski SA w Gdañsku, PPHU
NAUTA TURBO Sp. z o. o. w Gdyni, Polski Rejestr Statków
Centrum w Gdañsku, Stocznia Gdynia SA, UNITEST, WARTSILA Polska Sp. z o.o. w Gdañsku.
Podczas Sympozjum odby³o siê spotkanie kierowników katedr i dyrektorów instytutów i zak³adów zajmuj¹cych siê za-

gadnieniami projektowania i eksploatacji si³owni okrêtowych,
podczas którego ustalono zasady i kierunki dalszej wspó³pracy
oraz termin nastêpnego sympozjum si³owni okrêtowych. Kolejne, ju¿ XXII, takie sympozjum odbêdzie siê w listopadzie
2001 r. na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczeciñskiej.
Jerzy Girtler
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa

Studencka wizja nowego centrum Gdañska
Ogólnopolski studencki konkurs na koncepcjê zagospodarowania dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdañsku, 2.02.2001 r.

C

elem konkursu by³o zainteresowanie m³odych ludzi  stu
dentów wydzia³ów architektury z ca³ej Polski  problemem
przekszta³cenia terenów postoczniowych w Gdañsku i zaproponowanie konkretnych rozwi¹zañ uwzglêdniaj¹cych obecne
tendencje oraz marzenia i aspiracje ludzi m³odych  potencjalnych u¿ytkowników tego obszaru w przysz³oci. Konkurs spotka³ siê z wyj¹tkowo du¿ym zainteresowaniem. Zg³oszono prawie piêædziesi¹t prac, z czego po³owa zosta³a przygotowana
przez zespo³y spoza Gdañska, w szczególnoci z Politechniki
£ódzkiej, Szczeciñskiej, Poznañskiej i Gliwickiej. Ka¿dy z zespo³ów mia³ za zadanie opracowaæ dwa podstawowe elementy:
 koncepcjê urbanistyczn¹ obejmuj¹c¹ ca³y obszar opracowania,
 koncepcjê architektoniczn¹ jednego wybranego obiektu.
Wyboru najlepszych prac dokona³ S¹d Konkursowy w sk³adzie: prof. dr hab. in¿. arch. Mieczys³aw Kochanowski  przewodnicz¹cy S¹du (dziekan Wydzia³u Architektury Politechniki
Gdañskiej), in¿. arch. Konrad P³awiñski (SARP), dr in¿. arch.
Romuald Loegler (Atelier Loeger Partnerzy), in¿. arch. Wies³aw Bielawski (Urz¹d Miejski w Gdañsku), Janusz Lipiñski
(Synergia 99), dr in¿. arch. Andrzej Prusiewicz (Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej), dr in¿. arch. Maciej Chojnacki (Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej), dr in¿.
arch. Marek Gawdzik  Sêdzia Referent (bez prawa g³osu)
(Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej). Sekretariat
Konkursu prowadzili arch. Piotr Lorens i arch. Bartosz Macikowski (Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej).
Pula nagród wynosi³a 8 tysiêcy z³otych. Laureaci I nagrody
otrzymali 4 tysi¹ce z³otych i pami¹tkowy dyplom. Dodatkowo
SARP o/ Wybrze¿e, wydawca magazynu Architektura & Biznes oraz dziekan Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej ufundowali atrakcyjne nagrody dla autorów wyró¿nionych
prac.
Tereny dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdañsku stanowi¹
czêæ obszaru, na którym ju¿ w niedalekiej przysz³oci rozpocz¹æ siê ma budowa nowego centrum Gdañska oraz regionu
po³udniowo-wschodniego Ba³tyku, obejmuj¹cego obiekty miêdzynarodowego i krajowego biznesu, siedziby organizacji dzia³aj¹cych w rejonie Morza Ba³tyckiego, hotele, obiekty kultury i
rekreacji oraz atrakcyjne mieszkania. Postoczniowe tereny po³o¿one nad wod¹, w bezporedniej bliskoci zabytkowego ródmiecia Gdañska, stwarzaj¹ doskona³e mo¿liwoci rozwoju,
podobne do tych, jakie z powodzeniem wykorzystano w takich
realizacjach, jak Docklands w Londynie, Kop yan Zuid w Rotterdamie, Hafen City w Hamburgu.
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Zespó³ historycznych hal produkcyjnych z koñca XIX w. oraz
nabrze¿y, pochylni i doków Stoczni Cesarskiej mo¿e byæ wietnym ród³em inspiracji dla m³odych ³udzi. Skala i ró¿norodnoæ zadañ zwi¹zanych z wieloletnim tworzeniem nowego, przysz³ego centrum Gdañska, stwarza atrakcyjne mo¿liwoci dzia³ania dla m³odych profesjonalistów, nie tylko bran¿y architektoniczno-budowlanej. Bêdzie to miejsce spotkañ i wymiany informacji w skali regionu ba³tyckiego, a mo¿e nawet globalnej,
przyci¹gaj¹ce równie¿ naukowców i humanistów. Synergia 99
zamierza patronowaæ zawodowym karierom m³odych ludzi,
którzy postanowi¹ zwi¹zaæ sw¹ przysz³oæ z tworzeniem nowoczesnego, otwartego na wiat centrum Gdañska i regionu.
Wypowiedzi autorów prac wyró¿nionych i nagrodzonych
I nagroda
Anna Pokojska, studentka
czwartego roku kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale
Budownictwa, Architektury i In¿ynierii rodowiska Politechniki
£ódzkiej. Tymczasowo mie- szka w
£odzi, na sta³e zameldowana w
Radomsku, gdzie w roku 1997
ukoñczy³a II Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W roku 2000 brata udzia³ w konkursie studenckim na
projekt szko³y marzeñ w Swarzêdzu. Jej hobby to fotografia,
malarstwo, jedziectwo, p³ywanie, podró¿e. W przysz³oci zamierza wyjechaæ na stypendium programu SOCRATES do Fachhochschule w Mainz.
Bartek Grzegorczyk, rocznik 1977. Absolwent Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tade Makowskigo w £odzi, student czwartego roku Wydzia³u Architektury i Urbanistyki Politechniki £ódzkiej. W roku 2000 uczestnik konkursu Szko³a marzeñ zorganizowanego przez Wydzia³ Architektury Politechniki Poznañskiej. W przestrzeni najwa¿niejsza jest dla mnie
skala cz³owieka i miejsca, dlatego staram siê z szacunkiem pod-
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chodziæ do zastanej rzeczywistoci oraz okolicznoci na ni¹
wp³ywaj¹cych.
Myl¹ przewodni¹ naszego projektu by³o dostarczenie przysz³ym u¿ytkownikom nowego centrum Gdañska maksymalnych
wra¿eñ (...) w swoim projekcie dbalimy zarówno o jak najlepsze inwestycyjne wykorzystanie terenu, jak i zapewnienie u¿ytkownikom komfortu komunikacyjnego, psychicznego oraz estetycznego. Staralimy siê pos³ugiwaæ skal¹ ludzk¹ jako wyznacznikiem przestrzeni i dostêpnoci do niej.
Zdawalimy sobie sprawê z problemu, jaki niesie ze sob¹
podwójna funkcja Nowej Wa³owej. Aby nie sta³a siê ona granic¹ starego i nowego Gdañska i nie dzieli³a jego czêci, za³o¿ylimy sobie ogromn¹ k³adkê spinaj¹c¹ dwa brzegi Nowej Wa³owej. To Plac D³uga Fosa nawi¹zuj¹cy do przebiegu dawnej
fosy. Kolejnym pomys³em na nasz¹ dzielnicê by³o skomponowanie osi o ró¿nych funkcjach, które zbiegaj¹ siê w punkcie
nad Raduni¹  wêz³em ³¹cz¹cym Gdañsk G³ówny ze Starym.
By³o to najlepsze miejsce, aby wygenerowaæ ruch w stronê nowego City. Osie te, dochodz¹c do nabrze¿a tworz¹, grzebieniowy uk³ad charakterystyczny dla miasta nadrzecznego: Rekreacyjna, Wodna (Plac D³uga Fosa), Kulturowa i Handlowa. Bardzo silne by³o pragnienie, by obok wielkowiatowych centrów
biznesu i handlu znalaz³o siê równie¿ na projektowanym terenie wiele miejsc spokojnych, cichych, niemal¿e intymnych, tak
by mo¿na w nich by³o szukaæ ukojenia. St¹d zostawilimy szereg starych zau³ków, uliczek, przystani. Uhonorowalimy stare
hale, zostawiaj¹c je niemal¿e w surowym stanie, z autentycznymi brukami, posadzk¹ techniczn¹ wzbogacon¹ w strefie nabrze¿a
w szyny stoj¹cych tam niegdy dwigów. W swoim projekcie
dbalimy zarówno o jak najlepsze inwestycyjne wykorzystanie
terenu, jak i zapewnienie jego u¿ytkownikom maksymalnego
komfortu komunikacyjnego, psychicznego oraz estetycznego.
Staralimy siê pos³ugiwaæ skal¹ ludzk¹ jako wyznacznikiem
przestrzeni i dostêpnoci do niej.
II nagroda
Monika Doszka i Stavros
Sotiriou (Politechnika £ódzka)
W poszukiwaniu idei na
zagospodarowanie dawnych terenów Stoczni Cesarskiej w
Gdañsku, które le¿¹ w bezporednim s¹siedztwie historycznego Centrum miasta, odwo³alimy
siê do minionych lat wietnoci oraz rozwoju Gdañska, kiedy
to uk³ad urbanistyczny odzwierciedla³ funkcje pe³nione przez
to miasto. Rozwin¹³ siê charakterystyczny dla osad portowych
organizm miejski na sieci naturalnych i sztucznych ci¹gów wod-

nych, o uk³adzie prostopad³ych do nabrze¿a portowego przestrzeni publicznych.
Teraniejszoæ stoi na pograniczu rzeczywistoci i wirtualnego wiata mediów, reklamy, przep³ywu informacji zwi¹zanego z nowymi technologiami. Ów wiat tworzy niemal¿e uk³ad
scalony komputera.
W projektowanej przez nas humanitarnej platformie, cz³owiek by³by nonikiem wspó³czesnych informacji, poruszaj¹c
siê w wiecie nowo powsta³ych obiektów oraz przestrzeni publicznych. Obok technicznego znaczenia p³yty g³ównej komputera polegaj¹cego na przekazaniu informacji, zainspirowa³a
nas jej trójwymiarowoæ. Odnajdujemy w niej pewne zbie¿noci z uk³adem urbanistycznym miast portowych. Jej prostopad³a do obrze¿y siatka ulic doskonale wpisuje siê do zastanego terminu i tkanki miejskiej, nie zak³ócaj¹c dostêpu do wody.
Wyró¿nienie
Bartosz Haduch, Dariusz Gajewski, Sebastian Holewik, Marek
wierczyñski (Politechnika l¹ska
w Gliwicach)
Tereny Stoczni Gdañskiej, wa¿ne nie tylko dla Trójmiasta, ale dla
ca³ej Polski ze wzglêdów historycznych, kulturowych i ekonomicznych, stanowi¹ bogaty i inspiruj¹cy podk³ad do projektowania.
D³uga i skomplikowana historia tego obszaru obfituje we wspania³e budynki, konstrukcje, dwigi, baseny portowe i pochylnie, które w naszej interpretacji stworz¹ now¹ jakoæ przestrzeni godnej XXI wieku. Nasza interwencja to stworzenie nowego
centrum  megastruktury  zupe³nie nowa tkanka miejska, zbudowana pomiêdzy zabytkowymi budynkami Stoczni, stopnio-

wo przechodz¹ca od sztywnych uk³adów, przez pasy porednie, a¿ do klucza projektu  piêciu statków  ogromnych
struktur-budynków dominuj¹cych nad terenem, po³o¿onych w
wachlarzowym uk³adzie w kierunku wody, jednoczenie nawi¹zuj¹c do grzebieniowego uk³adu ulic Starego Miasta. Zachowujemy charakterystyczne, godne uwagi budynki, czasem tylko elewacje, dwigi, konstrukcje, pochylnie, przedmioty i posadzki, dodajemy do nich nowe elementy, czasem s¹ one punktem wyjciowym i inspiracj¹ dla nowo projektowanych obiektów.
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Wyró¿nienie
Agnieszka Wenklar, Agnieszka Gnoiñska, Grzegorz Ziêbik
(Politechnika l¹ska w Gliwicach)
W koncepcji uwzglêdniono
wytyczne planu miejscowego.
Przez tereny postoczniowe poprowadzono drogê  Now¹ Wa³ow¹.
Ma ona tworzyæ zielony bulwar,
wzd³u¿ którego od strony po³udniowej powstan¹ nowe kwarta³y z zabudow¹ mieszkaniow¹ i terenami zielonymi. W koncepcji zak³ada siê mo¿liwoæ przed³u¿enia ulicy Nowej Wa³owej
w kierunku wschodnim, tak by po³¹czy³a brzegi rzeki Mot³awy.
Dla udostêpnienia terenów postoczniowych i po³¹czenia ich ze

Starym Miastem, poprowadzono now¹ liniê tramwajow¹. Zgodnie z planem miejscowym podkrelono osie widokowe przez
poprowadzenie wzd³u¿ nich ci¹gów pieszych. Koncepcja zak³ada utworzenie w czêci zachodniej kompleksu hal wystawienniczych, sali koncertowej i centrum administracyjno-biurowego. Na potrzeby sali koncertowej i hal wystawienniczych
przewiduje siê zaadaptowanie istniej¹cej, zabytkowej zabudowy stoczniowej. Centrum administracyjno-biurowe tworz¹ budynki w uk³adach kwarta³owych, nawi¹zuj¹cych do redniowiecznej tkanki miasta. Wzd³u¿ osi widokowej przechodz¹cej
przez ten teren powsta³ szeroki trakt pieszy z przyleg³ymi placami. Szczegó³owo opracowana zosta³a czêæ wschodnia terenu po stoczni.
Zebra³ Piotr Lorens
Wydzia³ Architektury
Ilustracje: www.wystawa.synergia99.com.pl
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