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Gdzie jest cz³owiek?

d czasów og³oszenia dwunastu zasad wydajnoci Emerso
na i piêciu zasad organizacji pracy Taylora minê³o ju¿ wiele
lat. D³ugotrwa³e, suche stosowanie tych klasycznych regu³ i ich
póniejszych pochodnych prowadzi dzi jednak do wniosku,
¿e  obok dba³oci o nale¿yte kierowanie prac¹ i o w³aciw¹
organizacjê procesu produkcyjnego w sferze stricte materialnej
 nale¿y te¿ rzetelnie troszczyæ siê o stronê duchow¹ tego procesu. Przede wszystkim chodzi tu o skuteczne zabezpieczenie
komfortu psychicznego pracobiorców. Jest rzecz¹ wa¿n¹, aby
mieli oni odpowiedni¹ motywacjê do pracy  szczególnie wówczas, gdy ton¹ w robocie.
Sprawy te dostrze¿ono tak¿e w budownictwie. W jednej ze
swych wie¿ych publikacji Amerykañskie Towarzystwo In¿ynierów Budownictwa (American Society of Civil Engineers:
ASCE) upowszechnia pogl¹d, ¿e przesadne obci¹¿anie ludzi
prac¹ mo¿e znacznie zmniejszyæ ich efektywnoæ i spowodowaæ u nich moraln¹ erozjê  g³ównie wówczas, gdy mened¿erowie nie bior¹ pod uwagê potrzeb podleg³ego im personelu.
Najlepszym sposobem prowadzenia pracowników jest stworzenie takiego miejsca pracy, w którym bêd¹ oni dostrzegaæ
okrelone wyzwania, dowiadczaæ nale¿nego im powa¿ania i
poczuwaæ siê do anga¿owania w na³o¿one na nich obowi¹zki 
gdzie bêd¹ mieli poczucie, ¿e nie tylko oni sami s¹ obarczeni
prac¹, gdy jest jej du¿o. Prze³o¿eni powinni u podw³adnych
rozwijaæ przewiadczenie o ich, podw³adnych, ¿ywotnym znaczeniu dla osi¹gniêcia celów przedsiêbiorstwa, przy czym misja tego ostatniego powinna byæ jasno okrelona. Dobrze nawet
jest wówczas wci¹gaæ pracowników do budowy fragmentów
planu produkcyjnego firmy  zapobiega to najlepiej ich frustracji.
Gdy w przedsiêbiorstwie rysuje siê okres pracy bardziej intensywnej ni¿ zwykle, zatrudnieni powinni o tym wiedzieæ z
pewnym wyprzedzeniem; musz¹ te¿ poznaæ powody tej intensyfikacji. Czas takich przygotowañ jest te¿ w³aciwy, aby zapytaæ pracowników, czy maj¹ jakie przeszkody natury rodzinnej
lub innej, które mog¹ byæ przyczyn¹ trudnoci w podejmowaniu dodatkowej pracy. Kierownik winien poza tym pamiêtaæ,
¿e w takich akcjach powinien sam byæ przyk³adem i równie¿
pracowaæ w nadmiarze. Nie mo¿e te¿ ¿¹daæ od podw³adnego
pracy, której sam by siê nie podj¹³. Warto te¿, niekiedy, oferowaæ swym pracownikom ruchome godziny zatrudnienia, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Pieter Breughel st.: Budowa wie¿y Babel, 1563 r.
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Lyonel Feininger:
Most III, 1917 r.

Dobrze jest, od czasu do czasu, powierzyæ kierowanie danym projektem osobie nie bêd¹cej specjalist¹ w bran¿y. Jest to
dobra metoda uruchamiania pracy zespo³owej. Eksperci zalecaj¹ te¿ odbywanie z pracownikami regularnych sesji sprzê¿enia zwrotnego, aby mieæ pe³en wgl¹d w wielkoæ ich indywidualnego obci¹¿enia prac¹ i móc oceniæ odpowiednioæ ich
zarobków; te ostanie powinny byæ przedmiotem analizy nie rzadziej, jak raz na kwarta³. Sesje sprzê¿enia zwrotnego s¹ te¿
dobr¹ okazj¹ do zapytywania podw³adnych o ich opiniê na temat postêpu robót. W przypadku du¿ego spiêtrzenia pracy, odprawy takie powinny odbywaæ siê czêciej, nawet co tydzieñ.
Istnieje dzi przewiadczenie, ¿e równie¿ drobiazgi mog¹
pozytywnie wp³ywaæ na samopoczucie pracowników; lodówka
nape³niona napojami, czy te¿ radio w miejscu pracy mog¹ byæ
tego przyk³adem. Gdy podw³adni pracuj¹ w nadgodzinach, pryncypa³ mo¿e im niekiedy zafundowaæ obiad. Nie wolno mu te¿
zapominaæ o powiedzeniach typu dziêkujê, po nale¿ytym
wykonaniu przez pracownika na³o¿onego nañ zadania; mo¿e to
³¹czyæ siê ze specjaln¹ gratyfikacj¹ pieniê¿n¹. A jeli mo¿na
sobie na to pozwoliæ, trzeba daæ pracownikowi równie¿ okolicznociowy urlop  przede wszystkim takiemu, który po urlopie zwyk³ pracowaæ w dwójnasób. Wypada pamiêtaæ, ¿e ludzie
pracuj¹ szczególnie wydajnie wówczas, gdy z prac¹ w danym
zak³adzie mog¹ ³¹czyæ swój w³asny rozwój.
Prze³o¿eni winni stale dbaæ o to, aby ich podw³adni nie czuli
siê wiecznie przemêczeni. Jeli maj¹ takie uczucie, nie wolno
ich zachêcaæ do dalszej wyczerpuj¹cej pracy ekstra zarobkiem;
pieni¹dze nie rozwi¹zuj¹ problemów, gdy pracownicy czuj¹ siê
nieszczêliwi. Trzeba wówczas raczej zapytaæ, co ludzi gnêbi i
co mo¿na zrobiæ, aby sytuacjê poprawiæ; mo¿e oni nie znajduj¹
satysfakcji w swej pracy, a mo¿e nie mog¹ polubiæ swego prze³o¿onego?
Ogólnie, utrzymanie pracowników w stanie silnego zaanga¿owania, sk³onnych do podejmowania mocnych wyzwañ i zarazem gotowych do du¿ych powiêceñ  tak aby nie czuli siê
przy tym wyeksploatowani, jest zadaniem bardzo trudnym. Jeli zdarzy siê przeci¹gn¹æ strunê i pracownik opuci firmê, nie
wolno mu w tym przeszkadzaæ; trzeba siê jednak od niego koniecznie dowiedzieæ, dlaczego to czyni.
Powy¿sze stanowisko, promowane mocno przez wymienione tu Amerykañskie Towarzystwo In¿ynierów Budownictwa,
jest dzi dowodem wyranego doskonalenia polityki spo³ecznej USA w dziedzinie stosunków pracy, jako wa¿nego aspektu
szerszego zagadnienia human relations. Niech stanie siê ono
materia³em do przemyleñ równie¿ dla naszych rodzimych
przedstawicieli wiata pieni¹dza. Oby pamiêtali, ¿e wilcze prawa powoli odchodz¹ w przesz³oæ, ¿e nie samym chlebem
¿yje cz³owiek.
Zbigniew Cywiñski
Emerytowany profesor PG
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ani Bogus³awa Deyna, dyrektor Nadba³tyckiego Centrum
Kultury, sprawi³a mi przyjemn¹ niespodziankê, telefonuj¹c
pewnego lutowego wieczoru w poszukiwaniu informacji o gdañskim browarze. Otó¿ w 1993 r. organizowa³em zwiedzanie tego
browaru dla uczestników pierwszego w Polsce miêdzynarodowego seminarium PIH-GO powiêconego dziedzictwu przemys³u (European Workshop  Preservation of the Industrial Heritage  Gdañsk Outlook), któremu Rada Europy nada³a rangê
Warsztatów Europejskich. Wród goci byli eksperci archeologii przemys³u o miêdzynarodowej renomie, jak prof. Marie
Nisser z Royal Institut of Technology w Sztokholmie, dr Barrie
Trinder, redaktor The Blackwell Encyclopedia of Industrial
Archeology, Jean-Paul Chapelle, prezydent Compagnons du
Tour de France z Limoge, Kurt Struppek, cz³onek DUK Kulturausschuss z Berlina. Program seminarium, by sprostaæ zagranicznym standardom, musia³ oprócz sesji referatów zawieraæ
wycieczki techniczne. Pragn¹³em pokazaæ obiekt mo¿liwie dawny, wci¹¿ spo³ecznie przydatny i poniek¹d unikatowy w autentyzmie swojej substancji, jeliby wspomnieæ o Gdañsku A.D.
1945 przemienionym w ruiny. Wtedy to wpad³em na pomys³
zakoñczenia pierwszego dnia obrad w³anie w podwojach Hevelius Brewing Company Ltd., jak okaza³o siê bardzo gocinnych.
Za tym wyborem kry³o siê tak¿e zdarzenie niejako osobiste,
które teraz ujawniê. Otó¿ przed laty prowadzi³em trzy- i czterogodzinne bloki zajêæ dydaktycznych, co  jak ka¿dy nauczyciel
akademicki wie  jest nu¿¹ce dla obu stron katedry. Ratowa³em
wiêc sytuacjê dygresjami. Nie pomnê, co by³o powodem tej
w³anie, ale dotkn¹³em piwowarstwa, a na dodatek niezamierzenie rozpocz¹³em nieomal kampaniê antyalkoholow¹. Przysz³o mi to ³atwo, gdy¿ nie nale¿a³em do amatorów chmielowego trunku. Historyjka zaczê³a siê doæ dawno temu, gdy to przygodnie spotka³em starszego kolegê z ogólniaka. By³ pod krawatem i  jak okaza³o siê  dyrektorem. Nie pozna³em go,
gdy¿ prawdopodobnie ta pozycja wp³ynê³a na jego prezencjê,
przedwczenie przydaj¹c tuszy i pozbawiaj¹c w³osów. Niestety, ja niczym nie mog³em mu zaimponowaæ, wys³uchiwa³em wiêc
zwierzeñ nt. jak robi siê karierê, a na po¿egnanie dosta³em dobr¹ radê: nigdy nie pij piwa z gdañskiego browaru. Oczywicie,
posz³o za tym uzasadnienie z gatunku obrzydliwych, którego

11 maja 1993 r., godz. 19.30; uczestnicy International Seminar 
European Workshop Preservation of the Industrial Heritage 
Gdañsk Outlook przy kotle warzelniczym Hevelius Brewing
Company Ltd w Gdañsku (fot. L. Apanasewicz)
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nie przytoczê tutaj z ostro¿noci procesowej nawet po latach.
Ale wtedy przed studentami wspomnia³em. Nie up³ynê³o wiele
tygodni, gdy na konsultacjach pojawi³ siê jeden z nich i przekaza³ mi zaproszenie do zwiedzenia gdañskiego browaru. Okaza³o siê, ¿e powtórzy³ on moj¹ dykteryjkê w domu, powoduj¹c
oburzenie rodzica, nomen omen pracownika tego zak³adu. Poszed³em. Wtedy to po raz pierwszy zapozna³em siê z ca³¹ lini¹
produkcji, a przy okazji zachwyci³ mnie niew¹tpliwy kunszt
piwowarów, gdy¿ wiele czynnoci i operacji technicznych zale¿a³o od cz³owieka. A wiêc znów Cz³owiek (patrz: Pismo PG
nr 4/2001, str. 4) oraz wytwór jego umiejêtnoci i rzetelnoci 
czynników sprawczych jakoci produkcji. Zachwyci³ mnie zabytkowy charakter niektórych miejsc i detali: typowe dla czasów industrializacji ¿eliwno-murowe konstrukcje magazynu s³odu, tego, co to górowa³ wówczas nad okolic¹, chocia¿ ni¿szy
od ponad 42-metrowego komina kot³owni, ale masywny i zdumiewaj¹cy niezorientowanych swoim w³asnym kominem wystaj¹cym ponad koronê niby-redniowiecznej wie¿y; lni¹ce
kruszcem, jak w krezusowym skarbcu, kot³y warzelnicze; otwarte zbiorniki fermentacyjne, w których moce natury dokonuj¹
dyskretnej przemiany brzeczki w piwo; wspania³a art deco plakieta Artus u³o¿ona z glazurowanych p³ytek ceramicznych;
laski piwowarskie z karbami, wskazuj¹ce, jak czarodziejskie
ró¿d¿ki, poziom i stan p³ynów w kadziach; lochy le¿akowni o
cyklopowych cianach z kamien- nych bloków, trzymaj¹ce ch³ód
nawet w rodku najbardziej upalnego lata; magiczna latarnia, w
której dokonuje siê wed³ug tajemnych proporcji mieszanie piw
z ró¿nych zbiorników; koñskie g³owy uformowane z zaprawy,
dekoruj¹ce browarnicze stajnie, gdzie poci¹gowe konie po znojnym dniu odpoczywa³y jeszcze w 1958 r. ... Po zwiedzaniu przyszed³ czas na degustacjê. Wtedy w³anie pozna³em smak prawdziwego piwa i odmieni³em swoje przekonanie, oparte na pomówieniu sprzed lat. Chocia¿ wówczas to i mo¿e...
Dzisiaj nie by³oby ju¿ mo¿liwe powtórzenie imprezy  tzw.
evening reception  jaka mia³a miejsce 5 maja 1993 r. w ramach wspomnianego seminarium PIH-GO, chocia¿ uda³a siê
ona wymienicie. I to nie dlatego, ¿e zak³ad w miêdzyczasie
przechodzi³ transformacje w³asnociowe i innowacje technologiczne; on po prostu ju¿ nie istnieje. Ca³a za³oga otrzyma³a
wymówienia z dniem 28 lutego 2001 r. Dobieg³a kresu tradycja
produkcji piwa w Gdañsku, siêgaj¹ca w czasy prehistoryczne.
A przecie¿ obiekty gdañskiego browaru na terenie by³ej posiad³oci dworskiej Kuniczki wpisuj¹ siê we wrzeszczañski pejza¿ od 1871 r. Gdyby nie ich dzisiejsza martwota, mo¿na by
nazwaæ je ¿ywym zabytkiem  cackiem dla historyków przemys³u, badaczy dziejów techniki, a nawet dla mi³oników kulinariów. Wszak mistrzowie browarnictwa potrafi¹ uwarzyæ napoje, o których nie ni nawet najwybredniejszy bon vivant.
Oczywicie w browarze tradycyjnym z manualn¹ obs³ug¹, a nie
w skomputeryzowanej i zautomatyzowanej fabryce piwa przemys³owego! Sfera konsumpcji masowej, jakkolwiek przemo¿na, nie jest jedyn¹, poprzez któr¹ wyra¿a siê wspó³czesna gospodarka. Istniej¹ nisze rynku lub kreuje siê je poprzez rozbudzanie potrzeb i m¹dr¹ politykê strategicznego rozwoju spo³ecznego. Staj¹ siê one enklaw¹ lokalizmu, eksponuj¹c unikatowy autentyzm miejsca i jego tradycji oraz przeciwstawiaj¹c
siê globalistycznej monokulturze. Modny i nadzwyczaj przydatny do wspierania ma³ej przedsiêbiorczoci jest obszar kultury ¿ywienia, kultywuj¹cej rodzim¹ produkcjê rolno-spo¿ywcz¹. A tu serwowanie gdañskiego piwa bêdzie ju¿ nieprawd¹!
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Jedni powiadaj¹, ¿e tradycja jest dwigni¹ handlu, inni za,
¿e reklama. Czêsto na miêdzynarodowych imprezach, jak np.
fety milenijne, czy wydarzenia w Twierdzy Wis³oujcie, z zadowoleniem odnajdywa³em respekt dla lokalnej tradycji poprzez
serwowanie gdañskiego piwa. Jest to z pozoru ma³o istotne, ale
jak¿e wa¿ne w kategoriach publicznego przekazu wartoci kulturowych danego miejsca i czasu. Organizuj¹c miêdzynarodowe konferencje, tak zawsze ustala³em program towarzysz¹cy,
aby wszystko to, co autentyczne i unikatowe trafi³o przed oczy,
a do ¿o³¹dków uczestników to, co lokalne a dobre. W mojej
metodzie promocyjnej ten bursztynowy napój mia³ swój sta³y
udzia³. Jego nazwy, jak np. Artus, Hevelius czy Kaper, stawa³y
siê pretekstem do rozmów i dygresji historycznych. To dochód
z produkcji wyborowego piwa  Danziger Doppelt Jopenbier 
zapewnia³ Heweliuszowi niezale¿noæ badañ naukowych i obserwacji nieba! Biesiady w Dworze Artusa obwieszcza³ Dzwon
Piwny. Beczki piwa okrêtowa³y wespó³ z za³ogami statków, tak¿e
kaperskich. Wielokroæ stwierdza³em, ¿e wiedza o skomplikowanych dziejach nadba³tyckiego grodu nie jest powszechna.
Nawet podczas konferencji Rady Europy Nauka i Technologia w padzierniku 2000 r. (patrz: Pismo PG nr 12 / 2000,
str. 4) mog³em siê o tym przekonaæ. A jak wiele o obliczu miasta mo¿na na browarniczej kanwie opowiedzieæ choæby o wieku XVII, udowodni³ doc. dr hab. Edmud Kizik, zapewne podnosz¹c na duchu s³uchaczy Po¿egnania z browarem 26 marca br.; umiech co rusz rozjania³ smutne twarze dopiero co
bezrobotnych gdañskich browarników, ¿ywo reaguj¹cych na
ciekawostki o blaskach i cieniach pracy antenatów ich profesji.
Zapewne nie po raz pierwszy wys³uchali Oni zarysu dziejów
swojego zak³adu w wykonaniu ich zak³adowego kolegi p. Jerzego Adamskiego, który tym razem zaprezentowa³ specjaln¹
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wersjê wierszowan¹ dla za³ogi nad brzegiem Strzy¿y. Byæ
mo¿e jednak, dzieje te nie dobieg³y kresu. ¯yczyæ tego wypada
nie tylko tej za³odze, ale gdañszczanom w ogólnoci. Duch takiego optymizmu pojawi³ siê za przyczyn¹ referatu dr. in¿. Tadeusza Matuszka, z Wydzia³u Mechanicznego PG, który przypomnia³ podstawy technologii produkcji piwa. A wiêc mo¿e
niezupe³nie ona przeminie w grodzie nad Mot³aw¹...
Uradowa³a mnie p. B. Deyna, zapraszaj¹c na to smutne, ale
wa¿ne spotkanie z histori¹ gdañskiego browarnictwa, po³¹czone z otwarciem okolicznociowej wystawy. Nie dlatego, ¿ebym
o tym nic nie wiedzia³, chocia¿ wiedzy nigdy nadto. Ucieszy³
mnie dowód trwania w gdañskim rodowisku informacji o dzia³aniach podejmowanych od lat na Politechnice Gdañskiej przez
prof. Zbigniewa Cywiñskiego na rzecz zachowania dzie³ in¿ynierii (patrz: Pismo PG nr 7/2000, str. 16), a tak¿e dowodnie
dobra wola wspó³pracy. Tylko tym sposobem mo¿na ratowaæ
to, co jeszcze jest do uratowania z zasobów dziedzictwa techniki. Warto nadmieniæ, ¿e bezpowrotnie przeminê³y oryginalne
fajanse w³oc³awskie, jedwabie z Milanówka, lny walimskie,
materia³y bielskie, by nie wspomnieæ o tekstyliach ³ódzkich.
Produkty znik³y z rynku, ale równie¿ zasoby kultury materialnej w Polsce zosta³y pomniejszone w ostatnim dziesiêcioleciu
o liczne obiekty, w których owe dobra przemys³owe  wiadectwa spo³ecznego i gospodarczego, czyli cywilizacyjnego rozwoju tych ziem  powstawa³y w ci¹gu kilkunastu dziesiêcioleci. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ, gdziekolwiek pojechaæ wzd³u¿
i wszerz kraju. Nie trzeba daleko szukaæ: a zak³ady miêsne w
Gdañsku? A Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego na Przeróbce? A tereny postoczniowe? Wypada zauwa¿yæ, ¿e w miecie nadmorskim stoczniowcy i portowcy to przecie¿ tradycyjni konsumenci browaru! St¹d w³anie wziê³a siê rozpoznawalna w ca³ym wiecie nazwa mocnego ciemnego piwa porter 
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Czas wiosny
pi¹ w szafach kapelusze,
Ko¿uszki i jesionki,
S³oñce dostraja dusze,
I budzi zaspane ³¹ki.
U dam lekkie sukienki
Panowie zmieniaj¹ krawaty,
Wiêc wokó³ wdziêki i wdziêki,
I barwne wiosenne kwiaty.

6 wrzenia 1999 r., godz. 15.30, uczestnicy International
Conference Preservation of the Engineering Heritage  Gdañsk
Outlook 2000 na terenie by³ej Stoczni Gdañskiej (fot. W. Affelt)

od portowego tragarza (ang. porter). Podczas kolejnej miêdzynarodowej konferencji PEH-GO 2000 (Preservation of the
Engineering Heritage  Gdañsk Outlook 2000) zwiedzilimy
m. in. obiekty i tereny po by³ej Stoczni Gdañskiej oraz obejrzelimy unikatowy tabor kolejowy, w tym platformê sprzed I wojny
wiatowej, nota bene amerykañsk¹.
Z okien kolejki elektrycznej wci¹¿ z obaw¹ spogl¹dam na
siedem budynków robotniczych dawnej stoczni filantropijnego
sk¹din¹d Schichaua. Czy aby nadal istniej¹? S¹ one pokazane
na planach z 1891 r. Czy przetrwaj¹, czy przemin¹... Niestety,
nie wiem, czy wspomniano o nich na grudniowej konferencji
powiêconej planowaniu i realizacji wielkoskalarnych interwencji urbanistycznych (Pismo PG 3/2001, str. 10).
¯yjemy w czasach zadziwiaj¹cych: zaledwie po³owa ludnoci Polski nabywa przynajmniej jedn¹ ksi¹¿kê rocznie, a w tym
owe modne ksi¹¿ki do ogl¹dania z widoczkami miast, które
sobie by³y, ale ich nie ma; wyrastaj¹ jak grzyby po deszczu
nowe budynki, ale jak ze starej pocztówki, co przecie¿ nie ma
nic wspólnego z now¹ architektur¹ lub z ochron¹ zabytków, jednak¿e czêsto taki w³anie mira¿ informacyjny tworz¹ media;
znikaj¹ z powierzchni terenu zabytkowe obiekty, a ich miejsce
rych³o zajmuj¹ anonimowe bry³y nowego biznesu przewa¿nie z
importu. To¿samoæ krajobrazu kulturowego (ang. European
cultural landscape, konwencja Rady Europy z maja 2001 r.) w
Polsce zanika na naszych oczach i w naszej przytomnoci.
Dramatyczne s³owa dr. in¿. K. Cebulaka, znawcy zabytków
hydrotechniki, wzywaj¹ce do pospieszenia gdañskiemu browarowi z ratunkiem, wprowadzi³y audytorium Po¿egnania z browarem w metafizyczny nastrój  patrzy na nas Heweliusz!
Oczywicie ten z pomnika na skwerku miêdzy Wielkim M³ynem a Ratuszem Staromiejskim. Ale mo¿e i ten, którego ziemskie szcz¹tki spoczywaj¹ niedaleko u wiêtej Katarzyny? Có¿
dzisiaj móg³by on s¹dziæ o zachowaniu wielokulturowego i
miêdzynarodowego dziedzictwa w odwiecznym grodzie nad
Mot³aw¹, który przed kilkudziesiêciu laty jedni opucili, a zamieszkali inni?
Waldemar Affelt
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
Wykorzystano collage etykiet gdañskiego piwa wg. proj.
Joanny Remus (Archiwum NCK)
* Tytu³ wziêty z wypowiedzi p. J. Adamskiego podczas jego wyst¹pienia na
Po¿egnaniu z browarem 26 marca br. w Nadba³tyckim Centrum Kultury
w Gdañsku.
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Umiechy zdobi¹ buzie,
Fantazja w³osy rozwiewa,
wiat jakby by³ na luzie,
I kogo siê spodziewa³.
I przysz³a piêkna, zielona,
Wieszcz¹ to ptasie trele,
Wiosna troszkê sp³oniona,
I wreszcie nam w sercach weselej.

Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

¯ycie zaczyna siê w maju...
¯ycie zaczyna siê w maju,
W budz¹cym siê ze snu gaju,
W trawach zaspanych ³¹k,
Wród ciszy zaleg³ej w kr¹g,
W ogrodach bogatych w kwiaty,
Poród rabatek pstrokatych,
W konarach kwitn¹cych kasztanów,
W klekocie dostojnych bocianów,
W spokoju ptasich gniazd,
I w gwarze wielkich miast
W zorzy porannej promykach,
W perlistych wodach strumyka,
W pachn¹cych bzów fioletach,
W zmursza³ych p³otów sztachetach,
W wiosennym serca biciu,
W przysiêgach szeptanych w ukryciu,
W ucisku r¹k splecionych,
I w poca³unkach szalonych,
Ten czas idylliczno-magiczny,
Niestety jest dla nielicznych,
Bo ¿ycie w obecnej erze
Zaczyna siê w komputerze.

Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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Obóz naukowy Chêciny 2000
Akademickie Mistrzostwa
dniach od 26 do 29 czerwca 2000 r. w Chêcinach nieda
Trójmiasta w Bryd¿u Sportowym Wleko
Kielc odby³ siê obóz naukowy, podczas którego zrealizowalimy program zlikwidowanej praktyki geologicznej.

K

oñczy siê ju¿ druga edycja Akademickich Mistrzostw Trój
miasta w Bryd¿u Sportowym organizowanych przez Sekcjê Bryd¿ow¹ PG. Mistrzostwa maj¹ charakter cykli turniejów
rozgrywanych raz w miesi¹cu. W imprezie mo¿e braæ udzia³
ka¿dy student i pracownik trójmiejskiej uczelni.
Zainteresowanie zawodami przeros³o nasze oczekiwania.
Nikt chyba siê nie spodziewa³, ¿e bryd¿ cieszy siê a¿ tak du¿¹
popularnoci¹ wród braci studenckiej. Na ka¿dy z turniejów
przychodzi rednio 60 osób. Poziom umiejêtnoci jest bardzo
zró¿nicowany - od pocz¹tkuj¹cych po ludzi graj¹cych w bryd¿a na co dzieñ. Sportowej rywalizacji towarzyszy wiele emocji, ale g³ównie chodzi o dobr¹ zabawê. Dodatkowo dla najlepszych przygotowalimy cenne nagrody, dyplomy i puchary. Jest
o co walczyæ! Szczegó³owe informacje oraz kalendarz spotkañ
dostêpne s¹ na stronach www naszej Sekcji: www. bridge.prv.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich do przy³¹- czenia
siê do zabawy i do zobaczenia przy zielonym stoliku!
Organizatorzy:
Maciej Kurant, Marcin Omernik
Studenci Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Srebro i br¹z
dla Politechniki Gdañskiej!

R

XXI Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych
w Bryd¿u Sportowym  Wroc³aw 2001

eprezantacja PG w sk³adzie: mgr in¿. Józef Pochroñ, dr
in¿. Miros³aw Mencik, mgr in¿. Wac³aw Janicki (pracownicy PG), Patryk Kasprzak, Maciej Kurant i Marcin Omernik
(studenci Wydzia³u ETI) wywalczy³a na Mistrzostwach Polski
Szkó³ Wy¿szych w Bryd¿u Sportowym, odbywaj¹cych siê w
dniach 20-22.04.2001 we Wroc³awiu, br¹zowy medal w kategorii politechnik i srebrny w ca³ych zawodach. W imprezie
uczestniczy³o ponad dwadziecia uczelni z ca³ego kraju. Mistrzostwa odbywa³y siê w dwóch etapach. Mimo ¿e nasza reprezentacja zajê³a dopiero trzecie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej (z³o¿onej z samych politechnik  st¹d br¹zowy medal, dwa pierwsze miejsca premiowane by³y bezporednim
awansem do æwieræfina³ów), to uda³o jej siê awansowaæ do fina³u, gdzie uleg³a Uniwersytetowi Lubelskiemu im. Marii Curie Sk³odowskiej.
Maciej Kurant
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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Uczestnikami wyjazdu pod nazw¹ CHÊCINY 2000 byli studenci II roku Wydzia³u Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska. Pomys³odawcami zorganizowania obozu byli studenci z Miêdzywydzia³owego Ko³a Naukowego Studentów Politechniki Gdañskiej Ekologia Budownictwa i In¿ynierii rodowiska. Wsparcie finansowe ze strony Przedsiêbiorstwa INTOP
z Gdyni bardzo pomog³o nam w realizacji przedsiêwziêcia, któremu patronowa³a Katedra Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej. Wspólnie ze sprawuj¹cymi nad nami opiekê pracownikami katedry geologii: prof. dr. hab. in¿. Bogdanem Kozerskim,
dr Ma³gorzat¹ Pruszkowsk¹, mgr in¿. Mari¹ Przew³óck¹ oraz
mgr in¿. Beat¹ Jaworsk¹-Szulc, przygotowalimy program, tak
aby szczegó³owo zapoznaæ siê z budow¹ i histori¹ geologiczn¹
najstarszych i najciekawszych w Polsce  Gór wiêtokrzyskich,
a tak¿e zebraæ eksponaty skalne i mineralne u³atwiaj¹ce naukê
studentom nastêpnych roczników.
Po kilku dniach przygotowañ wyjechalimy z Gdañska 25
czerwca wieczorem i ju¿ nastêpnego dnia (w poniedzia³ek) po
przyjedzie do Chêcin rozpoczêlimy realizacjê planów obozowych . Wraz z opiekunami udalimy siê na Górê Zamkow¹,
gdzie prof. Bogdan Kozerski wyg³osi³ wyk³ad wprowadzaj¹cy
o budowie geologicznej i morfologii Gór wiêtokrzyskich. Na
pocz¹tek przypomnia³ nam, jak kszta³towa³a siê przez miliony
lat Ziemia i ¿e obok Sudetów jest to najstarszy w Polsce górotwór zbudowany w wiêkszoci ze ska³ osadowych pochodzenia
morskiego. Morfologicznie trzonem Gór wiêtokrzyskich jest
ich g³ówne pasmo z najwy¿sz¹ czêci¹  £ysogórami. Historiê
tych gór mo¿na odtworzyæ od schy³ku proterozoiku do kenozoiku poprzez ery paleozoiczn¹ i mezozoiczn¹, gdy¿ mo¿na odnaleæ tu na powierzchni lub p³ytko pod ni¹ u³o¿one na sobie
ska³y powsta³e w tych okresach. Obszar Gór wiêtokrzyskich
trzykrotnie by³ wypiêtrzany w wyniku ruchów górotwórczych
kaledoñskich, hercyñskich i alpejskich, by³ równie¿ okresowo
zalany przez morze. Dlatego s¹ one tak z³o¿one pod wzglêdem
budowy geologicznej. Obszar ten jest bogaty w rudy metali i
rozmaite ska³y, przez co zawsze by³ chêtnie zamieszkiwany.
Obecnie skupia on geologów i turystów ze wzglêdu na powy¿sze aspekty, ale równie¿ z powodu wystêpuj¹cego tu unikatowego krasu gipsowego oraz krasu wapiennego. Dodatkowo
funkcjonuj¹ na tym obszarze najwiêksze w kraju przetwórnie
tych surowców.
Po wyk³adzie zwiedzilimy ruiny zamku w Chêcinach i poznalimy jego historiê. Nastêpnie zeszlimy do kamienio³omu
zachodniego na Górze Zamkowej, gdzie podziwialimy wapienie pochodzenia morskiego z zachowanymi skamienia³ociami
rogowców. Póniej do odkrywki, gdzie wystêpowa³y utwory
triasowe powsta³e w gor¹cym i suchym klimacie l¹dowym. Ska³y
mia³y barwê czerwono  brunatn¹, nadan¹ im przez spoiwo krzemionkowe i ¿elaziste scalaj¹ce ziarna szarego kwarcu i skaleni. Zebralimy tu kilka ciekawych od³amków skalnych do pracowni geologicznej. Kolejnym przystankiem na naszej trasie
by³a Lena Góra, a na niej dwa kamienio³omy. W pierwszym z
nich, na cianie pó³nocnej i po³udniowej mierzylimy bieg i upad
warstw oraz okrelalimy budowê wystêpuj¹cych tu ska³. Na
podstawie naszych pomiarów moglimy stwierdziæ, ¿e tektonicznie Lena Góra jest synklin¹, czyli struktur¹ wklês³¹, za
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Kamienio³om Panek (fot. M. Przybysz)

morfologicznie wypuk³¹  gór¹. Skrzyd³a tego utworu by³y ze
ska³ ³atwiej ulegaj¹cych erozji  miêkkich, pozosta³oæ, to wapienie organogeniczne z licznymi skamienia³ociami. W drugim kamienio³omie widaæ doskonale, ¿e mamy do czynienia z
synklin¹, poniewa¿ widoczne s¹ wyrane zaokr¹glenia kolejnych warstw.
Zgodnie z harmonogramem we wtorek podzielilimy siê
na trzy grupy prowadzone przez prof. B. Kozerskiego, pani¹ dr
M. Pruszkowsk¹ oraz pani¹ mgr in¿. M. Przew³óck¹ i udalimy
siê na Górê Zelejow¹. W pierwszym punkcie geologicznym
stwierdzilimy wystêpowanie dolnokambryjskich ³upków przek³adanych ³awicami piaskowców i pozosta³oci kopalnych stawonogów (s¹ to najstarsze utwory wystêpuj¹ce w Górach wiêtokrzyskich). Z uwagi na tektonikê, powinna byæ tu góra, a jest
dolina, co uzasadniæ mo¿na podatnoci¹ na erozjê utworów
buduj¹cych rodek antykliny. Potwierdzilimy to, wykonuj¹c
pomiary w kamienio³omie na stronie po³udniowej Góry Zelejowej. Jest ona zbudowana z wapieni z pêkniêciami wtórnie wype³nionymi kalcytem (marmury chêciñskie). Grani¹ przeszlimy do kolejnego kamienio³omu znajduj¹cego siê na pó³nocnym stoku góry i tam prof. Kozerski przybli¿y³ nam technikê,
jak¹ kiedy pozyskiwano kamieñ budowlany (za pomoc¹ drewnianych klinów). Uznalimy, ¿e kamienio³om, w którym nadal
mo¿na znaleæ lady dawnych sposobów wyrabiania kamiennych bloków, nale¿y umieciæ na sporz¹dzanej przez nas mapie
najciekawszych miejsc Gór wiêtokrzyskich. Gdy przechodzilimy stamt¹d na Czerwon¹ Górê, profesor opowiada³ nam o
wystêpowaniu zapadlisk u podnó¿a wysokich gór. Na terenie
Europy powsta³o kilka takich zapadlisk w górnym permie (ceksztynie), miêdzy innymi Basen Polski. Obejmowa³ on teren
ca³ego kraju i siêga³ a¿ do Gór wiêtokrzys- kich. Zosta³ on
zalany morzem; w wyniku tego procesu ulega³y erozji dewoñskie wapienie. Dalsze przeobra¿anie doprowadzi³o do powstania zlepieñców z otoczaków tutejszych skal scementowanych
lepiszczem kalcytowym, a tak¿e z³ó¿ soli i miedzi. Ich walory
dekoracyjne i fakt, ¿e daj¹ siê urabiaæ, spowodowa³, i¿ by³y
chêtnie eksploatowane. Jednym z miejsc pozyskiwania tego
surowca jest kamienio³om na Czerwonej Górze, eksploatowany od XVII w. Jego nazwa (Zygmuntówka) pochodzi st¹d, ¿e tu
pozyskano kamieñ na pierwsz¹ Kolumnê Zygmunta. Nastêpnie
przeszlimy do czynnego kamienio³omu Panek, eksploatuj¹cego po upadzie organiczne, br¹zowo-be¿owe wapienie dewoñskie. Doskonale widoczny, u³atwiaj¹cy pozyskiwanie kamienia
upad wraz z biegiem czyni¹ ten kamienio³om bardzo malowniczym. Niestety, ze wzglêdu na to, ¿e nadal pozyskiwany jest
tutaj kamieñ budowlany, pozwolono go nam obejrzeæ tylko z
góry. Kamienio³om we wsi Bolechowice by³ ostatnim punktem
programu zwiedzania tego dnia, wiêc czêæ uczestników wróci³a do Chêcin, pozostali za udali siê zwiedziæ dodatkowo jaskiniê krasow¹ w wapieniu dewoñskim z malownicz¹ szat¹ naciekow¹  Raj.
PISMO PG

W trzecim dniu naszego obozu pojechalimy na wycieczkê autokarow¹ Sobków  Piñczów  Skorocice  Busko-Zdrój
 w. Krzy¿. Bylimy najpierw w kamienio³omie w Sobkowie.
Wystêpuj¹ce tu wapienie z okresu górnej jury obfituj¹ w liczne
i ciekawe skamienia³oci. Zebralimy w nim wiele bardzo interesuj¹cych skamienia³oci i ska³ z odciskami kopalnych zwierz¹t i rolin. Nastêpnie zwiedzilimy Piñczowskie Zak³ady Kamienia Budowlanego oraz przyzak³adowy sk³ad materia³u, gdzie
znajdowa³y siê ska³y z ró¿nych stron wiata i o ró¿nej genezie
(znalelimy tam du¿o ska³ do gromadzonej kolekcji dydaktycznej). Na wystawie marmurów produkowanych w zak³adzie
moglimy dodatkowo obejrzeæ szkielet wieloryba (Pinocentus
Polonicus) wydobytego w kopalni w Piñczowie. Trasa wycieczki
wiod³a dalej przez tereny Doliny Nidy, najzasobniejsze w Polsce w gips. Pierwsze wychodnie gipsu ogl¹dalimy w okolicach Gacek; by³y one w postaci tzw. jaskó³czych ogonów (jeden z nich przywielimy do Gdañska). Na tym terenie krajobraz zosta³ doæ mocno zmieniony w wyniku powstawania jezior w starych wyrobiskach. W Skorocicach pozna- limy jedyny w kraju rezerwat krasu gipsowego. Znajduje siê on w znacznym zag³êbieniu, a jego powierzchnia jest mocno pofa³dowana
z powodu zapadania siê jaskiñ krasowych. W Busku-Zdroju
geolog uzdrowiskowy pan mgr Tomasz Mateñko pokaza³ nam
dwa ujêcia wody dla potrzeb uzdrowiska, a tak¿e wytwórniê
wody mineralnej Buskowianka. Moglimy j¹ degustowaæ
bezporednio po zdjêciu z linii produkcyjnej. Uzdrowisko dzia³aj¹ce od 170 lat kiedy leczy³o choroby skórne, obecnie kardiologiczne, nerwowe, ortopedyczne i pora¿enie mózgowe.
Eksplatowane tu zasoby wód mineralnych s¹ nieodnawialne,
wobec czego kilka lat temu konieczne by³o wykonanie kilku
nowych odwiertów. Ostatnim celem naszej wyprawy by³a góra
w. Krzy¿. Weszlimy na ni¹ od strony Nowej S³upi  wschodnim wejciem. Obok bramy wjazdowej znajduje siê wychodnia
kwarcytów ³ysogórskich powsta³ych z ziaren kwarcowych spojonych krzemionk¹ (ska³y te maj¹ ok. 0,5 miliarda lat). Schodzilimy od strony Szklanej Huty, podziwiaj¹c po drodze go³oborza powsta³e w wyniku wietrzenia poprzez rozpad blokowy;
na w. Krzy¿u jest kilka takich pól (nanielimy je równie¿ na
wykonywan¹ mapê). Góra poroniêta jest puszcz¹ jod³ow¹ ,
która jest bardzo wra¿liwa na zanieczyszczenia, a wiêc stanowi
naturalny wskanik czystoci rodowiska. Po powrocie do Chêcin piêcioosobowa grupa spenetrowa³a poblisk¹ krasow¹ jaskiniê Piek³o znajduj¹c¹ siê w stoku Góry Zelejowej. Nie jest ona
tak malownicza jak jaskinia Raj, ale równie ciekawa ze wzglêdu na bardzo g³êbokie studnie krasowe.

Kamienio³om Zygmuntówka (fot. M. Przybysz)
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W czwartek po wymeldowaniu siê z internatu w Chêcinach pojechalimy do Kielc i udalimy siê do rezerwatu imienia J. Czarnockiego luchowice. Jest to dawny kamienio³om.
Nastêpnie grupa odwiedzi³a rezerwat Kadzielnia. Obejmuje
on Ska³ê Geologów po³o¿on¹ na organicznych dewoñskich
wapieniach z licznymi skamienia³ociami.
W czasie trwania obozu uda³o siê nam zrealizowaæ nasz g³ówny cel, czyli naocznie poznaæ budowê geologiczn¹ Gór wiêtokrzyskich. Jednoczenie dziêki takiemu rozszerzeniu posiadanej wiedzy moglimy wykonaæ opracowanie geologiczne tego
terenu oraz mapê z zaznaczonymi najciekawszymi geologicznie miejscami poznanego obszaru. Jednym z naszych zamierzeñ by³o poszerzenie kolekcji ska³ i minera³ów, co uda³o siê
nam zrealizowaæ. W czasie trwania obozu wykonalimy kilkadziesi¹t zdjêæ o tematyce geologicznej i przyrodniczej, dokumentuj¹cych nasz wyjazd.
Za pomoc w zrealizowaniu obozu dziêkujemy naszemu sponsorowi Przedsiêbiorstwu INTOP z Gdyni oraz pracownikom
Katedry Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej naszego Wydzia³u.
W 2001 roku planujemy podobny obóz w Sudetach i liczymy, ¿e zaowocuje on, jak i miniony, nie tylko wspania³ymi wspomnieniami, zdjêciami, ale i poszerzeniem naszej wiedzy oraz
kolejnymi ska³ami i minera³ami u³atwiaj¹cymi naukê kolejnym
rocznikom studentów.
Ma³gorzata Paszotta
Studentka Wydzia³u Budownictwa Wodnego
i In¿ynierii rodowiska

Z plecakiem przez Mongoliê
do Chin  wakacje 2001

W

akacje za pasem. Mamy mnóstwo pomys³ów. Pomiêdzy
standardzikami w stylu piwak w Browarnej, odwiedziny babci Stasi czy autostopem do Pruszcza pojawi³a siê
pere³ka.
Szeæ tygodni w tajdze, na gor¹cych pustynnych piaskach, w
ciasnych samochodach i na niewygodnych wielb³¹dach by³o
propozycj¹ nie do odrzucenia. Jedziemy na Wschód!
Do Mongolii i Chin. Gdzie to jest?! Chyba nie wszyscy spojrzeli na mapê, bo entuzjastów wyprawy znalaz³o siê wielu. To
ponad 15 tys. kilometrów w dwie strony!
Od czego trzeba by³o zacz¹æ. Podekscytowani odwiedzilimy najwiêksze gdañskie ksiêgarnie z zamiarem kupienia przewodników, rozmówek i kompletu map. Rozczarowanie nasze
by³o wielkie. Pani zza lady zaoferowa³a nam jedynie mapê Chin,
na której przypadkiem chyba znalaz³a siê Mongolia. Niezra¿eni tym zaczêlimy szukaæ dalej. Od czego jest Internet  pomylelimy. To by³ strza³ w dziesi¹tkê. Dotarlimy do ludzi, którzy
podró¿ tak¹ maj¹ ju¿ za sob¹ i byli w stanie podzieliæ siê z nami
swoim dowiadczeniem i wra¿eniami. Powoli plan naszej wyprawy zacz¹³ siê zarysowywaæ.
Przejdmy do konkretów. Nasza ekipa liczy trzynacie osób,
studentów trójmiejskich uczelni. Wyruszamy z Gdañska na pocz¹tku lipca. Przez Bia³oru do Moskwy, sk¹d Kolej¹ Transsyberyjsk¹ jedziemy do Irkucka. Po tej kilkudniowej podró¿y i
krótkim odpoczynku w górach nad Bajka³em skierujemy siê do
stolicy krainy Czyngis-Chana. Na miejscu, w U³an Bator, czeka
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nas sporo pracy. Trzeba za³atwiæ formalnoci wizowo-paszportowe (Chiny) i transport na dalsz¹ czêæ podró¿y. Najprawdopodobniej bêd¹ to niezawodne UAZ-y, sprawdzaj¹ce siê w ka¿dych warunkach. A warunki s¹ ekstremalne  drogi utwardzone
stanowi¹ jedynie cztery procenty wszystkich autostrad w
Mongolii, kraju o powierzchni piêciokrotnie wiêkszej ni¿ Polska i populacji 2,5 mln mieszkañców.
W trakcie wielokilometrowej pêtli po bezdro¿ach z pewnoci¹ zahaczymy o pustyniê Gobi. Jest to miejsce prawdziwych
skrajnoci  mo¿na tam znaleæ zarówno kamieniste, ¿wirowe
równiny, jak i dwustumetrowe, piaszczyste wydmy oraz zielone oazy. Idealne miejsce na dwudniow¹ przeja¿d¿kê wielb³¹dami. Niedrogie wynajêcie tych zwierz¹t wraz z przewodnikiem
nie jest podobno problemem.
Potem, dla odmiany, zatrzymamy siê w Górach Tarbagataj,
w których wygas³y wulkan Chorgo jest obiektem szczególnie
godnym spenetrowania.
Kolejnym punktem wyprawy bêdzie Park Narodowy Jeziora
Chubsugu³. Tajga otaczaj¹ca jezioro daje schronienie wielu rzadko spotykanym zwierzêtom (owce argali  260 kg! renifery itp.).
Poza tu³aczk¹ po stepach i pustyniach mamy na celu przybli¿yæ sobie mongolsk¹ kulturê. Miasta takie jak Karakorum (dawna stolica Imperium Mongolskiego), Cecelreg i inne maj¹ interesuj¹c¹ historiê i warte obejrzenia zabytki (np. liczne wi¹tynie lamaickie).
Postaramy siê te¿ zd¹¿yæ na Festiwal Naadam odbywaj¹cy
siê w dniach 11-13.07 (w rocznicê mongolskiej rewolucji) w
U³an Bator. Jest to doskona³y czas do obserwacji wielu mongolskich zwyczajów i poznania temperamentu i kultury Mongo³ów. Najwa¿niejsz¹ czêci¹ Festiwalu s¹ konkurencje sportowe: zapasy, ³ucznictwo i wycigi konne.
W trakcie ca³ej podró¿y bêdziemy starali siê poznaæ realia
¿ycia codziennego mongolskich koczowników, ich zwyczaje i
obrzêdy. Z dowiadczeñ poprzednich wypraw wiemy, ¿e mo¿na liczyæ na czêste wizyty w mongolskich jurtach (typowe mieszkanie koczowników  du¿y okr¹g³y namiot).
Bêd¹c tak blisko granicy z Chinami z pewnoci¹ nie powstrzymamy siê od odwiedzin tego kraju. Dlatego ostatnim etapem naszej tu³aczki bêdzie zwiedzanie Pekinu i dotarcie do Muru
Chiñskiego.
W zesz³ym roku, w podobnym sk³adzie podró¿owalimy
autostopem po po³udniowej Europie (Wêgry, Chorwacja, W³ochy; 30 dni, 4800 km, 14 osób). Uwa¿amy jednak, ¿e to w³anie planowana wyprawa na Wschód bêdzie jedn¹ z wiêkszych
przygód w naszym ¿yciu.
Koszt tej niespe³na dwumiesiêcznej eskapady szacujemy na
oko³o 2 tys. z³otych na osobê. Jest to niebagatelna kwota jak na
studenck¹ kieszeñ, dlatego mamy nadziejê znaleæ sponsorów i
patronów naszej inicjatywy.
Honorowy patronat nad nasz¹ wypraw¹ objê³a pani prorektor ds. kszta³cenia dr hab. in¿. Alicja Konczakowska, za co bardzo dziêkujemy.
Uczestnicy wyprawy: Magdalena Skopek, Anna Ostrowska,
Marta Rybczyñska, Marta Skalska, Piotr Rusek, Marcin Paw³owski, £ukasz Plichta, Kamil Stadnicki, Olgierd Mazur, Marek Wieruszewski, Marcin Okraszewski, Maciej Kurant, Marcin Omernik.
Maciej Kurant, Marcin Omernik
Studenci Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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