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dniu 4 wrzenia 2000 r. po¿egnalimy na
Cmentarzu Katolickim w Sopocie doc. Henryka Spusa 
wieloletniego pracownika naukowego Politechniki Gdañskiej,
¿eglarza, a przede wszystkim wielkiego patriotê, przedstawiciela m³odszej grupy pokolenia Kolumbów. Nie ³atwo jest
znaleæ tak piêkny ¿yciorys. Urodzi³ siê 28 kwietnia 1924 r. w
Bydgoszczy. W 1939 r. w wyniku ewakuacji znalaz³ siê na Wo³yniu  w £ucku, gdzie matkê Jego aresztowano i wywieziono
na wschód. Przez zielon¹ granicê przedar³ siê do Warszawy.
W ramach tajnego nauczania koñczy w 1944 r. Liceum Budownictwa Okrêtowego, ale przedtem wi¹¿e siê z ruchem oporu,
prowadz¹c nieprzerwanie dzia³alnoæ konspiracyjn¹ a¿ do wybuchu powstania. Najpierw wst¹pi³ do Zwi¹zku Walki Zbrojnej, a w maju 1942 r. zosta³ zaprzysiê¿ony w Armii Krajowej
pod pseudonimem Haha. Prowadz¹c aktywn¹ dzia³alnoæ w
Szarych Szeregach w akcjach dywersyjnych, zdobywaniu broni i kolporta¿u podziemnej prasy, odbywa równoczenie szkolenie wojskowe. Otrzymuje przydzia³y do plutonu 1107 zgrupowania S³awbór, baonu Mi³osz 3. kompanii Rudy. W
czasie powstania bierze udzia³ w walkach w ródmieciu i na
Czerniakowie w stopniu plutonowego, a potem starszego sier¿anta-podchor¹¿ego. Podczas walk w rejonie Sejmu zostaje
ranny w klatkê piersiow¹ i w brzuch. We wrzeniu mianowany
zostaje zastêpc¹ dowódcy plutonu. W ostatnich dniach powstania otrzymuje (na wniosek Komendanta Okrêgu Warszawskiego) awans na stopieñ podporucznika (rozkaz nr 34 z dn.
28.09.1944 r.), a rozkazem Dowódcy Armii Krajowej nr 512/
BP z dn. 2.10.1944 r. zostaje odznaczony za wybitne mêstwo
w warunkach bojowych w czasie konspiracji i podczas powstania warszawskiego Krzy¿em Walecznych po raz pierwszy i drugi. Po upadku powstania sk³ada w dniu 5.10.1944 r . wraz ze
swoim ugrupowaniem broñ na Placu Trzech Krzy¿y i odbywa
pieszy marsz do O¿arowa. St¹d wagonami towarowymi, zamkniêtymi i zadrutowanymi (po 50 osób) powstañcy zostaj¹
przewiezieni do obozu jenieckiego w Sandbostel (Stalag X-B).
Ppor. Spus nosi jeniecki numer 223114. Nastêpnie, zostaje przeniesiony do Wolfsbergu (Austria  Karyntia)  Stalag XV III A,
sk¹d wys³ano Go do obozu pracy w Sternthal, na terenie Jugos³awii, w okolicach Ptui ko³o Maribora. Tam zwi¹¿e siê z dzia³alnoci¹ konspiracyjn¹ podporz¹dkowan¹ partyzantce jugos³owiañskiej marsza³ka Broz -Tito. W czasie transportu jeñców
przez tereny kontrolowane przez armiê partyzanck¹ udaje Mu
siê zbiec i w drodze do obozowiska zostaje ranny w lewe ramiê. W dniu 4 kwietnia 1945 r. zostaje uznany za ¿o³nierza
tego ugrupowania.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przebywa dalej na leczeniu w szpitalu partyzanckim w górach, póniej w szpitalu wojskowym w Mariborze, a nastêpnie w Osjeku i Rimskich Toplicach. Niestety, powik³ania rany postrza³owej doprowadzaj¹ do
amputacji lewego ramienia.
Ta bohaterska postawa w czasie wojny, wiadcz¹ca o niezwyk³ym harcie ducha, pozwoli³a Henrykowi Spusowi  mimo
wyniesionego inwalidztwa  rozpocz¹æ aktywne ¿ycie w warunkach pokojowych. W 1946 r. wstêpuje na Wydzia³ Budowy
Okrêtów Politechniki Gdañskiej. Studiuje bez ¿adnych obci¹¿eñ, radz¹c sobie na równi z innymi, np. w zajêciach krelarskich, co zosta³o upamiêtnione w jednej z ówczesnych kronik
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filmowych. W 1952 r. uzyskuje dyplom
magistra in¿yniera mechanika w specjalnoci budowa maszyn okrêtowych. Jeszcze jako student zaczyna karierê naukow¹ w macierzystej uczelni na Wydziale
Mechanicznym w Katedrze i Zak³adzie
Mechaniki i Wytrzyma³oci Materia³ów,
zaczynaj¹c w 1951 r. od stanowiska zastêpcy asystenta. W 1966 r. uzyskuje stopieñ doktora nauk technicznych po
przedstawieniu rozprawy pt. Niektóre
zjawiska dynamiczne wystêpuj¹ce przy ko³ysaniu poprzecznym
okrêtu na regularnej fali wzd³u¿nej (promotor: prof. mgr in¿.
Marian Pi¹tek). Od 1 marca 1972 r. otrzymuje stanowisko docenta. W latach 1978-82 r. pe³ni funkcje kierownika Zak³adu
Mechaniki i Wytrzyma³oci, a od 1988 r. do chwili odejcia na
emeryturê w 1991 r.  kierownika Katedry o tej samej nazwie.
W swojej dzia³alnoci naukowej prowadzi³ g³ównie badania
drgañ i zjawisk zmêczeniowych uk³adów mechanicznych i
okrêtowych wêz³ów konstrukcyjnych. Opublikowa³ ponad 30
prac oryginalnych i 18 referatów i komunikatów na krajowych
konferencjach naukowych. Prowadzi³ zajêcia dydaktyczne jako
utalentowany i lubiany przez studentów wyk³adowca. Kierowa³ licznymi pracami dyplomowymi i magisterskimi. Mimo
przejcia na emeryturê, od 1.10.1991 r. pracowa³ nadal na czêciowym etacie, realizuj¹c prace w ramach grantów Komitetu
Badañ Naukowych.
Doc. Spus udziela³ siê równie¿ w pracy spo³ecznej. W latach 1946-49 by³ przewodnicz¹cym grupy akademickiej w
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP w Gdañsku. Od 1951 do
1977 r. dzia³a³ w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, w tym
przez 6 lat pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Oddzia³owej.
Mimo inwalidztwa umia³ korzystaæ z pe³ni ¿ycia. Jedn¹ z
jego pasji by³o ¿eglarstwo. By³ kapitanem jachtowej ¿eglugi
wielkiej, prowadzi³ wiele szkoleniowych i turystycznych rejsów pe³nomorskich. W latach 1973-78 pe³ni³ funkcje Komandora Klubu ¯eglarskiego Kaprów oraz kierowa³ licznymi kursami ¿eglarskimi w orodku wypoczynkowym Politechniki w
Czarlinie nad jeziorem Wdzydzkim. Uprawia³ narciarstwo zjazdowe, jazdê na ³y¿wach  nawet gra³ w hokeja. Znakomicie
prowadzi³ samochód (tak¿e w ruchu lewostronnym na Wyspach
Brytyjskich). By³ znakomitym kompanem, uczestnikiem ¿ycia
towarzyskiego i jego ozdob¹.
Oprócz wymienionych ju¿ odznaczeñ bojowych posiada³
Odznakê Grunwaldzk¹ (1946), Medal za Warszawê (1946),
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1973), Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (1978).
Po Jego odejciu pozosta³a pustka w gronie przyjació³ i
wspó³pracowników.
Czeæ Jego pamiêci!
Wies³aw We³nicki
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
Brunon L. Imieliñski
Akademia Medyczna
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Profesor zw. dr in¿. Jerzy Jaczewski
(1918 - 2000)

P

o d³ugiej chorobie, 25 grudnia 2000 r. odszed³ z naszej Spo
³ecznoci Akademickiej Profesor Jerzy Jaczewski, nauczyciel, przyjaciel, cz³owiek zasad i idea³ów.
Jest dobrym obyczajem po¿egnaæ odchodz¹cego chwil¹ zadumy, wspomnieniem Jego ¿ycia, przypomnieæ przynajmniej
czêæ ladów, jakie pozostawi³ po sobie.
Z elektrotechnik¹ zwi¹za³ siê wczenie, rozpoczynaj¹c w
1936 roku studia w tym kierunku na Politechnice Warszawskiej.
Studia przerwa³a wojna, ale wierny zainteresowaniom znalaz³
w Warszawie pracê w zawodzie. Studia kontynuowa³ i ukoñczy³ w roku 1948 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej.
W latach wojny, jak przysta³o pokoleniu Kolumbów, uczestniczy³ aktywnie w konspiracji jako harcerz i ¿o³nierz Szarych
Szeregów. Dowódcy odznaczyli Go za to Krzy¿em Partyzanckim, Warszawskim Krzy¿em Powstañ- czym, Krzy¿em Armii
Krajowej oraz Medalem Zwyciêstwa i Wolnoci 1945. A w dniu
pogrzebu sztandar Szarych Szeregów niesiony przez nielicznych ju¿ Towarzy- szy Broni pochyli³ siê nad Jego trumn¹.
Pracê zawodow¹ kontynuowa³ po wojnie w Biurze Odbudowy Portów w Gdañsku, a nastêpnie w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrêtowych.
Z Wydzia³em Elektrycznym Politechniki Gdañskiej zwi¹za³
siê ju¿ na sta³e w roku 1950. Pocz¹tkowo by³ projektantem w
Zak³adzie Elektroenergetyki, by wkrótce przejæ na dydaktyczny etat m³odszego asystenta w Katedrze Miernictwa Elektrycznego. Przeszed³ wszystkie stopnie w karierze nauczyciela akademickiego.
Przez ca³e ¿ycie naukowe ledzi³ z wielkim zainteresowaniem wszelkie nowe kierunki, mo¿e nie tyle w teorii, ile w elektrotechnice stosowanej. To On, bodaj jako pierwszy na naszym
Wydziale, dostrzeg³ perspektywy rozwoju i zastosowañ elementów i uk³adów pó³przewodnikowych du¿ej mocy. To On zacz¹³
mówiæ studentom o tyrystorach.
Te zainteresowania naukowe Profesora, w sensie organizacyjnym zaowocowa³y utworzeniem Zak³adu Energoelektroniki, który w ramach przekszta³ceñ struktural- nych wszed³ w sk³ad
by³ego Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemys³owej. Zak³adem Profesor kierowa³ nieprzerwanie a¿ do przejcia na
emeryturê w 1988 roku.
Liczne prace naukowe i dydaktyka, prowadzone w Zak³adzie pod kierunkiem i z niezwykle cennym udzia³em Profesora,
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koncentrowa³y siê wokó³ automatyzacji
napêdów elektrycznych oraz problemów
rozwoju i zastosowania energoelektronicznych technik sterowania, zw³aszcza
maszyn elektrycznych.
By³ Profesor Szefem wymagaj¹cym
i konsekwentnym, ale sprawiedliwym i
opiekuñczym. By³ wiadom, ¿e ci¹¿y na
Nim najwiêksza odpowiedzialnoæ za
rozwój m³odych nastêpców. Dobiera³
wiêc swych m³odych wspó³pracowników bardzo starannie, w
rezultacie dochowa³ siê ca³ej dru¿yny  11 wypromowanych
doktorów nauk technicznych.
Wa¿n¹ i trwa³¹ czêci¹ dorobku Profesora pozostan¹ dwa
skrypty dla studentów oraz 3 podrêczniki akademickie, w tym
monografia Logical Systems for Industrial Applications w
jêzyku angielskim.
Trzeba wspomnieæ, ¿e Profesor zalicza³ siê do tych, którzy
w okresie PRL-u nie dali siê zamkn¹æ za ¿elazn¹ kurtyn¹.
Nawi¹za³ bardzo bliskie kontakty z uczelniami francuskimi w
Tuluzie i Grenoble. Ba, znalaz³ tam nawet oddanych przyjació³. Zaowocowa³o to nie tylko wspó³- prac¹ naukow¹, ale równie¿ wymian¹ studentów i pracowników. Te kontakty nawi¹zane przez Profesora s¹ pielêgnowane do dzi, ju¿ przez Jego nastêpców.
Za wybitne zas³ugi w krzewieniu tej miêdzynarodowej wspó³pracy w³adze Republiki Francji odznaczy³y Profesora Oficerskim Orderem Palmes Academiques.
Nie do pominiêcia jest równie¿ dzia³alnoæ spo³eczna Profesora. By³ wiêc aktywnym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, za co zosta³ wyró¿niony w roku 1993 godnoci¹ cz³onka honorowego. By³ równie¿ dzia³aczem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
Za zas³ugi dla nauki i rozwoju szkolnictwa wy¿szego by³
Profesor wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Miêdzy innymi by³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odesz³a od nas osobowoæ wybitna, jedna z tych, które pozostawi³y niezatarty lad w kszta³towaniu naszego Wydzia³u
Elektrycznego Politechniki Gdañskiej.
¯egnaj Profesorze!
¯egnaj Przyjacielu!
¯egnaj Cz³owieku Dobrej Roboty!
Jan Figwer
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

Unijny program badawczy w Katedrze Technologii Okrêtów
i Obiektów Oceanotechnicznych WOiO PG

espó³ Naukowy Katedry Technologii Okrêtów i Obiektów
Oceanotechnicznych pod kierunkiem prof. K. Rosochowicza i dr. in¿. J. Kozaka oraz dr. in¿. Tadeusza Borzêckiego i
mgr. in¿. Andrzeja Wo³oszyna uczestniczy w realizacji programu badawczego GRDI- 10862, realizowanego w ramach 5. Programu Badawczego Unii Europejskiej, pt. Advanced Composite Sandwich Steel Structures  akronim SANDWICH, którego celem jest opracowanie lekkich stalowych konstrukcji sandwiczowych wykonywanych za pomoc¹ spawania laserowego
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do zastosowania na konstrukcje statków oraz w ko³owym i kolejowym transporcie l¹dowym.
Program ten realizowany jest przez konsorcjum badawcze
kierowane przez jedn¹ z najbardziej nowoczesnych na wiecie
stoczni, niemieck¹ stoczniê Jos. L. Meyer z Papenburga, a w
sk³ad jego wchodz¹:
• MACOR Marine Systems Intern., Bremen  Niemcy;
• Juenger, Beerwalde/Thuer.  Niemcy;
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INFERT Innovative Fertigungstechnik, Rostock  Niemcy;
BALance Technology Consulting, Bremen  Niemcy;
CETEC Consultancy, Romsey  Wielka Brytania;
Kungl Tekniska Hogskolan, Stockholm  Szwecja;
TXT Ingeneria Informatica SPT, Milano  W³ochy;
Helsinki University of Technology, Suomi  Finlandia;
TNO Building and Construction, Delft  Holandia;
TALGO-TRANSTECH, Oulu  Finlandia;
Det Norske Veritas, Oslo  Norwegia; oraz
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej.
Celem postawionym przed ww. konsorcjum jest m.in. pe³ne
rozpoznanie w³aciwoci wytrzyma³ociowych i eksploatacyjnych konstrukcji sandwiczowych oraz opracowanie narzêdzi
projektowych umo¿liwiaj¹cych wybór optymalnego rozwi¹zania tego rodzaju konstrukcji dla konkretnych zastosowañ przemys³owych, a tak¿e opracowanie technologii produkcji i monta¿u paneli konstrukcyjnych.
Zespó³ Katedry Technologii Okrêtów i Obiektów Oceanotechnicznych odpowiedzialny jest za opracowanie i przeprowadzenie programu badañ laboratoryjnych wielkogabarytowych
modeli (w skali naturalnej), maj¹cych na celu okrelenie w³aciwoci wytrzyma³ociowych konstrukcji sandwiczowych pod
obci¹¿eniem statycznym i dynamicznym. Cykl realizacji ca³ego programu badawczego zaplanowany zosta³ na trzy lata.
Na ostatnim spotkaniu konsorcjum, które odby³o siê w Mediolanie 2-3.04.2001, Zespo³owi Katedry Technologii Okrêtów
zosta³o powierzone zadanie organizacji w listopadzie 2001 trzydniowego miêdzynarodowego seminarium. W pierwszym dniu
dyskutowane i koordynowane bêd¹ programy analiz teoretycznych i badañ eksperymentalnych oraz procedur dopuszczaj¹cych nowe rozwi¹zania, a w drugim dniu przewidziane jest rozliczenie merytoryczne w stosunku do finansuj¹cej program badawczy Unii Europejskiej. Natomiast trzeci dzieñ powiêcony
bêdzie prezentacji Programu Badawczego SANDWICH tzw.
User Group, czyli grupie przedsiêbiorstw i instytucji zainteresowanych w przysz³oci wykorzystywaniem wyników badañ
i przemys³owym stosowaniem nowo opracowanych typów i rozwi¹zañ konstrukcyjnych. Uczest- nicy User Group za prawo
wczeniejszego dostêpu do pozyskiwanych w trakcie realizacji
wyników ponosz¹ op³aty w postaci op³aty subskrypcyjnej. W
sk³ad User Group wchodz¹ m.in. takie przedsiêbiorstwa jak
koncern Mitsubishi (Japonia), towarzystwa klasyfikacyjne
American Bureau of Shipping (USA) oraz Lloyds Register of

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Shipping (Anglia), stocznie Ingalls Shipbuilding (USA) oraz
Avondale Shipbuilding (USA), Full Service Center (USA)
wspó³pracuj¹ce z USA Navy. Powierzenie organizacji i przeprowadzenia tak wa¿nego seminarium traktowane jest jako uznanie kompetencji Zespo³u Katedry Technologii Okrêtów i jego
wyró¿nienie.
Inne kierunki dzia³alnoci miêdzynarodowej
Pracownicy Katedry Technologii Okrêtów i Obiektów Oceanotechnicznych uczestniczyli ponadto w organizacji miêdzynarodowych konferencji naukowych, a mianowicie:
• prof. K. Rosochowicz jest cz³onkiem Prezydium Rady Technicznej Germanischer Lloyd i bra³ udzia³ w pracach Polskiego Komitetu Technicznego utworzonego przez niemieckie
towarzystwo klasyfikacyjne Germanischer Lloyd;
• dr in¿. Tadeusz Borzêcki uczestniczy³ jako cz³onek Standing Committee w organizacji i przeprowadzeniu International Ship and Offshore Structures Congress ISSC 2000,
która odby³a siê w padzierniku 2000 w Nagasaki, Japonia;
• prof K. Rosochowicz i dr in¿. T. Borzêcki uczestniczyli w
pracach Polskiego Komitetu Technicznego norweskiego towarzystwa klasyfikacyjnego Det Norske Veritas;
• dr in¿. T. Borzêcki po wyborze na cz³onka Standing Committee miêdzynarodowej konferencji Internationa³ Symposium on Practical Design of Ships and other Floating Structures PRADS 2001, bra³ udzia³ w przygotowaniach do jej
przeprowadzenia w Szanghaju w okresie 16-21.09.2001;
• prof. K. Rosochowicz i dr in¿. T. Borzêcki uczestniczyli w
pracach utworzonej przez norweskie towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas grupy Wydzia³ów Okrêtowych
uczelni skandynawskich i Polski Pó³nocnej;
• dr in¿. J. Kozak bra³ udzia³ w pracach International Ship and
Offshore Structures Congress.
Katedra Technologii Okrêtów bierze udzia³ w ramach dwustronnej wspó³pracy miêdzy uczelniami z niemieckimi uniwersytetami Universitaet Berlin, Universitaet Rostock i Techni- sche
Universitaet Hamburg.
Kontynuowana by³a wspó³praca z Nauticus Modelling Centre, za³o¿onym na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa
PG przez norweskie towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske
Veritas silnym i bardzo zaawansowanym technicznie orodkiem
komputerowym zatrudniaj¹cym 50 osób (g³ównie absolwentów,
studentów i pracowników Katedry), bêd¹cym fili¹ DNV, który
okrelany jest jako wirtualna stocznia.
Tadeusz Borzêcki
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
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Jak oceniæ ryzyko
pracy przy komputerze (3)
Obowi¹zki pracodawcy (cd.)
§ 3.
Przepisów rozporz¹dzenia nie stosuje siê do:
1) kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
2) systemów komputerowych na pok³adach rodków transportu,
3) systemów komputerowych przeznaczonych g³ównie do u¿ytku publicznego,
4) systemów przenonych nie przeznaczonych do u¿ytkowania na danym stanowisku pracy,
5) kalkulatorów, kas rejestruj¹cych i innych urz¹dzeñ z ma³ymi ekranami do
prezentacji danych lub wyników pomiarów.
Z powy¿szych ograniczeñ wynika ¿e wymagañ podanych w rozporz¹dzeniu [1] nie stosuje
siê m.in. do urz¹dzeñ wyposa¿onych w ma³e monitory, takich jak komputery typu notebook czy laptop, kasy fiskalne, kserokopiarki, czy te¿ do systemów komputerowych zainstalowanych na pok³adzie wszelkiego typu pojazdów.
Oznacza to, ¿e ustaleniom rozporz¹dzenia [1] podlegaj¹ wszelkie pozosta³e stanowiska
pracy, na których obs³uguje siê systemy wyposa¿one w monitor ekranowy, tzn. u¿ytkowane
w biurach, przemyle, us³ugach i ka¿dym innym rodzaju dzia³alnoci, gdzie obs³uga monitora ekranowego zajmuje co najmniej po³owê dobowego czasu pracy pracownika.
Na stanowiskach pracy, których wymagania rozporz¹dzenia [1] nie dotycz¹, pracodawca
powinien mimo to zadbaæ o spe³nienie jak najwiêkszej liczby wymagañ w interesie zdrowia
i komfortu pracowników jak i zapewnienia warunków dla produktywnej i wydajnej pracy.

§ 4.

Pracodawca jest obowi¹zany organizowaæ stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w
taki sposób, aby spe³nia³y one minimalne wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
ergonomii, okrelone w za³¹czniku do rozporz¹dzenia.
Wymagania te okrelaj¹, ¿e stanowisko pracy z monitorem ekranowym ma zapewniaæ nie
tylko bezpieczeñstwo, ale i wygodê przez mo¿liwoæ dopasowania do indywidualnych potrzeb pracownika. Stanowisko powinno umo¿liwiaæ pracownikowi wykonywanie zadañ wygodnie i wydajnie, dziêki wyposa¿eniu, oprogramowaniu, umeblowaniu i warunkom pracy
dostosowanym do wymagañ i mo¿liwoci psychofizycznych u¿ytkownika.

Zaleca siê organizowanie pracy w sposób zmniejszaj¹cy obci¹¿enie i nara¿enie zdrowia, m.in. przez stosowanie atestowanych
urz¹dzeñ, mebli i wyposa¿enia zapewniaj¹cych spe³nienie minimum wymagañ okrelonych przepisami, zapewnienie pracownikom niezbêdnych przerw w pracy, a tak¿e umo¿liwienie pracownikom udzia³u w pracach projektowych i modernizacyjnych
dotycz¹cych zmian planowanych na ich stanowiskach pracy.

§5

1. Pracodawca jest obowi¹zany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposa¿onych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie:
1) organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposa¿enia w sposób zapewniaj¹cy spe³nienie wymagañ bezpieczeñstwa i higieny pracy,
2) stanu elementów wyposa¿enia stanowisk pracy, zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo pracy, w tym ochronê przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym,
3) obci¹¿enia narz¹du wzroku oraz uk³adu miêniowo-szkieletowego
pracowników,
4) obci¹¿enia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie
nieodpowiednim owietleniem,
5) obci¹¿enia psychicznego pracowników, wynikaj¹cego ze sposobu organizacji pracy.
Warunkiem doboru w³aciwych rodków technicznych i organizacyjnych dla przeciwdzia³ania negatywnym skutkom pracy z monitorami ekranowymi jest przeprowadzanie w zak³adzie pracy regularnej analizy warunków pracy na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi i oceny ich zgodnoci z wymaganiami bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ergonomii.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1., powinna byæ przeprowadzana w szcze-
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gólnoci dla nowo tworzonych stanowisk oraz po ka¿dej zmianie organizacji i wyposa¿enia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca
jest obowi¹zany podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu usuniêcie stwierdzonych zagro¿eñ i uci¹¿liwoci.
Nowo tworzone stanowiska pracy powinny od razu spe³niaæ wymagania podane w rozporz¹dzeniu [1], natomiast wszystkie stanowiska istniej¹ce wczeniej nale¿y dostosowaæ do
wymagañ nie póniej ni¿ w ci¹gu 2 lat od dnia wejcia rozporz¹dzenia [1] w ¿ycie, tj.
najpóniej do dnia 10 marca 2001 r.
Aby zapobiegaæ szkodliwym czynnikom i uci¹¿liwociom wynikaj¹cym z obci¹¿eñ w pracy z
monitorami ekranowymi, § 5.1 i § 5.2 rozporz¹dzenia [1] wymaga, aby systematycznie
(tzn. co pewien okrelony czas) analizowaæ obci¹¿enia zagro¿enia na stanowiskach pracy z
monitorami ekranowymi i natychmiast usuwaæ wykryte niezgodnoci z wymaganiami.
W wielu wypadkach ród³a wystêpuj¹cych zagro¿eñ i uci¹¿liwoci mog¹ byæ usuniête samodzielnie przez u¿ytkownika jedynie przez prawid³owe dobranie i rozmieszczenie wyposa¿enia oraz przestrzeganie zaleceñ podanych w niniejszym opracowaniu.
Przy dokonywaniu wyboru dzia³añ korekcyjnych nale¿y uwzglêdniæ wyniki
oceny dokonanej za pomoc¹ listy kontrolnej zamieszczonej na koñcu pracy;
jest ona przydatna szczególnie do dokonywania okresowej analizy warunków pracy wiêkszej liczby stanowisk pracy z monitorami ekranowymi. Stanowi¹cy czêæ listy Protokó³ niezgodnoci stanowi zestawienie tych elementów stanowiska pracy z monitorem ekranowym, które wymagaj¹ korekty w celu doprowadzenia stanowiska pracy do stanu zgodnego z wymaganiami rozporz¹dzenia [1] pod wzglêdem bezpieczeñstwa i ergonomii.

§ 6.
Pracodawca jest obowi¹zany:
1) informowaæ pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny, o której mowa w §5, oraz wszelkich rodkach bezpie- czeñstwa i ochrony zdrowia,
2) przeszkoliæ pracowników w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w
trybie okrelonym w odrêbnych przepisach.
Szkolenia z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, zapewnione przez pracodawcê (rozporz¹dzenie [2]), powinny informowaæ pracowników o sposobach przeciwdzia³ania zagro¿eniom zwi¹zanych z prac¹ przy monitorach ekranowych. U¿ytkownicy powinni byæ informowani o rodzaju dostêpnego wyposa¿enia roboczego oraz o sposobach regulowania elementów wyposa¿enia stanowiska pracy.

§7

Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom:
1) ³¹czenie przemienne pracy zwi¹zanej z obs³ug¹ monitora ekranowego z
innymi rodzajami prac nie obci¹¿aj¹cymi narz¹du wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach cia³a  przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obs³udze monitora ekranowego lub
2) co najmniej 5-minutow¹ przerwê, wliczan¹ do czasu pracy, po ka¿dej godzinie pracy przy obs³udze monitora ekranowego.
W celu zmniejszenia nara¿enia i zapewnienia mo¿liwoci regeneracji organizmu nale¿y:
• ³¹czyæ pracê przy komputerze z pracami innego typu, wymagaj¹cymi wiêcej ruchu,
przemieszczania siê oraz komunikowania siê z innymi osobami; rodzaj zajêcia nale¿y
zmieniaæ co godzinê nieprzerwanej pracy z monitorem
lub
• wprowadziæ przerwy 5-minutowe po ka¿dej godzinie pracy z monitorem, o ile nie jest
mo¿liwa zmiana zajêcia.
Cdn.
[1] 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 (Dz.U. z 1998 Nr 148, poz.
973).
[2] Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 62, poz. 285).

Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
(rys. K. Pokrzywnicka)
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O dynamice nowoczesnej dydaktyki architektonicznej

M

oja teza jest prosta: Uczyæ trzeba odpowiedzialnie! a moje powszechnego i urbanistyki. Dzieje siê tak dlatego, ¿e rozwi¹pytania brzmi¹:
zania tych w³anie dziedzin najsilniej wp³ywaj¹ na charakter i
1) W jaki sposób wobec tego nowoczenie uczyæ projekto- wartoæ rodowiska pojêtego jako ca³oæ; wi¹¿e siê to równie¿
wania architektonicznego?
z postawami egalitarnymi  rodowisko s³u¿y ca³emu spo³eczeñ2) Jak uzyskaæ harmoniê teorii i praktyki w realiach dnia stwu, a nie tylko jego czêci, podobnie jak budowle o unikatodzisiejszego na Wydziale Architektury?
wym charakterze.
W nauczaniu architektury mo¿na odró¿niæ kilka grup zagadPostawy wynikaj¹ce z takiego ujêcia celów i sensu architeknieñ, z którymi student w czasie studiów musi siê zapoznaæ, tury musz¹ w wiêkszym stopniu ni¿ w przypadku postaw tradykilka grup sprawnoci, które musi posi¹æ. Tak wiêc, je¿eli stu- cyjnych uwzglêdniaæ zale¿noci formy architektonicznej od
dent ma staæ siê autentycznym architektem, to musi uzyskaæ realiów, takich jak: efektywne metody budowania, charakter
przynajmniej pocz¹tki sprawnoci w operowaniu rzemios³em potrzeb i efektywnoæ u¿ytkowa oraz podporz¹dkowanie buprojektowym, na które sk³adaj¹ siê: znajomoæ konstrukcji bu- dowli warunkom sytuacyjnym. S³owo postawa oznacza przede
dowlanych i umiejêtnoæ wyboru metody budowy najefektyw- wszystkim rezultat oceny poszczególnych czynników, wp³ywaniejszej dla rozwi¹zywanego zadania, znajomoæ problemów j¹cych na kszta³towanie budowli czy ich zespo³u, przekonanie,
funkcjonalnych, umiejêtnoæ w³aciwego kojarzenia elementów ¿e jedne z nich s¹ wa¿niejsze od innych. Je¿eli pojmowaæ arprogramowych w projektowanej budowli, umiejêtnoæ w³aci- chitekturê jako sztukê kszta³towania rodowiska, to podstawê
wego usytuowania budowli w stosunku do
do oceny wartoci dzie³a tworzy
jej otoczenia naturalnego i sztucznego.
przede wszystkim relacja miêdzy tym
Musi równie¿ posi¹æ umiejêtnoæ czyteldzie³em a jego kontekstem przenego i jasnego przekazania swoich zamiestrzennym, kulturowym i spo³eczrzeñ projektowych poprzez rysunek, monym, oraz przekonanie, ¿e wszyscy
del i opis. To, co uczelnia mo¿e mu w tym
twórcy wnosz¹ w gruncie rzeczy
zakresie przekazaæ, stanowi jednak zaledwk³ad w jedno dzie³o i ich praca musi
wie podstawê dla dalszego rozbudowywabyæ oceniana w³anie z punktu widzenia i uzupe³niania wiedzy, które trwaj¹ do
nia dobra tego dzie³a zbiorowego.
koñca dzia³alnoci zawodowej. Dalej 
Szko³y architektoniczne, które
student musi wyrobiæ w sobie wra¿liwoæ
zdobywa³y jakie szersze uznanie (taplastyczn¹ i nauczyæ siê operowania
kie jak na przyk³ad Bauhaus), zakszta³tem, proporcjami, skal¹, barw¹ w
wdziêcza³y swoje znaczenie temu, ¿e
Lepsza przysz³oæ przed nami
taki sposób, ¿eby zaproponowana buich twórcy rozumieli miejsce archidowla stanowi³a jednorodn¹, harmonijtekta w spo³eczeñstwie i jego rolê w
n¹ ca³oæ, zgodn¹ z intencj¹ autora  ¿eby nie by³a tylko wy- sposób odmienny od powszechnie uznawanych zasad. Podobpadkow¹ ró¿nych czynników, ale rezultatem wiadomego twór- nie podstawê metod nauczania mistrzów architektury, takich
czego dzia³ania. Równie¿ i tu uczelnia jest w stanie daæ jedynie jak Frank Lloyd Wright, a u nas Romuald Gutt czy Bohdan
podstawy, pokazaæ mo¿liwoæ i wskazaæ kierunki poszukiwañ, Pniewski, stanowi³ w³anie ich indywidualny stosunek nie do
które musz¹ rozwijaæ siê przez ca³e ¿ycie. Ale wszystko to sta- nauczania, lecz do architektury w ogóle, do jej funkcji spo³ecznowi w³aciwie tylko niezbêdn¹ podstawê rzemielniczej stro- nej. Stosunek niekoniecznie formu³owany w s³owach (tak jak
ny projektowania. Rzemios³o to bowiem mo¿e byæ dalej u¿yt- to by³o w Bauhausie), ale przecie¿ wyra¿aj¹cy siê w ca³ej w³akowane w ró¿ny sposób i w rozmaitych celach. Spraw¹ uczelni snej dzia³alnoci zawodowej.
jest wskazanie tej ró¿norodnoci celów, a spraw¹ nauczaj¹cego
Koncentrowanie uwagi na budownictwie powszechnych, o
 przedstawienie tych racji, które powoduj¹, ¿e jego w³asny którym by³a mowa uprzednio, nie oznacza wcale deprecjonowybór celów jest uzasadniony i s³uszny. Pogl¹dy na rolê i miej- wania roli budowli u¿ytkowych. Przeciwnie, ich rola w tworzesce architektury bywa³y i s¹ nadal doæ zró¿nicowane. Histo- niu przestrzennego rodowiska jest przecie¿ ogromna. Ale i ich
rycznie rzecz bior¹c, architektura najczêciej bywa³a traktowa- wartoæ musi byæ rozpatrywana zawsze w ich pe³nym spo³eczna jako instrument nadawania wartoci presti¿owo-reprezenta- nym, kulturowym i przestrzennym kontekcie. Przedstawiona
cyjnych budowlom o szcze- gólnym znaczeniu. Rozwój myli podstawa to zatem nie sprawa wyboru zadañ, lecz sprawa poarchitektonicznej by³ uto¿samiany z rozwojem form budynków dejcia do ka¿dego zadania jako do elementu wiêkszej ca³oci.
reprezentacyjnych, s³u¿¹cych religii i w³adzy i wyznaczany przez Doprowadzenie do wiadomoci studenta architektury tych doæ
dzie³a najdoskonalsze, s³upy milowe architektury.
prostych prawd jest  jak s¹dzê  jednym z podstawowych zaW ostatnich czasach pojawia siê jednak podejcie odmien- dañ w nauczaniu projektowania architektonicznego, zadañ nie
ne, traktuj¹ce architekturê jako sztukê kszta³towania nie budowli, mniej istotnych ni¿ nauczanie rzemios³a, wyrobienie wra¿liwolecz ca³ego przestrzennego rodowiska cz³owieka. Mimo ¿e ci, umiejêtnoci dokonywania samodzielnych syntez projekró¿nica tych dwóch sposobów rozumienia architektury zdawaæ towych. Mo¿e byæ równie¿ podstaw¹ do pewnej skromnoci w
by siê mog³a niewielka  bo polega tylko na skali i zakresie eksponowaniu w³asnej osoby i do odpornoci na czêsto zmiezainteresowañ - przecie¿ stanowi ona o g³êboko odmiennych niaj¹ce siê i u¿ywaj¹ce coraz to nowych nazw mody. Architekpostawach zawodowych architektów. Polega na przesuniêciu tura bez architektów, ludowa, na ogó³ bezb³êdnie dopasowuje
zainteresowania architekta, który przyjmuje ten drugi sposób odpowied projektow¹ (realizacyjn¹) do potrzeb u¿ytkownika.
traktowania architektury, ze spraw zwi¹zanych z projektowa- Ten, kto buduje dla siebie, wie najlepiej, co jest mu potrzebne i
niem budowli unikatowych na problematykê budownictwa w zale¿noci od mo¿liwoci i umiejêtnoci powstaje dzie³o
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(obiekt) mniej lub bardziej udane, ale adresowane do konkretWobec ogromu przedstawionych pobo¿nych ¿yczeñ pod
nego odbiorcy. Inaczej przedstawia siê ten problem, kiedy jed- adresem grona dydaktycznego, które oprócz powinnoci twona osoba, a nawet zespó³, projektuje dla setek, a i tysiêcy ludzi, rzenia konkretnego programu i skutecznego biznesplanu ma
których ¿yczenia s¹ tylko w zarysie do przewidzenia. Anoni- za zadanie czuwaæ nad strategi¹ rozwoju studenta, pow- staje
mowy odbiorca jest jednak mniej anonimowy ni¿by siê to wy- pytanie: kto podo³a takim obowi¹zkom, zarazem jednak nie redawa³o i jeli mo¿liwe by³o w staro¿ytnoci wyodrêbnienie czte- zygnuj¹c z w³asnej pracy w zawodzie? Odpowied brzmi  nie
rech temperamentów charakteryzuj¹cych cechy psychiczne cz³o- wiem. Najbardziej racjonalny wydaje siê system sta³ego szlifowieka, czterech zespo³ów cech, poza którymi wród miliarda wania metod programu nauczania z wykorzysta- niem kompemieszkañców ziemi nie wystêpuj¹ inne, mo¿liwe jest dostoso- tencji grona dydaktyków; w tym przypadku dowiadczenia maj¹
wanie w zgeneralizowanych ramach odpowiedzi projektowej szansê sumowaæ siê. Odpowiedzialnoæ za poziom technicznej
do wymagañ przysz³ych u¿ytkowników, opieraj¹c siê na obser- wiedzy absolwenta winna byæ ponad ambicj¹ nauczyciela.
wacjach ludzkich postaw, zachowañ i potrzeb; dla ró¿nych tem- Skromnoæ zawodowa musi byæ tak wa¿na, jak zaciêtoæ
peramentów i ró¿- nych grup wiekowych, odmiennych zainte- i otwartoæ na zmiany  w obu biegunach procesu dydaktyczresowañ i wzorców kulturowych. W jêzyku przestrzeni ozna- nego przep³yw energii oparty powinien byæ na sta³ym samocza to ró¿norodnoæ formaln¹ i funkcjonaln¹, tworzenie klima- kszta³ceniu ucznia i nauczyciela. Bez tego model programowy
tów od intymnoci do zgie³ku.
pozostaje martwy. Niezwykle wa¿na jest tu filozofia bycia ca³¹
Aby sformu³owaæ odpowied na pytanie dla kogo?, jest dobê architektem. Architekt  wyk³adowca nie mo¿e pozwoliæ
niezbêdna wiedza o ludziach, kontakt z nimi, pokora i ¿yczliwy sobie na pracê w godzinach od ..... do...., w ustalonym przez
do nich stosunek. Bêd¹c czêci¹ spo³eczeñstwa, przysz³y archi- pracodawcê czasie zajêæ  liczy siê dzie³o. Æwiczenia nie mog¹
tekt musi rozumieæ, ¿e to, co proponuje innym, dotyczy rów- byæ prowadzone tak tylko, aby wykonaæ okrelony plan godzinie¿ jego samego.
nowy, szkoda czasu! Studenci za nie naucz¹
W jaki sposób tego dokonaæ? Odpowiedzi na
siê w takim wypadku niezmiernie wa¿nej dla
poprzednie pytania uwiadamiaj¹ z³o¿onoæ proka¿dego architekta umiejêtnoci, któr¹ nazycesu projektowania. Projektowanie nie by³oby
wam odpowiedzialnoci¹ za kreskê. Konsuljednak w pe³ni dzia³aniem twórczym, gdyby zotacje winny byæ szczególnie szanowan¹ form¹
sta³o pozbawione pierwiastka osobowoci autowspó³pracy; natomiast zapraszanie wyk³adowra. Poszukiwanie nowych dróg rozwi¹zañ nie poców przedmiotów technicznych na omówienia
winno byæ wy³¹cznie dzie³em fantazji. Chodzi tu
studenckich projektów w czasie klauzur kuro twórczoæ popart¹ szerok¹ wiedz¹ i wynikaj¹c¹
sowych wci¹¿ pozostaje niedostatecznie wykoz wnikliwego studiowania problemu umiejêtnorzystanym sposobem prowadzenia zajêæ.
ci wywa¿ania proporcji miêdzy obiektywnymi
Powstaje pytanie: jak kszta³c¹ nasze uczel Burza mózgów
przes³ankami a subiektywnym odczuciem.
nie?. Przedstawiam opinie architekta Czes³awa
Oznacza to umiejêtnoæ obserwacji, wyci¹gaBieleckiego [cytujê]: Nasze uczelnie s¹ nienia wniosków i stawiania dalszych pytañ: jak sprostaæ zmienia- z³e, ale tylko tam, gdzie naucza siê elementarnego rzemios³a
j¹cym siê potrzebom i upodobaniom, gdzie tkwi b³¹d w do- zawodowego. Zarazem, od co najmniej dziesiêcioleci , upratychczasowych znanych i krytykowanych dokonaniach, co na- wiaj¹ one pranie mózgu adepta architektury, [...] ucz¹c tzw.
le¿a³oby zaproponowaæ, aby usun¹æ zauwa¿one nieprawid³o- praktycznych formu³ek i chwytów. Nie daj¹ intelektualnego zawoci itd. Tak pojêta nauka mylenia winna daæ podstawy dla plecza, który zmiennie i chwiejnie, ale wci¹¿ zasila zachodnia
póniejszej dzia³alnoci praktycznej, aby ta sta³a siê rzeczywi- architekturê. Tam architekci wiedz¹, dlaczego rysuj¹ pewne
st¹ twórczoci¹, wk³adem w rozwój myli i budowania kultury. formy. To wyrasta nie tylko z mód, ale z pewnych trendów myBez dogmatów.
lowych [...]. My i teraz naklejamy kopie na szkielet mylowy,
Tezy mego wyst¹pienia przedstawiam wiêc w taki sposób i który pozostaje niezmienny. Dlatego wszyscy, którzy protestuw takim porz¹dku:
j¹ przeciw obecnoci inwestorów w Polsce, twierdz¹c, ¿e to, co
Po pierwsze: rzeczywista wiedza adepta architektury zale¿y nam siê proponuje, to kosmopolityczne sztance, zapominaj¹,
wprost od samodyscypliny i samowiedzy absolwenta, a pocz¹- ¿e jeszcze gorsz¹ rzecz¹ jest polska replika kosmopolitycznej
tek jej bierze siê z æwiczeñ mylenia o budowie formy architek- sztancy! Oto ci, co tak za¿arcie broni¹ rodzimych tradycji natonicznej. Tak wiêc teoria i praktyka musz¹ stale pozostawaæ szej architektury, nie chc¹ wiedzieæ, ¿e ju¿ dawno wytrzebiono
we wzajemnych relacjach dynamicznej równowagi.
indywidualnoæ i charakter w polskiej architekturze. A wielkie
Po drugie: poniewa¿ osaczenie m³odego cz³owieka, który zas³ugi maj¹ tu niestety nasze uczelnie.
koñczy studia architektoniczne, jest wielkie i stwarza niebezArch. Krzysztof Chwalibóg, zwróci³ natomiast uwagê na inny
pieczeñstwo zmanierowania u progu kariery zawodowej, to aspekt omawianego zagadnienia. Je¿eli chodzi o techniczne
staje siê jasne, ¿e w³aciwe proporcje pomiêdzy ³adunkiem teo- aspekty projektowania, to najwa¿niejsza wydaje siê jednak prakrii i praktyki musz¹ byæ przedmiotem nieustannych przystoso- tyka. Oczywicie niezwykle wa¿ne jest wyrobienie u adeptów
wawczych dzia³añ na wydzia³ach architektury.
nawyku sta³ego samokszta³cenia, co pozwala na utrzymanie
Po trzecie: tylko i wy³¹cznie indywidualny wysi³ek w³asny kontaktu z szybko zmieniaj¹cymi siê realiami rynkowymi. [...]
nauczycieli i uczniów daje efekt w postaci otwartej g³owy  Wiem, ¿e niektóre z istniej¹cych szkó³ znacznie powiêkszy³y
zawodowca, czyli architekta myl¹cego. Praktyka zawodowa, nabór. S³ysza³em nawet o 200 studentach na roku. Powinno to
podjêta po studiach bez obci¹¿eñ dogmatami wyniesionymi pozwoliæ na roczne wypuszczenie na rynek oko³o tysi¹ca osób
z uczelni, prowadzi do efektywnego uprawiania zawodu z po- wykszta³conych w tej dziedzinie. [...] (To liczba ca³kowicie
¿ytkiem przede wszystkim dla klienta, czyli nas wszystkich. M³o- dostosowana do aktualnych potrzeb rynkowych). Zadaniem ardy architekt radzi sobie sam z problemem wiadomego wyboru chitekta jest równoleg³e dzia³anie w kilku kierunkach. Z w³aformy, elementów konstrukcji oraz detalu architektonicznego.
snej praktyki wiem  stwierdza  ¿e nie nale¿y zastêpowaæ
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poszczególnych bran¿ystów. Próbujê zwykle z nimi dyskutowaæ o sprawach, w których jestem w stanie co zaproponowaæ,
jednak absolutnie bez przekonania, ¿e muszê mieæ racjê. Takie
partnerstwo jest niezbêdne w projektowaniu.
Autorom przedstawionych wy¿ej opinii, kieruj¹cym siê niew¹tpliwie s³uszn¹ trosk¹ o losy przysz³ych architektów, nie uda³o
siê, jak s¹dzê, unikn¹æ pewnej jednostronnoci w ocenie stanu
dzisiejszej edukacji architektonicznej (mam na myli w szczególnoci wypowied pierwsz¹). G³osy krytyki, niew¹tpliwie do
pewnego stopnia uzasadnione, nie powinny przys³oniæ drobnych, ale przecie¿ pozytywnych dokonañ w dydaktyce, jakimi
s¹ na pewno próby modyfikowania kszta³cenia architektów i
wysi³ków, aby jednak odtworzyæ wa¿niejsze od mody i zniewolenia dyktatem biedy pozorowanej zapotrzebowanie na
wysi³ek intelektualny, na wspomnian¹ ju¿ przeze mnie burzê
mózgów.
Jest powa¿nym zadaniem i obowi¹zkiem nauczycieli akademickich m¹drze gospodarowaæ talentami m³odzie¿y. Moim zdaniem nale¿y to uj¹æ krótko: m¹drze gospodarowaæ, to znaczy
wykorzystywaæ potencja³ fantazji, chêæ pracy twórczej, potencja³ twórczoci tkwi¹cy w studencie, chêæ do mylenia otwartego na nowe pr¹dy. Tu potrzebne s¹ dwa bieguny, jednakowo
zaanga¿owane w budowaniu modelu zmiennie uniwersalnego,
a mianowicie: kompetentni wyk³adowcy i samodziel- ni studenci.
Uczenie odpowiedniej twórczoci to antidotum na zaleganie
na wydzia³ach architektury tzw. stanów porednich. Nale¿y
im przeciwdzia³aæ! Jak? Poprzez tworzenie relacji mistrz 
uczeñ, organizowanie warsztatów i konkursów.
O po¿ytkach p³yn¹cych z bakcyla konkursów
Inn¹ pozytywn¹ nowoci¹ ostatnich piêciu lat 92-97 jest z³apanie bakcyla konkursów architektonicznych, w których mog¹
braæ udzia³ studenci ju¿ od VI semestru III roku.
Oprócz ciekawych tematów i zagwarantowanych przez sponsorów nagród dla uczestników (niebagatelne przy kierowaniu
studenta!) przede wszystkim studenci ucz¹ siê poszukiwania
optymalnego wyrazu swoich idei designerskich samodzielnie
(lub w grupach danej grupy twórczej). Samodzielnoæ wymaga
w tym wypadku umiejêtnoci:
• korzystania z wszelkiej dostêpnej literatury tematu,
• nawi¹zania wspó³pracy z inwestorem (sponsorem),
• zapoznawania siê z dyskusj¹ z konstruktorem, akustykiem,
in¿ynierem drogowcem,
• ochrony w³asnego stanowiska jako projektanta architektury
z uwzglêdnieniem technologii,
• doprowadzenia przedsiêwziêcia projektowego
do fina³u; efekt oczywisty to przyspieszony samorozwój studenta i jego satysfakcja osobista,
• do rywalizacji, nakierowania wiary we w³asne
mo¿liwoci,
• wzbudzenia wiary we w³asne mo¿liwoci, a
przede wszystkim  nakierowania jednostki na
dzia³anie myl¹ce i odpowiedzialne.
Dla dydaktyków paraj¹cych siê projektowaniem jest te¿ jasne i oczywiste, ¿e wysi³ek grupy
asystentów prowadz¹cych temat, entuzjazm i dyspozycyjnoæ  powiêcenie dodatkowego czasu na
d³ugie dyskusje; zapa³ i rzeczywista wiedza przynosz¹ efekt w postaci wygranej!

Model osobowociowy i zawodowy absolwenta
Kto potrafi stworzyæ program gwarantuj¹cy ukszta³towanie
absolwenta wed³ug modelu poszukiwanej postawy, zak³adaj¹c,
¿e utalentowani s¹ wszyscy?
Model zawodowy:
 ciekawoæ
 kreatywnoæ
 ciekawoæ kreacji
 ciekawoæ zawodowa
 rdzeñ architektoniczny  profil mylenia.
Model osobowociowy:
• wytrwa³y
• komunikatywny
• nie boi siê nowych zadañ
• szuka sam
• samodzielne ocenia siebie i wspó³pracowników
przygotowany do wspó³pracy z bran¿ystami.
Rola teorii w czasie studiów architektonicznych
• Rola teorii architektonicznej w procesie studiowania architektury jest stale aktualna. Porz¹dkuje ona pojêcia wród nat³oku dzisiejszych nowinek informacji  reklamy, zalewu
nieistotnych danych.
• Wiedza rzeczywista zale¿y wprost od pracy samodzielnej.
Pocz¹tek samodzielnoci architekta bierze siê z æwiczeñ mylenia o budowie.
• Koniecznoæ sta³ego ustalania w³aciwych teorii w postaci
wyk³adów, warsztatów prac kó³ naukowych w toku nauczania zawodu architekta.
• Problem teorii architektonicznej i jej percepcja zale¿¹ od
indywidualnego wysi³ku ucz¹cych, tzn. nauczycieli akademickich, a tak¿e studentów.
• Istnieje koniecznoæ sta³ego ustalania w³aciwych proporcji
teorii: w postaci wyk³adów, wycieczek, plenerów, praktyki,
postaci æwiczeñ przy desce, w terminie i we wspólnych pracowniach.
Dzisiejszy model ARCHITEKTA to dobrze przygotowany
do zawodu teoretycznie praktyk; w zawodzie sam stara siê odró¿niaæ rzeczy istotne od namiastek  nie zadawala siê namiastk¹ kreacji, nie jest bezkrytyczny wobec interwencji reklamy i
internetowej nachalnoci.
Dalsz¹ teori¹ architektury zajmowali siê dobrzy projektanci
in¿ynierowie, wykonawcy, znaj¹cy naukê ze swych dokonañ.
Racje teoretyczne nie s¹ wiêc go³os³ow- ne.
Ko³o siê zamyka: dobrze przygotowany ma rzetelne uprawnienia zawodu, dobrze przygotowany praktyk mo¿e tworzyæ i interpretowaæ nasz¹
architekturê.
Zakoñczenie: Dynamiczna harmonia ³adunku teorii architektonicznej i praktycznych æwiczeñ projektowych czynnikiem niezbêdnym w
procesie wspó³czesnej pedagogiki architektonicznej.
Wniosek: Równowaga teorii i praktyki niezbêdn¹ podstaw¹ do rzeczywistych sukcesów
w pedagogice architektonicznej. Teoria architektoniczna i praktyka architektoniczna pozostawaæ musz¹ stale we wzajemnych relacjach
dynamicznej harmonii.
Wyci¹ganie wniosków
Krystyna Pokrzywnicka
Wydzia³ Architektury
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Samopoczucie studenta

zasami znudzeni, nie wiedz¹c czemu, siadamy w milcze
niu i wielkim zadumaniu, w chwilê po przeanalizowaniu
kolejnego wyk³adu, ze spuszczon¹ g³ow¹... Przed paroma godzinami radoni, teraz smutni, lekko przygnêbieni... przypominamy wcielenia pustych... postaci z filmu grozy, krocz¹ce z
wolna po morzu destrukcji...
Ka¿dego z nas nachodzi czasami depresja, niezadowolenie,
uczucie bezcelowoci i biernoci. Ciekawym zagadnieniem jest:
jak g³êboko tkwi¹ w nas owe stany, jak d³ugo, jak czêsto i co je
powoduje? A mo¿e podstawy tego problemu le¿¹ tak¿e w naszej szkole? Mo¿e Owa Dama nios¹ca wiedzê dorzuca swój
grosik do stresu i szaroci? A mo¿e to tylko ja, albo TY, drogi
Czytelniku siedzimy chwilami smutni? NIE! Problem jest wielorako z³o¿ony...
Po³owa z zapytanych przeze mnie studentów PG stwierdza,
¿e szko³a jest dla nich stresuj¹ca. Mê¿czyni s¹ bardziej odporni psychicznie, wprawdzie rzadziej ni¿ studentki, ale tak¿e miewaj¹ stany g³êbokiego smutku. Statystycznie trzy razy wiêcej
studentów ni¿ studentek uwa¿a, i¿ nie drêczy ich przygnêbienie.

ne przez lekarzy z ca³ej Polski  komentuje dalej pan Parafiniuk.
Ostatnimi czasy z programu nauczania na PG zosta³a bardzo
okrojona ramówka rozwoju fizycznego. Przed wielu laty w-f
by³ prowadzony przez 10 semestrów, ale  z braku funduszy
niektóre wydzia³y oferuj¹ studentom te zajêcia tylko przez rok!
W pêdzie za wiedz¹ (a przede wszystkim pieni¹dzem) my
sami tak¿e odpuszczamy sobie swoje zdrowie. A co s¹dz¹ o
swojej kondycji psychicznej i fizycznej studenci Politechniki?

Z wyników ankiety przeprowadzonej na studentach PG mo¿na wnioskowaæ, i¿ zdrowie psychiczne ewidentnie zale¿y od
kondycji ich zdrowia fizycznego! Szanowni Koledzy i Kole¿anki, zacznijmy siê nad tym zastanawiaæ!
Jedna czwarta zapytanych przeze mnie studentów Politechniki pali papierosy. Moda na niepalenie jeszcze nie zakorzeni³a
siê tak mocno w wiadomoci m³odych polskich Europejczyków. To raczej nie poprawia naszej kondycji fizycznej, a zarazem wiadczy o naszej kondycji psychicznej. No i serduszko
coraz starsze i bardziej zmêczone. A pan Stres czeka na ka¿dym kroku. Goni¹ nas sprawozdania, zaliczenia, æwiczenia,
wyk³ady, dorywcza praca... To wszystko bez odprê¿enia traci
sens...
Na stan naszego zdrowia psychicznego niew¹tpliwie du¿y
wp³yw ma tak¿e kondycja fizyczna. Ju¿ nie od dzi wiadomo,
¿e na zdrowy tryb ¿ycia trzeba pracowaæ. Tymczasem dla wielu
z was standardowy dzieñ jest podobny do mojego: wstajê z ³ó¿ka, idê do tramwaju, s³ucham wyk³adów na PG, wracam tramwajem do domu, odrabiam laborki, analizujê materia³ lub
odpoczywam (bo zmêczy³em siê dojciem do tramwaju), zasypiam...
Kondycja i sprawnoæ studentów politechniki jest raczej
rednia, nie jest to rewelacja! By³y prowadzone badania wydolnociowe ze studentami pierwszego roku, ale generalnie nie
wypadli za dobrze  stwierdza mgr Józef Parafiniuk, z-ca kierownika Studium Wychowania Fizycznego ds. dydaktycznych.
W s³owach opiekuna zajêæ wf-u pojawia siê wiele smutnych
stwierdzeñ. Sam nale¿ê do grona 11% nie æwicz¹cych studentów! To bardzo du¿o. Jak wygl¹da³a sprawa uczestnictwa w
zajêciach sportowych w semestrze zimowym 2000/2001  ilustruje tabelka.
Nie chcia³bym nikogo oskar¿aæ, ale wielu studentów przychodzi na pocz¹tku semestru zdrowych, a na nastêpne zajêcia
przynosz¹ zwolnienia, które nie jest wcale tak trudno zdobyæ.
Staramy siê ukróciæ ten proceder, ale  niestety  lekarze nam
w tym nie pomagaj¹. Musimy przyjmowaæ zwolnienia wypisa-

Relaksu najczêciej poszukujemy w s³uchaniu muzyki, spacerach, spotkaniach ze znajomymi, w dyskotekach (to bardziej
preferuj¹ panowie), czytaniu ksi¹¿ek (nieliczne panie) i grze na
komputerze.
Przez ten tryb ¿ycia z roku na rok ka¿dy mo¿e zauwa¿yæ
spadek odpornoci naszego zdrowia. Nieodpowiednio karmiony organizm, ci¹gle zabiegany, ¿yj¹cy w coraz wiêkszym stresie, ³atwo siê przeziêbi. Tej zimy a¿ trzy czwarte z nas by³o co
najmniej raz zachrypniête i poci¹gaj¹ce nosem... Najczêciej
chorujecie na infekcje dróg oddechowych, wirusowe albo bakteryjne, a ci trenuj¹cy jak¹ dyscyplinê sportow¹ cierpi¹ na do-

legliwoci urazowe, przeci¹¿enia. Rzadsze s¹ powa¿niejsze
przypadki. Statystycznie nie jestecie a¿ tak chorowitym narodem...  podpowiada m³oda lekarka z przychodni studenckiej.
Tzn. statystycznie nie ró¿nimy siê od studentów sprzed 5, 10
lat. Mamy podobne problemy co oni, z zaliczeniami w³¹cznie...
Z odpowiedzi studentów i studentek mogê tak¿e wnioskowaæ, ¿e nasze samopoczucie po dziesiêciokroæ poprawia bliska osoba. Po³owa z zapytanych ma sympatiê i to w³anie podbija statystyki zadowolenia z ¿ycia. Je¿eli masz siê komu
zwierzyæ, masz siê do kogo przytuliæ, to depresja ci nie straszna!  radonie stwierdza Robert, student Wydzia³u Chemicznego.
Jednym oczywicie podbija, drugich dobija... Samotnoæ,
ogromny samokrytycyzm, wra¿liwoæ na najmniejsze uwagi
znajomych i obcych spycha wielu niewiadomie w rewiry wrogoci do wiata. W po³¹czeniu ze stresem uczelnianym otrzymujemy mieszankê wybuchow¹. A ¿e jestemy nacj¹ inteligentn¹, to nie niszczymy (mniemam) przystanków, nie obalamy
mietników itp. tylko smutek próbujemy np. utopiæ w s³odkim chmielu...
56% studentów PG uwa¿a, ¿e alkohol to dobra po¿ywka
pozwalaj¹ca chwilowo zapomnieæ o stresie...

Z problemami alkoholowymi nie zg³aszaj¹ siê do nas studenci  komentuje pani doktor, pragn¹ca zostaæ anonimowa 
Przychodz¹ czêciej studenci, którzy stwierdzaj¹, ¿e nasilenie
czynników stresogennych w stosunku do lat poprzednich siê
zwiêkszy³o. Mimo tego, ¿e w szkole redniej nie uwa¿ali siebie
za osoby nerwowe, dobrze sypiali i jedli, mieli siê dobrze, to
teraz odczuwaj¹ wahanie nastrojów zwi¹zane ze studiami. Kilku studentom poradzi³am nawet pójcie do poradni zdrowia
psychicznego.
Pytaj¹c o rady dla studentów, aby poprawiæ nasze samopoczucie, lekarze stwierdzaj¹, ¿e nie wystarczy nam za¿ywaæ witaminek. Je¿eli nie pomylimy, jak zmieniæ lub urozmaiciæ tryb
naszego ¿ycia, to za parê lat mo¿emy znacznie poprawiæ statystyki zachorowañ na nerwicê i choroby spo³eczne. Nikt z nas
nie chcia³by mieæ zawa³u serca, ale niedojedzeni, niewyspani, siedz¹c przy komputerze w oparach dymu papierosowego,
drukuj¹c zwolnienie z wf-u  przybli¿amy siê do czarnej strony
rzeczywistoci... Warto jest walczyæ o zdrowie, a co za tym idzie
 dobre samopoczucie...
Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z³oci medalici
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Sekcja Aerobiku

1996 r. kierownictwo Studium Wychowania Fizyczne
go i Sportu Politechniki Gdañskiej z inicjatywy mgr Ewy
Suchanowskiej  wyk³adowcy Studium, z³o¿y³o wniosek do Zarz¹du G³ównego AZS w Warszawie o w³¹czenie do edycji Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych nowej dyscypliny  aerobiku
sportowego. Zarz¹d G³ówny AZS zaakceptowa³ inicjatywê i powierzy³ pomys³odawcom zorganizowanie I Mis- trzostw Polski
Szkó³ Wy¿szych w tej dyscyplinie. Odby³y siê one w kwietniu
1997 roku na obiekcie SWFiS Politechniki Gdañskiej w jednej
tylko konkurencji  zespo³ach trójkowych. Star- towa³o 19 uczelni, podzielonych na trzy piony: uniwersytety, politechniki i AWFy. Politechnika Gdañska w pionie politechnik zdoby³a srebrny
medal.

II Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych odby³y siê w kwietniu 1999 roku w nowej hali widowiskowo-sportowej AWF
Gdañsk w trzech konkurencjach: indywidualne kobiety, indywidualne mê¿czyni i zespo³y trójkowe. Startowa³o 21 uczelnia, a w pionie politechnik nasza uczelnia zdoby³a br¹zowy
medal.
Po raz trzeci Zarz¹d G³ówny AZS w Warszawie powierzy³
organizacjê MP SZW. w aerobiku sportowym Studium WFiS,
KU AZS Politechniki Gdañ- skiej. Zawody odby³y siê 21 kwietnia br. ponownie w piêknej widowiskowo-sportowej hali AWF
Gdañsk. W tym roku bra³a udzia³ rekordowa liczba uczelni 
32 i oko³o 150 uczestników. Zawodnicy startowali we wszystkich czterech konkurencjach Do programu zawodów w³¹czono
ostatni¹ regulaminow¹ konkurencjê  pary.
Dziêki wspó³pracy Studium WFiS PG ze sponsorem (TOP
SECRET) zawody mia³y niepowtarzaln¹ atmosferê i piêkn¹
oprawê, któr¹ porównywano do oprawy zawodów o randze

Sekcja D¿udo

Spotkanie JM Rektora PG prof. Aleksandra Ko³odziejczyka ze
sportowcami, 16.05.2001 r.

miêdzynarodowej. Hala by³a wype³niona po brzegi sympatykami tej dyscypliny, którzy mogli ogl¹daæ uk³ady choreograficzne zawodników na wysokim poziomie sportowym. Kibice mogli siê równie¿ delektowaæ doznaniami estetycznymi, gdy¿ specjalne reflektory, które pracowa³y przede wszystkim w przerwach miêdzy konkurencjami, dawa³y niezapomniane wra¿enia optyczne. Oprócz wiate³ w przerwach, publicznoæ mog³a
uczestniczyæ w wielu pokazach i konkursach. Miêdzy innymi
zawodniczki Sekcji Aerobiku sportowego PG, które nie bra³y
udzia³u w zawodach, pokaza³y bardzo interesuj¹cy uk³ad na stepie. Du¿¹ zabaw¹ dla publicznoci by³y ró¿ne konkursy, które
prowadzi³ znany prezenter TV Gdañsk, S³awomir Siezieniewski. Ogromny sukces w zawodach odnios³a dru¿yna naszej uczelni. Startowalimy we wszystkich czterech konkurencjach: dru¿ynowo zdobylimy z³oty medal wród politechnik, a tak¿e w
poszczególnych konkurencjach zawodnicy PG uplasowali siê
na I miejscu. Mi³ym zaskoczeniem dla dru¿yny by³o zdobycie
z³otego medalu w punktacji generalnej przez nasz¹ parê. Wyró¿nia³a siê ona du¿¹ dynamik¹ i oryginaln¹ choreografi¹ uk³adu.
Sk³ad dru¿yny:
1. Aleksandra Dudek, WA, V rok, konkurencja: indywidualna kobiet
2. Krzysztof Budziñski, ETI, I rok, konkurencja: indywidualna mê¿czyzn
3. Anna Tonikiewicz, WziE, V rok
Bart³omiej Brunejko, WMT, I rok, para
4. Karolina Kaczor, WCh, III rok
Dagmara Sowicz, WA, III rok,
zespó³ trójkowy
Jaromir Limanówka, WIL, III rok
Rozwój aerobiku sportowego na polskich uczelniach jest
bardzo dynamiczny. Du¿¹ zas³ugê ma w tym Studium WFiS
Politechniki Gdañskiej, gdy¿ od czterech lat prowadzi szkolenia nauczycieli akademickich i trenerów w tej dyscyplinie. Zainicjowanie mistrzostw Polski i trzykrotna organizacja zawodów pozwala Politechnice Gdañskiej wpisaæ siê na karty historii rozwoju tej dyscypliny sportu.
Ewa Suchanowska
Trener Sekcji oraz Sêdzia G³ówny
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
(fot. T. Chmielowiec)

D¿udocy z Politechniki Gdañskiej startowali w Koszalinie
(5-6.05.2001) w XXI Mistrzostwach Polski Politechnik. Na starcie stanê³o 98 zawodników z 14 uczelni technicznych z ca³ego
kraju.
Doskonale spisali siê zawodnicy w wadze do 90 kg. Ryszard
Rodziewicz (WETI  V rok) zwyciêzca poprzednich mistrzostw
i tym razem b³ysn¹³ wymienit¹ form¹, zdobywaj¹c w piêknym
stylu z³oty medal. Jego kolega Jaros³aw Kuczyñski (WM  I
rok), startuj¹c pierwszy raz, wywalczy³ br¹zowy medal.
Bart³omiej Fr¹ckowiak (WCh  IV rok)  z³oty medalista w
kategorii open i srebrny w wadze do 90 kg w poprzednich mistrzostwach, tym razem walcz¹c (pomimo kontuzji kolana) w
wadze do 100 kg, wygrywaj¹c wszystkie walki, zdoby³ drugi
z³oty medal dla PG. Dominik Foltyn (WETI  IV rok) w kat.73
kg, mimo pora¿ki z póniejszym zwyciêzc¹ stan¹³ na podium,
zdobywaj¹c br¹zowy medal. Marcin W³odarczyk (WETI  IV
rok), wa¿¹c 74 kg, walczy³ z zawodnikami w kat. do 81 kg i
wykazuj¹c ogromn¹ intuicjê, zdoby³ punkty dla dru¿yny, zajmuj¹c V miejsce.
Za udany debiut uznaæ nale¿y wywalczone V miejsce w kat.
do 66 kg przez Krzysztofa Niewulisa (EiA  III rok).
Walka o zwyciêstwo dru¿ynowe by³a bardzo zaciêta, o czym
wiadcz¹ minimalne ró¿nice punktowe pomiêdzy czo³owymi
zespo³ami; i tak :
I miejsce  Politechnika Warszawska  390 pkt.
II miejsce  Politechnika Gliwicka  375 pkt.
III miejsce  Politechnika Gdañska  360 pkt.
Nale¿y wyró¿niæ ca³y zespó³ d¿udoków, którzy w czasie zawodów wykazali siê wol¹ walki i postaw¹ godn¹ sportowca,
udowadniaj¹c, ¿e Politechnika Gdañska ci¹gle nale¿y do cis³ej czo³ówki w kraju.
Waldemar ¯ytkiewicz
Trener Sekcji
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Anka æwiczy p³ywanie na trawie,
a ch³opcy dalej nosz¹ kajaki

N

POD ZNAKIEM BOBRA

ie zniechêceni niesprzyjaj¹c¹ pogod¹, za to solidnie zmê
czeni wype³nianiem studenckich obowi¹zków posta- nowilimy (cz³onkowie studenckiego klubu turystycznego Politechniki Gdañ- skiej AKK GDAKK) w czasie d³ugiego weekendu majowego daæ wypocz¹æ przeci¹¿onym szarym komórkom na przys³owiowym ³onie natury. Zdecydowalimy siê na
sp³yw kajakowy, jako na interesuj¹c¹ odmianê po pieszych rajdach. Nasz¹ trasê mia³ stanowiæ szlak górnego biegu Brdy, interesuj¹cy zarówno pod wzglêdem trudnoci dla sp³ywaj¹cych,
jak i walorów przyrodniczo-krajoznawczych. Dojazd z Gdañska nie trwa zbyt d³ugo, za dobrze rozwiniêta baza turystyczna
u³atwia wypo¿yczenie i transport kajaków.
Pocz¹tek sp³ywu przyniós³ kilka niespodzianek. Przede
wszystkim w okolicach Kocierzyny odmówi³a pos³u- szeñstwa
wiekowa maszyna dowo¿¹ca grupê na miejsce. Gdy wreszcie,
dotar³szy do miejscowoci wieszyno nad jeziorem G³êbokim
w okolicach Miastka, ogrzewalimy siê wieczorem przy ognisku, z niepokojem rozmylalimy o tym, co przynios¹ nam najbli¿sze dni wród (jak nam siê wydawa³o) ch³odnych podmuchów wiatru i kropel deszczu. Z niepokojem patrzy³am równie¿ na kruche drewniane wios³a i (jak nam powiedziano w
wypo¿yczalni) zupe³nie nowe kajaki, zastanawiaj¹c siê, jak znios¹ nasze niedowiadczenie.
Okaza³o siê, ¿e niedziela (29 IV) powita³a nas upaln¹ pogod¹, z
któr¹ w³aciwie nie rozstawalimy siê do koñca, z jednym wyj¹tkiem pó³godzinnej burzy z towarzyszeniem piêciominutowego deszczu. Wyci¹gnêlimy z zakamarków plecaków, g³êboko
schowane, zabrane na wszelki wypadek, letnie ubrania i bylimy gotowi na poznawanie atrakcji górnej Brdy. Wybór szlaku
okaza³ siê trafny. Licz¹ca 83 km trasa ze wieszyna do stanicy
wodnej PTTK w Swornegaciach jest interesuj¹ca i przede
wszystkim zró¿nicowana. Na trasie znajduje siê kilka piêknych
jezior (w tym najwiêksze w Borach Tucholskich Jez. Charzykowskie), jednak wiêksz¹ czêæ trasy stanowi rzeka, two- rz¹ca
zarówno odcinki prze³omowe, jak i szerokie rozlewiska, przep³ywaj¹ca przez lasy i podmok³e ³¹ki.

Rzeka na ca³ej d³ugoci stanowi zarz¹dzany przez PTTK szlak
wodny. Dlatego te¿ trasa jest starannie oznakowana, a w lecie
stanowi zapewne autostradê, gdy¿ przeszkody s¹ usuwane, a
przynajmniej dostosowywane do przep³yniêcia. Poniewa¿ jednak sp³ywalimy Brd¹ jako pierwsi w obecnym sezonie,
szlak nie by³ jeszcze przygotowany i uprz¹tniêty, co oczywicie dostarczy³o nam licznych atrakcji. Najwiêcej wra¿eñ przyniós³ nam rezerwat Przytoñ. Krótki odcinek prze³omowy, w
którym rzeka p³ynie w¹skim w¹wozem, okaza³ siê zatarasowany drzewami. Pokonanie przygotowanego przez bobry toru przeszkód zabra³o nam nieco czasu i wymaga³o pewnej wprawy.
Przyzwyczajeni do urozmaiconego pocz¹t- kowego odcinka,
monotonne (choæ malownicze) fragmenty dalszej trasy przyjmowalimy z pewnym znu¿eniem i bylimy roz¿aleni na podlegaj¹ce ochronie gryzonie, ¿e nie utrudni³y naszej trasy w sposób równomierny.
W sumie z typowych sp³ywowych atrakcji ominê³y nas jedynie
zarastaj¹ce koryto trzciny i wodorosty oraz komary. Mimo wiosennego wysokiego stanu wód, pojawi³y siê gdzieniegdzie mielizny. W dzieñ panowa³a upalna letnia pogoda, która zafundowa³a nam  nieprzygotowanym na taki stan rzeczy  liczne oparzenia, jednak noce, jak przysta³o na wiosnê, by³y jeszcze bardzo ch³odne. Ca³¹ drogê sp³ywanie umila³y nam ptaki. Wystêpuj¹ce licznie ³abêdzie, perkozy czy czaple, to na sp³ywie normalny stan rzeczy, ale przy odrobinie uwagi mo¿na by³o zaobserwowaæ rzadkie gatunki ptaków brodz¹cych, a nawet zimorodka. Swoj¹ obecnoci¹ nie zaszczyci³y nas jedynie bobry, daj¹c
o sobie znaæ jedynie porednio  poprzez widok powalonych
drzew. Wiosenny sp³yw Brd¹ okaza³ siê wiêc w sumie dobrym
pomys³em na zwiedzenie interesuj¹cej, a popularnej i za- t³oczonej w sezonie trasy.
Agnieszka Czeczatka
Studentka Uniwersytetu Gdañskiego
(fot. P. ¯ygiewicz)
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