Konferencja naukowa MODES
Modelowanie Systemów Energetycznych z Silnikami Spalinowymi

Uczestnicy Konferencji przed Gmachem G³ównym

W

dniach 8-9 czerwca 2001 r. odby³a siê Konferencja Mo
des  Modelowanie Systemów Energetycznych z Silnikami Spalinowymi, zorganizowana dla uczczenia jubileuszu
70-lecia i blisko 50-lecia dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej Profesora Mariana Cichego, jednego z najwybitniejszych w kraju specjalistów w zakresie silników spalinowych,
wieloletniego zas³u¿onego nauczyciela akademickiego Politechniki Gdañskiej, jej prorektora w latach 1972-1978 i rektora w latach 1978-1981.
Honorowy patronat nad Konferencj¹ piastowali JM Rektor
Politechniki Gdañskiej prof. Aleksander Ko³odziejczyk oraz
Dziekan Wydzia³u Mechanicznego prof. W³odzimierz Walczak.
Piêtnastu wybitnych profesorów, specjalistów w zakresie
silników i zagadnieñ modelowania zgodzi³o siê przyj¹æ

Dostojny Jubilat
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cz³onkostwo w Honorowym Komitecie Naukowym. Jego
przewodnicz¹cym, a zarazem przewodnicz¹cym Komitetu
Organizacyjnego zosta³ prof. Andrzej Balcerski, kierownik
Katedry Silników Spalinowych i Sprê¿arek WM PG.
Konferencja rozpoczê³a siê wyst¹pieniami przedstawicieli
w³adz Uczelni: prorektora ds. rozwoju prof. W³odzimierza
Przybylskiego oraz dziekana prof. W³odzimierza Walczaka,
którzy przedstawili sylwetkê Jubilata i Jego osi¹gniêcia oraz
przekazali serdeczne podziêkowania i ¿yczenia dalszej
pomylnoci. Kolejno wyst¹pi³o ponad 25 przedstawicieli
uczelni i organizacji technicznych, wieloletnich
wspó³pracowników Profesora Cichego, Jego przyjació³ i
uczniów. Dostojny Jubilat ze wzruszeniem odbiera³ ciep³e,
serdeczne s³owa wdziêcznoci i uznania, narêcza kwiatów oraz
liczne prezenty, jak np. pracuj¹cy model silnika Stirlinga
wykonany przez zespó³ prof. Stefana ¯mudzkiego z Politechniki
Szczeciñskiej i model czo³gu Twardy, wrêczony przez
profesora Andrzeja Piêtaka z Wojskowej Akademii Technicznej.
Z ogromnym zainteresowaniem wys³uchano i obejrzano
równie¿ horoskop profesora Cichego, opracowany przez
wybitnego znawcê teorii grafów  prof. Józefa Wojnarowskiego
z Politechniki l¹skiej.
Na kolejnych sesjach wys³uchano 9 referatów zamawianych,
przygotowanych przez przedstawicieli najwa¿niejszych
orodków w kraju, zajmuj¹cych siê problemami zwi¹zanymi z
tematyk¹ Konferencji.
Pierwsza z sesji merytorycznych, prowadzona przez prof.
Jana Gronowicza z Politechniki Poznañskiej, powiêcona by³a
problemom wykorzystania teorii grafów wi¹zañ w zagadnieniach
modelowania, szczególnie pojazdów z napêdem hybrydowym.
Wyg³oszono i przedyskutowano 4 referaty:
• prof. dr hab. in¿. Marian Cichy  Parametry energetyczne
silników spalinowych w konwencji grafów wi¹zañ;
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• prof. zw. dr hab. in¿. Józef Wojnarowski  Grafy i mecha-

nika;
• prof. dr hab. in¿. Antoni Szumanowski  O pewnych badaniach symulacyjnych napêdów hybrydowych;
• dr hab. in¿. Zbigniew Pawelski, prof. nadzw. P£ Model hydropneumatyczny akumulatorów energii i ocena ich sprawnoci w hydrobusie .
Wyst¹pienie prof. Mariana Cichego by³o okazj¹ do
zaprezentowania równie¿ Jego nowej monografii Modelowanie
systemów energetycznych, zawieraj¹cej podsumowanie
dorobku obejmuj¹cego problematykê modelowania w obszarze
mechaniki i procesów cieplnych.
Druga z sesji merytorycznych, dotycz¹ca zró¿nicowanych
zagadnieñ modelowania i diagnostyki silników oraz napêdów
spalinowych, by³a prowadzona przez prof. Józefa
Wojnarowskiego z Politechniki l¹skiej i obejmowa³a 5
referatów:
• prof. dr hab. in¿. Jan Gronowicz  Rozwój i modernizacja
uk³adów napêdowych lokomotyw spalinowych;
• prof. dr hab. in¿. Jerzy Merkisz  Test badawczy SEDT do
oceny emisji zwi¹zków toksycznych w silniku ZS;
• dr hab. Zdzis³aw Ch³opek  G³ówne problemy modelowania emisji substancji szkodliwych dla rodowiska z silników
spalinowych;
• dr hab. in¿. Andrzej Piêtak, prof. nadzw. WAT  Problemy
diagnozowania silników o ZS  prêdkoæ obrotowa parametrem diagnostycznym;
• prof. dr hab. in¿. Bogdan ¯ó³towski  Diagnozowanie turbinowych silników lotniczych.
Okazja do dalszej dyskusji naukowych, a tak¿e spotkañ
towarzyskich, zaistnia³a podczas uroczystego obiadu i kolacji.
W drugim dniu Konferencji uczestnicy odwiedzili i zapoznali
siê z prac¹ basenów dowiadczalnych Orodka Hydromechaniki
Centrum Techniki Okrêtowej w Gdañsku oraz zwiedzali Stare
Miasto.
W Konferencji uczestniczy³o ok. 80 osób. Wyg³oszone
referaty zosta³y wydrukowane w zbiorze prac wydanych na
Politechnice Gdañskiej. Druk materia³ów oraz organizacjê
Konferencji wspó³finansowali sponsorzy, którymi byli: Komitet
Transportu PAN, Automex SA, Stocznia Tczew Sp. z o.o.,
Wartsila Polska Sp z o.o, Unitest.
Andrzej Balcerski
Wydzia³ Mechaniczny
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Spotkanie absolwentów Wydzia³u
Mechanicznego Technologicznego
PG  MECHANIK 71

O

d 30 prawie lat nie spotykalimy siê wspólnie my, mecha
nicy, którzy dyplomowalimy siê na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku 1971 (lub oko³o). Parafrazuj¹c
powiedzenie jednego z naszych poetów  spieszmy siê kochaæ
ludzi  tak szybko odchodz¹, przy okazji wspomnienia naszego Kolegi  p. Janusza Lercha, który zgin¹³ w Tatrach (dwudziesta rocznica minê³a 15 lutego br.), stwierdzilimy: spieszmy siê spotykaæ  tak szybko przemijamy. Uznalimy, i¿ nadszed³ czas, bymy powrócili do naszych korzeni i tych wspania³ych czasów, gdy bylimy m³odzi i piêkni, wiat sta³ przed
nami otworem, a przysz³oæ przedstawia³a siê ró¿owo. Jako samozwañczy zespó³ zdecydowalimy wiêc, ¿e na prze³omie wiosny i lata 2001 roku zorganizujemy Spotkanie absolwentów
Wydzia³u Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdañskiej  MECHANIK 71.
I rzeczywicie, w dniach 1-3 czerwca 2001 roku spotkalimy
siê tak, jak zaplanowalimy, oficjalnie w Politechnice Gdañskiej,
nieoficjalnie  w Stê¿ycy. Pierwszego dnia, w pi¹tek przed
po³udniem, zostalimy przyjêci przez Jego Magnificencjê
Rektora PG, Profesora Aleksandra Ko³odziejczyka.
Przechodz¹c przez sekretariat i Jego gabinet, który wielu z nas
widzia³o po raz pierwszy, po osobistym przywitaniu przez Jego
Magnificencjê ka¿dego uczestnika, zajêlimy miejsca w
szacownej Sali Senatu. Spojrzenia z portretów poprzednich
Rektorów PG uwiadomi³y nam powagê chwili i miejsca. W
oficjalnym pocz¹tkowo spotkaniu z w³adzami Uczelni i
Wydzia³u Mechanicznego, oraz z dostojnym gronem
Profesorów, wspomnienia przeplata³y siê z rozwa¿aniami o
przysz³oci, momentami zgo³a fantazyjnej. W wyst¹pieniach
Kolegów dominowa³o potwierdzenie dla sentencji Arystotelesa,
która przywieca³a naszemu Spotkaniu: Wykszta³cenie jest w
chwilach pomylnoci ozdob¹, a w chwilach nieszczêcia 
schronieniem. Choæ wielu z nas, w trakcie dzia³alnoci
zawodowej, zmuszonych zosta³o do zmiany profesji, wszyscy
zgodnie podkrelali wielki wp³yw studiów i pobytu na Uczelni
na ¿ycie zawodowe i osobiste. Ze wzruszeniem s³uchalimy
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Wiele osób przyczyni³o siê do pomylnego przebiegu
Spotkania. Obok w³adz Uczelni i Wydzia³u Mechanicznego oraz
Grona Profesorskiego, na wspomnienie zas³uguj¹ w tym miejscu
Panie z sekretariatu Rektora, Biblioteki G³ównej, dziekanatu
Wydzia³u Mechanicznego, Klubu PG, a szczególnie Biura
Rektora, na czele z Panem Jerzym Kulasem. T¹ drog¹
chcielibymy im jeszcze raz serdecznie podziêkowaæ.
PIOSENKA PRZEWODNIA
naszych Szanownych Profesorów, którzy mimo up³ywu lat
pozostali m³odzi duchem, twórczy i inspiruj¹cy, co znakomicie
zobrazowa³ Profesor Mieczys³aw Myliwiec, intonuj¹c Hymn
Technologów. Podsumowuj¹c Spotkanie w Sali Senatu
Kole¿anka Zofia Sulimowska wypowiedzia³a nasze uczucia
wobec Profesorów, cytuj¹c wiersz, u¿yczony przez poetkê 
przyjació³kê jednego z nas:
... DZIÊKUJEMY
Bylimy m³odzi
Wy dojrzali m¹droci¹
 Dziêkujemy
Zdobywalimy ksiê¿yc
Wy cierpliwie czekalicie
 Dziêkujemy
Pogardliwie wzruszalimy ramionami
Nie widzielicie tego
 Dziêkujemy
Ironicznie wykrzywialimy wargi
Wy obdarzalicie nas umiechem
 Dziêkujemy
I tacy w³anie b³¹dz¹cy czêsto,
teraz dojrzali, cierpliwi, spokojni
jak¿e serdecznie Was pamiêtamy i
 Dziêkujemy
Niech¿e przez chwilê bêdzie tak jak by³o
I niech siê stanie to, co nam siê ni³o,
Za dzisiejsze spotkanie
z g³êbi serca
 Dziêkujemy
Nawi¹zalimy nastêpnie do historii i wspó³czesnoci Uczelni,
wizytuj¹c Izbê Pamiêci i Czytelniê G³ówn¹, zajmuj¹co
poprowadzeni przez Pani¹ Dyrektor Bo¿enê Hakuæ. Wspólne
zdjêcie Profesorów i Absolwentów, zrobione w piêknej scenerii
wejcia do Gmachu G³ównego Uczelni, dope³ni³o oficjaln¹ czêæ
Spotkania.
Kontynuacj¹ Spotkania by³a kolacja w Orodku
Wypoczynkowym w Stê¿ycy. Na nowo od¿y³y dawne sympatie
i wspomnienia. Up³yw lat nie pozbawi³ nas spontanicznoci, a
sobotni wit zasta³ wielu, ³¹cznie z Dziekanem Wydzia³u
Mechanicznego, Profesorem W³odzimierzem Walczakiem, przy
gor¹cych dyskusjach o przesz³oci i przysz³oci. Po krótkim
nie, mimo deszczowej pogody, spacerowalimy, ciesz¹c siê
swoj¹ obecnoci¹, w inspiruj¹cym otoczeniu kaszubskich
krajobrazów. Wieczorem, w miejscowym kociele, spotkalimy
siê na mszy wiêtej w intencji zmar³ych Kolegów i Profesorów.
Po powrocie do Orodka, tañcom, hulankom i swawoli kres
przyniós³ niedzielny poranek. Wyciszeni krótkim snem, po
ostatnich spotkaniach i rozmowach, rozje¿d¿alimy siê do
swoich domów z mocnym postanowieniem, ¿e spotkamy siê
ponownie za rok.
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Warto by³o jechaæ
W te kaszubskie lasy
By na w³asne oczy
Cuda te zobaczyæ
Warto by³o jechaæ
W ten zielony wiat
Warto by³o jechaæ
By zobaczyæ wszystkich WAS
Ryszard Karda, Jerzy Kosza³ka, Barbara Makowska
Absolwenci Wydzia³u Mechanicznego Technologicznego PG

V Miêdzynarodowe Seminarium
Zwiêkszanie nonoci i g³êbokoci
istniej¹cych nabrze¿y

W

dniach od 28 do 30 maja 2001 odby³o siê V Miêdzyna
rodowe Seminarium pn. Zwiêkszanie nonoci i g³êbokoci istniej¹cych nabrze¿y, organizowane przez Katedrê Budownictwa Morskiego Politechniki Gdañskiej.
W Seminarium wziê³o udzia³ 78 uczestników
reprezentuj¹cych 14 krajów (Anglia, Australia, Estonia,
Finlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rosja,
Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej, Szwecja i
Ukraina). Zg³oszono 46 referatów, z których podczas trzech sesji
wyg³oszono 25. Materia³y Seminarium wydano w trzech tomach.
Sesja pierwsza, prowadzona przez prof. Z. Meyera z
Politechniki Szczeciñskiej, objê³a referaty dotycz¹ce
zastosowania nowych elementów konstrukcyjnych w
rekonstrukcji nabrze¿y oraz rekonstrukcji nabrze¿y w Lubece,
Niemcy. Ponadto przedstawiono szczegó³owy opis zastosowania
metod iniekcyjnych do rekonstrukcji nabrze¿y oraz wp³yw
transportu osadów na warunki nawigacyjne na ciekach

Prof. Zbigniew Cywiñski wyg³asza referat (fot. A. Pacek)
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W wietle powy¿szych danych oraz wystêpuj¹cych wielu
problemów zwi¹zanych z rekonstrukcj¹ i modernizacj¹
istniej¹cych nabrze¿y, uznaæ nale¿y za celowe zorganizowanie
w roku 2005 kolejnego, szóstego Seminarium.
Boles³aw Mazurkiewicz
Wydzia³ Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska

Uczestnicy Seminarium
(fot. A. Pacek)

P
ródl¹dowych. Bardzo wa¿ny, szczególnie dla projektantów i
wykonawców, by³ referat powiêcony perspektywom rozwoju
urz¹dzeñ odbojowych.
Sesja druga, której przewodniczy³ prof. G. Gudehus z
Uniwersytetu w Karlsruhe, Niemcy, objê³a 9 referatów
dotycz¹cych miêdzy innymi rekonstrukcji nabrze¿a w Colombo,
Sri Lanka, po³¹czonej z jego przystosowaniem do prze³adunku
kontenerów. By³o to bardzo kompleksowe przedstawienie
wszystkich zagadnieñ dotycz¹cych fazy projektowania,
zatwierdzania i rekonstrukcji istniej¹cych nabrze¿y, przy
za³o¿onej doæ szerokiej perspektywicznej rozbudowie ca³ego
terminalu kontenerowego. Omówiono równie¿ szereg trudnoci
zwi¹zanych z wbijaniem pali. Palom, a cile ich rehabilitacji,
powiêcony by³ tak¿e referat dotycz¹cy portu Haifa w Izraelu.
Ponadto niezwykle cenny by³ referat dotycz¹cy mo¿liwoci
zmniejszenia erozji dennej przy nabrze¿u w wyniku nachylenia
ciany nabrze¿a oraz referat omawiaj¹cy zastosowanie
geow³óknin w rekonstrukcji nabrze¿a w Rostocku, Niemcy. Du¿¹
uwagê zwróci³ tak¿e referat powiêcony rekonstrukcji
falochronu w Konstancji w Rumunii, uszkodzonego w wyniku
uderzenia statku i jego zatoniêcia przy falochronie.
Sesja trzecia, pod przewodnictwem prof. M. Doubrowskiego
z Uniwersytetu Morskiego w Odessie, Ukraina, dotyczy³a
g³ównie nowych rozwi¹zañ odbojnic, nowych technologii
remontu skorodowanych stalowych pali i cianek szczelnych,
nowych konstrukcji nawierzchni na bardzo s³abym pod³o¿u oraz
wp³ywów obci¹¿eñ cyklicznych na stopieñ przenikania chlorków
przez betony poddane dzia³aniu wody morskiej. Du¿e
zainteresowanie wywo³a³ tak¿e referat dotycz¹cy okrelenia
metodami symulacyjnymi obci¹¿eñ wywo³anych przez statki w
kana³ach nawigacyjnych.
Oceniaj¹c ca³e Seminarium, nale¿y stwierdziæ, ¿e spotka³o
siê ono z du¿ym zainteresowaniem, a prowadzona podczas obrad
dyskusja wykaza³a, jak wa¿ne s¹ to zagadnienia w budowie i
eksploatacji konstrukcji portowych.
Dokonuj¹c podsumowania piêciu seminariów
zorganizowanych dotychczas, przy wziêciu pod uwagê liczby
uczestników oraz liczby zg³oszonych referatów, uzyskuje siê
nastêpuj¹ce dane, wiadcz¹ce o nies³abn¹cym zainteresowaniu
Seminarium:
Nr Data Liczba uczestników Liczba referatów
I 27-29.05.1985
77
32
II 29-31.05.1989
87
35
III 31.05-2.06.1993
73
37
IV 26-28.05.1997
72
35
V 28-30.05.2001
78
46
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NetVision  spójrz w Sieæ

oczta elektroniczna, przegl¹danie stron WWW, ci¹ganie
plików  dla wiêkszoci z nas te us³ugi oferowane przez
Internet s¹ w zupe³noci wystarczaj¹ce. Przypomina to jednak
sytuacjê, kiedy wci¹¿ ogl¹damy pierwszy i drugi program TVP
oraz któr¹ ze stacji komercyjnych, podczas gdy nasz telewizor
odbiera pó³ setki kana³ów, a wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe. Czas im
siê przyjrzeæ.
Aby zapoznaæ m³odych ludzi z bie¿¹cymi i przysz³ymi
mo¿liwociami Internetu, studenci trójmiejskich uczelni
zrzeszeni w Komitecie Lokalnym AIESEC-u (Stowarzyszenia
Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych) przy
Politechnice Gdañskiej zorganizowali w dniach 12 i 13 maja
2001 roku, w³anie na PG, seminarium NetVision. Przez dwa
dni uczestnicy s³uchali wyk³adów i prezentacji firm zwi¹zanych
z bran¿¹ informatyczn¹. Drugiego dnia mieli tak¿e okazjê
sprawdziæ siê, bior¹c udzia³ w case study  rozwi¹zywaniu
problemu, z jakim w rzeczywistoci mo¿e spotkaæ siê firma
wykorzystuj¹ca Internet.
Sobotniego otwarcia seminarium dokona³ pose³ Janusz
Lewandowski, za wyk³ad inauguracyjny poprowadzi³ prof.
Henryk Krawczyk z Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki (ETI). Nastêpnie uczestnicy rozeszli siê na wybrane
przez siebie cie¿ki tematyczne:
IDEA  pomys³y na w³asne przedsiêwziêcie internetowe,
sposoby odniesienia sukcesu, rola informacji w biznesie,
SYSTEMY IT  techniczne aspekty e-biznesu,
bezpieczeñstwo wymiany danych, identyfikacja u¿ytkowników,
HUMAN RESOURCES (HR)  wykorzystanie Internetu w
znajdowaniu pracowników i pracodawców, zarz¹dzanie kadr¹
w e-firmie, szkolenia przez Sieæ.
Wród prezentuj¹cych siê byli m.in. Beata Bry³ka-Krawczyk
(Politechnika Gdañska)  Spo³eczne aspekty Internetu,
Katarzyna Stankiewicz (Bussines Consultants)  Psychologia a
Internet, Magdalena Syczuk (E-card)  Sposób realizacji
transakcji handlowych, Micha³ Bednarz (Ernst&Young) 
Zawsze kto wie wiêcej, Robert Bzdêga (Shepherd Institute) 
Umiejêtnie siê sprzedaæ w IT, Tomasz Æmieliñski (Comarch) 
Technologie o kluczowym znaczeniu dla firm Nowej
Gospodarki, Micha³ Faber (BiznesNet)  Sukces w E-biznesie,
Jerzy Ko³odziej (IBM)  Zarz¹dzanie i dobór grupy ludzi jako
kluczowy element sukcesu, Marcin Sochalski (Wielkopolski
Bank Kredytowy)  Twój bank, Piotr Szponarski (3dart.com) 
Techniczne aspekty E-biznesu, Jacek Wachowicz (Politechnika
Gdañska)  Metody biometryczne.
Oczywicie tak bogaty program nie móg³by siê zmieciæ w
jednym dniu. Tote¿ czêæ prezentacji odby³a siê w niedzielê.
Wczeniej tego dnia uczestnicy, w kilkuosobowych grupach,
zmierzyli siê z zadaniem  jak wypromowaæ poprzez Internet
firmê konfekcjonuj¹c¹ herbatê i poprzez witrynê WWW
stworzyæ spo³ecznoæ mi³oników tego napoju. Dru¿yny, po
trzygodzinnej pracy, zaprezentowa³y swoje pomys³y przed jury
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z³o¿onym z organizatorów i sponsorów. Najlepsze dru¿yny
otrzyma³y nagrody ufundowane przez 3dart.com, Comarch,
Ernst&Young, IBM, Planner Akademicki, Shepherd Institute,
Young Digital Poland oraz Wielkopolski Bank Kredytowy.
Po obfituj¹cym w wyk³ady sobotnim dniu uczestnicy
NetVision bawili siê do rana w po³o¿onym w G³ównym Miecie
lokalu Rudy Kot. Prócz muzyki, jedzenia i picia czeka³a na
wszystkich sala z komputerami pod³¹czonymi, rzecz jasna, do
Internetu.
Honorowy patronat nad seminarium NetVision objêli:
Minister Edukacji Narodowej prof. Edmund Wittbrodt oraz
rektor Politechniki Gdañskiej prof. Aleksander Ko³odziejczyk.
Patronat telewizyjny sprawowa³a Telewizja Polska SA Oddzia³
w Gdañsku, radiowy  Radio Gdañsk, prasowy  Gazeta
Wyborcza, G³os Wybrze¿a, Eurostudent. Pomog³y te¿
portale: Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, pracuj.pl oraz
firmy Fazer, Skryptor i Centrum Kopiowania KIM.
Kto 12 i 13 maja nie zjawi³ siê na Politechnice Gdañskiej,
niech ¿a³uje. Ale niech nie rozpacza, bo NetVision powróci za
rok z nowymi tematami dotycz¹cymi Internetu. Na pewno
nowymi, gdy¿ rok w skali bran¿y informatycznej to prawie ca³a
epoka!
Informacji na temat NetVision mo¿na szukaæ na stronie
www.netvision.com.pl
Adam Czarnecki
Student Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii

W

Muzyczny Wydzia³

szyscy, którzy uczestniczyli w tegorocznych Dniach Wy
dzia³u Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki, zapewne zastanawiali siê, czy ten Wydzia³ kszta³ci muzyków czy in¿ynierów...? Tê chwilê muzycznej zadumy otrzymalimy, bêd¹c 15 maja w sali Auditorium Novum. Tego dnia odby³a siê
druga edycja Konkursu Piosenki Serca Raduj¹cej.
Oficjalnego otwarcia konkursu rozpoczynaj¹cego Dni WETI
dokona³ dziekan prof. Józef Woniak. Wród braci studenckiej
na widowniê licznie przyby³a szanowna kadra wyk³adowców i
pracowników PG. Koncert wdziêcznie i dowcipnie
poprowadzili: Bartek Jakubowski i Krzysztof Rutkowski.
Koncert podzielony by³ na dwie czêci: konkursow¹ i
recitalow¹. Do walki o muzyczn¹ koronê WETI stanê³o kilku
solistów i dwa zespo³y. A kto podj¹³ muzyczn¹ rêkawicê? Tego
wieczoru pos³uchalimy wspania³ego gitarowego duetu Rafa³
Chojnacki i Sebastian Przybyszewski, piêknej i utalentowanej
muzycznie Ani Wojciechowskiej, czaruj¹cego rosyjskim
piewem chóralnym (!) Wojtka
Piekarskiego. Oprócz Wojtka
honoru WETI bardzo dobrze
broni³ Sta Matczak, a zespó³
Geronimo
(Katarzyna
Ferrarius, Magda Witoñska,
Tomek Rogacki, Marcin
Go³¹bek) wprowadzili nas w
wielk¹ zadumê poetyckorockowymi utworami. Na koñcu
pos³uchalimy cudownych ballad
Borysa
Kossakowskiego.
Uczestnicy w wiêkszoci s¹
twórcami. Pisz¹ w³asne teksty i
muzykê.
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Po czêci konkursowej uwietni³ wieczór wiatowej s³awy
pianista Leszek Mo¿d¿er. Nigdy nie wyobra¿a³em sobie, ¿e ze
stoj¹cego na trzech nogach pude³ka mo¿na wyczarowaæ co,
czego nie mo¿na nazwaæ muzyk¹... By³o to doznanie
niewyobra¿alne, jedyne w sobie! Nigdy nie przepada³em za
d³ugimi koncertami muzyki powa¿nej, ale zapraszaj¹c Leszka
Mo¿d¿era wiedzia³em, ¿e to nie bêdzie zwyk³y koncert. I nie
pomyli³em siê. Rzadko który pianista na koncercie bawi siê,
improwizuje, rzuca okulary na instrument, skacze, uderza
³okciem i jednoczenie splata dwiêk w niepowtarzalny uk³ad...
Ten koncert by³ wspania³y. Artysta ¿egnany by³ brawami na
stoj¹co...
Po pianistycznej euforii przyszed³ czas na og³oszenie
wyników. Publicznoæ nie mia³a ³atwego wyboru przy
decydowaniu, komu wrêczyæ laur zwyciêzcy. Werdykt
publicznoci og³osi³ prof. Józef Woniak:
I miejsce: Wojtek Piekarski,
II miejsce: zespó³ Geronimo,
III miejsce: Stanis³aw Matczak.
Laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy i bony towarowe o
wartoci 400 z³, 300 z³ i 200 z³ (I, II i III miejsce) do
zrealizowania w sklepie muzyczno-literackim. Pozosta³ym
uczestnikom jako nagrody pocieszenia i podziêkowanie oprócz
dyplomów wrêczono kupony na kompakty. Wojtek Piekarski
otrzyma³ tak¿e nominacjê do OTPPS Bazuna bez wstêpnej
kwalifikacji. Wród publicznoci rozlosowalimy cenne
upominki.
Spotka³em siê z wieloma opiniami na temat koncertu. Jedni
mówili, ¿e by³o o wiele lepiej ni¿ w zesz³ym roku. Inni, ¿e trochê
gorzej. Ale jednego stwierdzenia mogê byæ pewien: wszystkim
siê podoba³o! Tego typu imprezy s¹ potrzebne. Kszta³tuj¹ nasze
charaktery i jednoczenie nie pozwalaj¹ zapomnieæ o
wartociach wy¿szych ni¿ ci¹g³a pogoñ za wiedz¹ (hm... czy
pieni¹dzem ?!).
Dziêkujê wszystkim, którzy pomogli mi w organizacji tego
koncertu. Nie mogê zapomnieæ tak¿e o serdecznych
podziêkowaniach dla naszych sponsorów: Wirtualnej Polski SA
i firmy Intel Technologies Poland.
Zapraszam ju¿ dzi wszystkich sympatyków poezji piewanej
i aktorskiej na trzeci¹ edycjê Konkursu Piosenki Serca
Raduj¹cej. Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku uda nam siê
przygotowaæ tê zabawê jeszcze lepiej...
Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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Zwierzenie ze studiów w Hiszpanii

A

wszystko zaczê³o siê od.... Naukowego Ko³a Jêzyka i Kul
tury Hiszpañskiej Politechniki Gdañskiej.
Jak to mo¿liwe?
Otó¿ jest to organizacja, która skupia ludzi znaj¹cych jêzyk
hiszpañski, których pasj¹ jest Hiszpania i jej kultura. Wielu z
nich wi¹¿e swoje cz³onkostwo z doskonaleniem znajomoci
jêzyka, marzy te¿ o studiach czy podró¿ach do Hiszpanii,
rozwijaj¹c wiedzê na temat tego kraju. Ko³o im w tym pomaga.
Znajduj¹ tu nie tylko duchowe wsparcie, ale i przyjacielsk¹
pomoc w d¹¿eniu do swoich celów, co czêsto przeistacza siê
we wspólne dzia³anie.
Dlatego zawsze bêdê uwa¿aæ, ¿e moja przygoda z Hiszpani¹,
w tym odbycie rocznych studiów na Wydziale Ekonomii i
Zarz¹dzania Uniwersytetu w Valladolid w roku akademickim
1999/2000, zaczê³a siê od wst¹pienia do Naukowego Ko³a
Jêzyka i Kultury Hiszpañskiej.
Co by³o dalej?
Otó¿ nie obesz³o siê bez cennych wskazówek Dzia³u
Wspó³pracy z Zagranic¹ PG. Studia w Hiszpanii, a wiêc na
terenie Unii Europejskiej, oznaczaj¹ te¿ kwestie organizacyjne
oraz administracyjne, których nie da siê w ¿aden sposób omin¹æ.
Nie mniej jednak nie zamierzam nikogo tym zanudzaæ. O jednym
nie mogê nie wspomnieæ, a jest to ogromne zaanga¿owanie,
które Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ wk³ada w swoj¹ dzia³alnoæ.
Na jakiej zasadzie wspó³pracuj¹ ze sob¹ uniwersytety w
ró¿nych krajach?
Otó¿ ka¿dy z nich, jak i te¿ ka¿dy wydzia³ z osobna, posiada
w³asne biuro do kontaktów z zagranic¹. W przypadku
Uniwersytetu w Valladolid, na którym mia³am to szczêcie
studiowaæ, istnieje jedno biuro, które reprezentuje biura
wydzia³owe oraz sprawuje nad nimi nadzór. Do tego w³anie
biura zagraniczni studenci kieruj¹ swoje pierwsze kroki, zaraz
po przybyciu. Jeli chodzi o odbywane studia, to bezporedni
nadzór nad studentem ma biuro wydzia³owe.
Na moich fotografiach zosta³ przedstawiony budynek
Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Uniwersytetu w Valladolid.
Jest to budynek uniwersytecki typowy dla po³udnia Hiszpanii.
Choæ Valladolid zdecydowanie do po³udnia nie nale¿y, to ze
wzglêdu na oryginalnoæ postawiono taki, a nie inny budynek.
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Czy Hiszpanie chodz¹ pilnie na zajêcia, czy tylko tañcz¹
flamenco i biegaj¹ za bykami?
Ale¿ nie. Z pozoru s¹ bardzo pilni i raczej nie opuszczaj¹
zajêæ, a maj¹ ich du¿o. Istniej¹ grupy, które maj¹ zajêcia rano,
oraz grupy, które maj¹ zajêcia wieczorem. Podzia³ na takie grupy
nastêpuje wed³ug alfabetycznej kolejnoci nazwisk. Gorzej, jeli
trzeba powtarzaæ jaki przedmiot, bo wtedy mo¿e siê zdarzyæ,
¿e ca³y dzieñ trzeba spêdzaæ na uczelni.
Z regu³y, prawie ka¿dy przedmiot koñczy siê semestralnym
lub rocznym egzaminem.
Czy Hiszpanie do upad³ego, mile spêdzaj¹ czas w barach,
dopóty dopóki nie poczuj¹ pêtli egzaminów na szyi?
Trudno w to uwierzyæ, ale jeli egzaminy zaczynaj¹ siê w
lutym, to wielu studentów ju¿ od grudnia stopniowo zaczyna
siê uczyæ. Nie nale¿y jednak przez to b³êdnie rozumieæ, ¿e
rezygnuj¹ z ¿ycia towarzyskiego, ale pojawia siê wszechobecna
myl o egzaminach.
Jak wygl¹da nauka przeciêtnego Hiszpana?
Odpowied jest jedna  w bibliotece wydzia³owej lub np.
osiedlowej. To ca³kiem sympatyczne, a niektórzy nawet uwa¿aj¹,
¿e w ten sposób mobilizuj¹ siê do nauki. Do biblioteki mo¿na
pójæ w godzinach rannych, ale i wieczornych. Zawsze mo¿na
spotkaæ innych nieszczêników z tej samej grupy. Pytanie tylko,
czy to siê dobrze koñczy. Có¿, przerwa na wspóln¹ kawê, czy
papierosa (palenie papierosów jest o wiele bardziej popularne
w Hiszpanii ni¿ w Polsce) od czasu do czasu, to jeszcze nic
z³ego.
Na dwa tygodnie przed sesj¹ biblioteka jest pe³na i najlepiej
przyjæ wczeniej, przed otwarciem, lub poprosiæ kogo o
zarezerwowanie miejsca.
Czy poziom nauczania w Valladolid jest wysoki?
Tak, jest dobry, a Uniwersytet i jego profesorowie ciesz¹ siê
uznaniem w ca³ym kraju.
Panuje te¿ powszechne przekonanie, ¿e im uniwersytet
znajduje siê bardziej na po³udniu Hiszpanii, tym poziom
nauczania jest ni¿szy. No bo przecie¿, jak mo¿na siê uczyæ w
nieustaj¹cym skwarze i upale?
Skala ocen opiera siê na punktacji od 0 do 10 i wygl¹da
nastêpuj¹co:
10  celuj¹cy,
9  bardzo dobry,
7-8  dobry,
5-6  zaliczenie,
0-4  niezdany.
Czy wyk³adane przedmioty ró¿ni¹ siê od przedmiotów
wyk³adanych na Politechnice Gdañskiej?
Przedmioty w zasadzie pokrywaj¹ siê z tymi, które wyk³adane
s¹ na naszych polskich uczelniach. Jednak¿e wiêcej jest tych,
które bezporednio dotycz¹ Unii Europejskiej, np. prawo UE,
polityka gospodarcza itp. Co wa¿ne, studia s¹ odp³atne, a ceny
kszta³tuj¹ siê ró¿nie, w zale¿noci od przedmiotu. Istniej¹
jednak¿e wysokie stypendia socjalne, które czêsto s¹ w stanie
pokryæ ca³¹ nale¿noæ.
Czy na zajêcia studenci/studentki przychodz¹
wyzywaj¹co ubrani?
Studentki w spódnicach mini i z mocnym makija¿em, czy
studenci w kreacjach dobranych ze szczególnym namaszczeniem
nale¿¹ do rzadkoci. Hiszpanie na zajêcia ubieraj¹ siê schludnie,
ale i wygodnie, czêsto sportowo.
A kiedy jest fiesta?
Ka¿dy wydzia³ ma zwykle swój dzieñ, który obchodzony jest
bardzo g³ono ju¿ od samego rana. Zwykle obserwuje siê wtedy
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zjawisko uzasadnionej rezygnacji z zajêæ, a t³umy studentów
dotkniête tym zjawiskiem czêsto przerywaj¹ zajêcia innym,
którzy to inni tylko na to czekaj¹, aby te¿ w³¹czyæ siê do
zabawy. Towarzysz¹ temu krzyki, piewy oraz coca cola
wymieszana do po³owy z winem (calimocho). Mo¿na
powiedzieæ, ¿e zwyczaj ten, to taki szczególny zew m³odoci.
Imprezy z tej okazji odbywaj¹ siê w ogromnym namiocie, gdzie
mo¿na zbieraæ siê od popo³udnia, a czêsto i od samego rana.
Nie mo¿na jednak zarzuciæ hiszpañskim studentom braku kultury
czy braku odpowiedzialnoci. Po prostu dobrze siê bawi¹ i
potrafi¹ to robiæ.
Z jakim rezultatem koñczy siê sesja przeciêtnego
Hiszpana?
Po pierwsze, podstawowym nieszczêciem jest liczba
egzaminów, która spada na jego barki. Jeli rednio w semestrze
na jednego Hiszpana przypada 5 czy 6 egzaminów, co jest trochê
mêcz¹ce, to rednio za 3 czy 4 egzaminy student otrzymuje
pozytywne wyniki. Oczywicie to nie jest ¿adna regu³a, lecz
wynik moich obserwacji. Faktem jest, ¿e liczba egzaminów oraz
ich rozpiêtoæ tematyczna czêsto jest du¿a. To wszystko to chyba
wina biblioteki..., ale nie zapominajmy te¿, ¿e poziom nauki
jest stosunkowo wysoki. Valladolid le¿y przecie¿ w centralnej

czêci Hiszpanii i daleko mu do po³udnia. Ale i ci¹gaæ trudno,
oj trudno, a konsekwencje bycia z³apanym na ci¹ganiu mog¹
okazaæ siê bardzo powa¿ne. Tak wiêc proceder ten nie jest
popularny.
Jacy s¹ profesorowie?
W godzinach urzêdowania pozostaj¹ do dyspozycji studenta.
Na wyk³adach staraj¹ siê ³¹czyæ teoriê z bie¿¹cymi wydarzeniami
w kraju i na wiecie. Czêsto poruszany temat, to Unia
Europejska.
Czego wymaga siê od zagranicznego studenta?
Od zagranicznego studenta wymaga siê przewa¿nie tego
samego, czego od studenta o narodowoci hiszpañskiej. Zdarzaj¹
siê jednak¿e odstêpstwa od tej regu³y, np. w przypadku du¿ej
liczby egzaminów, z któr¹ nawet rodowity Hiszpan mia³by
problemy.
VALLADOLID  to piêkne miasto, o wielu wspania³ych
zabytkach. Powy¿ej na fotografii przedstawiona zosta³a brama
kocio³a w. Paw³a, jednego z naj³adniejszych kocio³ów w
Valladolid. Mi³o by³o przechodziæ obok niej ka¿dego dnia...
Joanna Chojnacka
Studentka Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii

Bardzo krótka recenzja Krótkiego filmu o zaliczaniu
i Licencji na zaliczenie w re¿yserii Paw³a Czarzastego

P

odczas Dni Architektury obejrza³em (za jedyne szeæ z³o
tych) dwa filmy Paw³a Czarzastego.
Uwzglêdniwszy fakt, ¿e w ostatnim dziesiêcioleciu twórcza
aktywnoæ kulturalna naszych studentów  w porównaniu z
okresem wietnoci Bim-Bomu, DKFu, Kabaretu p czy
Chóru PG  zmala³a do e, nakrêcenie filmu fabularnego przez
studenta Wydzia³u Architektury PG nale¿y uznaæ za wydarzenie
w skali kosmicznej, co w rodzaju wybuchu supernowej.
Choæ nie znam realiów typowych dla Wydzia³u Architektury,
gdy¿ nie pracujê na tym Wydziale, ubawi³em siê setnie,
ogl¹daj¹c scenki obyczajowe przedstawiaj¹ce stosunki miêdzy
studentami a nauczycielami akademickimi, a tak¿e ¿ycie
studentów. Co prawda, jako nauczyciel akademicki mam nieco
inn¹ optykê i moje krzywe zwierciad³o satyry pewnie
koncentrowa³oby siê bardziej na niektórych okazach studentów,
z jakimi mia³em okazjê siê zetkn¹æ, ale trzeba przyznaæ
re¿yserowi, ¿e ¿artuje tak¿e ze swych kolegów. Nie wiem, czy
pracownicy Wydzia³u Architektury grali siebie, czy te¿ zadane
im role, ale  tak czy inaczej  nale¿¹ siê im wielkie gratulacje,
a dr Grzegorz Rzepecki, którego mia³em przyjemnoæ znaæ
wczeniej, przeszed³ samego siebie, w czym pewnie niema³a
zas³uga re¿ysera. Nawiasem mówi¹c, niektórzy amatorzy nie
ustêpuj¹ zawodowcom, którym nale¿¹ siê s³owa uznania za
gocinny wystêp (w dodatku bez honorarium). Pomys³ z m³odym
Krzysztofem Gordonem i znalezienie tej sceny, nakrêconej
pewnie ze trzydzieci lat temu, to prawdziwy majstersztyk!
Aby jednak siê do czego przyczepiæ, powiem, ¿e dwiêk
(zw³aszcza w pierwszym filmie) by³ nie najlepszy i dlatego
mia³em trudnoci ze zrozumieniem niektórych dialogów. Na
usprawiedliwienie re¿ysera dodaæ jednak trzeba, ¿e
udwiêkowienie stanowi s³ab¹ stronê wiêkszoci polskich
filmów kinowych. Ponadto, muszê przyznaæ, zagubi³em siê nieco
w w¹tku kryminalnym, który  moim zdaniem  nie jest tak
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udany, jak ten, nazwijmy, satyryczno-obyczajowy. Rozumiem
jednak, ¿e re¿yser chcia³ pokazaæ sw¹ wszechstronnoæ i wyjæ
naprzeciw modzie, która opanowa³a w ostatniej dekadzie polskie
kino, zapatrzone ba³wochwalczo w Hollywood.
Wobec oczywistego faktu, ¿e drugi ze wspomnianych filmów
jest pod wieloma wzglêdami zdecydowanie lepszy ni¿ pierwszy,
mo¿na mieæ nadziejê, i¿ ten postêp zostanie utrzymany i nastêpny
film Paw³a Czarzastego trafi na gdyñski festiwal, gdzie zrobi
furorê.
Reasumuj¹c: Krótki film o zaliczaniu oraz Licencjê na
zaliczanie ZALICZAM.
Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

T³um oczekuj¹cy na projekcjê filmu Czarzastego podczas Dni
Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
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