Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Ko³o SAR  Studenckiej Agencji Radiowej

W

roku 1997 zorganizowano uroczystoci zwi¹zane z ju
bileuszem 40-lecia istnienia Studenckiej Agencji Radiowej. Wtedy to na frontonie Domu Studenckiego nr 6 (dawniej
nr 16) ods³oniêta zosta³a tablica informuj¹ca, ¿e z tego miejsca
w³anie nadawa³a SAR.
Wtedy te¿ na spotkaniu w Sali Senatu, w Gmachu G³ównym
Politechniki Gdañskiej utworzono Ko³o SAR afiliowane przy
Stowarzyszeniu Absolwentów PG. Kilkadziesi¹t osób wyrazi³o wolê wspólnego dzia³ania na rzecz utrwalenia pamiêci o latach dzia³ania Agencji, uratowania jej zasobów, czyli tamoteki, oraz zapisania ich na trwalszych, ni¿ stara tama magnetofonowa, nonikach. Mia³y one
trafiæ do zasobów Biblioteki
G³ównej Politechniki Gdañskiej. Przez kolejne lata czyniono starania zwi¹zane z odnalezieniem nagrañ (czyli tam), ich
uporz¹dkowaniem, opisaniem i
przekopiowaniem na p³yty CD.
Równolegle zbierano teksty dokumentuj¹ce lata pracy tego
studenc- kiego radia w postaci
indywidualnych wspomnieñ, z zamiarem wydania ich w stosownej publikacji.
W grudniu roku 2000 uruchomiono internetow¹ stronê SAR,
stwarzaj¹c pole do gromadzenia ró¿norodnych dokumentów
opisuj¹cych dzia³alnoæ Agencji oraz drogê kontaktowania siê
zainteresowanych spraw¹ osób.
15 lutego 2001 roku na spotkaniu w budynku Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañ- skiej
odby³o siê zebranie powiêcone sprawom organizacyjnym Ko³a
SAR, które wymaga³y uporz¹dkowania. W wyniku wyborów
powo³any zosta³ Zarz¹d Ko³a SAR w nastêpuj¹cym sk³adzie:
♦ Mieczys³aw Serafin  prezes,
♦ El¿bieta Pietkiewicz-Kulas  skarbnik,
♦ Wojciech Andruszkiewicz  wiceprezes ds. technicznych,

Lata 60.; amplifikatornia Bogu Manicki i Mietek
Serafin mierz¹ temperaturê
lamp

str. 3

Czasem co trzeba sprawdziæ
albo i zmierzyæ; z lutownic¹  to
Wojtek Kêdzior"
Andruszkiewicz  szef Techniki,
obok Mietek Chudy" Serafin z
miernikiem

Mistrz sztuki realizacji dwiêku
Waldemar Walczak w akcji

Lata 60. i 70.; Waldemar
Szmaja" Sza³tynis
(aksamitny g³os SAR-u)
w ulubionej pozycji  czyli
przed mikrofonem

Bogus³aw Manicki  wiceprezes ds. realizacji,
♦ Piotr Jagielski  pe³nomocnik
ds. archiwizacji zasobów,
♦ Tadeusz Szypliñski  webmaster.
Za najwa¿niejsze zadania bie¿¹ce Ko³a SAR uznano:
• pilne odzyskanie i archiwizacjê zasobów,
• tworzenie Ksiêgi wspomnieñ oraz dokumentacji dwiêkowej,
• w³¹czenie siê w program dzia³añ zwi¹zanych z obchodami jubi- leuszu 100-lecia Politechniki w Gdañsku.
Rozwa¿ano koncepcjê zorganizowania koncertu z udzia³em
najlepszych sporód tych wykonawców, którzy przed lata nagrywali w studiu SAR-u, a tak¿e tych, których wystêpy SAR
rejestrowa³ i transmitowa³ b¹d retransmitowa³.
Zarz¹d niniejszym przedk³ada do dyskusji w gronie wszystkich zainteresowanych koncepcjê spotkania okolicznociowego by³ych cz³onków SAR i sympatyków Agencji. Ostatnie spotkanie w Straszynie w ramach obchodów 40-lecia SAR przekonywa³o o potrzebie integracji naszej spo³ecznoci.
Przypominamy o naszej stronie w Internecie:
www.eti.pg.gda.pl/~serafin, b¹d na stronie g³ównej Politechniki Gdañskiej link przy Stowarzyszeniu Absolwentów PG
(Ko³o SAR).
Prosimy o kontakt:
Mieczys³aw Serafin:
347 17 40, e-mail: serafin@ eti.pg.gda.pl
Wojciech Andruszkiewicz:
347 10 52, e-mail: gospan@ eti.pg.gda.pl
El¿bieta Pietkiewicz-Kulas:
556 33 90, e-mail: borg@ eti.pg.gda.pl
Bogus³aw Manicki:
347 19 66, e-mail: sp2wen@ eti.pg.gda.pl
Piotr Jagielski:
349 87 77, e-mail: pjagielski@radio.gdansk.pl
Tadeusz Szypliñski:
345 65 07, e-mail: auseris@digimer.pl
Liczymy na ¿yczliwoæ i przychylnoæ wszystkich by³ych
cz³onków SAR i osób nam przyjaznych, prosimy o nowe pomys³y i koncepcje w naszej wspólnej sprawie opisania lat wietnoci Studenckiej Agencji Radiowej w Gdañsku..
♦

Mieczys³aw Serafin
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
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Klub HDK PCK M³odzi

estemy jedynym studenckim Klubem
Honorowych
Dawców
Krwi w Trójmiecie. Chocia¿ tak
naprawdê zrzeszamy nie tylko studentów, ale te¿ absolwentów i pracowników naukowych wszystkich trójmiejskich uczelni. Powiem wiêcej, mimo
¿e jestemy Klubem Honorowych
Dawców Krwi, nie tylko dawcy mog¹
do nas nale¿eæ, ale te¿ osoby. które
wyrazi³y chêæ oddawania krwi, a nawet ci, którzy chcieliby krew oddawaæ, ale ze wzglêdu na stan
zdrowia nie mog¹ tego robiæ.
Klub ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze, zrzeszanie studentów oddaj¹cych krew, co u³atwia zorganizowanie szybkiej
pomocy w sytuacjach kryzysowych. Krew jest lekiem, którego
wci¹¿ brakuje. Gdy wiêksza jej iloæ bêdzie potrzebna któremu z naszych kolegów z uczelni, mo¿emy szybko dotrzeæ do
cz³onków Klubu i zorganizowaæ potrzebn¹ pomoc. Po drugie,
chcemy propagowaæ ideê pomocy ludziom nie tylko poprzez
dar krwi.
Uczestniczymy w kwestach organizowanych na rzecz podopiecznych Domu Dziecka, na specjalistycznych kursach uczymy siê, jak udzielaæ pierwszej pomocy.
Naszym nieformalnym (choæ niezaniedbywanym przez nas)
celem jest integrowanie siê. Nasze spotkania maj¹ nieformalny,
przyjacielski charakter. Szukamy okazji do wspólnej zabawy,
np. w kwietniu zorganizowalimy turniej bilardowy dla cz³onków i sympatyków Klubu. W maju bralimy udzia³ w zorganizowanych przez PCK zawodach wêdkarskich.
Wszystkich chêtnych zapraszamy do skontaktowania siê z
nami: www.pg.gda.pl/hdk-mlodzi
Daniel Opara
Student Wydzia³u Mechanicznego
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Konferencje serii ETHICOMP

onferencje odbywaj¹ siê od 1993 cyklicznie co pó³tora
roku, dotychczas wy³¹cznie na Zachodzie  ostatnio w padzierniku 1999 w Rzymie. Has³em tegorocznej edycji konferencji s¹ Systemy spo³eczeñstwa informacyjnego, a problemem, na którym bêdzie szczególnie skupiona uwaga uczestników, jest wp³yw systemów IT na spo³eczeñstwa, organizacje i
jednostki. Wyró¿nione zosta³y cztery p³aszczyzny spojrzenia
na problem:
in¿ynieria oprogramowania i budowa systemów, z uwzglêdnieniem zagadnieñ ryzyka i jakoci,
etyka w spo³eczeñstwie wirtualnym, rola i znaczenie Internetu
oraz rozwój handlu elektronicznego,
etyka w organizacjach publicznych i administracji,
nauczanie etyki na kierunkach informatycznych studiów.
Konferencja pos³u¿y te¿ lepszemu, wzajemnemu zrozumieniu
potrzeb i ofert badaczy, przemys³u i szkó³ wy¿szych. Zakwalifikowano na ni¹ 70 referatów, udzia³ zg³osili naukowcy z 16
krajów Europy, Australii, Kanady, Japonii i Stanów Zjednoczonych; aktualnie w bazie danych konferencji zarejestrowanych
jest blisko 80 osób. W ramach konferencji planowana jest sesja
panelowa z udzia³em przedstawicieli uczelni, instytutów nauko-

PISMO PG

wych i przemys³u, a tak¿e sesja video prowadzona wspólnie z
Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zaproponowanie przez Miêdzynarodowy Dyrektoriat Konferencji, w którym zasiadaj¹: prof. Simon Rogerson, Wielka Brytania, i prof. Terrell W. Bynum, USA, zorganizowania pi¹tej
edycji konferencji w Politechnice Gdañskiej stanowi uznanie
zarówno dla Polski, tak wa¿ne w procesie integracji z Uni¹
Europejsk¹, jak i promocjê samego Wydzia³u.
Organizatorzy konferencji to pracownicy ETI PG:
prof. Henryk Krawczyk  347 10 18, e-mail: hkrawk@
eti.pg.gda.pl,
dr Bogdan Wiszniewski: 347 10 89, e-mail: bowisz@
eti.pg.gda.pl,
dr Stanis³aw Szejko: 347 11 18, e-mail: stasz@eti.pg.gda.pl.
Mieczys³aw Serafin
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Studenci! Przyjdcie do urn!
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Wybory do Wydzia³owych Rad Samorz¹dowych

etnie igraszki szybciej pogna³y w zapomnienie ni¿ wrze
niowe poprawkowe boje. Jeszcze wielu z nas odczuwa ciê¿ar utarczek i wani z profesorami. Dla pierwszaków wrzesieñ te¿ nie by³ ³atwy. Przyznajcie kociaki: ilu z Was wyrywa³o sobie sieræ pytaniami, jak to bêdzie na PG? Lecz we
wrzeniu chyba przede wszystkim ca³a Polska wrza³a wyborami do parlamentu. Ten rok jest tak¿e rokiem wyborczym dla
studentów PG!
Zapowiadam, ¿e bêdziecie nêkani, straszeni, ci¹gani, rozweselani i wzruszani walk¹ przedwyborcz¹ wielu komitetów samorz¹dowych wszystkich wydzia³ów. Nie bêdzie miejsca na PG,
pozwalaj¹cego rozkoszowaæ siê cisz¹. Czyste, ¿mudnie wysprz¹tane przez wakacje ciany Politechniki zostan¹ obwieszone
kolorowymi kartkami utwierdzaj¹cymi Was w przekonaniu, ¿e
to na ludzi z plakatów powinnicie zag³osowaæ.
Wybory na PG nie ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹ wród studentów. Dlatego te¿ wymagany próg ich wa¿noci to 10% uczestnictwo spo³ecznoci wydzia³owych. Zachêcam Was do zabawy
w wybory. To wa¿ne, na kogo zag³osujecie lub nie zag³osujecie. Ci ludzie bêd¹ Wam m.in. organizowaæ Dni Wydzia³ów i
reprezentowaæ przed Politechnik¹.
Sami te¿ mo¿ecie spróbowaæ wystartowaæ w wyborach, je¿eli
tylko macie ¿y³kê organizatora ¿ycia studenckiego, chcielibycie pomagaæ w za³atwianiu spraw trudnych dla innych studentów i lubicie pracowaæ po godzinach. Do wyborów mog¹
zg³osiæ siê wszyscy studenci PG, którzy maj¹ na to ochotê. Pamiêtajcie jednak, ¿e Samorz¹d tak¿e zobowi¹zuje.
Ju¿ nied³ugo pojawi¹ siê informacje, gdzie na ka¿dym wydziale mo¿na sk³adaæ kandydatury.
Studenci! Przyjdcie do urn! A tym, którzy zdecyduj¹ siê spróbowaæ swoich si³ w Samorz¹dzie ¿yczê udanej kampanii i powodzeniu w dniu wyborów!
Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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Cyganka
Za³ka³y struny gitary,
Do wprawnej j¹ wziê³a rêki,
Romans zaczê³a stary,
o sercu co ginie z mêki.
¯e Cygan ¿arliwie kocha³,
Lecz tamta odesz³a gdzie w dal,
¯e têskni³ za ni¹, ¿e szlocha³,
Tej wielkiej mi³oci mu ¿al.
Piêkna Cyganka wci¹¿ piewa,
I smutek z gitary siê leje,
A g³os jej smutkiem rozbrzmiewa,
Bo z³udne powrotu nadzieje.
I g³aszcze struny gitary,
piew serce, jak granat rozrywa,
Têsknoty nie znaj¹ miary
Gdy mi³oæ prawdziwa przegrywa.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Powakacyjne têsknoty
Spytaj têsknoty, niechaj ci powie,
Dlaczego serce niepokój drêczy?
Po co siê budzisz w nocy po³owie?
Co widzisz w siedmiu kolorach têczy?
Spytaj têsknoty, niechaj ci powie,
Gdzie twej odmiany le¿y przyczyna?
Dlaczego imiê jego masz w g³owie?
Jak Amor serca dwa strza³¹ spina?
Spytaj têsknoty, ona ci powie,
Co to jest przyjañ ? Co to jest mi³oæ?
W niejednej problem ten siedzia³ g³owie,
Nie ma lekarstwa na tê zawi³oæ?
Powakacyjne m³ode têsknoty,
Zgubione w lasach, w zielonych trawach,
Odwieczne rodz¹ w sercach zgryzoty,
- Bez rozwi¹zania mi³oci sprawa.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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