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Absurdy prywatyzacji

tygodniku Wprost z 4 listopada br. ukaza³ siê
artyku³ pod tytu³em Dieta cud! Jak biedne pañstwo opiekuñcze przerobiæ na sprawne pañstwo minimum. Podano w nim
wiele propozycji, z których czêæ dotyczy szkolnictwa wy¿szego. Oto fragmenty artyku³u nawi¹zuj¹ce do uczelni:
Je¿eli bowiem szko³y, uczelnie, szpitale czy nawet
przedsiêbiorstwa produkcyjne nie musz¹ minimalizowaæ
wydatków, bo pokrywa je bud¿et do uzasadnionej wysokoci,
to nietrudno domyliæ siê, ¿e owe wydatki uzasadnione bêd¹
coraz wy¿sze.
Co bud¿et finansowaæ musi, bo nikt go w tym nie zast¹pi?
Tutaj odpowied jest prosta - piêæ sfer: administracjê,
bezpieczeñstwo publiczne, wojsko, politykê socjaln¹ oraz pewien
zakres opieki zdrowotnej.
A zmiana ta da  jak wyliczylimy i póki nikt tego nie
zakwestionuje, bêdziemy siê tego trzymaæ  25 mld z³.
Czym prêdzej nale¿y sprywatyzowaæ i urynkowiæ uczelnie, a
w przysz³oci inne szko³y (nawet rednie). Ju¿ i tak 60 proc.
studentów p³aci za studia. Wprowadzenie skromnego czesnego
w wysokoci  powiedzmy  500 z³ rocznie nawet przy znacznym
zakresie zwolnieñ dla najbiedniejszych da³oby uczelniom 2,5-3
mld z³. To prawie po³owa ich dotychczasowych bud¿etów.
Podzielmy to przez pó³ i niech 1,5 mld zmniejszy dotacje z
bud¿etu, a 1,5 mld z³ zwiêkszy dochody uczelni.
Rektor Politechniki Gdañskiej uzna³, ¿e nie nale¿y raczyæ
czytelników niespójnymi, a nawet nierzetelnymi informacjami,
co sprecyzowa³ w przytoczonym poni¿ej licie do redaktora
naczelnego tygodnika Wprost, który Zespó³ Redakcyjny
zamieszcza w ca³oci.
Pan Marek Król
Redaktor Naczelny tygodnika Wprost
Gdañsk 2001.11.05.
Szanowny Panie Redaktorze,
z uwag¹ przeczyta³em artyku³ Micha³a Zieliñskiego,
napisany przy wspó³pracy z Janem Piñskim, pt. Dieta cud!
Jak biedne pañstwo opiekuñcze przerobiæ na sprawne
pañstwo minimum (Wprost, 4 listopada 2001). Zgadzam
siê z niektórymi tezami Autorów. Chocia¿by z tym, ¿e ...
proponowane (przez rz¹d) rozwi¹zania s¹
niewystarczaj¹ce i za rok sytuacja siê powtórzy. Niestety,
racz¹ oni czytelników tak¿e wieloma niespójnymi, a nawet
nierzetelnymi informacjami. Po pierwsze twierdz¹, ¿e
szko³y i uczelnie nie musz¹ minimalizowaæ wydatków, gdy¿
pokrywane s¹ przez pañstwo w uzasadnionej wysokoci.
Wobec tego, zdaniem Autorów, szko³y nie minimalizuj¹
wydatków. W rzeczywistoci, od lat kolejne rz¹dy III RP
oszczêdza³y na edukacji, w zwi¹zku z czym pañstwowe
instytucje borykaj¹c siê z problemami finansowymi,
systematycznie obni¿a³y koszty nie tylko przez
wykorzystywanie istniej¹cych do niedawna rezerw, ale
niestety równie¿ poprzez obni¿anie poziomu nauczania.
Pomimo malej¹cych z roku na rok dotacji z bud¿etu, w
latach 90. XX w. liczba polskich studentów wzros³a
czterokrotnie i w czasach III RP szkolnictwo wy¿sze by³o
jedyn¹ czêci¹ gospodarki narodowej rozwijaj¹cej siê tak
dynamicznie. Oczywicie wzrost ten nast¹pi³ tak¿e dziêki
pojawieniu siê szkolnictwa prywatnego. W ten sposób
pañstwo niepostrze¿enie przerzuci³o ciê¿ar edukacji w
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znacznej czêci na barki spo³eczeñstwa.
Wbrew temu, co Autorzy twierdz¹, pañstwo ma nie piêæ,
ale cztery g³ówne strefy do finansowania, i to w znacznej
czêci inne ni¿ te wymienione w artykule. W moim
przekonaniu zadania, które w pierwszym rzêdzie powinny
byæ finansowane przez pañstwo, to obronnoæ,
bezpieczeñstwo publiczne, sprawiedliwoæ i edukacja.
Autorzy nie wymienili sprawiedliwoci. Czy¿by o niej
zapomnieli, a mo¿e co gorsze w³¹czyli j¹ do
bezpieczeñstwa publicznego? Nie widz¹ równie¿
koniecznoci finansowania przez pañstwo znacznej czêci
wydatków na edukacjê. A przecie¿ to rozwój edukacji na
ka¿dym etapie jest jednym z najwa¿niejszym obowi¹zków
spo³eczeñstwa wobec nastêpnych pokoleñ. Ten obowi¹zek
mo¿na wype³niæ jedynie przez wspó³finansowanie edukacji
z bud¿etu, i to w stopniu tym wiêkszym, im biedniejsze
jest spo³eczeñstwo. Sugestia, ¿eby sprywatyzowaæ i
urynkowiæ uczelnie, a w przysz³oci i inne szko³y (nawet
rednie) jest niczym innym, jak tylko nawo³ywaniem do
dzia³ania na szkodê pañstwa i narodu polskiego. Gdyby
prywatyzacja mog³a rozwi¹zaæ g³ówne problemy edukacji
i zdj¹æ z pañstwa obowi¹zek jej wspó³finansowania, to
kraje o znacznie d³u¿szej tradycji gospodarki rynkowej
dawna ju¿ by to uczyni³y. G³ównym celem w³aciciela
prywatnego przedsiêbiorstwa jest wypracowanie zysku, a
nie troska o dobro spo³eczne, a tym bardziej o przysz³oæ
spo³eczeñstwa. Pomimo tego, ¿e prywatne polskie
uczelnie s¹ instytucjami non profit, wypracowuj¹ one
pokane kryptozyski. Na ich przyk³adzie wyranie widaæ,
do czego prowadzi powszechna prywatyzacja szkolnictwa:
70% studentów tych uczelni studiuje zarz¹dzanie,
ekonomiê, bankowoæ i pedagogikê, a wiêc ju¿ w
momencie rozpoczynania studiów staj¹ siê potencjalnymi
bezrobotnymi, gdy¿ w tych specjalnociach najtrudniej o
pracê. Równie¿ wiele uczelni pañstwowych nadmiernie
rozwija te kierunki, a to z tej przyczyny, ¿e pañstwo
oszczêdza na edukacji, obni¿aj¹c na ni¹ dotacje. Uczelnie
ratuj¹ siê, zwiêkszaj¹c liczbê studentów na kierunkach
najmniej kosztoch³onnych. Ich absolwenci bêd¹ mieli
trudnoci ze znalezieniem pracy, szczególnie w
zjednoczonej Europie, a brakowaæ bêdzie specjalistów,
których wykszta³cenie wymaga wiêkszych kosztów.
Bêdziemy musieli ich importowaæ z krajów, które wiedz¹,
¿e najwy¿sze korzyci osi¹ga siê z inwestowania w kapita³
ludzki (czêsto s¹ to kraje znacznie biedniejsze od Polski),
albo ich zabraknie, co utrudni rozwój gospodarki.
Na koniec chcia³bym odpowiedzieæ na wyzwanie
Autorów. Proponuj¹ oni pewne przedsiêwziêcia (w tym
urynkowienie uczelni), które wg ich obliczeñ przynios¹
oszczêdnoci pañstwu w wysokoci 25 mld z³ rocznie.
Wyzwanie to podejmujê, kwestionuj¹c wyliczenia
dotycz¹ce szkolnictwa wy¿szego. Autorzy proponuj¹
wprowadzenie powszechnego czesnego w wysokoci 500
z³ rocznie od jednego studenta, co ma przynieæ 2,5-3 mld
z³. Po³owê tej sumy (1,5 mld z³) przejmie pañstwo na
likwidacjê deficytu, a pozosta³a czêæ ma zwiêkszyæ
dochody uczelni. Nie wiem, sk¹d Autorzy otrzymali kwotê
rzêdu miliardów z³. W Polsce studiuje 1 600 000 studentów,
z czego ponad 60% ju¿ p³aci za studia, co oznacza, ¿e im
ju¿ nie powinno zwiêkszaæ siê czesnego. Bior¹c od
pozosta³ych 40%, tj. od 640 000 studentów po 500 z³,
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otrzymujemy jedynie 320 000 000 z³, czyli prawie 10 razy
mniej ni¿ wyliczyli Autorzy. Po³owa tej kwoty, tj. 160 mln z³,
ma zwiêkszyæ dochody 115 uczelni pañstwowych. rednio
na jedn¹ szko³ê wypadnie po 1 mln 400 tys. z³, co stanowi
oko³o 1% bud¿etu redniej wielkoci uczelni. Czy taka
kwota uratuje polskie szkolnictwo wy¿sze? Czy druga
po³owa zebranej sumy  160 mln z³ uratuje bud¿et
pañstwa? miem w¹tpiæ. I dlaczego to studenci maj¹
ratowaæ zagro¿one finanse pañstwa?
A mo¿e, wbrew temu co napisali Autorzy, czesne
powinno wynosiæ 500 z³ nie rocznie, ale miesiêcznie?
Wówczas faktycznie zebrana kwota siêgnê³aby 3 mld z³,
ale czesne w uczelniach pañstwowych przewy¿szy³oby
czesne pobierane przez wiele uczelni prywatnych, a to
by³oby równoznaczne z likwidacj¹ uczelni pañstwowych.
Mo¿e o to w³anie chodzi? Wobec tego podpowiadam inne
dzia³y mo¿liwe do prywatyzacji: wojsko, policjê,
wiêziennictwo, s¹dy, parlament i wreszcie rz¹d. Skoñcz¹
siê wtedy problemy z deficytem; tylko czy to bêdzie jeszcze
pañstwo? Jedno jest pewne: rz¹d stanie siê zbêdny.
Jest jeszcze jeden ma³y drobiazg. Propozycja
pobierania czesnego od studentów studiów dziennych jest
niezgodna z Konstytucj¹. Jaki sens maj¹ takie propozycje?
Z powa¿aniem
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej
Do wiadomoci:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu  Krystyna £ybacka
Przewodnicz¹cy KRASP  Jerzy Wonicki, Rektor Politechniki Warszawskiej

Specjalny koncert z okazji
10. rocznicy Internetu w Polsce

C

elem uczczenia jubileuszu 10 lat Internetu w Polsce, Na
ukowa i Akademicka Sieæ Komputerowa w Polsce (NASK)
oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM) przy udziale Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, krakowskiej AGH
oraz Katedry In¿ynierii Dwiêku i Obrazu (WETI PG) zorganizowa³y w dniu 14 wrzenia 2001 r. eksperymentalny koncert
internetowy, który zosta³ wykonany równoczenie w Warszawie, Krakowie i Gdañsku, przy wykorzystaniu ³¹czy internetowych. W Gdañsku miejscem wykonywania koncertu, który odbywa³ siê pod honorowym patronatem JM Rektora PG prof.
Aleksandra Ko³odziejczyka by³a sala Auditorium Novum, w
której zgromadzili siê wykonawcy i zaproszona publicznoæ.
Do wykonania utworów muzycznych przewidzianych w
programie koncertu zaproszono nastêpuj¹ce zespo³y chóralne:
l z Warszawy  AMFC Vocal Consort  pod dyrekcj¹ Ryszarda Zimaka (chór koncertowa³ w Sali Z³otej Pa³acu Kazimierzowskiego),
l z Gdañska  Schola Cantorum Gedanensis  dyrygowa³ Jan
£ukaszewski,
l z Krakowa  Capella Cracoviensis  dyrygent: Stanis³aw
Krawczyñski (chór wyst¹pi³ w zabytkowej sali posiedzeñ
Urzêdu Miasta Krakowa).
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G³ówn¹ czêci¹ koncertu by³o prawykonanie utworu pt. Ad
laudes, skomponowanego przez Stanis³awa Moryto, specjalnie
na 10-lecie Internetu i w zwi¹zku z tragicznymi wydarzeniami
w USA, zadedykowanego w dniu koncertu ofiarom terroryzmu.
Utwór ten, podobnie jak pozosta³e utwory muzyczne, zosta³
wykonany wspólnie przez trzy zespo³y chóralne, po³¹czone
fonicznie i wizyjnie za porednictwem ³¹czy internetowych oraz
realizowanej w czasie rzeczywistym wspólnej projekcji dwiêku
i obrazu. Do projekcji obrazu wykorzystano monitory plazmowe,
pokazuj¹ce w ka¿dym miecie obrazy z dwóch pozosta³ych
miast.
G³ówna czêæ koncertu by³a transmitowana w pi¹tek, 14
wrzenia, od godz. 1645 do 1700 przez wszystkie Orodki
Regionalne TVP w Programie 3., oraz od godz. 1600 do 1830
przez Internet na stronie www.internet10.pl (adres ten jest nadal
aktualny i mo¿na, korzystaj¹c z niego, obejrzeæ zapis telewizyjny
koncertu).
Przedsiêwziêcie by³o niezwykle z³o¿one od strony
technicznej. W Gdañsku organizowa³a je Katedra In¿ynierii
Dwiêku i Obrazu, WETI PG (patrz fot. 1) wspólnie z NASK,
TASK, gdañsk¹ TV i z Radiem Gdañsk. Przyk³adowo, tylko w
Gdañsku wspomaga³y realizacjê przedsiêwziêcia 3 telewizyjne
i radiowe wozy transmisyjne, za dwiêk przekazywano za
pomoc¹ kilkunastu mikrofonów po³¹czonych z trzema
wzajemnie sprzê¿onymi cyfrowymi konsoletami fonicznymi
Katedry In¿ynierii Dwiêku i Obrazu. Konsolety mia³y za
zadanie nie tylko wytworzenie w³aciwego obrazu dwiêkowego
chóru, lecz tak¿e przekazywanie sygna³ów dla rejestracji
telewizyjnej i do Internetu. Wspomniane telewizyjne wozy
transmisyjne realizowa³y przekaz wizyjny uzyskany z cyfrowych
kamer telewizyjnych i przekazywa³y ten sygna³ z powrotem do
audytorium, gdzie by³ on doprowadzony do zlokalizowanych
tam koderów ATM. Koniecznoæ zapewnienia w³aciwego
omikrofonowania i owietlenia sceny oraz komunikacji
operatorskiej pomiêdzy wszystkimi miastami, wozami
transmisyjnymi, realizatorami (organizowanej tak¿e wy³¹cznie
poprzez Internet, za pomoc¹ telefonów internetowych 
IPphone), spowodowa³a potrzebê poprowadzenia dos³ownie
setek kabli po³¹czeniowych w obrêbie audytorium i ustawionych
przy nim wozów transmisyjnych.
Transmisja dwiêku i obrazu w czasie rzeczywistym poprzez
sieæ Internet by³a mo¿liwa dziêki zarezerwowaniu
odpowiedniego pasma przepustowego przez TASK (oko³o 10
Mb/s) i wykorzystaniu koderów foniczno-wizyjnych (typu GDC)
wspó³pracuj¹cych z serwerami ATM. Jak wynik³o z
przeprowadzonych pomiarów, rozwi¹zanie to zapewni³o

Rys. 1. Schemat blokowy po³¹czeñ miêdzymiastowych
zastosowanych w trakcie realizacji koncertu internetowego
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wystarczaj¹c¹ ci¹g³oæ strumienia binarnego, za opónienia
transmisji pomiêdzy poszczególnymi parami miast na ogó³ nie
przekracza³y 200 ms. Uproszczony schemat blokowy po³¹czeñ
transmisyjnych przedstawiono na rys. 1. Aby umo¿liwiæ
przeprowadzenie transmisji z Auditorium Novum, konieczne
by³o doprowadzenie do tej sali odcinka wiat³owodu.
Planuj¹c przedsiêwziêcie od strony technicznej,
spodziewalimy siê opónieñ transmisji i czynnik ten by³ brany
pod uwagê jako jedna z najwa¿niejszych potencjalnych
przeszkód, które mog³y utrudniæ wspólne wykonanie utworów
przez muzyków z ró¿nych miast. Zachodzi³a ponadto obawa,
¿e chóry bêd¹ reagowa³y z nadmiernym opónieniem na gesty
dyrygentów przekazywane w trakcie dyrygowania poprzez sieæ
komputerow¹. Wyniki pomiarów, a tak¿e licznych prób, które
zosta³y przeprowadzone w dniach poprzedzaj¹cych koncert,
upewni³y nas, ¿e uzyskana wielkoæ opónienia nie bêdzie mia³a
zasadniczego znaczenia, co potwierdzi³o siê tak¿e w czasie
koncertu.
Omawiany koncert by³ kontynuacj¹ wczeniejszych
muzycznych eksperymentów z Internetem. Poprzedni
eksperymentalny koncert internetowy mia³ miejsce w czasie
Warszawskiej Jesieni w 1998 r. By³ to prawdopodobnie pierwszy
w wiecie tego rodzaju eksperyment muzyczny. Trio muzyków,
jeden w sali koncertowej w Akademii Muzycznej w Warszawie,
pozostali w Oslo i w Helsinkach, wykona³o utwór japoñskiego
kompozytora. Transmisja dwiêku z Helsinek i z Oslo, dwóch
obrazów wizyjnych do sali koncertowej warszawskiej Akademii
Muzycznej oraz dwiêku i obrazu warszawskiego muzyka do
Helsinek i Oslo, odbywa³a siê przez Internet za pomoc¹ ³¹cza
miedzianego, czyli dwóch linii telefonicznych ³¹cz¹cych
budynek Akademii z wêz³em NASK. Opónienie
transmitowanego dwiêku z odleg³ych miast wynosi³o a¿ 8 s.
W tych warunkach wykluczone by³oby wykonywanie np.
utworów muzyki klasycznej.
W 1998 roku, podczas otwarcia Zimowych Igrzysk w
Nagano, Orkiestra i 2-tysiêczny chór w Nagano wykona³y
fragment IX Symfonii Beethovena wspólnie z chórami
usytuowanymi w Berlinie, Cape Town, Pekinie, Nowym Yorku
i Sydney. Transmisja odbywa³a siê przez ³¹cza ISDN o szybkoci
384 kb/s i 7 satelitów. Podczas tej bardzo kosztownej transmisji
konieczne by³o kompensowanie kilkusekundowych ró¿nic w
opónieniach dwiêku przesy³anego z poszczególnych miast do
Nagano.
W 1999 r. wprowadzono w USA now¹ technologiê transmisji
internetowych o nazwie Internet2, umo¿liwiaj¹c¹ szybsze ni¿
dotychczas przekazy internetowe. W zwi¹zku z tym, w 1999
roku przeprowadzono eksperymentaln¹ transmisjê koncertu
jazzowego z Montrealu do sali widowiskowej w New York.
£¹czami internetowymi przesy³ano piêciokana³owy dwiêk w
formacie 5.1 i jeden obraz wideo. W nastêpnym roku, ta sama
grupa naukowców zademonstrowa³a bardzo wysokiej jakoci
transmisjê koncertu z Montrealu do Los Angeles. Dwiêk w 12
kana³ach próbkowany by³ z rozdzielczoci¹ 24 bity i
czêstotliwoci¹ 96 kHz, za obraz kodowano w standardzie
MPEG-2, zajmuj¹c ³¹cznie pasmo 30 Mb/s. Opónienie
technologiczne transmisji wynosi³o ok. 3 s.
Koncert Warszawa-Gdañsk-Kraków by³ realizowany przy
wykorzystaniu wiat³owodów i szybkich koderów ATM, dziêki
czemu uzyskalimy najlepsze warunki przekazywania dwiêku
i obrazu, sporód uzyskanych w dotychczasowych próbach.
Dziêki temu mo¿na by³o pokazaæ m. in., ¿e mo¿liwe jest
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Fot. 2. Jan £ukaszewski po koncercie, w którym dyrygowa³ chórami
z Gdañska poprzez Internet

dyrygowanie utworami muzyki wokalnej na du¿¹ odleg³oæ za
porednictwem Internetu.
Program eksperymentalnego koncertu by³ nastêpuj¹cy.
Po krótkich prezentacjach muzycznych ka¿dego chóru Jan
£ukaszewski z Gdañska dyrygowa³ chórami w Krakowie i
Warszawie (patrz fot. 2). Chóry te wspólnie wykona³y pieñ
Stanis³awa Moniuszki Znasz-li ten kraj. Nastêpnie, prof.
Stanis³aw Krawczyñski poprowadzi³ z Krakowa zespo³y w
Gdañsku i Warszawie. Chóry zapiewa³y pieñ Wac³awa z
Szamotu³ Ju¿ siê zmierzcha.
Nastêpnie, w nawi¹zaniu do wstrz¹saj¹cych wydarzeñ w
USA, trzy chóry, AMFC Vocal Consort w Warszawie, Schola
Cantorium Gedanensis w Gdañsku i Capella Cracoviensis w
Krakowie wykona³y Lacrimosa z Requiem d-moll Mozarta,
powiêcone ofiarom terrorystycznego ataku. Chórami dyrygowa³
z Warszawy prof. Ryszard Zimak. Publicznoæ zgromadzona w
Gdañsku wys³ucha³a tego utworu, stoj¹c. W dalszej kolejnoci
poszczególne chóry wykona³y jeszcze kilka utworów nale¿¹cych
do kanonu repertuarowego chóralistyki polskiej, przy czym
wykorzystano dyrygowanie chórami na przemian z
poszczególnych miast oraz przewidziano wymianê opinii
pomiêdzy dyrygentami po wykonaniu poszczególnych utworów.
Gesty dyrygenta w Auditorium Novum i zwi¹zany z nimi piew
chóru nap³ywaj¹cy za porednictwem Internetu z Warszawy lub
Krakowa robi³y szczególne wra¿enie na gociach
zgromadzonych w Gdañsku.
Pierwsza czêæ koncertu by³a transmitowana tylko do
Internetu. Na koniec tej czêci przeprowadzono próbê generaln¹
przed emisj¹ telewizyjn¹. Trzy chóry wykona³y fragment utworu
Ad Laudes, którego premierowe wykonanie transmitowane
przez TVP3 i do Internetu nast¹pi³o w drugiej czêci koncertu.
Po zakoñczeniu transmisji telewizyjnej, Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedanensis wykona³ dla
publicznoci zgromadzonej w Auditorium Novum PG wi¹zankê
klasycznych utworów polskich i amerykañskich, utrzymanych
w nastroju refleksyjnym. W ocenie s³uchaczy ta czêæ wystêpu,
rejestrowana przez ekipê TVP dla celów póniejszego
udostêpnienia w Internecie, by³a szczególnie doskona³a od
strony wykonawczej.
Na zakoñczenie prof. Andrzej Czy¿ewski przedstawi³ krótki
wyk³ad na temat perspektyw rozwoju Internetu i jego
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nowatorskich zastosowañ oraz skrótowo przestawi³ kilka
aplikacji tego typu opracowanych w Katedrze In¿ynierii
Dwiêku i Obrazu, mianowicie system automatycznego
wyszukiwania nagrañ w sieci, system rekonstrukcji nagrañ
przesy³anych za pomoc¹ Internetu oraz strony telemedyczne
portalu www.telezdrowie.pl, umo¿liwiaj¹ce badanie s³uchu,
wzroku, mowy i szumów usznych przez u¿ytkowników
Internetu. Spotkanie zakoñczy³a dyskusja uczestników przy
lampce wina w foyer audytorium.
Niestety, nie wszystko w pe³ni powiod³o siê od strony
technicznej, mianowicie w warszawskiej sali znalaz³y siê
mikrofony, które nie przekazywa³y dwiêku do Internetu, lecz
jedynie lokalnie, na skutek czego wypowiedzi powitalne,
docieraj¹ce z Warszawy, by³y s³abo s³yszalne w Gdañsku i w
Krakowie, gdy¿ by³y odbierane jedynie przez odleg³e o kilka
metrów od mówców mikrofony warszawskiego chóru. Sytuacja
ta, która by³a niezauwa¿alna dla realizatorów warszawskich,
wywo³a³a wra¿enie awarii technicznej wród publicznoci w
Gdañsku i w Krakowie na samym pocz¹tku koncertu. Na
szczêcie nie mia³o to wp³ywu na odbiór dwiêków z
mikrofonów chóru, które by³y bardziej istotne ze wzglêdu na
dalszy przebieg koncertu. Bior¹c pod uwagê, ¿e poza tym
incydentalnym problemem i wystêpuj¹c¹ okresowo
s³yszalnoci¹ niewielkich przydwiêków transmisja przebieg³a
pomylnie, mo¿na by³o uznaæ to z³o¿one przedsiêwziêcie
techniczno-artystyczne za udane. W szczególnoci nie
przeszkodzi³y jego realizacji niewielkie opónienia propagacji
strumienia binarnego, dziêki czemu dwiêk by³ odbierany niemal
synchronicznie, z niewielkim tylko echem, za przekazywane
obrazy odznacza³y siê dobr¹ jakoci¹ i p³ynnoci¹ ruchu.
Unikniêto ponadto zagra¿aj¹cych stale sprzê¿eñ akustycznych
g³oników z wieloma mikrofonami, które mog³y powstawaæ
zarówno lokalnie, jak i poprzez po³¹czenia internetowe z innymi
miastami. W konsekwencji mo¿na stwierdziæ, ¿e
przeprowadzony eksperyment w sposób dobity unaoczni³ nowe
mo¿liwoci wspólnego wykonywania muzyki na odleg³oæ,
wynikaj¹ce z nowatorskiego zastosowania Internetu.
Andrzej Czy¿ewski
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kultura potrzebuje globalizacji
Koncert symfoniczny w Auditorium Novum 22 wrzenia 2001 r.
Wyst¹pienie JM Rektora
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ardzo serdecznie witam na kolejnym koncercie zorganizo
wanym przez Politechnikê Gdañska, tym razem we wspó³pracy z Polsk¹ Filharmoni¹ Ba³tyck¹. Bywalcy koncertów politechnicznych wiedz¹, ¿e korzystam zwykle z okazji do podjêcia krótkiej refleksji na temat bie¿¹cych wydarzeñ. Chocia¿ najbardziej aktualnym tematem s¹ jutrzejsze wybory i du¿o by
mo¿na o nich powiedzieæ  powstrzymam siê od komentarza,
¿eby nie z³amaæ ciszy przedwyborczej. Natomiast chcia³bym
siê z pañstwem podzieliæ wra¿eniami z koncertu, który 14 wrzenia, z okazji 10. rocznicy polskiego Internetu, odby³ siê czêciowo w tej sali. Czêciowo, poniewa¿ trzy chóry wystêpuj¹ce
w ró¿nych miastach  w Warszawie, Krakowie i Gdañsku  piewa³y równoczenie, precyzyjnie prowadzone kolejno przez ka¿dego z dyrygentów z Warszawy, Gdañska i Krakowa. Chóry
oddalone od dyrygentów o setki kilometrów piewa³y równo,
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zgodnie z ich wol¹. To Internet sprawia, ¿e przestrzeñ kurczy
siê wirtualnie do takich rozmiarów, i¿ grupy z du¿ej odleg³oci
mog¹ nie tylko nawi¹zaæ kontakt roboczy, ale i zharmonizowaæ
skomplikowane czynnoci. By³ to wspania³y triumf najnowszej
technologii w s³u¿bie cz³owieka. Z drugiej strony, nowoczesna
technika u¿yta w niecnych celach staje siê straszliwie zabójcza,
o czym moglimy siê przekonaæ 11 wrzenia, obserwuj¹c w czasie prawie rzeczywistym wydarzenia w Nowym Yorku i Waszyngtonie. Wstrz¹snê³y one ka¿dym, kto posiada resztki wra¿liwego sumienia. Po tym wydarzeniu ju¿ nikt, w ¿adnym miejscu nie mo¿e siê czuæ bezpieczny. Zaatakowano symbol demokracji i wolnoci. Uderzono w potêgê ekonomiczn¹ i militarn¹.
Oczywicie takim aktem nie da siê zniszczyæ mocarstwa, jednak rozdra¿niony, a nawet upokorzony wielki i ambitny naród
mo¿e podj¹æ nierozwa¿ny rewan¿. Ma³o kto zwróci³ uwagê, ¿e
to, co siê sta³o, nie jest czym nowym, jedynie nowoczesna technika nada³a temu zdarzeniu inny wymiar. Ju¿ przecie¿ w staro¿ytnoci przywi¹zywano porwane ofiary do maszyn oblê¿niczych i przy ich pomocy szturmowano twierdze. Oblê¿eni nie
mogli niszczyæ machin bez zabijania bezbronnych ludzi; teraz
równie¿ trudno zdecydowaæ siê na zestrzelenie pasa¿erskiego
samolotu z ludmi na pok³adzie. Dostêpne rodki techniczne,
nie tylko broñ masowej zag³ady, s¹ w stanie spowodowaæ ogromne niszczenia, tym wiêksze, ¿e niezwykle ³atwo jest wybraæ cel
z tysi¹cami potencjalnych ofiar. Oddajmy czeæ pamiêci ofiarom tej potwornej zbrodni, wyramy solidarnoæ z ich najbli¿szymi. Oni bardzo cierpi¹. Przeka¿my przes³anie do narodu i
rz¹du amerykañskiego o zachowanie umiaru i rozs¹dku. Wstañmy proszê i w milczeniu oddajmy czeæ pamiêci ofiar... Dziêkujê.
W World Trade Centre zginêli ludzie kilkudziesiêciu
narodowoci. Gromadzenie siê w jednym miejscu
przedstawicieli ró¿nych nacji jest efektem globalizacji 
zjawiska, które w Polsce nie wywo³uje silnych emocji, ale w
wiecie raz po raz daje znaæ o sobie w sposób gwa³towny.
Najbardziej agresywni s¹ jej przeciwnicy, a si³y porz¹dkowe
pacyfikuj¹ ich ze szczególn¹ brutalnoci¹. Proszê siê nie
obawiaæ, nie bêdê zg³êbiaæ tej sprawy. Chcia³bym jedynie,
wspominaj¹c globalizacjê, zastanowiæ siê przez chwilê nad
wp³ywem wszechstronnej i szerokiej miêdzynarodowej
wspó³pracy na rozwój kultury. Tylko najbardziej totalitarne
re¿imy izolowa³y swoje kraje, utrudniaj¹c wymianê kulturaln¹.
Jaka by³aby muzyka, gdyby nie zbiorowy wysi³ek ca³ej
ludzkoci? Krajowi antyglobalici, wystêpuj¹c pod has³em
Polska tylko dla Polaków, odrzucaj¹ obce wartoci, gdy¿
uwa¿aj¹, ¿e nasze muzyczne arcydzie³a i wietni wykonawcy
s¹ w stanie zaspokoiæ gusta najbardziej wymagaj¹cych
melomanów. To prawda, polscy kompozytorzy stworzyli i nadal
tworz¹ wiele utworów najwy¿szej klasy. Mamy wspania³ych
wykonawców, wzbudzaj¹cych podziw i uznanie. Nasuwa siê
jednak pytanie, czy takie arcydzie³a powsta³yby, gdyby ich
twórcy byli odizolowani od reszty wiata, gdyby nie mogli
czerpaæ z bogactwa wiatowego dorobku? S¹ i inne w¹tpliwoci.
Jak niepowetowan¹ strat¹ by³by brak mo¿liwoci s³uchania
arcydzie³ innych narodów i dzie³, w tym równie¿ polskich,
wykonywanych przez zagranicznych artystów. Czy korzyci
p³yn¹ce ze zdobywania nagród tylko przez Polaków w
konkursach zawê¿onych wy³¹cznie do polskich wykonawców
zrekompensowa³yby straty wynikaj¹ce z niemo¿noci s³uchania
utalentowanych Japoñczyków, Chiñczyków, Amerykanów,
Rosjan i innych? Globalizacja w kulturze istnieje od dawna i od
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zarania by³a wa¿nym czynnikiem jej rozwoju. Co wiêcej, postêp
wielu innych dziedzin ludzkiej dzia³alnoci jest uzale¿niony od
miêdzynarodowej wspó³pracy. Dotyczy to chocia¿by nauki,
medycyny, handlu, transportu, turystyki czy sportu. Dlaczego
wiêc powszechna globalizacja wywo³uje tyle emocji i ma tak
zdecydowanych przeciwników? S¹dz¹c po liczbie
protestuj¹cych antyglobalistów, ich aktywnoci, ponoszonych
kosztach i stratach mo¿na przypuszczaæ, ¿e maj¹ potê¿nych
mocodawców, hojnie wspieraj¹cych ten ruch. Oczywicie s¹
obiektywne czynniki zra¿aj¹ce do nieograniczonej i
niekontrolowanej wymiany dóbr i ludzi, gdy¿ totalne otwarcie
granic wywo³uje niepo¿¹dane zjawiska, w tym szerzenie
narkomanii, pornografii, miêdzynarodowego terroryzmu i
gangsterstwa, a tak¿e zalew tandet¹. S¹ to uboczne skutki
otwarcia granic, z nimi trzeba siê liczyæ i zdecydowanie im
przeciwdzia³aæ. Tak jak z³y pieni¹dz wypiera dobry, tak tandetna
kultura masowa wypiera kulturê wysublimowan¹. S¹ to procesy
samorzutne i mo¿na im zapobiegaæ tylko zbiorowym wysi³kiem
zaanga¿owanych ludzi, instytucji, mecenasów, w tym
najwiêkszego, jakim powinno byæ pañstwo. Nieodzowne jest
te¿ kszta³towanie postaw na ka¿dym etapie rozwoju, nie tylko
dzieci czy m³odzie¿y, ale i osób doros³ych. Ochrona i
pielêgnowanie kultury s¹ tak niezbêdne, jak zabiegi
agrotechniczne. Szlachetne roliny nie s¹ w stanie przetrwaæ
bez opieki, musz¹ byæ pielêgnowane, zasilane i chronione przed
chwastami, które siê pleni¹, chocia¿ nikt ich nie sieje. Co wiêcej,
usuwane du¿ym wysi³kiem, pojawiaj¹ siê ci¹gle na nowo.
Wykonawcy dzisiejszego koncertu s¹ ¿ywym dowodem
korzyci p³yn¹cych z miêdzynarodowej wspó³pracy.
Zaprosilimy dla Pañstwa Barbarê Siejkê, Junko Kobayashi i
orkiestrê Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej pod dyrekcj¹ Zygmunta
Rycherta. Orkiestrê i jej dyrygenta melomani Trójmiasta znaj¹
doskonale, nie bêdê wiêc ich przedstawia³, tym bardziej, ¿e
wczoraj zainaugurowali swój nowy sezon artystyczny i bêdziemy
siê z nimi czêsto spotykaæ. Zaprezentujê jedynie solistki i
kompozytora g³ównego utworu. Barbara Siejka mieszka na sta³e
we Francji, chocia¿ urodzi³a siê w okolicach Tczewa.
Mieszkañcy tego miasta s¹ dumni ze swojej rodaczki.
Podstawowe i rednie wykszta³cenie muzyczne zdobywa³a w
Tczewie i we Wrzeszczu, a potem doskonali³a swój talent w
Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatk¹ konkursów w
Jeleniej Górze oraz Pieni i Arii Polskich w Wile. Po
ukoñczeniu studiów zosta³a zaanga¿owana i nadal pracuje w
Miêdzynarodowej Operze w Nicei, gdzie melomani z ca³ego
wiata mog¹ podziwiaæ najpiêkniejsze arie w jej wykonaniu.
Dzisiaj przy akompaniamencie J. Kobayashi zapiewa dla nas
pieni F. Chopina, a wraz z orkiestr¹ Polskiej Filharmonii
Ba³tyckiej fragment z Eugeniusza Oniegina P. Czajkowskiego.
Pieni Chopina, chocia¿ niezwykle piêkne, s¹ mniej znane i
rzadziej wykonywane ni¿ jego utwory fortepianowe. Mamy wiêc
okazjê ich wys³uchania w interpretacji wspania³ej artystki.
Równie¿ scena listu z Eugeniusza Oniegina w jej wykonaniu
powinna nam dostarczyæ niezapomnianych wra¿eñ.
Po przerwie jako solistka wyst¹pi Junko Kobayashi  Japonka
na sta³e zamieszka³a w Zjednoczonym Królestwie. Podbi³a ona
serca melomanów nie tylko w swojej ojczynie czy w Wielkiej
Brytanii, ale i we Francji, Niemczech, USA i wielu innych
krajach. Studiowa³a w Japonii, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Zadebiutowa³a w 1988 r. wraz z jedn¹ z najs³ynniejszych orkiestr
 London Philharmonic Orchestra w Royal Festival Hall.
Wspó³pracuje w wieloma stacjami telewizyjnymi i rozg³oniami
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radiowymi. W swoim repertuarze ma utwory najwybitniejszych
kompozytorów. Dzisiaj z towarzyszeniem orkiestry Polskiej
Filharmonii Ba³tyckiej us³yszymy w jej wykonaniu przepiêkny
koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. Koncert ten od
powstania cieszy³ siê du¿¹ popularnoci¹ i nadal jest chêtnie
s³uchany. Chocia¿ Grieg pisz¹c go opar³ siê na norweskich
pieniach i tañcach ludowych, a wiêc muzyce raczej prostej i
surowej, to skomponowany przez niego utwór okaza³ siê bardzo
romantyczny, niezwykle barwny, harmoniczny, wrêcz liryczny.
Trwa 30 minut.
Nie raz nazwiska zagraniczne sprawiaj¹ nam trudnoci w
wymowie, szczególnie tak egzotyczne jak japoñskie. One,
podobnie jaki nasze, zwykle maj¹ jakie znaczenie. Kobayashi
w t³umaczeniu na angielski znaczy little forest. Zaproponowa³em
pani Kobayashi polsk¹ wersjê jej nazwiska  Zagajniczek. Pani
Kobayashi bardzo spodoba³o siê jej brzmienie jej nazwiska w
t³umaczeniu na polski. Najlepiej jednak do³o¿yæ starañ i nauczyæ
siê prawid³owej wymowy w wersji oryginalnej. Pani Kobayashi
d³ugo trenowa³a wymowê mojego trudnego dla obcokrajowców
nazwiska, ale wypowiedzia³a je bardzo poprawnie. Junko
Kobayashi, chocia¿ dotychczas tylko raz, na krótko, przebywa³a
w Polsce, wiele wie o naszym kraju. Z racji swojej profesji zna
polskich kompozytorów i wykonawców. Jednak najbardziej
by³em zaskoczony, kiedy dowiedzia³em siê, ¿e nie tylko s³ysza³a
o Bielsku-Bia³ej, moim rodzinnym miecie, ale zna je dobrze,
co prawda jedynie z opowiadañ jej bliskiej kole¿anki, rodowitej
Bielszczanki.
Edward Grieg urodzi³ siê w 1843 roku w Bergen. Matka by³a
wykszta³con¹ pianistk¹ i piewaczk¹, a ojciec kupcem,
urzêdnikiem konsulatu brytyjskiego. Edward otrzyma³ staranne
wykszta³cenie muzyczne, studiowa³ miêdzy innymi w
konserwatorium w Lipsku i w Rzymie. Oprócz koncertu
fortepianowego, w jego dorobku s¹ melodie norweskie, suity
orkiestralne, uwertury, kompozycje na chór i orkiestrê oraz
utwory kameralne. Odby³ wiele podró¿y po Europie jako
kompozytor, dyrygent i pianista. Koncert napisa³ w wieku 26
lat w czasie pobytu w Danii. Zdoby³ przydomek Chopina
Pó³nocy, ale nigdy nie przesta³ byæ kompozytorem i muzykiem
norweskim. Na 28. urodziny dosta³ od rz¹du norweskiego
do¿ywotni¹ pensjê, zapewniaj¹c¹ mu niezale¿noæ finansow¹.
Pobiera³ j¹ przez 36 lat; jak widaæ nie wszyscy, na szczêcie,
uwa¿aj¹, ¿e nie do pañstwa nale¿y opieka nad kultur¹ i jej
twórcami.
Na koniec swojego wyst¹pienia chcia³bym w imieniu pañstwa
podziêkowaæ tym, dziêki którym ten koncert zaistnia³. Dziêkujê
przede wszystkim pañstwu, gdy¿ bez publicznoci nie mo¿e siê
odbyæ ¿aden koncert. Inicjatorem tego koncertu by³a obecna na
sali pani Wiesia Cook, rodowita Gdañszczanka, na sta³e
zamieszka³a w Zjednoczonym Królestwie. To ona
zaproponowa³a recital obu solistek. Póniej, za ich aprobat¹ i
we wspó³pracy z Polsk¹ Filharmoni¹ Ba³tyck¹, uda³o siê
zorganizowaæ koncert z orkiestr¹. Pomoc pani Cook w jego
przygotowanie by³a znacz¹ca. Serdecznie za to dziêkujê. Bardzo
dziêkujê tak¿e moim najbli¿szym wspó³pracownikom za ich
zaanga¿owanie i wysi³ek.
Chcia³bym równie¿ gor¹co podziêkowaæ Telewizji Gdañsk i
Radiu Plus za patronat medialny, z którego wywi¹zali siê
znakomicie.
Wykonawcom podziêkujemy póniej. Natomiast na
szczególne podziêkowanie zas³uguje sponsor koncertu 
przedsiêbiorstwo budowlane INPRO. Bez takiej pomocy nie

PISMO PG

tylko obecnie, ale i dawniej trudno by³o organizowaæ znacz¹ce
imprezy artystyczne. Przed wiekami mecenasami najczêciej
byli w³adcy, a wiêc królowie, ksi¹¿êta czy burmistrzowie.
Póniej tê rolê przejê³o pañstwo, o czym wiadczy mecenat
roztoczony nad Griegiem. Dzisiaj coraz czêciej z pomoc¹
kulturze przychodz¹ instytucje, a w³aciwie ich szefowie,
zdaj¹cy sobie sprawê z tego, ¿e bez ich pomocy muzyka powa¿na
nie tylko traci szanse rozwoju, ale zagro¿one staje siê jej
przetrwanie. Tak siê sk³ada, ¿e INPRO by³o budowniczym tego
obiektu. S³u¿y on nie tylko jako sala wyk³adowa i centrum
konferencyjne, ale w nim odbywaj¹ siê równie¿ czêsto koncerty.
Jest to aktualnie sala koncertowa orkiestry Polskiej Filharmonii
Ba³tyckiej, z czego jestemy dumni. Wracaj¹c do sponsora 
firmy INPRO  jej w³aciciele s¹ wra¿liwi nie tylko na potrzeby
kultury. Jako jedni z pierwszych popieszyli ze znacz¹c¹ pomoc¹
ofiarom ostatniej powodzi w Gdañsku. Wielu pracowników i
wspó³pracowników INPRO jest z nami na sali. Wszystkim, na
rêce Prezesa, pana Krzysztofa Malaszka, sk³adam
najserdeczniejsze podziêkowanie. ¯yczê równie¿, ¿eby Wasze
wiêto w przysz³ym tygodniu by³o udane, dostarczy³o wiele
radoci i satysfakcji. Pañstwu ¿yczê mi³ych wra¿eñ.
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej

Koncert w Auditorium Novum przeszed³
moje najmielsze oczekiwania...

P

rawie dwa lata temu, na zjedzie absolwentów mojej szko
³y (po niespe³na 20 latach), spotka³am siê ponownie z Basi¹
Siejk¹  tym razem by³o to nie przed klas¹ i nie przed kolejn¹
lekcj¹, ale w kawiarni i przy lampce wina. Z rozmowy z ni¹
dowiedzia³am siê, ¿e nie tylko mieszka we Francji  Nicei  ale
równie¿ piewa w tamtejszej Operze. Pomyla³am wtedy o Pani
Junko Kobayashi, z któr¹ jestem zaprzyjaniona od wielu lat.
Ich wspólny koncert wyda³ mi siê interesuj¹cym przedsiêwziêciem. Szczególnie, jeli móg³by odbyæ siê w moim rodzinnym
Gdañsku.
Basia, jak zwykle pe³na energii i pomys³ów, bez
zastanowienia z³o¿y³a mi propozycjê zorganizowania tego
koncertu wspólnie z pianistk¹ i zapiewania pieni Chopina i
Sceny z listu Tatiany z Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego.
Na koniec doda³a: No to Ty teraz dalej.
Jak to bywa po tego typu spotkaniach po latach, gdzie
mnóstwo wra¿eñ i wspomnieñ, zapa³ w nas zostaje przez tydzieñ,
góra dwa, a potem wracamy do normalnego trybu ¿ycia. Tak
sta³o siê i tym razem.
Z rozmowy z Pani¹ Junko Kobayashi w Londynie wiedzia³am,
¿e bêdzie dla niej wielk¹ przyjemnoci¹ zagranie w moim
rodzinnym miecie Gdañsku. No, ale jak zorganizowaæ z
Londynu koncert, który ma siê odbyæ w Gdañsku? Od czego
zacz¹æ, kogo agitowaæ itd. Bez znajomoci odpowiednich osób,
sponsorów, zawsze jest trudno. Pomoc znajomych w Gdañsku
okaza³a siê nieodzowna, ale nawet kiedy ju¿ uda³o siê znaleæ
odpowiednie miejsce  nie by³o sponsora. Pojawia³y siê oznaki
zainteresowania, ale niezwykle rzadkie i krótkotrwa³e. Jako ¿e
podjê³am siê zrealizowania tego projektu, postanowi³am, ¿e
doprowadzê sprawê do koñca, nawet jeli mia³oby mi to zaj¹æ
rok czy dwa.
Przypadek sprawi³, ¿e spotka³am w Bangkoku znajom¹ z
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Sopotu. Po raz kolejny podjê³am rozmowê na temat mo¿liwoci
zorganizowania w Gdañsku mojego wymarzonego koncertu.
Znajoma zaproponowa³a mi wówczas, ¿ebym skontaktowa³a siê
z Rektorem Politechniki Gdañskiej, prof. Aleksandrem
Ko³odziejczykiem  melomanem i organizatorem wielu
koncertów w Auditorium Novum.
Napisa³am do Pana Rektora i w napiêciu czeka³am na
odpowied. Rezultat jest Pañstwu znany. Pan Rektor z ochot¹
podj¹³ siê organizacji tego koncertu. Obie Panie wyst¹pi³y 22
wrzenia przy akompaniamencie orkiestry Polskiej Filharmonii
Ba³tyckiej pod dyrekcj¹ Zygmunta Rycherta. Dla mnie by³o to,
jak mówi¹ Anglicy, dream come true. Jestem niezmiernie
wdziêczna Panu Rektorowi i jego wspó³pracownikom za
okazan¹ nam serdecznoæ, ciep³e przyjêcie i opiekê. Ka¿dy
szczegó³ by³ przemylany i dopracowany do perfekcji.
Dziêkujê Panu, Panie Rektorze.
Junko Kobayashi jest zauroczona Gdañskiem i jego
mieszkañcami. Chêtnie jeszcze raz Pañstwu zagra. Poprosi³am
j¹ równie¿ o napisanie dla Pisma PG paru s³ów.
Wies³awa Cook
Inicjatorka Koncertu

After my concert...

F

irst of all, I would like to take this
opportunity
to
thank
Mr
Rector Ko³odziejczyk wholeheartedly for organising this concert at the
Auditorium of the Technical University of Gdansk and for his most wonderful hospitality. Mr Rector and Mrs Ko³odziejczyk welcomed us at their home
the first evening when we arrived, and
made me feel immediately at ease.
Thank you also very much to the staff
of the University. Everything was well organised and everybody was smiling, which made me feel so welcome.
We were invited to attend a concert by the Orkiestra Polskiej
Filharmonii Ba³tyckiej on a night before our concert and enjoyed
it very much. It was especially interesting for me to listen to
Paderewskis Symphony in B minor Polonia.
Griegs Piano concerto is one of my favourite concertos and
it was a great pleasure to perform this beautiful piece with the
Orkiestra Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej under the baton of
Mr Zygmunt Rychert. It was a lovely musical experience. Mr
Rychert told me that he had toured in Japan 25 years ago. It was
a joy too, to play 3 charming Chopin songs with Mrs Barbara
Siejka. Barbara and I only met for the first time a day before the
concert for our first rehearsal, but pronto! we became friends.
The audience was very warm and united and the whole
experience was exciting as well as harmonious.
After the concert we were invited to dinner at an exquisite
restaurant, where I had the honour to be seated between the
Rector and the Minister of Education, and I was treated to a
Polish gastronomy feast and songs! In my turn I sang an ancient
Japanese song, which Barbara learned immediately. (in Japanese,
of course!)
My friend Mrs Wiesia Cook who initiated this concert and to
whom I am most grateful travelled with me from London. She
was not only an excellent manager and translator, but showed
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me around the city and took me to her friends and family, which
were all lovely occasions.
We were lucky with the weather too, so we had a pleasant
walk along the beach and breathed in fresh air. I was born in
Kobe in Japan, which also has an international port and shipyard,
mountains and hills. But Kobe it is so heavily industrialised
now, nobody would dare to swim there...
Mr Rector Ko³odziejczyk kindly arranged a guided tour
around the old part of Gdansk for me. I was really impressed by

W

Studenci Politechniki Gdañskiej br¹zowymi medalistami
Akademickich Mistrzostw Polski w pi³ce rêcznej

dniach 27-29.08.2001 r. w Gliwicach odby³y siê Akade
mickie Mistrzostwa Polski w Pi³ce Rêcznej Mê¿czyzn.
Udzia³ w nich wziê³y najlepsze akademickie dru¿yny Polski, na
co dzieñ wystêpuj¹ce w I i II lidze pañstwowej. Wród nich
niedosz³y beniaminek II ligi, startuj¹cy jako AZS Gdañsk, a
sk³adaj¹cy siê z samych studentów PG. Niedosz³y beniaminek
II ligi, gdy¿ w ubieg³ym sezonie zwyciêzca III ligi, i ubiegaj¹cy
siê o II ligê, lecz ze wzglêdów finansowych (brak ok. 50 tys.
z³), zmuszony ponownie graæ w III lidze.
Przy okazji informacja o bud¿etach na sezon rozgrywek
wród zespo³ów startuj¹cych w Mistrzostwach: Politechnika
Radomska ok. 100 tys. z³, AZS-AWF Warszawa ok. 300 tys. z³.
Mistrzostwa rozgrywano systemem ka¿dy z ka¿dym, a
mecze trwa³y pe³en, tj. 2x30 min wymiar czasowy; system i
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its beauty, its elegance and its intriguing history. I was also taken
to see the Solidarity monument.
Since my return to England, where I live, I have been telling
my friends how wonderful my experience was in Gdansk. I am
grateful that through music I can meet wonderful people and be
able to share such harmonious moments both musical and
personal.
Junko Zagajniczek (Kobayashi)
Solistka Koncertu

czas decyduj¹, gdy eliminuje siê przypadkowoæ i wp³yw
losowania na koñcowy wynik.
W wyniku 3-dniowych zmagañ studenci PG, wystêpuj¹cy
jako AZS Gdañsk, zajêli III miejsce i zdobyli br¹zowy medal
Akademickich Mistrzostw Polski. Sk³ad dru¿yny: Rafa³ Janta,
£ukasz Lewicki, Pawe³ Kaszuliski, Konstanty Herzberg,
Krzysztof M³ynarek, Marek Oskar, Patryk Zuzañski, Artur
Licznerski, Krzysztof Kozio³, Piotr Bogdanowicz, Maciej
Klemm, Sebastian Kr¹ski, Wojciech Krzy¿ak. Trenerem Zespo³u
jest Edward Wierzbowski.
Edward Wierzbowski
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

PISMO PG

