O VIII Warsztatach Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych
i imprezach towarzysz¹cych

W

dniach 30 sierpnia - 1 wrzenia 2001 w Sobieszewie
ko³o Gdañska odby³y siê coroczne, ósme ju¿ Warsztaty
Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych
(PTSK) Symulacja w badaniach i rozwoju. Tegoroczne spotkanie organizowane by³o przez PTSK, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK i
Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdañskiej oraz McLeod Institute of Simulation Sciences.
Do udzia³u w Warsztatach zaproszono wszystkich
zajmuj¹cych siê problematyk¹ symulacji komputerowej oraz
stosuj¹cych w swojej dzia³alnoci badawczej techniki
symulacyjne. Pragnieniem organizatorów by³o, aby zakres
tematyczny zagadnieñ, prezentowanych na pierwszych w
Nowym Tysi¹cleciu Warsztatach Symulacje w badaniach i
rozwoju, obejmowa³ mo¿liwie wszystkie dyscypliny, w których
istotn¹ rolê odgrywaj¹ symulacje komputerowe. W konferencji
wziê³o udzia³ oko³o sto osób z ca³ej Polski. Najliczniej
reprezentowane by³y orodki warszawski, gdañski i bia³ostocki.
Tematyka ponad osiemdziesiêciu wyg³oszonych referatów by³a
rzeczywicie bardzo szeroka. Obejmowa³a m.in. symulacje w
mechanice, fizyce, chemii i informatyce, symulacje
ró¿norodnych procesów technologicznych i uk³adów
technicznych, metody numeryczne i algorytmy symulacyjne,
inteligencjê obliczeniow¹ oraz symulacje uk³adów
biologicznych. Ze wzglêdu na ró¿norodnoæ tematyki, obrady
odbywa³y siê w czterech równoleg³ych sesjach. Mia³y miejsce
dwie plenarne sesje specjalne: Komputer w naukach
humanistycznych i sztuce oraz Metody dynamiki molekularnej
 perspektywy i ograniczenia.
W trakcie Warsztatów odby³o siê Pi¹te Nadzwyczajne Walne
Zebranie cz³onków PTSK, na którym  wobec znacznego
ostatnio rozrostu PTSK  uchwalono nowy statut, przewiduj¹cy
powstanie terenowych oddzia³ów Towarzystwa.
Po raz pierwszy interdyscyplinarnym z natury Warsztatom
PTSK towarzyszy³o kilka cile specjalistycznych Szkó³ Letnich,
zorganizowanych w Gdañsku z inicjatywy Centrum
Informatycznego TASK i Wydzia³u Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej PG. Przed Warsztatami, w dniach 2729 sierpnia odby³y siê w Politechnice Gdañskiej dwie krajowe
(z udzia³em goci zagranicznych) Szko³y Letnie: Praktyka
programowania równoleg³ego oraz Bezpieczeñstwo na
morzu. Po Warsztatach, w dniach 1-3 wrzenia 2001 odby³y
siê równie¿ w PG dwie szko³y miêdzynarodowe Parallel
Calculations in Biomolecular Simulations i CFD for
Turbomachenery Applications. Szko³om towarzyszy³y
prezentacje oprogramowania specjalistycznego w dziedzinach
bezpieczeñstwa na morzu, obliczeñ maszyn wirnikowych i
biochemii.
£¹cznie w VIII Warsztatach PTSK i w Gdañskich Szko³ach
Letnich PTSK uczestniczy³o ponad 300 osób z kilkunastu
krajów.
Pierwsza Szko³a Letnia Praktyka programowania
równoleg³ego, zorganizowana przez Wydzia³ Fizyki i
Matematyki Stosowanej Politechniki Gdañskiej, Wydzia³
Chemii Uniwersytetu Gdañskiego oraz Centrum Informatyczne
TASK, odby³a siê w dniach 27-29 sierpnia 2001.
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Sesja plakatowa w czasie Szkoly Parallel Calculations in
Biomolecular Simulations

W Szkole uczestniczy³o 15 osób z orodków akademickich
z ca³ej Polski oraz 4 wyk³adowców (w tym trzech z Gdañska i
jeden z Cornell Theory Center, USA).
Szko³a obejmowa³a programowanie równoleg³e z u¿yciem
bibliotek MPI (Message Passing Interface) na poziomie
podstawowym i rednio zaawansowanym. Program Szko³y
oparty by³ na kursie programowania równoleg³ego,
zorganizowanym w TASK-u w semestrze letnim ubieg³ego roku
akademickiego. Wyk³ad inauguracyjny, w którym zosta³y
omówione podstawy obliczeñ równoleg³ych oraz najczêciej
spotykane architektury komputerów równoleg³ych, wyg³osi³ dr
Jaros³aw Pillardy z Cornell Theory Center, USA. Na kolejnych
zajêciach omówiono podstawowe pojêcia MPI oraz
programowanie z wykorzystaniem procedur komunikacji
punktowej, a nastêpnie zapoznano uczestników z bardziej
zaawansowanymi narzêdziami dostêpnymi poprzez biblioteki
MPI: procedurami komunikacji zbiorowej oraz topologiami
wirtualnymi. Koñcowy wyk³ad dotyczy³ zastosowañ obliczeñ
równoleg³ych w optymalizacji globalnej; przy tej okazji zosta³
omówiony problem efektywnoci i skalowalnoci obliczeñ.
Wyk³ady by³y cile zwi¹zane z odbywaj¹cymi siê zaraz po nich
æwiczeniami laboratoryjnymi (w sumie ok. 16 godzin) przy
zakupionym niedawno przez Centrum Informatyczne TASK
128-procesorowym (Xeon III) klastrze.
Pierwsza Szko³a Letnia Bezpieczeñstwo na morzu odby³a
siê na Politechnice Gdañskiej równie¿ w dniach 27-29 sierpnia
2001. Szko³ê zorganizowa³a Katedra Hydromechaniki Okrêtu
Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa PG wraz z Polskim
Towarzystwem Symulacji Komputerowej PTSK, Centrum
Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci
Komputerowej TASK, McLeod Institute of Simulation Sciences,
Uniwersytetem Gdañskim i Instytutem Maszyn Przep³ywowych
PAN.
Tematykê Szko³y stanowi³y aktualne problemy zwi¹zane z
bezpieczeñstwem ¿eglugi i statków oraz zastosowania symulacji
komputerowej w tej dziedzinie techniki. W szczególnoci
omawiano nastêpuj¹ce tematy:
• zagadnienia ogólne dotycz¹ce bezpieczeñstwa na morzu: badania, projektowanie dla bezpieczeñstwa, eksploatacja, zarz¹dzanie bezpieczeñstwem, systemy bezpieczeñstwa, czynnik ludzki;
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• metody oceny bezpieczeñstwa;
• modelowanie bezpieczeñstwa: identyfikacja zagro¿eñ, oce-

na ryzyka wyst¹pienia zagro¿enia, scenariusz wypadku, ocena
ryzyka wypadku, sposoby zmniejszania ryzyka wypadku,
decyzje dotycz¹ce bezpieczeñstwa;
• aplikacje komputerowe w zakresie wymienionych zagadnieñ.
• W czasie obrad Szko³y odby³y siê 4 sesje plenarne:
• Bezpieczeñstwo statków w stanie nieuszkodzonym i w stanie awaryjnym w warunkach falowania;
• Zastosowanie Formalnej Oceny Bezpieczeñstwa (Formal
Safety Assessment) jako nowoczesnej metodyki oceny bezpieczeñstwa statków na morzu;
• Wybrane zagadnienia bezpieczeñstwa statków, m.in.: bezpieczeñstwo konstrukcyjne, bezpieczeñstwo okrêtów wojennych, system ratowania ¿ycia na morzu SAR;
Bezpieczeñstwo po¿arowe statków.
Wyg³oszono ³¹cznie 12 referatów i komunikatów.
W obradach bra³o udzia³ 63 uczestników reprezentuj¹cych
17 instytucji i firm cile zwi¹zanych z gospodark¹ morsk¹, a
mianowicie:
• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
• Centrum Techniki Okrêtowej w Gdañsku
• Det Norske Veritas Poland Spó³ka z o.o. Nauticus
• Modelling Centre w Gdañsku
• Flensburger Schiffbau Gesellschaft, Flensburg, Niemcy
• Fundacja Bezpieczeñstwa ¯eglugi i Ochrony rodowiska w
I³awie-Kamionce
• Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN
• Institute of Naval and Maritime Sciences, University
• Austral of Chile, Chile
• Lloyds Register (Poland) Ltd.
• Marynarka Wojenna RP
• Odwo³awcza Izba Morska przy S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku z Siedzib¹ w Gdyni
• Okrêtownictwo i ¯egluga Spó³ka z o.o.
• Politechnika Gdañska
• Politechnika Szczeciñska
• Stocznia Gdynia SA
• Stocznia Szczeciñska SA
• Urz¹d Morski w Gdyni
• Wy¿sza Szko³a Morska w Gdyni
W dniach 1-3 wrzenia odby³a siê miêdzynarodowa Szko³a
Letnia pt. Parallel Computing in Biomolecular

Autor rozmawia z prof. Adamem Liwo,
dyrektorem naukowym CI TASK
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Simulations, zorganizowana przez Wydzia³ Chemii
Uniwersytetu Gdañskiego, Centrum Informatyczne TASK oraz
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego (ICM) w Warszawie.
Tematyka Szko³y obejmowa³a szeroki przekrój chemii i
biochemii obliczeniowej: mechanikê kwantow¹ uk³adów
molekularnych, przewidywanie struktur bia³ek i uk³adów
krystalicznych, modelowanie struktur kompleksów ligand
receptor i enzym-substrat w aspekcie projektowania leków,
dynamikê molekularn¹ uk³adów o znaczeniu biologicznym, a
tak¿e algorytmy w mechanice kwantowej oraz mechanice i
dynamice molekularnej. W czasie trwania Szko³y firma FQS
Poland zaprezentowa³a pakiety MOPAC i CACHE do
prowadzenia zaawansowanych obliczeñ kwantowomechanicznych pó³empirycznymi metodami chemii kwantowej.
Przedstawiono równie¿ pakiet ECEPPAK do analizy
konformacyjnej peptydów, oparty na polu si³owym ECEPP/3.
W Szkole wziê³o udzia³ oko³o 50 uczestników z 8 krajów, w
tym 14 zaproszonych wyk³adowców, bêd¹cych wiatowymi
ekspertami w dziedzinie chemii i biochemii obliczeniowej.
Uczestnikami Szko³y byli zarówno przedstawiciele rodowiska
akademickiego, jak i firm specjalizuj¹cych siê w projektowaniu
leków oraz tworzeniu oprogramowania do obliczeñ
biomolekularnych.
Równie¿ w dniach 1-3 wrzenia odby³o siê Seminarium/
Szko³a Letnia pt. CFD for Turbomachinery Applications.
Organizatorami byli: Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN,
PTSK oraz TASK.
Tematyka obejmowa³a modelowanie za pomoc¹ CFD
(Computational Fluid Dynamics) przep³ywu w osiowych i
promieniowych maszynach wirnikowych (uk³ady ³opatkowe,
dyfuzory, uszczelnienia labiryntowe, przep³ywy przytarczowe),
rozwój schematów numerycznych i modelowanie turbulencji w
przep³ywie, weryfikacje obliczeñ na maszynach rzeczywistych
i modelowych, rozwój metod projektowania maszyn
wirnikowych na bazie programów numerycznych 3D.
W Seminarium wziê³o udzia³ oko³o 90 uczestników z 14
krajów, byli inni przedstawiciele orodków naukowych,
przemys³u i firm specjalizuj¹cych siê w rozwoju
oprogramowania dla maszyn wirnikowych. Przedstawiono 11
referatów zaproszonych i oko³o 30 innych referatów w 9 sesjach
plenarnych i jednej plakatowej. Dodatkowa sesja by³a
powiêcona prezentacji oprogramowania.
Na specjalnej sesji pt: How good are CFD codes oceniono
bie¿¹ce mo¿liwoci CFD w badaniu przep³ywów i
projektowaniu maszyn wirnikowych. Wskazano potrzeby i
przysz³e kierunki badañ, wród których znalaz³y siê generacja
siatek ruchomych, oddzia³ywanie fal uderzeniowych, metoda
LES, optymalizacja sprawnociowa uk³adów ³opatkowych,
systemy ch³odzenia.
Szczegó³owe informacje o VIII Warsztatach i Szko³ach
Letnich PTSK mo¿na znaleæ na stronie www.task.gda.pl/ ptsk2001
Gdañskie Szko³y Letnie w dziedzinie nauk obliczeniowych,
zorganizowane z inicjatywy autora, w bie¿¹cym roku
towarzyszy³y VIII Warsztatom Naukowym PTSK. Jednak du¿e
zainteresowanie naszymi Szko³ami Letnimi sprawi³o, ¿e
postanowiono corocznie organizowaæ w Gdañsku
miêdzynarodowe Summer Schools in Computational Sciences
(SSCS). Przysz³oroczne Szko³y Letnie, SSCS-2002, odbêd¹ siê
najprawdopodobniej w ostatniej dekadzie sierpnia 2002 na
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Politechnice Gdañskiej, a przewodniczenia pracom komitetu
organizacyjnego podj¹³ siê dyrektor CI TASK, mgr in¿.
Mcis³aw Nakonieczny. Planowane s¹ miêdzy innymi Szko³y
Fuzzy logic methods in machine exploitation i druga Szko³a
Safety at Sea. Ostateczny kszta³t SSCS-2002, która obejmie
4-5 ró¿nych specjalistycznych szkó³ letnich, zostanie ustalony
ju¿ wkrótce.
Jaros³aw Rybicki
Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
oraz Centrum Informatyczne TASK

Konferencja Naukowo-Techniczna
EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE
nt. Utrzymanie w ruchu silników o zap³onie samoczynnym
i turbinowych silników spalinowych
W dniach 23-27 kwietnia br. zorganizowana zosta³a przez
Katedrê Si³owni Okrêtowych oraz Katedrê Automatyki
Okrêtowej i Napêdów Turbinowych Wydzia³u Oceanotechniki
i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej, wraz z Zespo³em
Techniki Morskiej Sekcji Technicznych rodków Transportu
Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk firm¹ MAN
B&W Diesel A/S z Kopenhagi i Polskim Towarzystwem
Bezpieczeñstwa i Niezawodnoci, II Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-DIESEL & GAS
TURBINE 0l nt. Utrzymanie w ruchu silników spalinowych
o zap³onie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych.
Celem tej Konferencji by³o umacnianie sprzê¿eñ naukatechnika oraz wspó³tworzenie miêdzynarodowego forum
wymiany informacji i dowiadczeñ naukowo-technicznych w
zakresie szeroko rozumianego projektowania, wytwarzania i
eksploatowania (eksploatacji) zarówno silników o zap³onie
samoczynnym i turbinowych silników spalinowych, jak równie¿
tych maszyn i innych urz¹dzeñ (np. wirówek, ch³odnic itd.),
które maj¹ istotny wp³yw na niezawodnoæ, gotowoæ i trwa³oæ
oraz proekologiczne w³asnoci wspomnianych silników.
W szczególnoci tematyka Konferencji dotyczy³a:
• zagadnieñ ogólnych, dotycz¹cych eksploatacji silników o zap³onie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych;
• diagnostyki silników spalinowych;
• niezawodnoci silników spalinowych;
• tarcia, smarowania i zu¿ycia uk³adów tribologicznych silników spalinowych;
• w³asnoci proekologicznych silników spalinowych i ochrony rodowiska naturalnego;
najnowszych rozwi¹zañ konstrukcyjnych silników
spalinowych i tych innych urz¹dzeñ, które maj¹ istotny wp³yw
na utrzymanie w ruchu wspomnianych silników.
Referaty, które uzyska³y pozytywne recenzje, w liczbie 63,
zosta³y opublikowane w formie ksi¹¿kowej jako materia³y
konferencyjne. Wszystkie referaty by³y recenzowana przez
samodzielnych pracowników nauki, a wiêc tych, którzy maj¹
przynajmniej stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
Do udzia³u w tej Konferencji zostali zaproszeni pracownicy
wy¿szych uczelni technicznych oraz przedstawiciele przemys³u
okrêtowego z kraju i z zagranicy. Konferencja przebiega³a w
czterech fazach. Rozpoczê³a siê w hotelu RYBAK w
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Miêdzyzdrojach, nastêpnie by³a kontynuowana na promie
Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej POMERANIA, podczas jego
ruchu okrê¿nego ze winoujcia do Kopenhagi, oraz w firmie
MAN B&W Diesel A/S, produkuj¹cej silniki okrêtowe w
Kopenhadze. Sesje referatowe odbywa³y siê w hotelu, na promie
i we wspomnianej firmie. Ponadto na promie odby³y siê badania
empiryczne w si³owni z zastosowaniem systemów
diagnozuj¹cych istniej¹cych w si³owni promu oraz systemów
diagnozuj¹cych, wyposa¿onych w oryginalne uk³ady pomiarowe
(stanowi¹ce integraln¹ czêæ tych systemów), nale¿¹cych do
uczestników Konferencji.
Konferencja by³a sponsorowana przez nastêpuj¹ce firmy i
przedsiêbiorstwa gospodarki morskiej: Alfa Laval Polska Sp.
z. o.o. w Gdyni, MAN B&W Diesel A/S w Kopenhadze, Enertek
Silniki Caterpillar w Gdyni, PPUH Nauta Turbo Sp. z o.o. w
Gdyni, NORD w Gdañsku, Polski Rejestr Statków w Gdañsku,
Stocznia Gdynia SA, UNITEST w Gdañsku.
W Konferencji wziê³o udzia³ 103 pracowników nauki i
przemys³u okrêtowego, w tym 29 samodzielnych pracowników
nauki (15 osób z tytu³em profesora i 14 ze stopniem naukowym
doktora habilitowanego) oraz 15 przedstawicieli przemys³u
okrêtowego. Na konferencji reprezentowanych by³o 21 uczelni
wy¿szych i instytucji naukowych z kraju i zagranicy oraz 9
przedsiêbiorstw krajowego i zagranicznego przemys³u
okrêtowego, jak: Alfa Laval Polska Sp. z.o.o. w Gdyni,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia
Marynarki Wojennej w Gdyni, GAZPROM  Rosja, Gdañska
Stocznia Remontowa, HCP Cegielski w Poznaniu, Instytut
Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, MAN B&W Diesel
A/S w Kopenhadze, Okrêtownictwo i ¯egluga Sp. z o.o. w
Gdañsku, Politechnika Gdañska, Politechnika Krakowska,
Politechnika Lubelska, Politechnika £ódzka, Politechnika
Poznañska, Politechnika Radomska, Politechnika Rzeszowska,
Politechnika Szczeciñska, Politechnika l¹ska, Politechnika
Warszawska, PRCiP w Gdañsku, Ukraiñski Uniwersytet
Techniczny w Niko³ajewie, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski,
Wartsila Finlandia w Turku, Wartsila Polska Sp. z oo. w
Gdañsku, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Orodek
Badawczo- Rozwojowy w Warszawie, Wy¿sza Szko³a Morska
w Gdyni, Wy¿sza Szko³a Morska w Szczecinie, Wy¿sza Szko³a
Oficerska we Wroc³awiu, Wy¿sza Szko³a Techniki i Gospodarki
w Zwickau.
Jerzy Girtler
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa

Prezydium Konferencji

PISMO PG

pokoju 401 sprzeda skrypt z elektrotechniki przemys³owej. Jurek z 304 prosi Krysiê o kontakt. Zostawilem w
umywalni rêcznik, szczêliwy znalazca proszony jest o
dostarczenie go do pokoju 112. A teraz ... Paul Anka!

Z Tamoteki Szefa

BIS

T

Potem powsta³o Biuro Informacji Studenckiej. Inicjatywa wysz³a od Jurka Redziñskiego kierownika Komisji Kultury Rady Okrêgowej ZSP. BIS by³ pocz¹tkowo jednoosobowy, ale obszerny, bowiem Kamil Wiktor Ettinger nie by³
u³omkiem. Potem do³¹czy³em do niego ja wraz z Micha³em
Smoczyñskim, Zbyszkiem Hartwichem i Staszkiem Stêpniewskim. Maj¹c jeden magnetofon Melodia, usi³owalimy nadawaæ informacje nie odbiegaj¹ce co prawda form¹ od radiowêz³owych, ale za to jak¿e zaanga¿owane!

Na pocz¹tku by³y radiowêz³y w DS-ach. W g³onikach
s³ysza³o siê: Tu radiowêze³ DS 16, nadajemy komunikaty.
Pociel mo¿na wymieniaæ w pi¹tki w DS 17. Grzegorz z

Prawdziwy SAR powsta³ po upadku teatru Kaba³y, kiedy to do naszej dzia³alnoci w³¹czy³a siê jego gwiazda Aleksandra Schlichtinger-Baraniak. By³o to w 1957 r. Zmienilimy wtedy nazwê z BIS na SAR i rozpoczêlimy radiow¹
twórczoæ od realizacji s³uchowisk, które nagrywalimy na
poziomie 500 u Zbyszka Zarêbskiego. Podczas wakacji
zaczêlimy budowê prawdziwego studia. Dziêki nagraniom
naszego jazzmana Staszka Stêpniewskiego, uczniowie
szko³y budowlanej w czynie spo³ecznym zbudowali cianê
dziel¹c¹ studio od re¿yserki, wujek Micha³a  z zawodu
stolarz  wykona³ drewnian¹ obudowê miksera, a Micha³ i
Zbyszek w³asnorêcznie skonstruowali lampowy mikser.
Sufit studia wyt³umilimy tekturowymi wyt³oczkami do
transportu jajek. Pierwszy program z nowego studia nadalimy na pocz¹tku padziernika. Jako redaktor naczelny
wyg³osi³em mowê i zachêca³em studentów do piêknej
przygody, czyli pracy w SAR. Nazajutrz zg³osi³o siê dwóch
chêtnych: Andrzej Nowak i Jurek Piskorski. Andrzej terminowa³ w Ciekawostkach naukowo-technicznych i w
Dyli¿ansie aktualnoci, a Jurek zosta³ naszym sprawozdawc¹ sportowym. Wkrótce do³¹czy³ do nas Wojtek Wójciak, który obj¹³ redakcjê spo³eczno-polityczn¹. Staszek
Stêpniewski kierowa³ redakcj¹ muzyczn¹, propaguj¹c pioniersko jazz, Olka Baraniak stworzy³a redakcjê literack¹,
realizuj¹c ambitne s³uchowiska, a komentarze polityczne
w audycji Palcem po mapie wyg³asza³ gocinnie Kamil
Ettinger. Ja prowadzi³em Rozmowy ze s³uchaczami, by³em te¿ spikerem i lektorem, no i przede wszystkim szefem.
Rolimy w si³ê. Przybywa³o coraz wiêcej osób z innych
uczelni: Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej (Teresa
B³aszkiewicz), Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej (Andrzej Piszczatowski, Kasia Sobczak), Akademii Medycznej oraz
Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej z Sopotu. Do³¹czy³ do nas
Jurek Lipiñski  lektor o nienagannej dykcji, Kazio Kieruñski  filar techniki, i dwie urocze spikerki-lektorki: Helena
Kud³oszówna  czarnow³osa architektka, i Basia Kobyliñska  chemiczka o w³osach blond. Muszê wspomnieæ tak¿e Piotra Nosala  ucznia Staszka, zagorza³ego fana bigbitu, a tak¿e czo³owego lektora Henia Tomaszewskiego.
Dobrym duchem SAR-u by³ Jurek Baraniak  m¹¿ Olki,

czyli jak to ze Studenck¹ Agencj¹ Radiow¹ bywa³o...

rzeba siêgn¹æ do zamierzch³ych czasów, czyli lat PRL-u.
Poniewa¿ ¿ycie g³ównie sk³ada siê ze wspomnieñ, jak to
skonstatowa³ poeta albo te¿ filozof, przeto pod¹¿ajmy tym tropem.
Na pocz¹tku, rzecz jasna, by³ chaos. By³y te¿ ko³choniki
s³ynnej, pañstwowej sieci radiowêz³owej obrony cywilnej.
W³adza musia³a mieæ narzêdzie, ¿eby powiadamiaæ
spo³eczeñstwo. Jednak czêæ spo³eczeñstwa chcia³a
powiadamiaæ siê inaczej.
Pod koniec lat 50. pojawi³a siê mianowicie silna grupa
elektroników z ówczesnego Wydzia³u £¹cznoci Politechniki
Gdañskiej, którym brakowa³o normalnego RADIA. Sprzêt
elektroakustyczny typu radioodbiornik by³ rarytasem, dostêpnym
wy³¹cznie dla przodowników pracy oraz na talony. Studenci
postanowili zatem po³¹czyæ siê z braci¹ akademick¹
zamieszkuj¹c¹ poczciwe domy studenckie, wykorzystuj¹c
ówczesny model wczesnego ostrzegania. I tu nastêpuje
pierwsze wspomnienie. Zapisa³ je
Prof. dr in¿. ANDRZEJ GUZIÑSKI
wieloletni nauczyciel akademicki
na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdañskiej
ostatnio dziekan Wydzia³u Elektroniki
Politechniki Koszaliñskiej
Pierwszy Redaktor Naczelny SAR.
Zmar³ 18.04.2001 r.
Oto co zapisa³ i potomnym zostawi³:
POCZ¥TEK

Uroczystoæ ods³oniêcia tablicy przy wejciu do DS 6, rok 1997,
informuj¹cej, ¿e z tego miejsca nadawa³a Studencka Agencja
Radiowa; po prawej: jej pierwszy redaktor naczelny
Andrzej Guziñski

JU¯ SAR

który nigdy nie by³ formalnym SARowcem, ale kocha³ go tylko nieco mniej
ni¿ swoj¹ ¿onê i córkê Magdê  pierwsze dziecko SAR-u. Wszyscy oni pracowali z niezwyk³¹ pasj¹ i powiêceniem. Potrafilimy nie spaæ przez trzy
noce, aby na bie¿¹co informowaæ o
Studenckim Festiwalu Kultury odbywaj¹cym siê w ¯aku. Przejêlimy te¿
redakcjê magazynu Niebieskie ¿agle
w gdañskiej rozg³oni Polskiego Radia. W ramach tego cyklu nagralimy
szopkê noworoczn¹, która zbulwersowa³a w³adze Politechniki Gdañskiej.
Bralimy tak¿e udzia³ w konkursach
rozg³oni studenckich na najlepsza
audycjê i czêsto je wygrywalimy;
sami tak¿e organizowalimy zjazdy
radiowców. Pozna³em wówczas Mariusza Waltera i jego przysz³¹ ¿onê.

by³ taki: spa³em w wynajêtym pokoju w
Sopocie i nagle w rodku nocy us³ysza³em pukanie do okna. Wyjrza³em i pozna³em kolegê Hoponiuka, którego wci¹gn¹³em do rodka . Okaza³o siê, ¿e uciek³
w³anie przed pocigiem SB z tam¹ z
owym nagraniem. Ukry³em j¹ w szafie
pod bielizn¹ (póniej odebra³ j¹ Staszek,
ale nie wiem, co siê z ni¹ dzia³o dalej).
Obudzona w ten sposób moja ¿ona Renia zaczê³a rodziæ i tak doczeka³em siê
pierworodnego Maæka, kolejnego dziecka SAR-u.
POST SCRIPTUM

SAR przetrwa³ prawie 40 lat. Przez
ten czas przewinê³o siê przezeñ prawie
500 osób. Najm³odsi SAR-owcy s¹ od
najstarszych 2 razy m³odsi. Niech zatem nikt z moich kolegów siê nie wym¹Dziennikarz SAR-u w poszukiwaniu
drza, ¿e by³o trochê inaczej, ¿e co pociekawych tematów (1969 r.)
pl¹ta³em! Na wszelki wypadek nie podaSPRAWY DAMSKO-MÊSKIE
Do SAR-u przychodzi³o siê nie tylko wtedy, gdy nagry- wa³em dat, ale sedno mojej wypowiedzi jest na pewno prawwa³o siê audycjê, czy pe³ni³o siê dy¿ur techniczny lub re- dziwe, tak jak prawdziwy by³ SAR.
Andrzej Ga³ka Guziñski
dakcyjny. SAR by³ miejscem, gdzie zawsze czulimy siê
znakomicie. Pracowa³y tam ³adne dziewczyny i przystojni
Wspomnienia snu³ Andrzej Ga³ka Guziñski, pierwszy
ch³opcy (wszyscy oczywicie utalentowani). St¹d czêsto
Redaktor
Naczelny Studenckiej Agencji Radiowej, a Redakcji
zawi¹zywa³y siê SAR-owskie mi³oci  czasem zawiedzioudostêpni³ prezes Ko³a SAR przy Stowarzyszeniu Absolwentów
ne, ale czêciej koñcz¹ce siê ma³¿eñstwem i oczywicie
PG, Mieczys³aw Serafin.
SAR-owskimi dzieæmi. Pierwszym z nich by³a Magda BaNasza strona domowa:
raniak  dzisiaj ju¿ mamusia i powa¿ny specjalista z dziewww.pg.gda.pl/~SAR
dziny chemii. Tak wiêc SAR by³ dla nas nie tylko klubem
Liczymy na ¿yczliwoæ i przychylnoæ wszystkich by³ych
towarzyskim, ale równie¿ wspólnym domem.
cz³onków SAR-u i osób nam przyjaznych, prosimy o nowe
POLITYKA

ZMS zazdroci³ SAR-u ówczesnemu ZSP i chcia³ przej¹æ tak dobrze funkcjonuj¹c¹ rozg³oniê. Motorem by³ sam
szef politechnicznej organizacji, Kamil Ettinger, który pos³u¿y³ siê nastêpuj¹c¹ prowokacj¹: niespodziewanie w trakcie jednego z programów SAR zag³uszy³a nas Wolna Europa. Po chwili zaczê³a siê audycja kubañska, mówi¹ca
o nêdzy i upadku rolnictwa na Kubie. Wród SAR-owców
nast¹pi³a konsternacja, gdy¿ by³a to audycja nielegalna, nie zatwierdzona przez kolegium redakcyjne SAR-u...
Odzew by³ nadspodziewanie szeroki: interwencja ambasady
kubañskiej w MSZ oraz po linii partyjnej od Komitetu
Centralnego przez Komitet Wojewódzki do Komitetu Uczelnianego PZPR PG. Odby³ siê te¿ s¹d nad kierownictwem
SAR-u za brak organizacyjnej czujnoci. (Szczególnie
zaciek³ym oskar¿ycielem by³a pewna Pani z KU, póniejsza
dzia³aczka KZ, ale ju¿ Solidarnoci). Uratowa³ nas rozs¹dek .p. doc. Józefa Burzyñskiego, który zosta³ póniej
pierwszym Honorowym Cz³onkiem SAR-u.
Kiedy by³em ju¿ panem in¿ynierem, a jeszcze nie przekaza³em stanowiska naczelnego Wojtkowi Wójciakowi, przyjecha³ do ¯aka minister Moczar. Zgodnie z reportersk¹
zasad¹ (wbrew ¿yczliwym ostrze¿eniom) sumiennie nagrywalimy dyskusjê Pana Ministra ze studentami. Fina³

pomys³y i koncepcje w naszej wspólnej sprawie opisania lat
wietnoci Studenckiej Agencji Radiowej w Gdañsku.

Dziennikarze SAR-u (po lewej Andrzej Guziñski) w poszukiwaniu
interesuj¹cych rozwi¹zañ (1964 r.)

