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Obie¿ywiat (cd.)

lanowalimy sp³yn¹æ Len¹ do Jakucka i zgodnie z rozk³a
dem (w Internecie mo¿na znaleæ dos³ownie wszystko!) nastêpnego dnia odp³ywa³ stateczek pasa¿erski do Jakucka. Jeszcze tego samego dnia wieczorem zdo³alimy zaokrêtowaæ siê
na statek. Czeka³o nas piêæ dni na Lenie, dwa tysi¹ce km w dó³
rzeki. ¯ycie jak w Rejsie  leniwie p³yn¹³ czas, ¿ar la³ siê z
nieba, a my podziwialimy coraz szersz¹ i coraz bardziej dzik¹
Lenê, urzekaj¹c¹ swoj¹ wielkoci¹ i piêknem  brzegi poroniête lasem, jak okiem siêgn¹æ, czasem urwiste ze ska³ami,
czasem p³askie lub z pod³u¿nymi wyspami  oraz przepiêknymi zachodami s³oñca o... pó³nocy! Zaprzyjanialimy siê oczywicie z innymi pasa¿erami (poznalimy miêdzy innymi pierwszych Jakutów, w tym osiemdziesiêciu studentów geologii z
Uniwersytetu Jakuckiego, którzy wracali z trzytygodniowej
praktyki w tajdze) i naprawdê mi³o spêdzalimy czas. Dowiedzielimy siê wielu ciekawych i po¿ytecznych rzeczy o celu
naszej wyprawy  w koñcu w Polsce o takie informacje bardzo
trudno, bo ludzi, którzy byli w Jakucji, jak np. podró¿nik Romuald Koperski (sp³ywa³ samotnie po Lenie) ze wiec¹ szukaæ niestety... Co nas trochê zaskoczy³o, to fakt, ¿e wszyscy
dziwili siê bardzo, ¿e wybieramy siê sami, ot, tak w Góry
Czerskiego, bez przewodników i przygotowania, bez jakiejkolwiek znajomoci surowych warunków syberyjskich, obycia w
tajdze, bez broni. Nie dalimy siê jednak wystraszyæ, za to ka¿d¹ poradê przyjmowalimy z wielk¹ wdziêcznoci¹. Bardzo
chêtnie przyjêlimy te¿ propozycjê przenocowania w Jakucku
u jednego ze studentów. W ogóle w czasie ca³ej naszej wyprawy bylimy pod wra¿eniem
wielkiej bezinteresownoci i
¿yczliwoci ludzi, z którymi siê
stykalimy. Tego powinnimy
siê od nich uczyæ. Co do samej
podró¿y Len¹, w okresie letnim
w³anie ¿egluga jest g³ównym
sposobem transportu, pozwalaj¹c zaopatrywaæ w niezbêdne
produkty wszystkie osady po³o¿one nad Len¹. Przy brzegach
co jaki czas widaæ drewniane
wioski, jest te¿ kilka wiêkszych
miast. Przyp³yniêcie statku jest
du¿ym wydarzeniem dla miesz-

Park Leñskie Sto³by  zdjêcia wykonane ze
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Wy³adowanie baga¿y na brzeg

kañców  oznacza zaopatrzenie, pocztê i mo¿liwoæ przemieszczania siê. Prze³adunek odbywa siê g³ównie z udzia³em szalup
ratunkowych spuszczanych z naszego statku, oraz starych motorówek, które posiada wiêkszoæ mieszkañców, bowiem przystanie na barkach s¹ rzadkoci¹. Zim¹  od listopada do kwietnia  po skutej lodem Lenie je¿d¿¹ ciê¿arówki. Najwiêksz¹
atrakcj¹ Leny s¹ oczywicie Leñskie Sto³by, który mijalimy
podczas zachodu s³oñca, przez co moglimy podziwiaæ je w
pe³nej krasie. S¹ to ogromne wychodnie ska³kowe, ci¹gn¹ce siê
wzd³u¿ brzegu przez ponad czterdzieci kilometrów, tworz¹ce
zwarte formacje skalne o rozmaitych kszta³tach, kolorach i formach. Jeden z cudów natury!
Szczêliwie dotarlimy do Jakucka w zaplanowanym
terminie. Na pewno warto by³o jeszcze z Polski wykupiæ
pozwolenie na pobyt i zaproszenie do Jakucji (ok. 10$ na g³owê,
wliczaj¹c koszt przesy³ki pieniêdzy). Kontakt przez pocztê
elektroniczn¹ oszczêdzi³ nam tygodnia albo dwóch niechybnie
spêdzonych w Jakucku na za³atwianiu formalnoci. A tak,
przejechalimy wszelkie granice (najgorsza by³a litewskobia³oruska!) dziarsko dzier¿¹c w rêku prig³aszenia i
razrieszenia, i po trzech dniach wylatywalimy ju¿ z Jakucka
w góry. O biletach do po³o¿onej na wschód od Gór Momskich
 Zyrjanki nie by³o co marzyæ, najbli¿sze wolne miejsca by³y
za miesi¹c. Nie mielimy wczeniejszej rezerwacji, lecz wizyta
w dyrekcji prywatnych linii lotniczych (obs³uguj¹cych lokalne
po³¹czenia) wystarczy³a, zdumiony dyrektor pokiwa³ g³ow¹ ze
zrozumieniem, no tak, wyprawa z Polski, jeden telefon, dwóch
pilotów i... bilety mielimy w kieszeni! Co prawda nie do
Zyrjanki, ale do Honuu, osady po³o¿onej miêdzy grzbietem
Czerskim i Momskim. Dobre i to! Ucieszylimy siê
niesamowicie, bo stamt¹d by³o ju¿ blisko w góry (tak nam siê
wówczas wydawa³o). W Jakucku mia³ równie¿ miejsce znacz¹cy
epizod, który o ma³o co nie pokrzy¿owa³ nam planów... Ale
cofnijmy siê do naszej podró¿y Len¹. Jeden z profesorów
geologii powiedzia³ nam wówczas, ¿e zna jednego z inicjatorów
za³o¿enia Momskiego Parku Narodowego (który obejmuje du¿¹
czêæ Gór Czerskiego, z samym ich sercem Masywem Buordach)
i mo¿e nam daæ jego adres i telefon w Jakucku. Przystalimy na
to z wielk¹ ochot¹ i zaraz po opuszczeniu statku umówilimy
siê z nim na spotkanie. Profesor przyj¹³ nas bardzo gocinnie i
oznajmi³, ¿e te¿ w³anie wraz ze swoj¹ ekspedycj¹ wybiera siê
do Parku i mo¿e nawet moglibymy po³¹czyæ nasze si³y.
Poleci³ nam zameldowaæ siê w Ministerstwie Ochrony Przyrody.
Hm, no dobrze  jeli trzeba... Nastêpnego dnia stawilimy siê
pod wskazanym adresem. Pani urzêdniczka w przeciwieñstwie
do profesora nie by³a zachwycona naszym zamiarem udania siê
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w góry i przyjê³a nas bardzo obcesowo. A wy co? Macie zgodê
dyrekcji Parku? Nie? Nikt was przecie¿ nie oczekuje! Nie mo¿na
siê zjawiaæ tak po prostu! Park was nie przyjmie! Ta tyrada
nieco nas zbi³a z tropu, ale kiedy pani powiedzia³a
Przyje¿d¿ajcie za rok!, to moglimy siê tylko umiechn¹æ...
Mo¿ecie sobie jechaæ w góry Suntar-Chajata  zreszt¹ i tak
nie ma biletów  tryumfalnym g³osem oznajmi³a urzêdniczka,
machaj¹c nam przed nosem swoim biletem. O nie! My
pojedziemy w³anie w Góry CZERSKIEGO! Naszych planów
nie zmienimy!
Ciekawie by³o na lotnisku, kiedy okaza³o siê, ¿e lecimy tym
samym samolotem do Honuu. Poza obruszon¹ min¹ pani z
Ministerstwa i zdziwieniem profesora nic nieprzyjemnego siê
jednak nie wydarzy³o. Ten lot dla ca³ej naszej trójki by³
pierwszym w ¿yciu  co za uczucie! Jestemy nad ziemi¹! AN24 z Jakucka do Honuu, prawie dwie godziny lotu, dwie kolejne
strefy czasowe do przodu, pod nami góry, tajga, rozlewiska
rzek... Taki ma³y i do tego wys³u¿ony samolot ma swój klimat 
trzêsie, warczy, podskakuje  bardzo nam siê podoba³o! Potem
komunikat, ¿eby zapi¹æ pasy, i za chwilê s³ychaæ ju¿ zgrzyt ¿wiru
wzbijaj¹cego siê spod kó³ podczas l¹dowania...
Cdn.
Emilia ¯muda-Trzebiatowska, Ula Kampowska,
Micha³ Ma³afiejski
Studenci Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Jak oceniæ ryzyko
pracy przy komputerze (5)
Monitor (cd.)
b) obraz na ekranie powinien byæ stabilny, bez têtnienia lub innych
form niestabilnoci
Poniewa¿ tworzenie obrazu na ekranie ma charakter impulsowy, wystêpuje zjawisko têtnienia obrazu daj¹ce wra¿enie migotania. Stabilnoæ obrazu zale¿y od czêstotliwoci odtwarzania tego obrazu przez uk³ady elektroniczne monitora. W celu
eliminowania migotania stosuje siê odwie¿anie obrazu z czêstotliwoci¹ zbli¿on¹
do 100 Hz, a nawet wiêcej dla monitorów o du¿ych rozmiarach ekranu.
Wymaga siê obecnie, aby czêstotliwoæ odwie¿ania wynosi³a przynajmniej 85 Hz
dla monitorów 14-15-calowych przy rozdzielczoci min. 800 x 600 pikseli. Odwie¿anie obrazu z podan¹ czêstotliwoci¹ zapobiega wra¿eniu migotania obrazu
na ekranie i szybkiemu zmêczeniu wzroku. W nowoczesnych monitorach czêstotliwoæ odwie¿ania mo¿na zmieniaæ poprzez ustawienia programu obs³ugi karty
graficznej ekranu, podobnie jak i rozdzielczoæ obrazu. Monitory oznaczone NI
(ang. Non Interlaced  bez przeplotu) daj¹ lepszy i bardziej stabilny obraz.
Dodatkowo mog¹ wyst¹piæ zak³ócenia stabilnoci obrazu, spowodowane czynnikami wewnêtrznymi, np. niestarannym opracowaniem obwodów elektronicznych
monitora, jak i zewnêtrznymi, np. fluktuacjami pola magnetycznego, co mo¿e siê
zdarzyæ w przypadku umieszczenia dwóch monitorów zbyt blisko siebie. Aby zmniejszyæ wp³yw wahañ napiêcia zasilania na jakoæ obrazu, zaleca siê ponadto pod³¹czanie komputerów z monitorem do sieci zasilaj¹cej przez listwê rozga³ênikow¹
ze stabilizatorem napiêcia lub przez zasilacz awaryjny (tzw. UPS).
c) jaskrawoæ i kontrast znaku na ekranie monitora powinny byæ ³atwe do regulowania w zale¿noci od warunków owietlenia stanowiska pracy
Widocznoæ znaków na ekranie monitora jest w znacznym stopniu uzale¿niona od
ich kontrastu z t³em. Kontrast obrazu nale¿y ustawiæ tak, aby bia³e obiekty uzyska³y na ekranie bia³y kolor, a jaskrawoæ tak, aby uzyskaæ czarn¹ (nie szar¹)
barwê znaków. Elementy regulacyjne obrazu powinny znajdowaæ siê z przodu
monitora i powinny byæ wyranie opisane.
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Przy pracy na ekranie powinien byæ wykorzystywany obraz pozytywowy, tzn. ciemne
znaki na jasnym tle (tak jak na papierze). Przy pracach innych ni¿ obróbka tekstu,
znaki mog¹ byæ w innym kolorze.
Dla utrzymania w³aciwego kontrastu i dobrej widocznoci znaków na ekranie nale¿y dodatkowo zadbaæ o stosowanie ¿aluzji w oknach oraz róde³ wiat³a niepowoduj¹cych powstawania odblasków.
d) regulacje ustawienia monitora powinny umo¿liwiaæ pochylenie ekranu
co najmniej 20° do tylu i 5° do przodu oraz obrót wokó³ w³asnej osi
co najmniej o 120°  po 60° w obu kierunkach
Regulacje k¹ta pochylenia monitora powinny odbywaæ siê bez du¿ego wysi³ku.
Konstrukcja podstawy monitora powinna umo¿liwiaæ jego odchylanie o co najmniej
20° do ty³u i 5° do przodu. Ustawienia monitora powinny umo¿liwiaæ obrót wokó³
w³asnej osi co najmniej o 120° po 60° w obu kierunkach (w lewo i w prawo).
Ekran monitora powinien byæ ustawiony tak, aby jego powierzchnia by³a prostopad³a do linii obserwacji oraz aby nie wystêpowa³y uci¹¿liwe odblaski pogarszaj¹ce
czytelnoæ obrazu na ekranie.
e) ekran monitora powinien byæ pokryty warstw¹ antyodbiciow¹ lub
wyposa¿ony w odpowiedni filtr
Odbicia róde³ wiat³a, okien i innych jasnych elementów s¹ skutkiem niedostatecznego pokrycia przeciwodblaskowego ekranu, jak równie¿ niew³aciwego ustawienia monitora wzglêdem zewnêtrznego owietlenia. Ekran dobrego monitora
powinien posiadaæ odpowiednie pokrycie przeciwodblaskowe.
Filtry ekranowe, które stosuje siê w celu ograniczenia odbiæ wiat³a od ekranu
monitora mog¹ mieæ warstwê przewodz¹c¹ uziemion¹, zmniejszaj¹c¹ natê¿enie
pola elektrostatycznego wytwarzanego przez monitor.
Przy stosowaniu nowoczesnych monitorów z atestem (lub z oznaczeniem typu LR
albo NI) niecelowe jest zak³adanie na monitor szklanych filtrów ochronnych, a tym
bardziej siatkowych, które s¹ przestarza³e i maj¹ wyj¹tkowo ma³¹ skutecznoæ.
2.2.W razie potrzeby wynikaj¹cej z indywidualnych cech antropometrycznych pracownika powinna byæ u¿yta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stó³.
Zastosowanie zmiennej wysokoci sto³u lub regulowanej podstawy pod monitor
powinno umo¿liwiaæ u¿ytkownikowi takie ustawienie monitora, które wyeliminuje
odblaski na ekranie oraz pozwoli na obserwacjê ekranu z zachowaniem wygodnego k¹ta pochylenia g³owy (bez unoszenia g³owy do góry).
Je¿eli stosuje siê podstawê pod monitor, zaleca siê by by³a ona mocno przymocowana i nastawna w takim zakresie k¹towym, który zapewni dobre warunki obserwacji monitora; w szczególnoci zastosowanie podstawy pod monitor nie mo¿e powodowaæ sytuacji, w której górna krawêd ekranu znalaz³aby siê powy¿ej wysokoci po³o¿enia oczu u¿ytkownika.
2.3.Ustawienie ekranu monitora wzglêdem róde³ wiat³a powinno
ograniczaæ olnienie i odbicia wiat³a.
Monitor powinien byæ tak ustawiony, aby powierzchnia ekranu by³a mo¿liwie prostopad³a do okna. Monitora nie nale¿y nigdy ustawiaæ na tle okna (nawet je¿eli ma
ono ¿aluzje), gdy¿ niewielka nawet iloæ padaj¹cego na wprost wiat³a dziennego
zmniejsza bardzo wyrazistoæ obrazu na ekranie, a u¿ytkownik mimowolnie mru¿y oczy, co wydatnie zwiêksza zmêczenie wzroku.
Monitor powinien byæ tak ustawiony, aby nie wystêpowa³y tak¿e olnienia i odbicia
od opraw owietleniowych z sufitu. Odbicia zwykle wystêpuj¹ w mniejszym stopniu, je¿eli monitor jest tak ustawiony, aby powierzchnia ekranu by³a równoleg³a do
linii ci¹gów opraw sufitowych, a monitor dodatkowo znajdowa³ siê pomiêdzy rzêdami opraw.
Dopuszcza siê takie ustawienie monitora, aby okno by³o za plecami u¿ytkownika,
pod warunkiem, ¿e na ekranie nie bêd¹ widoczne odbicia i olnienia od róde³
wiat³a. Odblaski z okien mo¿na wyeliminowaæ albo przez odpowiednie ustawienie
k¹ta pochylenia monitora, albo te¿ przez zastosowanie ¿aluzji oraz dodatkowo
zas³on (przydatnych zw³aszcza gdy okno musi byæ zwykle otwarte, by wietrzyæ
pomieszczenie).
Ca³kowite wyeliminowanie odbiæ i olnieñ w niektórych sytuacjach jest niemo¿liwe.
Wtedy nale¿y tak ustawiæ monitor, by wyeliminowaæ odbicia i olnienia najbardziej
uci¹¿liwe.
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Obudowa komputera i osprzêt
Typ obudowy komputera i sposób jej ustawienia na stanowisku pracy powinny
umo¿liwiaæ dogodne po³¹czenie z monitorem, klawiatur¹, mysz¹, drukark¹, sieci¹, je¿eli chodzi o d³ugoæ kabli i swobodê dostêpu do ww. urz¹dzeñ, jak i dobr¹
dostêpnoæ palcami do napêdu dyskietek, napêdu CD-ROM-u, wy³¹cznika sieciowego oraz do innych urz¹dzeñ peryferyjnych.
Kable, przed³u¿acze i listwy zasilaj¹ce nie mog¹ znajdowaæ siê w przejciach. Powinny byæ one u³o¿one pod meblami (lub najlepiej w specjalnych rynienkach) w
taki sposób, aby nie utrudnia³y pracy ani przechodzenia pomiêdzy stanowiskami
pracy. Przewody u³o¿one luno na pod³odze i w przejciach nie tylko stanowi¹
ryzyko potkniêcia dla przechodz¹cych osób, ale i zwiêkszaj¹ ryzyko roz³¹czenia
siê sprzêtu podczas pracy, niezale¿nie od podwy¿szonego ryzyka pora¿enia pracowników pr¹dem. Przewody nie mog¹ byæ za krótkie, gdy¿ uniemo¿liwiaj¹ wtedy
dogodne ustawienie sprzêtu, a tak¿e mog¹ byæ przyczyn¹ roz³¹czania siê sprzêtu.
o ile s¹ napiête.
Komputer, monitor i drukarka powinny byæ zasilane przez listwê rozga³ênikow¹
lub skrzynkê bezpieczników z wy³¹cznikiem g³ównym. Zasilanie sprzêtu komputerowego mo¿e odbywaæ siê tylko z gniazdek z ko³kiem uziemiaj¹cym. O poziomie
bezpieczeñstwa u¿ytkowanego sprzêtu mówi¹ posiadane przezeñ atesty. Monitor
powinien posiadaæ na tylnej ciance znak przynajmniej jednego z poni¿szych atestów:
Znak B, nadawany przez Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji potwierdza. ¿e monitor (lub inne urz¹dzenie) spe³nia wymagania bezpieczeñstwa wg norm polskich, dotycz¹ce g³ównie
ochrony zdrowotnej i przeciwwypadkowej.
Znak GS, nadawany przez TÜV Rheinland (Niemcy), potwierdza ¿e monitor spe³nia wymagania bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia pracownika wg norm niemieckich oraz wg zasad ergonomicznego projektowania wyrobów.
Znak ten, nadawany przez TÜV Rheinland
(Niemcy), potwierdza, ¿e monitor spe³nia wymagania ergonomiczne wg szwedzkiego standardu MPR-II oraz normy ISO 924113.
Znak ten potwierdza nastêpuj¹ce cechy monitora: niskie promieniowanie elektromagnetyczne, zmniejszony pobór mocy
z automatycznym wy³¹czaniem oraz zmniejszon¹ emisjê ciep³a do otoczenia.
Znak informacyjny (nie maj¹cy charakteru atestu) stwierdza,
¿e wytwórca monitora zadeklarowa³, i¿ produkt spe³nia wymagania bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia obowi¹zuj¹ce w
krajach Unii Europejskiej.
Znak ten potwierdza jakoæ ergonomiczn¹ monitora wg ISO
9241: niskie wartoci emisji promieniowania elektromagnetycznego, cieplnego i szumów oraz spe³nione wymagania ekologiczne zarówno przez produkt, jak i proces jego wytwarzania.
Przy zastosowaniu atestowanego sprzêtu wp³yw monitora na zdrowie pracownika
jest znikomy dla standardowego czasu pracy, o ile zachowane s¹ zalecenia dotycz¹ce odleg³oci przebywania u¿ytkownika od monitora. Cdn.
Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
(rys. K. Pokrzywnicka)
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Ch³opcy z PG pilnie poszukiwani!
Wraz z otwarciem nowego roku akademickiego ró¿ne kluby
i ko³a zainteresowañ poszukuj¹ chêtnych do cz³onkostwa. Jedn¹
z mo¿liwoci weso³ego spêdzania wieczorów daje Zespó³ Pieni
i Tañca Jantar, kierowany przez Marcina Wilczewskiego,
studenta V roku Wydzia³u ETI PG. Na zajêcia zespo³u
uczêszczaj¹ tak¿e inni studenci naszej Politechniki. Zapewne
os³ody tanecznym wybrykom dodaje fakt, ¿e uczestnictwo w
zajêciach zespo³u zwalnia z zajêæ wf-u!
A jak wygl¹da ta zabawa? Zasi¹dmy do lektury wywiadu...
Tomasz Klajbor
student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Zespó³ Pieni i Tañca Uniwersytetu Gdañskiego Jantar

Bo trzeba byæ wariatem, ¿eby to robiæ...
Rozmowa z Jackiem Pi¹tkiem, przedstawicielem
Zespo³u Pieni i Tañca Uniwersytetu Gdañskiego
JANTAR
Jacku, tañczysz i piewasz w Zespole ju¿ bardzo d³ugo. Nie
jest to obecnie popularna forma rozrywki. Co sprawia jednak,
¿e m³odzie¿ skupiona w Jantarze zajmuje siê folklorem
polskim?
Z jednej strony pojawiaj¹ siê w Zespole osoby, które kiedy
mia³y ju¿ dowiadczenia tego typu. Ale w du¿ej mierze jest to
zwi¹zane chyba z tym, ¿e daje on mo¿liwoci ciekawego
spêdzenia czasu, nauczenia siê czego nowego. Niektórzy
przychodz¹ z ciekawoci, ¿eby chocia¿ zobaczyæ, co to w ogóle
jest. Pewnym magnesem przyci¹gaj¹cym ludzi do Zespo³u jest
równie¿ to, ¿e czêsto oferuje on atrakcyjne wyjazdy zagraniczne.
Koncertowalimy ju¿ m.in. we Francji, w Turcji, Norwegii, a w
tym roku w Anglii.
Jakie warunki musi spe³niaæ osoba, która chce zapisaæ siê
do Zespo³u?
Nie stawiamy ¿adnych warunków, przyjmuj¹c chêtnych.
Trzeba po prostu chcieæ tu przyjæ, bawiæ siê w to i byæ z nami.
Nie musi ta osoba byæ szczególnie predysponowana do tañca,
czy piewu. Osoby, które przychodz¹ do Zespo³u, maj¹ w
za³o¿eniu wszystkiego nauczyæ siê u nas.
A czy musi taka osoba byæ studentk¹ lub studentem
Uniwersytetu Gdañskiego?
W tej chwili ju¿ nie. Kiedy w³adze uczelni zwraca³y uwagê
na to, czy cz³onkowie Zespo³u s¹ studentami UG, ale teraz nie
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ma to znaczenia. Kto ma ochotê, ten przychodzi do nas, jest z
nami i jest fajnie. Dlatego te¿ serdecznie zapraszamy studentów
z Politechniki.
Czy nadal nap³ywaj¹ chêtni?
W tej chwili stanowi to, niestety, wiêkszy problem. Je¿eli
chodzi o dziewczyny, to jest niele. Bardzo wiele zapisuje siê
do grupy. Natomiast jeli chodzi o panów, sytuacja jest niemal
tragiczna. Co roku przychodzi ich zaledwie paru. Nie rozumiem,
co powoduje, ¿e panowie maj¹ a¿ tak du¿e opory, ¿eby wst¹piæ
do Zespo³u i zaj¹æ siê tañcem. Mo¿e wydaje im siê, ¿e nie warto
siê tym interesowaæ. Chocia¿ z dowiadczenia wiem, ¿e jeli
niezdecydowanych czasem trochê na si³ê udaje siê przyci¹gn¹æ,
to najczêciej im siê to potem zaczyna podobaæ i zostaj¹ z nami
na d³ugo.
Gdzie odbywaj¹ siê wasze próby, jak czêsto i jak one
wygl¹daj¹?
Zajêcia mamy w Gdañsku G³ównym, na Wydziale
Biologii, ul. K³adki 24. Spotykamy siê dwa razy w tygodniu,
w poniedzia³ki i czwartki po trzy godziny (17.30-20.30), w
czym s¹ dwie godziny tañca i godzina piewu. Na pocz¹tku jest
zwykle krótka rozgrzewka, potem æwiczymy elementy z
poszczególnych uk³adów, nastêpnie same uk³ady. Uczymy siê
tak¿e narodowych tañców innych krajów. A po krótkiej przerwie
mamy zajêcia wokalne. piewamy piosenki z ró¿nych regionów
Polski.
A jacy s¹ ludzie, którzy przychodz¹ do Zespo³u?
Ludzie s¹ rewelacyjni. Kiedy przychodz¹, s¹ to z regu³y lekko
wariaci, jak ja to okrelam, ale w pozytywnym tego s³owa
znaczeniu. Lubi¹ nietypowe zajêcia i sposoby spêdzania
wolnego czasu. Nie tylko chodzenie do dyskotek czy pubów,
ale w³anie takie zwariowane rzeczy, jak dzia³anie w zespole
ludowym. Bo trzeba byæ nieco wariatem, ¿eby w dzisiejszych
czasach zajmowaæ siê czym, co spotyka siê najczêciej z
kpi¹cym umieszkiem innych ludzi. Je¿eli jednak przychodz¹
do Zespo³u z chêci i prawdziwego zainteresowania, to zostaj¹
w nim na d³ugo, nawet po ukoñczeniu studiów.
Czy oprócz wspólnych zainteresowañ ³¹czy was równie¿
przyjañ?
Jak najbardziej. Zawsze tak bywa³o i jest to nadal
kultywowane; w Zespole panuje atmosfera niemal rodzinna.
Spotykamy siê bardzo czêsto poza próbami na jakich
imprezach, organizujemy wspólnie sylwestry, andrzejki, wigilie,
chodzimy razem do pubów. To przyjañ chyba cementuje
Zespó³.
A co sk³ada siê na wasz repertuar taneczny i piewany?
W tej chwili w repertuarze Zespo³u znajduj¹ siê tañce i piewy
z regionów: kaszubskiego, ³owickiego, krakowskiego,
lubelskiego oraz tañce narodowe, czyli polonez i mazur.
piewany repertuar jest poza tym poszerzony o program
piêknych, ale nieznanych szerzej pastora³ek.
Co chcia³by na koniec powiedzieæ tym, którzy przeczytaj¹
ten wywiad?

Chcia³bym bardzo zachêciæ m³odych ludzi z Politechniki
Gdañskiej i nie tylko, ¿eby spróbowali przyjæ i zaj¹æ siê czym
innym, czyli czym takim, jak Zespó³ Pieni i Tañca Jantar.
Jest to bardzo fajna sprawa, wietna zabawa i mo¿liwoæ
nawi¹zania wielu nowych, ciekawych znajomoci.
Dziêkujê ci za rozmowê i ¿yczê dalszych sukcesów Waszemu
Zespo³owi.
Rozmawia³a Paulina Pierzgalska
studentka Uniwersytetu Gdañskiego
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dniach od 21 wrzenia do 7 padziernika 2001 r. w Ga
lerii Nadba³tyckiego Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku prezentowana by³a wystawa fotografii panoramicznej architekta i artysty fotografika Krzysztofa Krzempka z Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej. Wystawa
niecodzienna. Prezentowane prace przedstawiaj¹ doskonale
przez wszystkich znane miejsca Gdañska i okolic w zupe³nie
innej formie. Technika, któr¹ stosuje Krzysztof Krzempek, polega na fotografowaniu metod¹ obrotow¹. St¹d zdjêcia obejmuj¹ bardzo szeroki k¹t obserwacji otaczaj¹cej przestrzeni 
od 180o do nawet 360o. Mo¿na wiêc na jednej fotografii zobaczyæ to, czego w terenie widz nigdy nie zobaczy jednoczenie 
obiekty znajduj¹ce siê przed obserwatorem, za nim, z jego lewej i prawej strony. Taki zapis powoduje powstanie zaskakuj¹cych obrazów wymagaj¹cych od widza pe³nego skupienia i uruchomienia wyobrani dla ich odczytania. Artysta od kilku lat
fotografuje wiat w ten niecodzienny sposób. Jednak wystawa
w Galerii Nadba³tyckiego Centrum Kultury by³a pierwsz¹ prezentacj¹ efektów jego pracy. Jest jedynym w Trójmiecie i jednym z nielicznych w Polsce stosuj¹cym tê technikê rejestracji
fotograficznej.
Krzysztof Krzempek od ponad dwudziestu lat zwi¹zany jest
z Wydzia³em Architektury Politechniki Gdañskiej, gdzie w roku
1980 za³o¿y³ i prowadzi do dzi Pracowniê Fotograficzn¹. Od
omiu lat uczy równie¿ podstaw fotografii studentów
Architektury. Wiele swoich prac prezentowa³ w czasopismach
fachowych, m.in. Architektura, Magazyn Budowlany,
Architektura & Biznes, jak równie¿ w publikacjach
ksi¹¿kowych (R. Hirsch, K. Krzempek, P. Popiñski Gdañsk 
dwa oblicza miasta  Gdañsk 1997, M. So³tysik Gdynia 
miasto dwudziestolecia miêdzywojennego  urbanistyka i
architektura  Warszawa 1993). Uczestniczy³ tak¿e w szeregu
wystaw fotografi artystycznej, krajowych i zagranicznych, m.in.
w Gdañsku, Sopocie, Gliwicach, £odzi, Kielcach, Rostocku
(Niemcy), Springfield (USA), Calgary (Kanada), Bordeaux
(Francja), Rio de Janeiro (Argentyna), Pretoria (Republika
Po³udniowej Afryki).
Zespó³ Redakcyjny PISMA PG
Fot. Krzysztof Krzempek)

Z³ota Brama  ul. Tkacka  ul. D³uga
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Ratusz Staromiejski  ul. Korzenna  Dom M³ynarza i koció³ w. Katarzyny  ul. Na Piaskach

ul. St¹giewna  Mot³awa  Zielona Brama  Mot³awa

Mot³awa  Wyspa O³owianka  Mot³awa  D³ugie Pobrze¿e

ul. Mariacka  Koció³ Mariacki

ul. Wajdeloty  ul. Gra¿yny  ul. Wajdeloty

Koció³ Mariacki  ul. Mariacka  Brama Mariacka
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