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Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Gdañsku, gdzie rozpocz¹³ karierê w przysz³ym zawodzie architekta-urbanisty pocz¹tkowo jako wykonawca zaszczytnych, acz prostych zadañ zwi¹zanych z
inwentaryzacj¹ budowli i przygotowaniem planów odbudowy Gdañska (w tej¿e instytucji mia³em okazjê pracowaæ w
okresie jeszcze bardziej pionierskim, bo
od lata 1945 roku). Po pewnym czasie
przymkniêto oko na fatalne skojarzenia
zwi¹zane z nazwiskiem i dopuszczono
m³odego uczestnika odbudowy i rozbudowy Gdañska do egzaminu wstêpnego
na Wydzia³ Architektury Politechniki
Gdañskiej. Wkrótce do Gdañska przyby³a rodzina Wies³awa i wszyscy stali siê
szybko gdañszczanami z wyboru... i z
uporu.
Studia architektoniczne zakoñczy³
Wies³aw Anders na wiosnê 1957 roku dyplomem na temat Centralnego Dworca
Kolejowego w Gdañsku  promotorem
projektu dyplomowego by³ prof. dr h.c.
PG in¿. arch. Witold Minkiewicz. Przez
dwa ostatnie lata studiów przysz³y architekt sposobi³ siê do wykonywania zawodu, zajmuj¹c siê projektowaniem w zak³adach profesorów W³adys³awa Czernego,
Wac³awa Rembiszewskiego i Stanis³awa
Ró¿añskiego. Jeszcze przed uzyskaniem
dyplomu, w sierpniu 1956 roku rozpocz¹³
pracê dydaktyczno-naukow¹ pod kierun-

kiem prof. W. Czernego jako asystent w
Katedrze Urbanistyki, której jest wierny
dot¹d. Temat pracy doktorskiej W. Andersa Ruch pieszy w organizacji osiedli
wspó³czesnych na tle rozwoju rodków
komunikacji mechanicznej (promotor:
prof. W. Czerny) dotyczy³ ci¹gle aktualnego, jednego z najwa¿niejszych problemów urbanistyki wspó³czesnej. Praca zosta³a wyró¿niona przez Radê Wydzia³u i
uzyska³a nagrodê ministra. Na prze³omie
lat 1965/1966 odby³ 9-miesiêczny indywidualny sta¿ naukowy w pracowni wybitnego architekta-urbanisty prof. Georgesa Candilisa w Pary¿u.
Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych uzyska³ Jubilat
w styczniu 1978 roku. W latach 19691981 pe³ni³ funkcje kierownika Zak³adu
Urbanistyki, w latach 1970-1981 równie¿
kierownika Podyplomowego Studium
Urbanistyki, w latach 1971-1978 przez
trzy kadencje by³ dyrektorem Instytutu
Architektury i Urbanistyki PG. W okresie lat 1981-1985 by³ profesorem Wydzia³u Architektury Uniwersytetu w Oranie
(Algieria), gdzie prowadzi³ wyk³ady, naukê projektowania i prace dyplomowe
oraz doktorskie, a ponadto zorganizowa³
podyplomowe studia urbanistyczne. Po
powrocie do kraju od 1985 roku kieruje
Katedr¹ Urbanistyki, pe³ni¹c równolegle
w latach 1993-1996 funkcje dziekana
Wydzia³u Architektury. W styczniu 1996
roku Jubilat zosta³ mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Urbanistyki.

Tkanka zwartej zabudowy miasta Beni Isguen z
jednym z najpiêkniejszych meczetów Doliny M Zab

Ghardaia. Uliczka prowadz¹ca do Wielkiego
Meczetu

Profesor Wies³aw Anders jubilatem

D

nia 4 stycznia ukoñczy³ 70 lat Wies³aw Anders, jeden z najwybitniejszych profesorów Wydzia³u Architektury
naszej Uczelni. Urodzi³ siê w Grodzisku
Wielkopolskim, jego rodzicami byli nauczyciele, Brunon i Janina Andersowie.
W drugim roku wojny dotkn¹³ Andersów
los wielu Wielkopolan  okupanci wysiedlili ca³¹ rodzinê, tzn. rodziców i dwoje
dzieci, 7-letniego Wies³awa i 3-letni¹ Danutê do obozu w £odzi, przechrzczonej
na Litzmannstadt. W 1941 r. urodzi³ siê w
obozie ma³y Przemys³aw. Rodzinê przesiedlono w tym¿e roku do tzw. Generalnej Guberni. Tam, w Garwolinie, m³ody
Wies³aw opanowa³ na tajnych kompletach
materia³ szko³y podstawowej i rozpocz¹³
naukê w gimnazjum. Po wojnie rodzina
powróci³a do Grodziska Wielkopolskiego, za Wies³aw wyjecha³ do Zielonej
Góry, gdzie zda³ w 1950 roku maturê.
Zamierza³ studiowaæ na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Gdañskiej.
Mimo dobrych ocen na wiadectwie maturalnym nie zosta³ z nieznanych powodów dopuszczony do egzaminu wstêpnego. Powody te nie s¹ tak ca³kowicie nieznane  jeden z moich kolegów nie móg³
kontynuowaæ studiów na Politechnice
Lwowskiej ze wzglêdu na nieb³agonadio¿ne nazwisko Trocki. W ten sposób
który z czujnych funkcjonariuszy wp³yn¹³ w sposób zasadniczy na los m³odego
Wies³awa, który zamiast zg³êbiaæ arkana
elektrycznoci zg³osi³ siê do pracy w Oddziale Planowania Zabudowy Miasta
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Meczet Sidi Brahim (El Ateuf) . Widok z zachodu

Pod Jego kierunkiem wykonano ponad 100 prac magisterskich, a tak¿e ponad 40 prac koñcowych na studiach podyplomowych. By³ promotorem 19 rozpraw doktorskich. Recenzowa³ kilkadziesi¹t prac doktorskich i habilitacyjnych dla rad wydzia³ów Politechnik:
Gdañskiej, Krakowskiej, £ódzkiej, Poznañskiej, Szczeciñskiej, Warszawskiej
i Wroc³awskiej, recenzowa³ szereg wniosków o nadanie tytu³u naukowego profesora, jest autorem licznych recenzji wydawniczych. Jego dzia³alnoæ naukowa
jest rozleg³a; obejmuje ona podstawowe
problemy urbanistyki, interesuj¹ce z
punktu widzenia teorii, a równoczenie
wa¿ne dla praktyki, dotycz¹ce przede
wszystkim:
l
skali cz³owieka w kszta³towaniu struktur miejskich, której wyznacznikiem s¹
m.in. w³aciwoci i wymagania przestrzenne ruchu pieszego, maj¹cej
wp³yw na wymiarowanie miasta;
l
lokalizacji i kszta³towania struktur
mieszkaniowych w miastach;
l
metodologii rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych i zdegradowanych
zespo³ów urbanistycznych oraz odbudowy zniszczonych miast historycznych;
l
restytucji ³adu przestrzennego miast ze
specjalnym uwzglêdnieniem Polski
Pó³nocnej;
l
rozwijania teoretycznej koncepcji
traktowania miast jako antropogenicznego systemu kulturowego, u³atwia-

j¹cej pog³êbienie rozpoznania procesów kszta³towania i funkcjonowania
miasta.
Warte podkrelenia jest znaczenie modelowych prac prof. Andersa, odnosz¹cych siê do wymiarowania aglomeracji
miejskich i ich czêci na bazie skali czasoprzestrzennej cz³owieka (m.in. Studium przestrzenne wariantowych mo¿liwoci kierunkowego rozwoju Bydgoszczy
jako czêci aglomeracji (1972), Problemy rejonów o walorach kulturowych w
procesie urbanizacji przestrzennej po³u-
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dniowego pasa aglomeracji gdañskiej
(1980) i Koncepcja Nadmorskiego Obszaru Metropolitalnego Gdañska (1993)).
Prof. Andersa nie frapowa³y abstrakcyjne rozwa¿ania maj¹ce s³abe odniesienia
do prawdziwych, czêsto dotkliwych problemów obci¹¿aj¹cych miasta. Tote¿ teoretyczne za³o¿enia modeli wspó³czesnych
struktur urbanistycznych podlega³y z regu³y weryfikacji w koncepcjach realnych
zespo³ów urbanistycznych, jak np. powszechnie aprobowane osiedle Ma³e
Przymorze w Gdañsku  Oliwie (19591964), dobrze funkcjonuj¹ce osiedla Rubinkowo w Toruniu (1968), Pi¹tkowo w
Poznaniu (1973), w Lubinie (1975) i wiele innych. Specjalnej uwagi godne s¹ nowatorskie studia i projekty Jubilata odnosz¹ce siê do odbudowy, rewaloryzacji i
modernizacji zabytkowych zespo³ów
urbanistycznych Polski Pó³nocnej, jak
m.in. Stare Miasto w Elbl¹gu (19741978), wschodnia czêæ ródmiecia Elbl¹ga (1986-1995), studia nad podstawami przebudowy i modernizacji starych
ródmiejskich zespo³ów mieszkaniowych
miast du¿ych (Gdañsk, Bydgoszcz, Toruñ,
Szczecin), zakoñczone szczegó³owymi
badaniami nad przekszta³ceniami modernizacyjnymi pó³nocnego Wrzeszcza
(1971-1975 i 1978-1979), studia przekszta³ceñ ródmiecia Sopotu (1976-1981
i 1985-1986), Grudzi¹dza (1978-1980),
Wyspy Spichrzów w Gdañsku (1991),
struktur ródmiejskich Gdyni (1991), Koszalina (1992) i Malborka (1992). Prof.

Organiczne w swym wyrazie rzebiarskim formy nisz i belkowania we wnêtrzu meczetu Ammi
Said (Ghardaia)
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Jedziec pustyni saharyjskiej na swym wielb³¹dzie, w rejonie Gór Hoggar

Anders nie ogranicza siê jednak w swych
pracach naukowych i projektowych do obszaru Polski Pó³nocnej. Opracowa³ studialne propozycje dotycz¹ce uwzglêdniaj¹cego walory historyczne i plastyczne
przekszta³cenia ródmiecia Królewca
(1994). Godne uwagi s¹ studia zabytkowych zespo³ów Doliny MZab (19771983), Oranu i Sidi-Bel-Abbes (19831985) w Algierii.
Sporód publikacji dotycz¹cych tej
problematyki trzeba wymieniæ przede
wszystkim monografiê W. Andersa
Przywracanie ³adu przestrzennego zabytkowego miasta na przyk³adzie Starego Miasta w Elbl¹gu (1994-1995) oraz
studia Zarys koncepcji miast jako systemu antropogenicznego oraz proekologicznych zasad jego kszta³towania
(1991) i Zarys metody planowania miast
uwzglêdniaj¹cej cele i kryteria ekologiczne (1991), a tak¿e Teoretyczne modele przestrzenne Gdañskiego Obszaru
Metropolitalnego (1995). Prof. Anders
jest wspó³autorem opracowania
Gdañsk. G³ówne Miasto, Op³yw Mot³awy oraz Twierdza Wis³oujcie. Dobro
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kultury Rzeczpospolitej Polskiej proponowane do wpisu na listê wiatowego
dziedzictwa UNESCO (1997). Jubilat, w
kolejnych latach, podj¹³ m.in. studia nad
strefami nadwodnymi Gdañska wa¿nymi dla rozwoju funkcji turystycznych w
ramach Projektu Waterfront Urban Development (WUD)  INTERREGE IIC/
Phare (1999-2000). Aktywnie uczestniczy³ w kszta³towaniu za³o¿eñ rozwojowych terenów osiedleñczych i uk³adu
komunikacyjnego Gdyni Zachód (2001).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nasz Jubilat, niezale¿nie od dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej, prowadzi równie¿ w ró¿nych
formach doæ o¿ywion¹ popularyzacjê
wa¿nych spo³ecznie problemów urbanistyki. Mi³onik i znawca sztuki, w licznych studiach nad strukturami osadniczymi swój rozbudowany warsztat naukowy i projektowy dodatkowo wzbogaca rysunkiem i malarstwem architektonicznym, niestety coraz rzadziej spotykanym w komputeryzuj¹cej siê praktyce zawodowej architekta.
Prof. Anders od niemal pó³wiecza
mimo bardzo intensywnej pracy naukowej, dydaktycznej i twórczej, nie uchyla
siê od spo³ecznego dzia³ania w krajowych
i miêdzynarodowych instytucjach i stowarzyszeniach naukowych i twórczych, jak

Gdañskie Towarzystwo Naukowe (GTN),
Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SARP), Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, Komisja Kszta³towania Przestrzeni Polski Pó³nocnej PAN, Komitet
Badañ Naukowych (KBN), European Association for Architectural Education
(EAAE) i inne. W instytucjach tych Jubilat pe³ni³ i pe³ni nadal spo³ecznie ró¿ne
funkcje. Za owocn¹ dzia³alnoæ naukow¹,
zawodow¹ i spo³eczn¹ prof. Wies³aw Anders uzyska³ 9 nagród resortowych, ponad 40 nagród Rektora Politechniki Gdañskiej, 15 nagród konkursowych SARP, a
ponadto m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i
szereg odznaczeñ honorowych.
Talenty, energia, inwencja i wytrwa³oæ
Jubilata po³¹czone z Jego altruizmem pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e jeszcze d³ugo bêdzie On
te swoje cechy wykorzystywa³ pro publico bono.
Wies³aw Gruszkowski
Wydzia³ Architektury
Rysunki pochodz¹ z teki pt.: Miasta
saharyjskie w Dolinie MZab  wiatowe
dziedzictwo kultury  Wies³aw Anders,
Gdañsk, 2002.

Studnia z basenami, kaskadami, uk³adem rowów i rowków z ró¿nymi zastawkami rozprowadza
wodê po ogrodach palmerii w Dolinie MZab na Saharze
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70-lecie urodzin
Profesora Bohdana Kozerskiego

P

rof. B. Kozerski urodzi³ siê 18.11.1932 r.
w Osinach pow. Brzeziny. Studiowa³ na
Politechnice Gdañskiej na Wydziale Budownictwa Wodnego. Dyplom mgr. in¿. uzyska³
w 1958 r. w specjalnoci hydrogeologia. Stopieñ doktora nauk przyrodniczych, uzyska³
w roku 1965, a stopieñ doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w roku 1971. Oba
stopnie naukowe zosta³y Mu nadane przez
Uniwersytet Warszawski. Tytu³ profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w roku 1987, za tytu³ profesora zwyczajnego  w 1993 r.
Profesor B. Kozerski pracê naukowo-dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w Politechnice Gdañskiej
w 1954 r. na stanowisku zastêpcy asystenta i
asystenta. W 1958 r. przenosi siê na Uniwersytet Warszawski. Tam kolejno awansuje na
starszego asystenta i adiunkta. W 1972 r. otrzymuje propozycjê przeniesienia siê do Politechniki Gdañskiej na stanowisko docenta na Wydziale Hydrotechniki  obecnym Wydziale Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska.
Obejmuje kierownictwo katedr¹, która przekszta³ci³a siê w obecn¹ Katedrê Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej.
Profesor B. Kozerski jest uznanym specjalist¹ w zakresie hydrogeologii. Jego prace
doktorska i habilitacyjna oraz inne publikacje powiêcone s¹ w³aciwociom hydrogeologicznym ska³. Spotka³y siê one z zainteresowaniem i by³y cytowane w literaturze krajowej i zagranicznej, a ustalone empiryczne
zale¿noci wykorzystywane s¹ w praktyce.
Podczas trzydziestoletniej pracy na Politechnice Gdañskiej zajmowa³ siê g³ównie badaniami warunków wystêpowania i ochrony wód podziemnych regionu gdañskiego.
Badania te doprowadzi³y do ustalenia zasobów piêtra kredowego, a póniej czwartorzêdowego w Gdañsku. Te zagadnienia zosta³y przedstawione w szeregu publikacji i
prezentowane by³y na konferencjach miêdzynarodowych.
Du¿¹ uwagê powiêci³ hydrogeologii ¯u³aw. Zasadnicze znaczenie ma tu wykazanie,
¿e zasolenie wód podziemnych czwartorzêdu w delcie Wis³y jest g³ównie pochodzenia
reliktowego, a nie intruzywnego, jak dot¹d
uwa¿ano.
W latach 1985 -1990 wraz ze wspó³pracownikami prowadzi³ badania, których wyniki by³y podstaw¹ opracowania Mapy obszarów g³ównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagaj¹cych szczególnej
ochrony. Obok przygotowania materia³ów

wyjciowych z regionu gdañskiego Prof. B.
Kozerski by³ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego Mapy.
Inne prace Profesora dotycz¹ hydrogeologii wybrze¿a; szczególnie du¿o uwagi powiêcono w nich zasoleniu wód podziemnych strefy brzegowej morza. Wyniki badañ referuje
na cyklicznych miêdzynarodowych seminariach pod nazw¹ Salt Water Intrusion Meetings. Jedno z seminariów odby³o siê w
Gdañsku, a jego organizatorem by³ Profesor.
Badania Prof. B. Kozerskiego s¹ kontynuowane przez Jego doktorantów. By³ promotorem czterech rozpraw doktorskich, a ponadto w Jego zespole naukowym zosta³y obronione dwie habilitacje.
Profesor B. Kozerski recenzowa³ 14 prac
doktorskich i 7 prac habilitacyjnych. Ponadto wykona³ 4 opinie o przewodach habilitacyjnych dla Centralnej Komisji. Opracowa³
te¿ 11 opinii w postêpowaniu o nadanie tytu³u naukowego profesora i stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. Wykona³ równie¿ 3 opinie w sprawie nadania tytu³u profesora dla Centralnej Komisji.
Du¿¹ wagê Prof. B. Kozerski przywi¹zuje
do zajêæ dydaktycznych. G³ównym przedmiotem wyk³adowym Profesora jest hydrogeologia dla studentów Wydzia³u Budownictwa
Wodnego i In¿ynierii rodowiska. Jest doskona³ym wyk³adowc¹, przy tym lubianym przez
studentów. To oni niejednokrotnie proponowali Profesora do nagrody Rektora PG. Na
podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e Profesor jest
wspó³autorem IV wydania podrêcznika prof.
Zdzis³awa Pazdro Hydrogeologia ogólna,
który ukaza³ siê w roku 1990. Jest to jedyne
dzie³o w jêzyku polskim o tym zakresie i na
poziomie akademickim.
Prof. B. Kozerski bierze aktywny udzia³
w konferencjach miêdzynarodowych. Referuje wyniki swoich badañ, przewodniczy obradom i jest cz³onkiem komitetów nauko-

wych. Ma liczne kontakty z uczelniami zagranicznymi. Wyje¿d¿a³ wielokrotnie jako
visiting professor z referatami do Szwecji,
Niemiec i W³och.
Do najwa¿niejszych etapów dzia³alnoci
organizacyjnej Profesora nale¿y zaliczyæ: kierownictwo Zak³adem i Katedr¹ od 1972 r.,
stanowisko dyrektora Instytutu Hydrotechniki w latach 1975-78, dziekana Wydzia³u Hydrotechniki w latach 1981-84 oraz piastowanie stanowiska prorektora ds. kszta³cenia Politechniki Gdañskiej w latach 1987-90.
Poza Politechnik¹ Profesor nale¿y do Komitetu Nauk Geologicznych PAN. W latach
1988-94 przewodniczy³ Komisji Hydrogeologicznej tego¿ Komitetu. Od wielu lat nale¿y
do Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologii, w której w latach 1988-94 przewodniczy³
Polskiemu Komitetowi Narodowemu. Od
1973 r. przewodniczy Oddzia³owi Gdañskiemu Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
W uznaniu zas³ug dla Towarzystwa, w 2002
r. zostaje honorowym cz³onkiem PTG. Jest
wiceprzewodnicz¹cym Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministerstwie
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa. W latach 1989 -99 by³ cz³onkiem
Scientific Committe of the Salt Water Intrusion Meetings.
Profesor B. Kozerski by³ przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego 61. i 73. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w
Gdañsku w 1991 i 2002 r., organizatorem seminarium Geology and Environment w
Gdañsku w 1988 r. oraz przewodnicz¹cym
Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiego
seminarium Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii w roku 1988 i 2003.
Profesor B. Kozerski jest uczniem geologa i hydrogeologa prof. Zdzis³awa Pazdro,
pierwszego kierownika Katedry Geologii Politechniki Gdañskiej. Inny hydrogeolog, prof.
Antoni Kleczkowski z AGH w Krakowie 
nawi¹zuj¹c do wybitnej sylwetki prof. Z. Pazdro  pisze, ¿e Profesor Bohdan Kozerski 
cytujê: ...doskonale kontynuuje rozwój bardzo eleganckiego, zrównowa¿onego nurtu hydrogeologii, który czerpi¹c z przesz³oci z
ca³ym jej poszanowaniem, nie zaniedbuje niczego nowego, co mo¿e byæ przydatne i po¿yteczne w rozwoju badawczym.
Wies³aw Subotowicz
Wydzia³ Budownictwa Wodnego
i In¿ynierii rodowiska
Nr 2/2003
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Nagroda im. Profesora Romualda Szczêsnego

W

ubieg³ym roku odby³ siê pierwszy
konkurs prac dyplomowych o doroczn¹ Nagrodê im. Profesora Romualda
Szczêsnego, ustanowion¹ przez miasto
Gdynia za najlepsz¹ pracê dyplomow¹
wykonan¹ w Politechnice Gdañskiej w zakresie nowoczesnych technologii. Na konkurs zg³oszono 5 prac dyplomowych; do
Nagrody kandydowali:
1) mgr in¿. Wojciech Galuba, autor pracy
dyplomowej pt.: Inteligentne wyszukiwanie informacji w INTERNECIE, wykonanej pod opiek¹ prof. dr. hab. in¿.
Henryka Krawczyka,
2) mgr in¿. Krystyna Gogulska, autorka
pracy dyplomowej pt.: Charakterystyka oleju z nasion ¿mijowca zwyczajnego (Echum vulgaris), wykonanej pod
opiek¹ dr. hab. in¿. Andrzeja Sto³yhwy, prof. nadzw. PG,
3) mgr in¿. Grzegorz Kabaciñski, autor
pracy dyplomowej pt.: Sterowanie manipulatorami ssawkowymi z wykorzystaniem sterowników programowalnych, wykonanej pod opiek¹ dr. in¿.
Ryszarda Arendta,
4) mgr in¿. Krzysztof Piskorz, autor pracy dyplomowej pt.: Adaptacyjne sterowanie obiektami ci¹g³ymi metod¹ czasu ci¹g³ego, wykonanej pod opiek¹ dr.
hab. in¿. Zdzis³awa Kowalczuka, prof.
nadzw. PG,
5) mgr in¿. Jaros³aw Sadowski, autor pracy dyplomowej pt.: System lokalizacji

Fot. 2
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pojazdów, wykonanej pod opiek¹ dr.
in¿. Gra¿yny Perskiej.
Kapitu³a Nagrody w sk³adzie:
1) prof. dr hab. in¿. Pawe³ Zimny
 przewodnicz¹cy,
2) prof. dr hab. in¿. Andrzej Grono
 sekretarz,
3) prof. dr hab. in¿. Marek Kubale
 cz³onek,
4) prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Sikorski
 cz³onek,
5) dr hab. in¿. Mieczys³aw Ronkowski,
prof. nadzw. PG  cz³onek,
6) dr in¿. arch. Marek Stêpa, wiceprezydent Miasta Gdyni  obserwator,
po zapoznaniu siê z pracami dyplomowymi oraz po wys³uchaniu autorskich prezentacji, postanowi³a nominowaæ do Nagrody wszystkie zg³oszone na konkurs
prace, uznaj¹c niezwykle wysoki poziom
merytoryczny oraz edytorski tych prac.
Jednoczenie w g³osowaniu tajnym wyró¿niono pracê pani mgr in¿. Krystyny
Gogulskiej, za któr¹ Prezydent Miasta
Gdyni, dr Wojciech Szczurek, przyzna³ Jej
Nagrodê im. Profesora Romualda Szczêsnego (fot. 2). Nagroda zosta³a wrêczona
przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni Pana
dr. in¿. arch. Marka Stêpê oraz Wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Miasta Gdyni Pani¹
mec. Jolantê Roszczynialsk¹ na rodowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2002/2003 w Uczelniach Wy¿szych
Trójmiasta, która odby³a siê w dniu 1 pa-

dziernika 2002 roku w Pañstwowej Operze Ba³tyckiej w Gdañsku-Wrzeszczu, tak¿e z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Muzyki (fot. 1). Prezentacjê prac dyplomowych nominowanych do nagrody urz¹dzono w hallu Gmachu G³ównego Politechniki Gdañskiej oraz w Urzêdzie Miasta Gdyni.
Maj¹c na wzglêdzie:
l
potrzebê zachowania pamiêci Profesora Romualda Szczêsnego, który odszed³ od nas na zawsze w pe³ni si³ twórczych, pe³ni¹c funkcjê Dziekana Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki,
l
promocjê prê¿nie rozwijaj¹cego siê
miasta Gdyni, które otrzyma³o tegoroczn¹ Nagrodê Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przyznawan¹ jednemu miastu na naszym kontynencie,
l
a nade wszystko promocjê dobrych, realizowanych przed regulaminowym
terminem prac dyplomowych, których
autorzy podejmuj¹ ciekaw¹ i po¿yteczn¹ tematykê w zakresie nowoczesnych
technologii,
ju¿ teraz szczerze zachêcam do udzia³u w
kolejnych edycjach konkursu. Przy sposobnoci za³¹czam regulamin Nagrody.
Andrzej Grono
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
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Maj¹c na wzglêdzie szczególne zas³ugi dla nauki i gospodarki Wybrze¿a
przedwczenie zmar³ego, zas³u¿onego dla Gdyni Romualda Szczêsnego,
profesora Politechniki Gdañskiej,
miasto Gdynia ustanawia doroczn¹ Nagrodê im. Profesora Romualda Szczêsnego
za najlepsz¹ pracê dyplomow¹ wykonan¹ w Politechnice Gdañskiej
w zakresie nowoczesnych technologii.
Regulamin Nagrody
1. Nagrodê przyznaje Prezydent Miasta
Gdyni, sporód prac nominowanych
przez Kapitu³ê Nagrody.
2. Kapitu³ê Nagrody powo³uje Prezydent
Miasta Gdyni, mianuj¹c na sta³e:
l
Przewodnicz¹cego Kapitu³y, którym
jest dziekan Wydzia³u Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Gdañskiej 
Wydzia³u, na którym pracowa³ zmar³y
profesor Romuald Szczêsny,
l
Sekretarza Kapitu³y, którym jest wskazany przez dziekana Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki profesor tego
Wydzia³u.
3. Rektor Politechniki Gdañskiej, na
okres jednego roku, uzupe³nia sta³y
sk³ad Kapitu³y, mianuj¹c cz³onków
Kapitu³y sporód profesorów wskazanych przez dziekanów wydzia³ów Politechniki Gdañskiej, których absolwenci kandyduj¹ do Nagrody.
4. W pracach Kapitu³y  w charakterze
obserwatora  bierze udzia³ przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni.
5. Do Nagrody mog¹ byæ nominowane
prace dyplomowe, które:
l
zosta³y obronione w regulaminowym
terminie, jednak nie póniej ni¿ do 15
lipca,
l
zosta³y ocenione na co najmniej bardzo dobrze,
l
zawieraj¹ wysoki stopieñ innowacyjnoci w dziedzinach, w których s¹ tworzone nowoczesne technologie, a w
szczególnoci w zakresie:
 automatyki i robotyki,
 biotechnologii,
 elektroniki,
 energoelektroniki,
 informatyki,
 niekonwencjonalnych róde³ energii,
 ochrony rodowiska.
6. Cz³onkami Kapitu³y nie mog¹ byæ
opiekunowie prac dyplomowych nominowanych do Nagrody.
7. Procedura postêpowania kwalifikacyjnego:
l
w terminie do 15 czerwca Sekretarz
Kapitu³y zwraca siê do dziekanów z
prob¹ o nadsy³anie do 20 lipca wniosków zawieraj¹cych uzasadnienia i

opinie dotycz¹ce prac dyplomowych
oraz nazwiska proponowanych kandydatów na cz³onków Kapitu³y;
l
w terminie do 25 lipca Rektor Politechniki Gdañskiej mianuje cz³onków Kapitu³y;
l
na pierwszy poniedzia³ek wrzenia wyznacza siê posiedzenie Kapitu³y, w celu
wy³onienia prac nominowanych do
Nagrody. Pierwsza czêæ posiedzenia
jest publiczna. Na tym posiedzeniu
kandydaci prezentuj¹ swoje prace z
wykorzystaniem nowoczesnych rodków przekazu. Podczas drugiej, niejawnej czêci posiedzenia, Kapitu³a nominuje do nagrody najwy¿ej 5 prac;
l
zebranie zwo³uje Przewodnicz¹cy Kapitu³y, zawiadamiaj¹c wszystkie zainteresowane osoby z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Decyzje
Kapitu³y s¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym i zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów; w przypadku równej liczby g³osów za i przeciw, decyduje g³os
Przewodnicz¹cego Kapitu³y;
l
w terminie do 15 wrzenia nominowane prace s¹ przedstawiane Prezydentowi Miasta Gdyni.
8. Decyzjê o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w terminie do 25 wrzenia. Wród prac dyplomowych równorzêdnych merytorycznie s¹ preferowane prace bardziej wpisuj¹ce siê w dzia³ania Gdyni, realizowane w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii. Autor (autorzy) pracy wyró¿nionej otrzymuje (otrzymuj¹)
nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci 3.000
z³otych oraz dyplom. Autorzy prac
nominowanych otrzymuj¹ dyplomy.
9. Nagrodê wrêcza Prezydent Miasta
Gdyni lub upowa¿niony przez Prezydenta przedstawiciel na Inauguracji
Roku Akademickiego w Politechnice
Gdañskiej.
10.Prace nominowane do Nagrody  ze
wskazaniem pracy wyró¿nionej  s¹
prezentowane na odpowiednich planszach w Urzêdzie Miasta Gdyni oraz
w Politechnice Gdañskiej. Miejsca i
czas tych prezentacji okrelaj¹ kierownicy wymienionych jednostek.
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POMÓ¯MY
BOGDANOWI!!!
Ko³o Parlamentarzysty Stowarzyszenia Absolwentów PG apeluje
o pomoc w leczeniu BOGDANA
KASPRZYCKIEGO, absolwenta
naszej Alma Mater, którego dzia³alnoæ podczas studenckiego parlamentowania zas³uguje na najwy¿sze
uznanie.
Bogdana zmog³a ciê¿ka choroba.
Ju¿ ponad trzy lata jego domem jest
pokój w Wojewódzkim Szpitalu Zakanym w Gdañsku. Potrzebna jest
pomoc ludzi dobrej woli. Poprzednia akcja, przeprowadzana w latach
1999-2000 wród cz³onków Ko³a
Parlamentarzysty SAPG, zaowocowa³a zebraniem rodków finansowych, dziêki którym mo¿na by³o kupiæ aparaturê medyczn¹ (w tym respirator z urz¹dzeniami peryferyjnymi i lampê bioptronow¹), a tak¿e pokryæ ponadstandardowe koszty hospitalizowania.
Koszt miesiêcznego pobytu Bogdana przekracza znacznie kwotê
10 000 z³ i z uwagi na znan¹ sytuacjê finansow¹ s³u¿by zdrowia konieczna jest nasza pomoc.

Konta, na które mo¿na
wp³acaæ darowizny:
l

l

konto prywatne Bogdan Kasprzycki BRE BANK SA O/
Gdañsk 11401065-01-315358PLNCURR1 z adnotacj¹: Darowizna
konto Fundacji Jolanty Kwaniewskiej Porozumienie bez
barier ul. Krakowskie Przedmiecie 48/50 00-071 Warszawa
Bank Handlowy SA I Oddzia³
Warszawa 10301016-03474000
z adnotacj¹ Na leczenie Bogdana Kasprzyckiego

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
od Ryszarda Markowskiego z Techno-Service, tel.: (58) 34 04 201
e-mail:
r.markowski@technoservice.com.pl

Nr 2/2003

10

PISMO PG

Prof. dr hab. in¿. Micha³ MROZOWSKI, prof. zw. PG
z Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdañska
im. Jana Heweliusza za 2002 r.
w kategorii nauk cis³ych i przyrodniczych

Z

godnie z dewiz¹ Czyny, nie s³owa,
niech wiadcz¹ o dokonaniach tego
gdañskiego astronoma, uczonego, po raz
15. wrêczono Nagrody Naukowe Miasta
Gdañska im. Jana Heweliusza. Za rok
2002 nagrodê otrzymali: prof. dr hab.
Edmund Kotarski (UG), w kategorii nauk
humanistycznych, i prof. dr hab. in¿.. Micha³ Mrozowski (PG), w kategorii nauk
cis³ych i przyrodniczych. Uroczystoæ
wrêczenia nagród odby³a siê 28 stycznia
2003 r. w Wielkiej Sali Wety Ratusza
G³ównego Miasta w Gdañsku.
W poprzednich edycjach Nagrodê tê
otrzymali nastêpuj¹cy profesorowie PG:
prof. dr in¿. Edward Borowski (za rok
1988), prof. dr hab. in¿. Edmund Wittbrodt
(za rok 1997), prof. dr hab. in¿. Jacek
Namienik (za rok 2001).
Profesor M. Mrozowski zosta³ nagrodzony za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie teorii elektromagnetyzmu i elektrodynamiki obliczeniowej, a zw³aszcza za
opracowanie metod automatycznego projektowania urz¹dzeñ dla telefonii komórkowej i systemów bezprzewodowego dostêpu do Internetu.

Profesor M. Mrozowski ma 43 lata,
elektronik, pracuje w Katedrze Techniki
Mikrofalowej i Telekomunikacji Optycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej. Kolejne stopnie naukowe: doktora
nauk technicznych (1990), a nastêpnie
doktora habilitowanego w zakresie elektroniki (1994) uzyska³ na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdañskiej. Tytu³ profesora nauk technicznych otrzyma³ w
Nr 2/2003

styczniu 2001 r. Na profesora zwyczajnego w Politechnice Gdañskiej zosta³ nominowany z dniem 1 stycznia 2003 r.
Profesor specjalizuje siê w technice mikrofalowej, a zw³aszcza w teorii pola elektromagnetycznego oraz elektrodynamice
obliczeniowej. W ramach badañ teoretycznych zajmuje siê wyjanianiem zjawisk
zwi¹zanych z obecnoci¹ pola elektromagnetycznego w ró¿nych sytuacjach, z jakimi spotykaj¹ siê konstruktorzy urz¹dzeñ
i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, medycznych oraz przemys³owych wysokiej czêstotliwoci. Drugi obszar jego badañ (elektrodynamika obliczeniowa) obejmuje opracowanie szybkich i
dok³adnych metod komputerowego projektowania uk³adów przeznaczonych dla
wspó³czesnych systemów telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostêpu do
Internetu, telekomunikacji radiowej, satelitarnej i radiolokacji.
Odby³ szereg sta¿y naukowych w ró¿nych krajach, m. in. w latach 1988-1989
przebywa³ na sta¿u naukowym w Londynie, a w roku 1996 na University of Victoria w Kanadzie w ramach Advanced Research Institute Fellowship. By³ wielokrotnie zapraszany do prezentacji wyników
swoich prac na uniwersytetach zagranicznych oraz w wiod¹cych laboratoriach badawczych USA i Niemiec. Jest autorem
dwóch monografii (1 w jêzyku angielskim)
i oko³o 120 publikacji, z czego ponad 50
ukaza³o siê w najwa¿niejszych zagranicznych czasopismach naukowych. Przewodniczy polskiemu oddzia³owi amerykañskiego stowarzyszenia in¿ynierów IEEE AES/
AP/MTT. W 1990 zosta³ wybrany na cz³onka Electromagnetics Academy, honorowej
instytucji dzia³aj¹cej przy s³ynnym Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (USA), skupiaj¹cej najbardziej znanych w wiecie i aktywnych badaczy zajmuj¹cych siê teori¹ pola elektromagnetycznego. Jest te¿ cz³onkiem miêdzynarodowego komitetu ekspertów do spraw komputerowego projektowania uk³adów elektronicznych wysokiej czêstotliwoci. Rezultaty badañ profesora Mrozowskiego wykorzystywane s¹ m.in. przez firmy prze-

mys³owe ze Szwajcarii, Izraela, Szwecji,
Wielkiej Brytanii oraz Polski.
Za swoje osi¹gniêcia badawcze uzyska³
wiele nagród i wyró¿nieñ, m.in.: nagrodê
zespo³ow¹ Sekretarza Naukowego PAN
(1987), nagrodê zespo³ow¹ Ministra Edukacji Narodowej (1990), dwukrotnie nagrodê indywidualn¹ Prezesa Rady Ministrów (1995, 1998), subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
(2001). Wypromowa³ 6 doktorów (5 prac
wyró¿nionych, jedna nagrodzona Nagrod¹ Premiera), obecnie kieruje prac¹ 7 doktorantów. Dyplomanci prof. Mrozowskiego s¹ zwyciêzcami czterech kolejnych
edycji konkursów na najlepsze w kraju
prace magisterskie z dziedziny mikrofal.
Biuro Rektora.
Opracowano na podstawie informacji
otrzymanych z Katedry Techniki
Mikrofalowej i Telekomunikacji
Optycznej WETI PG

Z t A k i p oe zj i

Kocham ciê ¿ycie...
Kocham ciê, kocham ¿ycie,
Rankiem kocham i z wieczora,
A¿ pisaæ nieprzyzwoicie,
¯e ka¿da dobra jest pora.
Kocham ciê, kocham ¿ycie,
Przy mleku i przy kawie,
Kocham ciê nale¿ycie,
W snach moich i na jawie.
Kocham ciê, kocham ¿ycie,
W ciekaw¹ wtopiony lekturê,
A nawet gdy pijê skrycie,
Gdzie wyskokow¹ miksturê.
Kocham ciê, kocham ¿ycie,
Zim¹ mron¹ i wiosn¹,
Kiedy barwami obficie,
Malujesz przysz³oæ radosn¹.
Kocham ciê, kocham ¿ycie,
Sercem ca³ym i dusz¹,
Po nocach nie p³aczê, nie szlocham,
Radoci twe piêknie kusz¹.
Kocham ciê ¿ycie  po prostu,
Pomiêdzy ziemi¹ a niebem,
Zanim skorzystam z mostu,
Do miejsca z innym chlebem.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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Ogólnopolska Sieæ Biur Karier

B

iura Karier (Careers Services) jako
jednostki organizacyjne wy¿szych
uczelni ju¿ od kilkudziesiêciu lat, w pojedynczych przypadkach od ponad stu lat, istniej¹ w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.
W wiêkszoci krajów Europy Zachodniej i
kilku Europy rodkowej (Polska, Rumunia
i Wêgry) powsta³y w latach dziewiêædziesi¹tych. Liczebny rozwój tych instytucji
zwi¹zany jest cile z funkcjonowaniem
uczelni wy¿szych w warunkach gospodarki
rynkowej, w szczególnoci za ze sposobem
pozyskiwania funduszy na ich dzia³alnoæ.
Biura Karier wiadcz¹ us³ugi w zakresie wyboru drogi zawodowej dla osób z wy¿szym
wykszta³ceniem. Do zadañ tego typu placówek nale¿y poradnictwo zawodowe, gromadzenie ofert pracy, informacji o zawodach,
pracodawcach i sytuacji na rynku pracy. Z
ich pomocy korzystaj¹ przede wszystkim:
l
studenci i absolwenci, którzy chc¹ uzyskaæ poradê zawodow¹ i informacjê o
rynku pracy,
l
pracodawcy poszukuj¹cy najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki i wolne miejsca pracy,
l
wy¿sze uczelnie weryfikuj¹ce strukturê i
programy kszta³cenia dziêki danym uzyskiwanym za porednictwem Biur Karier.
Biura Karier maj¹ w wiêkszoci podobny zakres i cele dzia³ania. Ich celem jest stymulowanie aktywnoci m³odych, zmierzaj¹cych do zdobywania interesuj¹cej pracy.
St¹d podstawowym zadaniem pracowników Biur Karier jest uwiadomienie poszukuj¹cym pracy, ¿e szukanie pracy te¿ jest
prac¹. Nikt nie wykona jej lepiej, staranniej
i z wiêkszym zaanga¿owaniem ni¿ sam zainteresowany. Natomiast zadaniem pracowników Biur Karier jest pomoc w zwiêkszaniu skutecznoci tych poszukiwañ.
Pierwsze Biuro powsta³o w Polsce w
1993 roku. Jest to Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Biuro to
uczestniczy³o w projekcie zak³adania sieci
Biur Karier na polskich uczelniach, realizowanym w ramach Tempus Phare Complementary Meausures Grant 1996/1997.
W latach nastêpnych powstawa³y kolejne
Biura. W 1998 dziewiêæ najd³u¿ej dzia³aj¹cych Biur Karier stowarzyszy³o siê w Konwent Za³o¿ycieli Ogólnopolskiej Sieci Biur

Karier. Zadaniem Konwentu jest miêdzy innymi pomoc w organizacji nowych Biur, czuwanie nad utrzymaniem wysokich standardów us³ug wiadczonych przez Biura bêd¹ce
cz³onkami sieci, popularyzacja form zawodowych promocji studentów, a tak¿e sta³e wypracowanie skutecznych metod pomocy absolwentom w zakresie pozyskiwania pracy.
W sk³ad Konwentu Za³o¿ycielskiego Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier wchodz¹:
l
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
l
Biuro Karier Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie,
l
Biuro Karier Akademii Ekonomicznej w
Katowicach,
l
Biuro Karier Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
l
Biuro Karier Politechniki wiêtokrzyskiej
w Kielcach ,
l
Biuro Karier Politechniki Krakowskiej w
Krakowie ,
l
Biuro Karier Politechniki l¹skiej w Gliwicach,
l
Biuro Karier Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu,
l
Biuro Karier Uniwersytetu Wroc³awskiego i Politechniki Wroc³awskiej we Wroc³awiu.
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Biura Karier zrzeszone w Ogólnopolskiej
Sieci Biur Karier zobowi¹zane s¹ do:
l
promocji idei Biur Karier,
l
wymiany informacji, kontaktów i przyjacielskiej wspó³pracy z innymi Biurami
nale¿¹cymi do OSBK ,
l
uczestniczenia w spotkaniach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier,
l
dostarczania 4 razy w roku materia³ów do
Biuletynu OSBK.
Na terenie naszego województwa istniej¹ trzy Biura Karier. S¹ to:
l

l

l

Biuro Karier Studenckich
Politechniki Gdañskiej
80-952 Gdañsk, ul. Narutowicza 11/12,
Gmach G³ówny B, pokój 401,
tel/fax: (58) 347 28 84
e-mail: biuro.karier@pg.gda.pl
www.biuro.karier.pg.gda.pl
Uniwersytet Gdañski  Biuro Karier
80-952 Gdañsk, ul. Grunwaldzka 238a,
Budynek KKNJO UG
tel.(58) 344 55 76, 344 44 35
www.biurokarier.univ.gda.pl
Biuro Karier Wy¿szej Szko³y
Bankowej w Gdañsku
80-822 Gdañsk, ul. Rzenicka 54/56,
pokój 238, tel./fax: (58) 320 33 74
e-mail: praktyki@wsb.gda.pl
www.wsb.gda.pl

Do otwarcia swoich Biur przygotowuBiura przystêpuj¹ce do OSBK musz¹ j¹ siê Akademia Morska w Gdyni oraz
spe³niaæ okrelone standardy, takie jak:
Akademia Wychowania Fizycznego i
l
prowadzenie doradztwa zawodowego (in- Sportu w Gdañsku.
dywidualnego i grupowego),
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
l
dostarczanie informacji o rynku pracy i w grudniu 2002 r. przyzna³o 135 grantów na
mo¿liwociach podnoszenia kwalifikacji rozwój Biur Karier. Komisja konkursowa
zawodowych,
rozpatrzy³a 201 wniosków nades³anych
l
zbieranie, klasyfikowanie i udostêpnianie przez wy¿sze uczelnie, organizacje dzia³aofert pracy, sta¿y i praktyk zawodowych, j¹ce na rzecz aktywizacji absolwentów szkó³
l
prowadzenie bazy danych
studentów zg³aszaj¹cych siê
w celu znalezienia pracy,
l
nawi¹zywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
l
promowanie idei Biur Karier i przyczynianie siê do
powo³ywania Biur przy innych uczelniach,
l
zatrudnianie pracowników
etatowych,
l
dysponowanie sta³ym, wydzielonym lokalem,
l
prowadzenie dzia³alnoci
minimum 3 miesi¹ce.
W informatorium Biura Karier Studenckich
Nr 2/2003
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wy¿szych i organizacje studenckie z ca³ej
Polski. Pozytywnie rozpatrzono 135 wniosków, na podstawie których komisja konkursowa przyzna³a granty o ³¹cznej wysokoci
3 535 580 z³. Po³owa wniosków (54,1 proc.),
na które przyznano granty, dotyczy³a utworzenia nowych Biur Karier.
Wród pozytywnie ocenionych i zaakceptowanych projektów znalaz³ siê równie¿
wniosek Biura Karier Studenckich Politechniki Gdañskiej. Projekt Biura Karier Studenckich naszej uczelni zosta³ oceniony bardzo wysoko i z ³¹czn¹ sum¹ punktów 88/
100 uzyska³ jeden z najwy¿szych grantów

w Polsce. Dotyczy³ on doposa¿enia w niezbêdny sprzêt oraz szkolenia kadry Biura
Karier Studenckich. Podstawowym celem
w ramach niniejszego projektu jest zorganizowanie pracy Biura Karier na Politechnice Gdañskiej, ukierunkowanego rynkowo
na efektywne wspomaganie poszukiwania
zatrudnienia przez absolwentów uczelni, a
tak¿e zacienienie wspó³pracy z przemys³em i organizacjami samorz¹dowymi w
tym zakresie.
Zespó³ Biura Karier Studenckich PG tworz¹ nastêpuj¹cy pracownicy:

l

l

l

kierownik Biura
 mgr Alina Szab³owska,
e-mail: aszablowska@pg.gda.pl
doradca studentów
 mgr Iwona Szteler,
e-mail: szteler@pg.gda.pl
doradca studentów
 mgr Justyna Cejrowska,
e-mail: cejrowska@pg.gda.pl
Justyna Cejrowska
Alina Szab³owska
Iwona Szteler
Biuro Karier Studenckich
fot. Maja Miloch

ASPECTS ENERGETIQUES DES TRANSMISSIONS HYDROSTSTIQUES

W

ostatnich dniach 2002 roku wydana
zosta³a w Politechnice Gdañskiej
monografia o du¿ym znaczeniu dla wiatowej mechaniki ASPECTS ENERGETIQUES DES TRANSMISSIONS HYDROSTASTIQUES (Aspekty energetyczne przek³adni hydrostatycznych). Autorem ksi¹¿ki, ujmuj¹cej w sposób nowatorski i kompleksowy problem sprawnoci energetycznej maszyn hydraulicznych, a napisanej w
jêzyku francuskim, jest pracownik naukowy Politechniki Gdañskiej, dr hab. in¿.
Zygmunt Paszota.
W ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci wiedza
teoretyczna o napêdach hydrostatycznych
rozwinê³a siê niezwykle ¿ywio³owo, znajduj¹c zastosowanie praktyczne we wszystkich niemal dzia³ach gospodarki: przemyle lotniczym (samoloty i rakiety), obrabiarkowym, ciê¿kich maszyn roboczych
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(koparki, dwigi, podnoniki, kombajny
rolnicze, ciê¿kie traktory i maszyny górnicze) oraz w okrêtownictwie (suwnice, ¿urawie, wci¹garki, rampy rufowe, furty statków np. typu ro-ro, pokrywy luków ³adowni i wiele innych). Zalety, które decyduj¹
o stosowaniu tych napêdów, to m.in. mniejsze gabaryty urz¹dzeñ w stosunku do uzyskiwanej mocy w porównaniu z np. silnikami elektrycznymi, czy te¿ mo¿liwoæ
precyzyjnego sterowania (do tysiêcznych
czêci milimetra) po³o¿eniem elementu
bêd¹cego obiektem oddzia³ywania. Nic
wiêc dziwnego, ¿e ta dziedzina wiedzy
zyska³a w ca³ym wiecie rangê odrêbnej
dyscypliny naukowej, co znajduje odzwierciedlenie w bogatym pimiennictwie naukowo-technicznym. Jednak¿e w zakresie
sprawnoci energetycznej uk³adów1) hydraulicznych, stanowi¹cej jedno z wa¿nych
kryteriów jakoci tych uk³adów, brak jest
kompleksowych opracowañ. Opublikowana w³anie praca profesora Paszoty wype³nia tê lukê i po raz pierwszy w krajowej i
miêdzynarodowej literaturze technicznej
opisuje i ujmuje w modelach matematycznych z³o¿one tajniki sprawnoci uk³adów
hydrostatycznych. Zawiera ona przy tym
wszelkie niezbêdne wiadomoci potrzebne do konstruowania i podnoszenia jakoci technicznej napêdów i uk³adów hydraulicznych nowej generacji.
Co ciekawe, ju¿ w po³owie lat 70., na
zamówienie Centrum Techniki Okrêtowej
w Gdañsku, opracowano w Politechnice
Gdañskiej wg koncepcji profesora Paszoty
energooszczêdny uk³ad napêdzaj¹cy, za
pomoc¹ jednego zespo³u pompowego, wiele urz¹dzeñ okrêtowych. W 1978 roku uk³ad
ten zosta³ opatentowany, niestety z powo-

du braku dewiz, tylko na obszarze Polski.
Zastosowane w nim rozwi¹zanie wykorzystali w 1981 roku Amerykanie w ciê¿kich
traktorach rolniczych. Obecnie uk³ad ten
pod nazw¹ load sensing jest stosowany
szeroko w wiatowej technice.
Opracowane na podstawie wyznaczonych przez profesora Paszotê zale¿noci
(modeli matematycznych) programy komputerowe umo¿liwiaj¹ okrelanie wp³ywu
wielu czynników na sprawnoæ energetyczn¹ uk³adów. Umo¿liwia to wykonanie symulacji zachowania siê ka¿dego z tych uk³adów w ca³ym zakresie jego pracy (tzn. okrelenie jego sprawnoci dla ka¿dego parametru pracy uk³adu i w ka¿dym momencie
pracy), a co za tym idzie pozwala zdecydowaæ o sposobie konstrukcji uk³adu, jego
strukturze, czy znaleæ rozwi¹zanie energooszczêdne.
W recenzjach podkrela siê wysoki poziom naukowy pracy przy jej jednoczesnych
wybitnych walorach dydaktycznych; s¹ tak¿e w³aciwe proporcje miêdzy podstawami
teoretycznymi oraz niezbêdn¹ weryfikacj¹
laboratoryjn¹, daj¹c¹ wiedzê praktyczn¹,
jaka jest potrzebna specjalistom.
Monografia profesora Paszoty, w pe³ni
rozwi¹zuj¹c rozpatrywane zagadnienie, jest
zarazem kompendium, jak i poszerzeniem
obecnego stanu wiedzy w zakresie sprawnoci napêdów i sterowañ hydraulicznych.
Beata Orza¿ewska
Rzecznik Prasowy PG
1) Podstawowe elementy uk³adu hydraulicznego to
silnik i pompa; czynnikiem roboczym jest ciecz
poddana cinieniu w przypadku napêdów hydrostatycznych, lub wprawiona w ruch o du¿ej prêdkoci - w przypadku napêdów hydrokinetycznych.
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Mistrzostwa Ma³opolski w Taekwon-Do
Wieliczka 1.12.2002

Zawodnicy Akademickiego Klubu Taekwon-Do ze zdobytym pucharem

P

rzed zawodami instruktor Piotr Rybka zorganizowa³ nam seminarium szkoleniowe,
na które zaprosi³ mistrza Europy i aktualnego
mistrza Polski  Ryszarda Trzciñskiego z Koszalina. Mistrz poprowadzi³ trening i udzieli³
kilka cennych rad, jak unikn¹æ z³amania nosa
i jak skutecznie nastukaæ przeciwnikowi. Tak
wiêc na³adowani adrenalin¹ i pe³ni zapa³u wyjechalimy zaraz po treningu do Krakowa.
Nasza gdañska brygada by³a ca³kiem zorganizowana. Oprócz zawodników w sk³adzie:
Magdalena Trzeciakowska, Ewa Li¿eñska,
Wojciech Jab³onka, Sebastian Mazur, Marek Rohde, Pawe³ Procaj, Pawe³ Prokopczuk, wyruszyli z nami: trener, psycholog,
masa¿ysta, skarbnik i fotograf.
Podczas nocnej podró¿y nast¹pi³o: wspólne spijanie oran¿ady, ciekawe rozmowy, wiercenie siê w celu wyszukania wygodnej pozycji do snu i w koñcu sen w objêciach, czyli
ogólna integracja grupy.
Na miejsce dojechalimy nad ranem w
sobotê i od razu udalimy siê na niadanie do
baru, na jaki pozwoli³a nam kieszeñ studencka. Po posi³ku da³o siê zauwa¿yæ ró¿ne reakcje przewodów pokarmowych. I tak nie do
koñca usatysfakcjonowani jajecznic¹ z czterech jajeczek, pojechalimy do Hotelu Studenckiego ¯aczek Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie mielimy zarezerwowanych
kilka sympatycznych pokoi.
Oczywicie nietaktem by³oby nie odwiedziæ krakowskiego Parku Wodnego w celach
regeneracyjnych. Tam ka¿dy szaleniec skorzysta³ z zakrêconych zje¿d¿alni, ciany wspi-

naczkowej, jakuzi, wzajemnego podtapiania
czy te¿ wyrzucania ponad wodê z elementami akrobatyki.
Potem zrelaksowani podeptalimy po znanych krakowskich ulicach, podziwialimy
Wawel i stanêlimy twarz¹ w twarz ze smokiem wawelskim, który nie odwa¿y³ siê
dmuchn¹æ ogniem w naszych gronych zawodników.
Wieczorem w hotelu na korytarzu ostatecznie szlifowalimy uk³ady obowi¹zkowe
opracowane przez mistrzów Taekwondo,
wzbudzaj¹c ogólne zainteresowanie reszty
mieszkañców ¯aczka. Po czym nasz wspania³omylny trener (Piotr Rybka) nakaza³
wszystkim zawodnikom udaæ siê do ³ó¿ek w
celu zregenerowania si³, a sam wyszed³ odprawiaæ mod³y w intencji walk i sk³adaæ ¿yczenia Andrzejom J .
W koñcu nadszed³ wielki dzieñ 
1.12.2002, Mistrzostwa Ma³opolski Taekwondo w Wieliczce. Rozpoczêcie odby³o siê o
10:00 i wtedy mielimy okazjê poznaæ naszych rywali z Czêstochowy, Wieliczki, Krakowa i Jastrzêbia Zdroju. Bardzo mi³¹ niespodziank¹ by³ puchar dla naszego klubu
Udar, którym zostalimy uhonorowani jako
najambitniejsza grupa na zawodach. Zosta³
on wrêczony nam przez organizatora Mistrzostw Miko³aja K. Kotowicza (prezes Krakowskiego Centrum Taekwondo). Po tak
sympatycznym przywitaniu zaczê³y siê konkurencje w uk³adach formalnych. Tu zawodnicy zaprezentowali uk³ady odpowiednie dla
swojego stopnia szkoleniowego, w których

13

harmonijnie po³¹czyli wszystkie techniki
obrony i ataku. Ci, którzy najlepiej wykonali
sekwencjê ruchów wed³ug ustalonego rytmu
i diagramu, mieli dynamiczne ruchy, byli silnie skoncentrowani, mieli pewne kroki, stabiln¹ postawê, znaleli siê na podium.
I tak z naszej grupy wspaniale spisali siê:
l
Magda Trzeciakowska  I miejsce,
formy 6-5,
l
Wojciech Jab³onka  II miejsce, formy
powy¿ej I dan,
l
Pawe³ Prokopczuk  III miejsce, formy
10-9 cup,
l
Sebastian Mazur  II miejsce,formy
8-7 cup.
Nastêpnie przyszed³ czas na walki. Tu
pierwszy raz walki odby³y siê parami (co dwa
wciek³e byki to nie jeden). Nasza jedyna para
dziewczyn (Magda i Ewa) stoczy³y pierwsze
walki w swojej karierze sportowej. Pomimo
niewielkiego dowiadczenia, braku podzia³u
na kategorie wagowe wród kobiet, oraz posiadania tylko jednego ochraniacza na piersi
(tu umiechamy siê do sponsorów J), poradzi³y sobie ca³kiem niele, bo zajê³y 
II m-ce w walkach przerywanych, III miejsce w walkach ci¹g³ych (przegra³y z posiadaczkami CZARNYCH pasów).
Trzy pary facetów z naszego zespo³u wykaza³y siê wspania³¹ technik¹. Byli odporni
na ciosy, parli do przodu i dali niektórym
popaliæ. A oto wywalczone miejsca:
l
Sebastian Mazur, Wojciech Jab³onka:
II miejsce w walkach przerywanych,
l
Marek Rohde: II miejsce w walkach przerywanych, III miejsce w walkach ci¹g³ych,
l
Pawe³ Procaj, Pawe³ Prokopczuk: II miejsce w walkach przerywanych, III miejsce
w walkach ci¹g³ych.
Zawody trwa³y ca³y dzieñ, ale nasi sportowcy  pobudzeni chêci¹ unieszkodliwienia przeciwnika  nie czuli zmêczenia. Podsumowuj¹c: zdobylimy szesnacie miejsc na podium.
Wieczorem dumni i weseli pojechalimy
do Krakowa, gdzie wsiedlimy do poci¹gu
zmierzaj¹cego do Gdañska. Po mêcz¹cej podró¿y, w poniedzia³ek poszlimy znowu na zajêcia (lub nie J).
Serdecznie dziêkujemy Panom DziekanomWydzia³u EiA  prof. dr hab. in¿. Paw³owi Zimnemu i Wydzia³u ETI  prof. dr. hab.
in¿. Henrykowi Krawczykowi za pomoc w
zorganizowaniu wyjazdu.
Ewa Li¿eñska
Wydzia³ Chemiczny
fot. £ukasz Rohde
Serdecznie zapraszamy na stronê klubow¹:
www.taekwondo.pg.gda.pl
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