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sze dobr¹ czy z³a pracê doktorska a nawet
jak jej w ogóle nie napisze.
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Ze studiów na Politechnice Gdañskiej
w latach 1948-1954 (cz. I)
Statecznoæ konstrukcji
W latach piêædziesi¹tych studiowa³em na
Wydziale Budowy Okrêtów Politechniki
Gdañskiej.
Podczas jednego ze swoich wyk³adów
prof. J. N. zacz¹³ wspominaæ ciekawe wydarzenie ze swojego ¿ycia. Pozwolê je sobie przytoczyæ w zapamiêtanej przez siebie
wersji, która mo¿e zawieraæ pewne niecis³oci, gdy¿ od jej us³yszenia minê³o ju¿
oko³o piêædziesiêciu lat. Zrobi³a ona wówczas na mnie wielkie wra¿enie, co utrwali³o
j¹ w mojej pamiêci.
Wiecie panowie  opowiada³ prof. J. N.
 a mo¿e nawet i pamiêtacie katastrofê lotnicz¹ samolotu RWD6 w roku 1932, w której
zginêli dwaj znani polscy piloci: ¯wirko i
Wigura. Otó¿ krótko po tym, a pracowa³em
wtedy w Instytucie Technicznym Lotnictwa,
mia³em okazjê zapoznaæ siê z teori¹ francuskiego in¿yniera na temat statecznoci konstrukcji. In¿ynier ten udowodni³, ¿e w pewnych krytycznych warunkach konstrukcja traci swoj¹ statecznoæ i ulega zwichrowaniu a
nawet mo¿e ulec uszkodzeniu. Teoria ta bardzo nile zakapowa³a. By³em wówczas m³odym in¿ynierem i mia³em dostêp do dokumentacji technicznej samolotów typa RWD6.
Wykona³em wiêc dla nich obliczenia statecznoci konstrukcji, wed³ug tej nowej teorii.
Wynika³o z nich, ¿e przy prêdkoci równej
bodaj¿e 180 km/godz musia³a nast¹piæ katastrofa. Na ogó³ samoloty tego typu by³y eksploatowane znacznie powy¿ej tej prêdkoci,
a wówczas nic im nie grozi³o.
Po krótkiej przerwie profesor mówi³ dalej. O wynikach swoich obliczeñ poinformowa³em konstruktorów samolotu. Odnieli siê oni do tego sceptycznie. Mimo to postanowiono wykonaæ próbê na jednym z takich samolotów. Poinstruowany pilot lecia³
d³u¿szy czas z wyliczon¹ przeze mnie prêdkoci¹. Wkrótce rzeczywicie nast¹pi³a katastrofa, z której pilot szczêliwie wyszed³
jedynie ze z³aman¹ rêk¹.
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Tak wiêc panowie widzicie, jak to ¿ycie
potwierdza niekiedy w doæ nieoczekiwany
sposób s³usznoæ rozpraw teoretycznych.
Radzê o tym pamiêtaæ.
Profesor spojrza³ na nas, chwilê milcza³ i
pocz¹³ kontynuowaæ swój wyk³ad.

Jeszcze trochê o studiach
Gdy zaczyna³em studia wy¿sze w roku
1948, to koñczy³ tam wyk³ady pewien stary
ju¿ profesor. By³ on znanym i cenionym naukowcem, twórc¹ nowej ga³êzi wiedzy w
dziedzinie swojej specjalnoci. Laureat wielu
nagród.
Wród nas, studentów, kr¹¿y³a wówczas
niesamowita, naszym zdaniem, anegdota dotycz¹ca tego profesora. Mianowicie mia³ on,
na pocz¹tku swojej kariery naukowej, napisaæ
rozprawê doktorsk¹, w której niezbicie udowodni³ niemo¿liwoæ unoszenia siê cia³ ciê¿szych od powietrza. Jego praca wykaza³a opanowanie wiedzy, warsztatu naukowego, zosta³a
tak¿e opublikowana i obroniona na publicznej
rozprawie doktorskiej. Jej autor spe³ni³ wszelkie wymogi merytoryczne i formalne. Otrzyma³ wiêc tytu³ doktora nauk technicznych.
Tymczasem w prasie ukaza³a siê informacja o pierwszym locie samolotu, zbudowanego przez braci Wright. Obala³o to w sposób
niew¹tpliwy tezê, dowód i wnioski, obronionej ju¿ przecie¿ rozprawy doktorskiej Na
wieæ o tym nowo upieczony doktor biega³
podobno po ksiêgarniach, wykupuj¹c nie
sprzedane jeszcze egzemplarze swojej pracy.
Nie wiem, w jakim stopniu ta historia jest
prawdziwa. Gdy ta anegdota wród nas kursowa³a, minê³o ju¿ pó³ wieku od obrony
wspomnianej rozprawy doktorskiej. Na podstawie dostêpnych mi materia³ów uda³o mi
jedynie ustaliæ, ¿e profesor mia³ wówczas
oko³o trzydziestu lat. By³ to wiêc odpowiedni
wiek do robienia doktoratu. Zreszt¹ to nie
jest teraz takie wa¿ne.
Wa¿niejszy jest taki wniosek, ¿e je¿eli
kto ma zostaæ znakomitym naukowcem, to
nim zostanie, niezale¿nie od tego czy napi-

Mielimy jakie æwiczenia prowadzone
przez adiunkta której tam katedry. W pewnej chwili adiunkt odszed³ od tematu zajêæ i
zacz¹³ nam opowiadaæ o przedwojennych studiach wy¿szych: Proszê panów! Wy tu stale
narzekacie na studia, ¿e du¿o pracy, ¿e przedmioty trudne, ¿e nauka trwa d³ugo, ale przecie¿ studia zawsze by³y trudne i ciê¿kie. Przed
wojn¹ trwa³y one teoretycznie cztery lata, ale
praktycznie bior¹c nikt ich w takim terminie
nie koñczy³. No, zdarza³y siê wyj¹tki. Na
przyk³ad jak kto mia³ du¿o pieniêdzy, to móg³
sobie wynaj¹æ murzyna do wykonania jakich rysunków, projektów i opracowañ æwiczeñ laboratoryjnych. W zak³adanym terminie studia mog³y skoñczyæ tak¿e osoby wybitnie uzdolnione i przy tym bardzo pracowite i wytrwa³e. O! Muszê wam powiedzieæ, ¿e
profesor naszej katedry nale¿y do tych co
ukoñczyli studia w ci¹gu czterech lat.
Na to kto z sali powiedzia³ dononym
szeptem Musia³ mieæ du¿o pieniêdzy. Rozleg³y siê s³abe miechy i szybko umilk³y.
Wszyscy bowiem znali profesora i nikt nie
w¹tpi³ w jego zdolnoci i pracowitoæ.
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Wyk³ady z mechaniki studentów Wydzia³ów Budowy Okrêtów i Mechanicznego by³y
prowadzone razem. Natomiast æwiczenia
mielimy oddzielnie.
Egzamin pisemny z tego przedmiotu najpierw zdali koledzy z Wydzia³u Mechanicznego. Odby³ siê on nastêpuj¹co. Na salê
wszed³ profesor i powiedzia³; Tych panów,
którzy maj¹ zaliczone æwiczenia z wynikiem
bardzo dobrym i dobrym, proszê o z³o¿enie
indeksów. Jestecie zwolnieni z egzaminu i
mo¿ecie iæ do domu. Pozostali panowie
bêd¹ zdawali egzamin normalnie.
Gdy przysz³a kolej zdawania egzaminu
przez nas, studentów wydzia³u okrêtowego,
siedzia³em na sali z indeksem i nieprzygotowany do zdawania egzaminu czeka³em a¿
profesor powie; Tych panów którzy maj¹
zaliczone æwiczenia z wynikiem bardzo dobrym i dobrym proszê o z³o¿enie indeksów.
Jestecie zwolnieni z egzaminu i mo¿ecie iæ
do domu. Pozostali panowie bêd¹ zdawali
egzamin normalnie.
Czeka³em na pró¿no. Profesor tym razem
nikogo nie zwolni³ z egzaminu. Musia³em
pisaæ. Ledwie zda³em.
Tadeusz Witalewski
absolwent Politechniki Gdañskiej
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Wspomnienia z pracy w Studenckiej
Agencji Radiowej  okres budowy
STUDIA CENTRALNEGO SAR

P

odczas moich studiów, a tak¿e po ich
ukoñczeniu du¿o pracowa³em spo³ecznie
na rzecz rodowiska akademickiego oraz
Uczelni. Moj¹ radiow¹ przygodê ¿yciow¹
(bo tak traktujê pracê spo³eczn¹ w Studenckiej Agencji Radiowej w latach 1967 -1976)
rozpocz¹³em od stanowiska technika realizacji nagrañ i emisji programu. Po generalnej
technicznej i lokalowej modernizacji SAR w
latach 1969-1970 (której by³em jednym z projektantów i wykonawców) kierowa³em sekcj¹
realizacji technicznej programu w pionie technicznym SAR oraz jednoczenie opiekowa³em
siê redakcj¹ muzyczn¹.
Rozpoczynaj¹c pracê w SAR w padzierniku 1967 roku, by³em studentem II roku na Wydziale Elektroniki naszej zacnej Alma Mater.
Z racji wczeniejszych dowiadczeñ, zdobytych w szkole redniej (gdzie uruchomi³em
i prowadzi³em szkolny radiowêze³)  zainteresowa³em siê dzia³alnoci¹ w pionie technicznym SAR. Do podstawowych zadañ tej czêci
za³ogi SAR nale¿a³a techniczna realizacja
wszystkich zamierzeñ autorów audycji. Polega³o to na zapisie audycji na tamie magnetycznej, nastêpnie wyemitowaniu tych audycji do sieci kablowej, jaka ju¿ wtedy istnia³a
na Osiedlu Wyspiañskiego i Osiedlu Traugutta. W domach studenckich ka¿dy pokój wyposa¿ony by³ w g³oniki i za ich porednictwem
SAR przekazywa³a braci studenckiej swoje
lepsze lub gorsze produkcje. Do zadañ techników w SAR nale¿a³a tak¿e opieka serwisowokonserwacyjna nad wszystkimi urz¹dzeniami,
u¿ywanymi podczas produkcji oraz emisji programów  pocz¹wszy od mikrofonów, poprzez
stó³ mikserski, magnetofony, wzmacniacze,
sieæ kablow¹, na g³onikach koñcz¹c.
W owym czasie, pod koniec lat 60. ubieg³ego wieku (zabrzmia³o to strasznie powa¿nie i pompatycznie, ale faktycznie up³ynê³o ju¿
od tamtych czasów ponad 30 lat), SAR mieci³ siê w czterech pomieszczeniach na poziomie 400 w ówczesnym Domu Studenckim nr
16 (obecnie DS6) studenckiego kampusu przy

ul.Wyspiañskiego w Gdañsku-Wrzeszczu.
By³y to pomieszczenia:
l
pokój redakcji, amplifikatornia z wieloma
piecami (wzmacniaczami mocy, które
rzeczywicie grza³y jak piece, albowiem w
tym czasie w takich konstrukcjach królowa³y lampy elektronowe) i nieczynnym zestawem rosyjskiego magnetofonu studyjnego (otrzymanego w spadku z TV Gdañsk),
l
re¿ysernia tak ma³a, ¿e nie mo¿na by³o siê
w niej dobrze obróciæ (z dostojnym sto³em
mikserskim home made oraz trzema z prawdziwego zdarzenia, profesjonalnymi magnetofonami studyjnymi),
l
doæ du¿ego studia  chluby SAR, bowiem
wyt³umione by³o niele wyt³oczkami s³u¿¹cymi do transportowania jajek (s³ynny
w ca³ej ówczesnej Polsce patent SAR).
Wyposa¿eniem technicznym SAR by³y
wówczas doæ dobrej jakoci mikrofony
D-20 (2 szt.), produkcji AKG  Austria, oraz
kilka rodzimych wytworów firmy TONSIL.
By³y te¿: wielokana³owy, wielofunkcyjny mikser lampowy, wyprodukowany przez techników SAR, kilka niez³ych magnetofonów
Szmaragd produkcji NRD  zaadaptowanych przez zmylnych konstruktorów z SAR
do wspó³pracy automatycznej z urz¹dzeniem
mikserskim, wspomniany wczeniej zestaw
radziecki do rejestracji na tamie magnetycznej, sk³adaj¹cy siê z dwu magnetofonów profesjonalnych oraz wielkiej szafy z elektronik¹
do nich. Zestaw ten zbudowany by³ zgodnie z
panuj¹c¹ ówczenie mod¹  to znaczy by³ wielki i ciê¿ki, bowiem w tamtych czasach g³ównym wskanikiem okrelaj¹cym wielkoæ produkcji by³a jej waga. By³ on nieczynny z powodu znacznego wyeksploatowania oraz
uszkodzeñ. Uda³o mi siê go reanimowaæ w
roku 1970, lecz tylko do odczytu (z powodu
braku odpowiednich, nieprodukowanych ju¿
g³owic zapisuj¹cych). Posiadalimy te¿ trzy
profesjonalne magnetofony studyjne, z których
bylimy bardzo dumni, gdy¿ ¿aden inny radiowêze³ studencki w Polsce nie posiada³
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sprzêtu tej klasy.
Cz³owiek o niespo¿ytej energii oraz g³owie pe³nej mia³ych, czasem wrêcz niemo¿liwych do realizacji pomys³ów (ale w 100%
zrealizowanych)  WITEK GODZWON
GIZENGA  ówczesny szef pionu technicznego SAR postanowi³ w 1969 roku poprawiæ sytuacjê lokalowo-sprzêtow¹ Studenckiej Agencji Radiowej.
Knowania tajemne z w³adzami uczelnianymi ró¿nych szczebli doprowadzi³y do uzyskania zgody na rozbudowê pomieszczeñ SAR na
poziomie 400 DS16 od strony ulic Wyspiañskiego i Leczkowa. W ten sposób zasoby powierzchni, zajmowanej przez SAR, wzros³y
ponaddwukrotnie. Plany przebudowy powstawa³y w trakcie wielu dyskusji, a g³ównym projektantem strony technicznej by³ Wojtek Kêdzior Andruszkiewicz  mój kolega z grupy
dziekañskiej oraz wspó³spacz z pokoju akademika.
Podczas dyskusji nad now¹ wizj¹ SAR
stwierdzilimy, ¿e powinnimy dysponowaæ
dwoma niezale¿nymi kompleksami technicznymi:
l
jednym zwi¹zanym wy³¹cznie z emisj¹
programu,
l
drugim zawieraj¹cym wszystko to, co jest
niezbêdne do przygotowania programu.
Nie zapomniano te¿ o pomieszczeniach redakcyjnych, pokoju redaktora dy¿urnego i
maszynistki, tamotece i archiwum, a tak¿e o
klubie z prawdziwym barkiem. By³ to bardzo
odwa¿ny i mia³y technicznie, jak na ówczesne czasy, projekt. Za³o¿enia do niego rodzi³y
siê g³ównie w trakcie wieczorno-nocnych spotkañ Gizengi z Kêdziorem.
Wczesnym latem w czerwcu 1969 roku, po
zakoñczeniu semestru letniego, przyst¹pilimy

Naprawa konsolety mikserskiej. Od lewej:
Mieczys³aw Serafin, Bogus³aw Manicki, Wojciech Andruszkiewicz (pochylony)
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Re¿ysernia SAR. Stoj¹ od lewej: M. Serafin, W. Andruszkiewicz, B. Manicki. Siedzi Franciszek
Trynka

do budowy nowej siedziby SAR  nazwanej przez nas od tego momentu STUDIEM
CENTRALNYM SAR.
Prace budowlane prowadzone by³y przez
studentów, którzy, tak jak ja, nigdy wczeniej
nie mieli kontaktu z murowaniem, gipsowaniem, uk³adaniem tynków, kuciem i wyburzaniem cian, uk³adaniem kabli, krosowaniem
po³¹czeñ kablowych itp. Nieobce by³o mi lutowanie, a tych prac wykona³em wtedy w SAR
bez liku. By³a to doskona³a, niezapomniana
szko³a ¿ycia, której wielce pozytywne efekty
trwaj¹ i owocuj¹ do dnia dzisiejszego. Jedynym fachowcem, jaki by³ zatrudniony za
pieni¹dze na tym dziwnym placu budowy, by³
pan Sitek jestem z warsztatu stolarskiego z
Pruszcza Gdañskiego. Ch³opina mia³ wielki
ci¹g do badania tajemnic ukrytych pod kapslem butelki (ale nie od mleka) i trzeba by³o
go niele pilnowaæ (co nie zawsze nam siê udawa³o), by jak sam mawia³: dwirki mog³y siê
otwar³æ. Ale wspólnymi si³ami po³o¿ylimy
na cianach w pomieszczeniach p³yty deweton (mierdz¹ce niemi³osiernie wyciskaj¹cym
³zy z oczu mocznikiem, czy jakim innym ówczesnym konserwantem do drewna), co dodawa³o SAR-owi szyku, a i t³umi³y dwiêk jak
siê patrzy. Dwirki te¿ wreszcie da³y siê
otwar³æ, wiêc pana Sitka odprawilimy z honorami oraz skromn¹ zap³at¹. Zosta³ po nim
tylko letko przesi¹kniêty zapachem wiadomym
bar³óg, albowiem oszczêdzaj¹c na czasie i dojazdach  stolarza gocilimy ca³odobowo na
placu budowy. Osobnym zagadnieniem by³o
uk³adanie niezliczonej iloci najró¿niejszych
przewodów  od zwyk³ych sieciowych poprzez
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symetryczne ekranowane do wieloparowych
sygnalizacyjnych. To wszystko potrzebne by³o
do po³¹czenia wyposa¿enia amplifikatorni, re¿yserni, studia, pokoju przygotowania programu, pokoju redaktora dy¿urnego, klubu. Kilometry ró¿nych kabli uk³adalimy g³ównie popo³udniami i noc¹  wtedy najlepiej nam
siê pracowa³o.
Swoistym majstersztykiem by³a zaprojektowana i wykonana przez nas, umieszczona w
amplifikatorni, tablica sieciowa zasilaj¹ca pomieszczenia SAR energi¹ elektryczn¹; w pe³ni automatyczne prze³¹czanie obwodów w
przypadku zaniku której z faz napiêcia, ca³a
plejada bezpieczników i wy³¹czników oraz
wielki autotransformator do zasilania wczeniej wspomnianego zestawu rosyjskiego magnetofonu studyjnego.
W roku 1970  dziêki nieustannym ko³ataniom do ró¿nych miejsc, gdzie choæ trochê pachnia³o pieniêdzmi, oraz dziêki wielkiej
przychylnoci i ¿yczliwoci dla nas decydentów z Uczelni  uda³o siê zdobyæ fundusze na
rozwój technicznej bazy sprzêtowej. W ten
sposób zakupiono profesjonalny stó³ mikserski SMK175, wyprodukowany przez wytwórniê FONIA, profesjonalnego dostawcê sprzêtu dla Polskiego Radia i Telewizji. Wtajemniczeni znaj¹ ca³¹ historiê zakupu tego cacka, a
póniej jego transportu z Warszawy do Gdañska. W tamtych czasach nieznane by³y w PKP
tzw. bezszwowe trakty szynowe  st¹d ka¿dy wiêkszy wstrz¹s wywo³ywa³ u konwojuj¹cych transport konsolety wielkie obawy o jej
bezpieczeñstwo. Siedz¹c wiêc w wagonie
restauracyjnym co chwilê wznosilimy toasty

za zdrowie Mañki  gdy¿ tak nazwalimy
nasz¹ now¹ konsoletê miksersk¹. W tym miejscu przypomnia³em sobie polecenie, jakie wydawa³ po skoñczonym dy¿urze realizator
dwiêku technikowi - Proszê Mañce ubraæ
majtki. Niewtajemniczeni w ten slang  dziwnie patrzyli na ludzi z sekcji realizacji. A to
by³o tylko niewinne przypomnienie o na³o¿eniu na konsoletê chroni¹cego j¹ przez kurzem
pokrowca. Wkrótce potem przyby³y kolejne
magnetofony studyjne, kolejna profesjonalna
konsoleta mikserska. Jednoczenie bylimy w
kontakcie z ówczesnymi w³adzami Radia i TV,
sk¹d pozyskiwalimy wycofywany sprzêt foniczny. Brakowa³o profesjonalnych przenonych magnetofonów reporterskich, ale ta niedogodnoæ kompensowana by³a sprzêtem amatorskim, który masowo zacz¹³ siê pojawiaæ na
krajowym rynku. Stan posiadania mikrofonów
nie by³ imponuj¹cy  tylko dwa legendarne D20, reszta to produkty z TONSILU we Wrzeni. Mielimy te¿ do dyspozycji przenony profesjonalny mikser, spe³niaj¹cy doskonale swoje
zadanie podczas pracy w terenie.
Przez plac budowy STUDIA CENTRALNEGO SAR, przez oko³o 1,5 roku trwania remontu i przebudowy przewinê³o siê wiele osób,
które kosztem rezygnacji z wakacyjnego wypoczynku, zarwania zajêæ na Uczelni, a nawet
odstêpuj¹c od zwyk³ego byczenia siê  wolno, etap za etapem realizowa³y nakrelone
przez wszechobecnego Gizengê zadania.
Pracowali tam zwi¹zani ze studenckim radiem
ludzie z ca³ego trójmiejskiego rodowiska akademickiego, nie wy³¹czaj¹c tak¿e dziewczyn
z Akademii Medycznej. Trwa³y te¿ nieustanne szkolenia techników i realizatorów, a redak-

Amplifikatornia SAR. Dzia³anie wzmacniaczy
kontroluj¹ B. Manicki i M. Serafin
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cje przygotowywa³y scenariusze audycji, jakie w przysz³oci zostan¹ zrealizowane.
Wielki udzia³ w pracach zwi¹zanych z przebudow¹ SAR mieli te¿ etatowi pracownicy
Uczelni. Dziêki ich przychylnoci oraz wsparciu nasze dzie³o mog³o byæ kontynuowane, i
co najwa¿niejsze  ukoñczone. Zas³u¿eni Przyjaciele SAR z tamtych lat, to in¿. Jerzy Konopczyñski z Dzia³u Technicznego, Kierownik Dzia³u Transportu Edek Umbras, nie¿yj¹cy ju¿: Pan Kwestor Wilimiñski, Kierownik
Centrali Telefonicznej PG Julek Wieliñski,
Kierownik Dzia³u Zaopatrzenia Wacek Æwiertniewski. Bez ich pomocy (a tak¿e wielu innych ¿yczliwych nam decydentów z Uczelni)
 du¿a czêæ finansowych oraz technicznych
problemów pozosta³aby nierozwi¹zana.
Po pokonaniu wielu ró¿nych przeszkód,
przepracowaniu wielu cz³owieko-roboczo-godzin, nast¹pi³ wreszcie d³ugo przez nas oczekiwany moment  oto dobrnêlimy wreszcie
do koñca naszej pracy. Dzie³o zosta³o wykonane zgodnie z zamierzeniami (niewiele rzeczy tak udawa³o siê w moim ¿yciu zakoñczyæ)
 MO¯NA BY£O UROCZYCIE OTWIERAÆ STUDIO CENTRALNE SAR!!
A by³o to tak: dnia 13 grudnia 1970 roku
pojecha³em wynajêtym z Uczelni samochodem
do sklepu w Gdyni po ostatni zakup dla potrzeb SAR. By³ nim rewelacyjny na tamte czasy
gramofon (nie myliæ z adapterem Bambino), wyposa¿ony we wk³adkê dynamiczn¹
SHURE-a (jeden z pierwszych w historii PRL
produktów klasy Hi-Fi). Wracaj¹c z tym wspania³ym zakupem, natkn¹³em siê we Wrzeszczu na niespodziewane utrudnienie w ruchu 
przed siedzib¹ Rozg³oni Gdañskiej Polskiego Radia wielki t³um ludzi, pe³no milicji, mnóstwo gazów ³zawi¹cych, lec¹ce kamienie, wybuchaj¹ce petardy z gazem, wystrza³y z broni
palnej. Przypomina³o mi to wydarzenia z marca 1968 roku, tylko w znacznie wiêkszej skali.
Tak oto zaplanowane na 15 grudnia 1970
roku otwarcie Studia Centralnego SAR wpisa³o siê w historiê Polski  w Wydarzenia Grudniowe 1970 roku, pocz¹tku polskiej drogi do
wyzwolenia siê z jedynej s³usznej ideologii.
Oczywicie w podanym wy¿ej terminie nie odby³o siê otwarcie, zreszt¹ niewiele brakowa³o,
a dosz³oby do zdemontowania (na polecenie
w³adz Uczelni) naszej ca³ej pracy z powodu
domniemania, i¿ strajkuj¹cy stoczniowcy,
wykorzystuj¹c mo¿liwoci techniczne SAR,
mogliby poci¹gn¹æ za sob¹ studentów. Na
szczêcie wielka rozwaga z naszej strony zapobieg³a obróceniu w perzynê wszystkich dotychczasowych dokonañ. Zgromadzone na uroczyste otwarcie parê butelek wina zosta³o wtedy wypite przez nas w trakcie moich imieninw
parê dni póniej.....
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Realizacja przez ekipê SAR transmisji z Festiwalu Piosenki Turystycznej Bazuna (B. Manicki z przysz³¹ ¿on¹ Krystyn¹)

Otwarcie uroczyste STUDIA CENTRALNEGO SAR jednak nast¹pi³o,w miesi¹c póniej, w dniu 15 stycznia 1971 roku, po ustabilizowaniu siê sytuacji politycznej w kraju. O
ile mnie pamiêæ nie myli  no¿yce do przeciêcia wstêgi podawa³a Prorektorowi ds. Studenckich PG - prof. A. Skrzypkowi, Ela Adamczak,
nasza wspania³a kole¿anka z grupy studenckiej, realizator akustyczny w SAR.

Praca spo³eczna w Studenckiej Agencji
Radiowej by³a doskona³ym praktycznym uzupe³nieniem studiów. Po podziale na specjalnoci na Wydziale Elektroniki (by³o to chyba
na prze³omie III i IV roku studiów) uda³o mi
siê (wraz z grup¹ przyjació³ z SAR, studiuj¹cych na tym samym roku studiów, m.in. El¹
Adamczak, Wiesi¹ Michalsk¹, Wojtkiem Andruszkiewiczem i Mietkiem Serafinem) zapisaæ na dalsze studiowanie na ju¿ owianym legend¹ i tajemniczoci¹, nieznanym dotychczas
kierunku studiów, zwanym ELEKTROFONIA. By³a to druga w historii Wydzia³u Elektroniki grupa studentów, którzy pod kierunkiem
doskona³ych pedagogów i praktyków z tej
dziedziny  doc. Marianny Sankiewicz i doc.
Gustawa Budzyñskiego, mieli w przysz³oci
zostaæ dyplomowanymi in¿ynierami z dziedziny nauki, bêd¹cej na pograniczu techniki i

sztuki, jak¹ jest in¿ynieria dwiêku. By³o to
wówczas fantastyczne po³¹czenie i wzajemne
uzupe³nienie  studia teoretyczne z In¿ynierii
Dwiêku i Elektrofonii na Uczelni oraz codzienna praktyka w Studenckiej Agencji Radiowej. Ten okres by³ doskona³¹ kuni¹ naszej
przysz³oci zawodowej, a wiedza zdobyta dziêki praktyce w SAR, w moim przypadku procentuje do dnia dzisiejszego...
W tamtym czasie SAR stanowi³a w Polsce
potêgê programow¹ oraz techniczn¹ i by³a
wzorem dla innych rozg³oni studenckich.
Wspó³pracowalimy z Rozg³oni¹ Gdañsk¹
Polskiego Radia, realizuj¹c audycjê o rodowisku akademickim Niebieskie ¿agle. O jakoci naszej pracy wiadczy³ fakt, ¿e profesjonalici z Polskiego Radia przyjmowali do
emisji bez zastrze¿eñ tamy nagrywane w
SAR. W tych latach SAR zdobywa³a prawie
wszystkie nagrody i wyró¿nienia w konkursach na radiow¹ twórczoæ studenck¹.
Tak wysoka jakoæ techniczna wynika³a
m.in. z wpajanych nam przez Witka Godzwona Gizengê podczas szkoleñ zasad, z których jedna brzmia³a mniej wiêcej tak: Powinnicie realizowaæ program lepiej ni¿ profesjonalici z radia czy telewizji, gdy¿ oni musz¹ to robiæ, bez wzglêdu na to, czy maj¹ na to
ochotê, czy nie  dla pieniêdzy, aby ¿yæ. Wy
natomiast robicie to wy³¹cznie dla w³asnej
przyjemnoci i satysfakcji  a przyjemnoæ i
satysfakcjê mo¿na mieæ tylko z dobrze wykonanej roboty.
Pracowali wówczas w STUDIU CENTRALNYM SAR studenci PG, WSP, WSE,
AM. Nie by³o pomiêdzy nami barier wynikaj¹cych ze studiowania na ró¿nych uczelniach,
wszystkich ³¹czy³a wspólna pasja pracy spo³ecznej w studenckim radiu.
S³u¿ylimy pomoc¹ techniczn¹ w postaci
Nr 2/2003
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Emisja programu SAR. Za konsolet¹ Bogus³aw Manicki, przy mikrofonie Mieczys³aw Serafin

sprzêtu oraz szkoleñ technicznych i programowych radiowêz³om w Akademii Medycznej (Radio Medyk) oraz w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej (Radio Krypa).
W roku 1971 ukoñczy³em studia na Wydziale
Elektroniki PG i rozpocz¹³em pracê w Uczelni,
nadal udzielaj¹c siê spo³ecznie w SAR podczas
szkolenia nowych pokoleñ realizatorów dwiêku. Wielu z nich znalaz³o zatrudnienie w rozg³oniach radiowych, telewizyjnych oraz filmie,
pracuj¹c tam do dnia dzisiejszego.

W tym czasie (pocz¹tek lat 70.) by³em
wspó³twórc¹ projektu nag³onienia oraz jego
wykonawc¹ w jednej z najwiêkszych inwestycji na Wybrze¿u  Rafinerii Gdañskiej.
Aktualnie pracujê w PG na stanowisku
g³ównego specjalisty, kieruj¹c pozawydzia³ow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Uczelni, jak¹ jest
Zespó³ Technik Multimedialnych. Do moich
zadañ nale¿y m.in. propagowanie oraz stosowanie w dydaktyce najnowszych osi¹gniêæ
technik multimedialnych. Jest to kontynuacja

moich wczeniejszych studiów na Wydziale
Elektroniki PG, wymagaj¹ca ci¹g³ego uczenia
siê, poznawania nowych odkryæ z wielu dziedzin techniki. Do takiej pracy zosta³em doskonale przygotowany przez moich pedagogów z okresu studiów oraz wieloletni¹ praktykê w Studenckiej Agencji Radiowej.
Okres studiów i pracy w SAR by³ dla mnie
najlepszym okresem w ¿yciu. Mi³o jest wspomnieæ tamte lata (czyniê to czêsto, by odpocz¹æ od rzeczywistoci, czasami okrutnej) 
wielka szkoda tylko, ¿e biegu czasu nie da siê
zatrzymaæ!
Z wielk¹ radoci¹ powita³em zaproszenie
na wznowienie, po okresie paroletniego milczenia, pracy Studenckiej Agencji Radiowej. Grupa zapaleñców postanowi³a kontynuowaæ, tym
razem w sieci Internet (www.sar.pg.gda.pl ),
emisjê programu studenckiego radia. ¯yczê im
du¿o radoci i satysfakcji z pracy, szerokiej rzeszy s³uchaczy oraz wielu udanych audycji.
Powy¿szy tekst powsta³ na podstawie materia³ów opublikowanych wczeniej w ksi¹¿ce STUDENCKA AGENCJA RADIOWA WSPOMNIENIA, wydanej w roku 2002
przez Ko³o SAR przy Stowarzyszeniu Absolwentów PG w ramach obchodów Jubileuszu
Politechniki w Gdañsku. Wiêcej wspomnieñ z
dzia³alnoci Studenckiej Agencji Radiowej, autorstwa jej by³ych pracowników, mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej www.pg.gda.pl/
~sarold
Bogus³aw Manicki
Zespó³ Technik Multimedialnych

O humanistyczne treci wy¿szego wykszta³cenia technicznego

W

wielu krêgach staro¿ytnej cywilizacji (Babilonia, Egipt, Indie) rozwijano, relatywnie na wysokim poziomie, ró¿ne dziedziny wiedzy (matematyka, astronomia, medycyna) jako umiejêtnoci praktyczne, s³u¿¹ce realizacji potrzeb ¿yciowych konkretnych spo³ecznoci.
Nauka nowo¿ytna  rozumiana jako teoria, z której dopiero wyrastaj¹ zastosowania
praktyczne  jest spadkobierczyni¹ myli
greckiej, jest nastêpstwem umi³owania m¹droci, a wiêc filozofii. Nauka wspó³czesna
jest za sukcesork¹ nauki nowo¿ytnej. Zosta³a ona ukszta³towana w Europie w XVIII wieku przez narody, które rozwija³y mylenie filozoficzne. Francja, Anglia, Niemcy to kraje,
w których budowano wielkie systemy filozoficzne, a równolegle  w tym samym czasie 
rozwijano teoriê i praktykê badañ naukowych.
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Taki stan rzeczy utrzymuje siê równie¿ wspó³czenie.
Stany Zjednoczone i Kanada nale¿¹ do europejskiej tradycji kultury nauki, bo by³y zasiedlane (kolonizowane) przez Anglików i
Francuzów, przez narody z tradycj¹ filozoficzn¹, umo¿liwiaj¹c¹ tworzenie potêgi naukowej
i gospodarczej. Ameryka Po³udniowa by³a kolonizowana przez Hiszpanów i Portugalczyków, a te narody  kszta³towane przez literaturê i sztukê  nie zaowocowa³y ani rozwojem naukowym, ani rozwojem ekonomicznym. Nowo¿ytna Japonia stanowi przyk³ad,
¿e naród bez fundamentów mylenia filozoficznego (oczywicie w europejskim tego s³owa znaczeniu) mo¿e osi¹gn¹æ wysoki poziom
gospodarczy generowany wy³¹cznie poprzez
udoskonalenie tego, co inni ju¿ odkryli. Je¿eli przyj¹æ zasadnoæ zaproponowanego roz-

wa¿ania, to nale¿y zadaæ pytanie: na czym
wiêc polegaj¹ ró¿nice, bo mechanizmy rynkowe s¹ przecie¿ takie same?.
Obecnie Polacy podejmuj¹ rozpaczliwe
wysi³ki budowania gospodarki rynkowej i z
tej racji s¹ coraz to bardziej przyt³aczani dylematami bytu materialnego. Upowszechnianie mylenia w kategoriach filozoficznych
wydaje siê wiêc abstrakcj¹, jako ¿e zaprz¹tanie sobie g³owy tak odleg³ymi sprawami naj³atwiej jest potraktowaæ jako nie¿yciowe. Odwróæmy wiêc pytanie. Czy chcemy zd¹¿yæ
do kapitalizmu typu zachodnioeuropejskiego
(euroamerykañskiego), czy te¿ do modelu latynoamerykañskiego? Nie dojdziemy do Europy, je¿eli umys³y kolejnych pokoleñ bêd¹
zamkniête na specyfikê mylenia filozoficznego, poczynaj¹c od szko³y, poprzez studia
akademickie, seminaria doktoranckie, a¿ po
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ko³a (zespo³y) profesjonalistów. Ta prawda jest dalekosiê¿na, a wiêc nie na miarê aktualnych dylematów, siêga poza horyzont, wybiega do rzeczywistoci najm³odszych pokoleñ.
We wspó³czesnym spo³eczeñstwie polskim mamy Pomniki Narodowe w osobach
np. W³adys³awa Bartoszewskiego, Marka
Edelmana, Jana Nowaka-Jeziorañskiego, reprezentuj¹cych tradycjê kultury umys³owej
dwudziestolecia miêdzywojennego. Mamy
równie¿ wiadków dramatów okresów wojny oraz wynaturzeñ, które wyros³y w atmosferze Imperium Z³a, jak równie¿ wiadków
euforii Solidarnoci i upadku muru berliñskiego. Zach³ysnêlimy siê nadmiarem niespodziewanej wolnoci myli. Obecnie za jestemy wiadkami przyspieszenia cywilizacji
medialnej i dynamiki procesów spo³ecznych,
które grawituj¹ ku zachwianiu dotychczasowej równowagi. Refleksja musi wiêc byæ na
miarê przysz³ych pokoleñ.
Wiêkszoæ wspó³czesnych kultur przybra³a formê cywilizacji technicznej. Rola i ranga
ludzi techniki staje siê wiêc szczególnie donios³a (dominuj¹ca). Natomiast cele ludzkoci, okrelane przez systemy wartoci, s¹ zlokalizowane w obszarach: spo³ecznym, moralnym i kulturowym, a wiêc poza technik¹. Znajomoæ tych obszarów i wiadomoæ ich immanentnych treci umo¿liwia odpowiedzialne uczestniczenie w cz³owieczeñstwie. Tymi
w³anie problemami zajmuje siê humanistyka, a filozofia jest jej ekstraktem, bo zajmuje
siê istot¹ prawdy, dobra i piêkna.
Pojêcie humanistyka pochodzi od pojêæ
humanus oraz humanitas, które w jêzyku polskim oznaczaj¹ cz³owieczeñstwo, a ono
jest symbolem ducha. Podstawowym budulcem ducha s¹ przede wszystkim wartoci
transcendentne, ale równie¿ i wartoci utylitarne (u¿ytkowe). Kszta³cenie humanistyczne polega na takim przekazywaniu wiedzy i
wartoci humanistycznych, które kszta³tuje

przekonanie o wzajemnym przenikaniu siê
treci technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i ekologicznych, i o tym, ¿e dzia³alnoæ zawodowa powinna byæ podporz¹dkowana szeroko rozumianemu dobru cz³owieka.
Wspó³czesna technika informatyczna (pomimo swych bezspornych wartoci u¿ytkowych) wywiera przemo¿ny wp³yw na osobowoæ m³odego pokolenia inteligencji maj¹cej wejæ w ¿ycie doros³e. Istnieje wiêc nieodzowna potrzeba (koniecznoæ) rozwijania
wra¿liwoci intelektualnej, zw³aszcza w zakresie ludzkiej podmiotowoci. Wszak wielu
sporód obecnych kandydatów na in¿ynierów
ju¿ wkrótce bêdzie kierownikami zespo³ów
ludzkich, decydentami w ró¿nych sferach
¿ycia spo³ecznego, a wreszcie i dyrektorami,
mened¿erami, animatorami poczynañ w
wiêkszych jednostkach gospodarczych.
Pracoch³onnoæ i czasoch³onnoæ studiów
technicznych przyt³acza niedawnych jeszcze
maturzystów. Absolwenci liceów ukierunkowanych na technikê s¹ s³abo przygotowani
do szerszych horyzontów humanistycznych.
Przybli¿anie wa¿nych treci humanistycznych
(filozoficznych) wymaga wiêc specyficznych
umiejêtnoci pedagogicznych i jak¿e taktownego traktowania wra¿liwych problemów
kszta³cenia.
W PRL-u filozofiê i nauki spo³eczne oficjalnie okrelano mianem przedmiotów ideologicznych: zajmowa³y one poczesne miejsce w programach studiów technicznych i
by³y obowi¹zkowe. W ich ramach wt³aczano
m³odzie¿y treci ideologiczne, stanowi¹ce zaprzeczenie istoty myli filozoficznej; niektórzy wyk³adowcy potrafili jednak przekazywaæ
ponadczasowe treci naukowe. W nowych
warunkach ustrojowych daleko posuniêta autonomia uczelni sprawi³a, ¿e animozje do tematyki ideologicznej ograniczy³y wymiar
przedmiotów humanistycznych do zajêæ o
szcz¹tkowej randze. Powrót do normalnoci
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wymaga wypracowania kompleksowej wizji
kszta³cenia inteligencji technicznej na miarê
przysz³ociowych potrzeb kulturowych i cywilizacyjnych. Renomowane uczelnie techniczne Europy i Ameryki (np. École Polytechnique, MIT) zapewniaj¹ swym studentom
ponad 20% zajêæ z zakresu nauk humanistycznych, a Uniwersytet Harvardzki przetransponowa³ ekonomiê polityczn¹ na ekonomiê
etyczn¹. S¹ to efekty skrupulatnych przemyleñ i wytrwa³ych negocjacji wiat³ych pedagogów, odpowiedzialnych za kszta³towanie
inteligencji przysz³oci.
Autonomiczne uczelnie techniczne w Polsce na ogó³ nie posiadaj¹ ani Katedry Historii
Techniki, ani Zak³adu Pedagogiki, ani Pracowni Metodyki Kszta³cenia, które mog³yby
spe³niaæ wiod¹c¹ rolê orodków dojrzewania
kompleksowej myli pedagogicznej uczelni
technicznej. Dobór za treci przedmiotów humanistycznych oraz sposób ich prezentowania zale¿y od filozofów, socjologów i politologów. Kszta³cenie humanistyczne wymaga
uwzglêdniania mo¿liwoci percepcyjnych i
poziomu intelektualnego m³odzie¿y zdominowanej przez Internet i ekonomiê. Rozpoczynaj¹cym studia czêstokroæ brakuje klucza interpretacyjnego do tematyki przedmiotów nietechnicznych, ale instynktownie
lgn¹ oni do wiedzy o zasadach poznawania i
o systemach wartociowania. Bezduszne podejcie do g³êboko humanistycznych treci
wyk³adowych prowadzi do ich odhumanizowywania, co stanowi szczególne przestêpstwo, jako ¿e odstrasza m³odzie¿ od wartoci
duchowych i z tej racji utrudnia adeptom sztuki in¿ynierskiej samorealizacjê pe³ni ich cz³owieczeñstwa. Wyczarowywanie pasjonuj¹cych obrazów idei i ducha, to rola dla humanistów, to powo³anie filozofów. A stawka jest
wysoka....
Wac³aw Dziewulski
Wydzia³ Mechaniczny

Wystawa w Bibliotece G³ównej

W zimowej scenerii
Biblioteka G³ówna zaprasza do obejrzenia
wystawy W zimowej scenerii, pokazuj¹cej
piêkno przyrody otulonej niegow¹ pierzynk¹.
Pokryte lodem i niegiem góry, lasy, pola i
wody - nasze, rodzime, a tak¿e na innych kontynentach, zapraszaj¹ do kontemplacji wspania³ych krajobrazów, które ze wzglêdu na mróz
najchêtniej podziwiamy z daleka  przez okno
lub na ekranie telewizora, a jednoczenie za-

chêcaj¹ do spacerów w zimowej, bajkowej
scenerii.
Na wystawie umiecilimy równie¿ kilka
ostatnich numerów Pisma PG, aby przypomnieæ ich wi¹teczno-zimowe coraz piêkniejsze ok³adki.
Wystawê przygotowa³a Czytelnia Informacji Naukowej.
Nr 2/2003
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Dbajmy o jêzyk !
Dok³adnie, ³a³!

J

êzyk polski, jak ka¿dy inny jêzyk
¿ywy, ulega ci¹g³ym przeobra¿eniom. Dotyczy to zw³aszcza s³ownictwa. Jedne wyrazy wychodz¹ z u¿ycia, inne s¹ tworzone lub przejmowane z jêzyków obcych. Ile osób
dzi wie na przyk³ad, co znacz¹ s³owa popularnej modlitwy: owoc ¿ywota Twojego. Wspó³czesne s³owniki jêzyka polskiego wymieniaj¹
takie znaczenia, jak: ¿ycie, istnienie, tryb ¿ycia czy opis ¿ycia,
tymczasem w staropolszczynie ¿ywot oznacza³ brzuch.
Tworzenie nowych s³ów wi¹¿e siê
najczêciej z pojawianiem siê nowych rzeczy, które musz¹ byæ jako
nazwane. Dopóki nie by³o samobie¿nych pojazdów drogowych, w jêzyku polskim nie by³o takiego s³owa,
jak samochód. Dopóki nie by³o
maszyn licz¹cych i przetwarzaj¹cych
dane, nie by³o s³owa komputer.
Dopóki nie mielimy gospodarki
wolnorynkowej, polszczynie obce
by³o s³owo businesswoman.
W pierwszym z wymienionych
przypadków nowe s³owo zosta³o
utworzone z wyrazów rodzimych
samo i chód, choæ  cile rzecz
bior¹c  rzeczony pojazd jedzie, a nie
idzie; ponadto zwykle jest kierowany, a nie jedzie sam. W tym ostatnim wypadku chodzi jednak raczej
o to, ¿e nie jest pchany lub ci¹gniêty, lecz porusza siê si³¹ jego motoru.
W drugim przypadku nowe s³owo
powsta³o w wyniku modyfikacji s³owa obcego, czyli angielskiego computer. Spolszczeniu uleg³a tu czêciowo pisownia i wymowa terminu
oryginalnego. W ten sposób powsta³
nowy polski wyraz komputer, który mo¿emy odmieniaæ (np. tego
komputera, tym komputerem itd.),
od którego mo¿emy utworzyæ bezokolicznik komputeryzowaæ czy
przymiotnik komputerowy.
Nieco inna sytuacja jest ze s³o-
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wem businesswoman. Co prawda,
s³owo to wesz³o do naszego systemu jêzykowego i mo¿emy je znaleæ
w s³ownikach jêzyka polskiego, ale
traktowane jest jako s³owo obce. Zachowana zosta³a jego oryginalna pisownia i prawie nie uleg³a zmianie
wymowa; jest ono tak¿e nieodmienne. Co siê tyczy akcentu, to S³ownik poprawnej polszczyzny PWN
proponuje wymowê biznes³umen
 z akcentem na przedostatniej sylabie, zgodnie z zasad¹ odnosz¹c¹ siê
do prawie wszystkich polskich s³ów;
podaje tak¿e, jako formê oznaczon¹
kwalifikatorem: rzadziej, wymowê
biznes³umen.
Tytu³owe dok³adnie jest natomiast kalk¹ angielskiego exactly.
Jeszcze do niedawna dok³adnie
znaczy³o tyle co starannie, skrupulatnie, precyzyjnie, cile, gruntownie, jak np. w zdaniu:  6 padziernika 2004 roku up³ynie dok³adnie 100 lat od pierwszej inauguracji
roku akademickiego w Gdañsku. W
minionej dekadzie zaczêto jednak
u¿ywaæ s³owa dok³adnie zamiast
w³anie (tak), ale¿ tak. Oprócz
tego, nasili³a siê czêstotliwoæ tego
b³êdnego u¿ycia. S¹ osoby, które co
rusz potakuj¹, powtarzaj¹c owo dok³adnie.
Jeszcze bardziej bezmylnym
ma³powaniem Anglosasów jest ³a³owanie, w czym celuj¹ osoby p³ci
¿eñskiej, zw³aszcza m³odsze, niekoniecznie znaj¹ce poprawn¹ pisowniê
wow. Gdyby moda jêzykowa przysz³a ze Wschodu, wtedy polskie panienki wyra¿a³yby pewnie swój zachwyt za pomoc¹ ³oj. Teraz jednak,
aby byæ na topie, musz¹ kwiliæ:
³a³.
Do mody jêzykowej wypadnie
nam jeszcze powróciæ.
Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

Z tA k i p o ezj i

Euro-winia
Korniszon! Rzec mo¿na  ma to z g³owy,
ju¿ nad oscypkiem gus³a czyni¹...
Kierunek  Europa! Cel oto nowy 
marszu przed nasz¹ polsk¹ wini¹!..
Gdy wypatrzy³e miêso¿erco
w menu  niuanse ot niewielkie,
¿e schabowemu miast kapusty
smakosz pod³o¿yæ chce  brukselkê...
A winia? Normê  musi mieæ
40 Luxów wiat³a
i mniej ni¿ setkê decybeli
i wtedy... bêdzie jad³a.
I niechaj z marmurowych koryt ¿re
(intarsjowane  pono lepsze...)
historia daje minut 5
rzucaj¹c per³y przed wieprze.
Ju¿ Duda-Gracz  jej portret...
...poet wpêdzi w metafor tropy...
Jaka¿ to winia oo  blini...
To¿ to jest tygrys Europy!..
S³uckie czy te¿ ³owickie pasy
nicuje Dior  krawiecka pytia
ona le¿y wachluje  dosusza
Astory na chamskich kopytkach.
Guce i dziki  do Afryki!..
Do ZOO lubo-¿ do chlewika
inteligenci i dekadenci..!
To siê nazywa zoo-logika!
winia to zwierzê salonowe
doesnt he (she)?*
(herbowym odejmuje mowê...?)
qui-qui **  po polsku kwiii...
Puenta siê pêta by pêtliæ
eleganckich wiñ  zwyk³e ¿ycie 
 oo  na satyry idzie  euronorma...
I ciszej!!! Przy tym korycie...
*  po angielsku  nieprawda¿?
** co po francusku

Tadeusz Buraczewski
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Ko³o SAR

