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3. Ba³tycka Konferencja Elektrochemiczna
Korozja i Materia³y

Ceremonia³ otwarcia konferencji; prof. Kazimierz Darowicki, przewodnicz¹cy konferencji

W

dniach od 23 do 26 kwietnia w
Gdañsku-Sobieszewie w hotelu
Orle odby³a siê 3. Ba³tycka Konferencja Elektrochemiczna, która by³a zarazem
konferencj¹ Sekcji Elektrochemicznej
Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Sponsorami konferencji by³y: International Society of Electrochemistry, European Federation of Corrosion, European
Section of Electrochemical Society.
W Konferencji uczestniczy³o 138
przedstawicieli, g³ównie z pañstw nadba³tyckich: Rosji, Litwy, Szwecji, Norwegii,
Danii, Niemiec i Polski. Uczestnikami
konferencji byli tak¿e przedstawiciele z
Ukrainy, Wêgier, Francji, Wielkiej Brytanii oraz z Kanady, Stanów Zjednoczonych
i Indii. Wyg³oszono 8 referatów g³ównych
oraz 44 referaty konferencyjne. Zaprezentowano 109 posterów. Nale¿y dodaæ, ¿e
du¿¹ grupê uczestników stanowili m³odzi
pracownicy nauki i doktoranci, którym
stworzono mo¿liwoæ zaprezentowania
wyników swoich badañ.
Konferencjê zainaugurowa³ swoim
wyst¹pieniem prof. Kazimierz Darowicki, który przywita³ przyby³ych uczestników, ¿ycz¹c im owocnych obrad, ciekawych dyskusji i mi³ych wra¿eñ z pobytu
w Gdañsku.
W pierwszym dniu konferencji na sesji prowadzonej przez prof. B. Grafova zosta³y przedstawione trzy referaty:
E. Kalman, New potential inhibitors for
copper corrosion
A. M. Kuznetzov, Theory of electron

transfer in tunnel electrochemical contacts
F. Scholz, Three-phase electrodes.
Referaty inauguracyjne, tak ró¿ne tematycznie, ³¹czy³a jedna cech: wszystkie
by³y niezwykle interesuj¹ce i perfekcyjnie zaprezentowane. Poza wymienionymi
referatami inaugarcyjnymi wyg³oszono
jeszcze piêæ referatów g³ównych, które
tak¿e zosta³y przyjête z wielkim zainteresowaniem:
W. Plieth, Trends and developments in
electrochemical deposition technology
O. A. Petrii, Novel trends in the search of
advanced hydride-forming electrode
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materials
B.M. Grafov, General approaches to electrochemical noise description
E. Juzeliunas, Remote corrosion sensing
by SQUID magnetometry
P. Kulesza, Applications of conducting
polymer based composite film to charge storage and corrosion protection.
Poza referatami g³ównymi, podczas
konferencji, jak ju¿ wspomniano, wyg³oszono 44 referaty sekcyjne:
V.I. Briss, Sol-gel derived oxygen reduction catalysts
M. Vorotyntsev, Mechanism of redox
transformation of titanocene centers
immobilized inside polypyrole film
M. Opa³³o, Sol-gel derived carbon ceramic electrode modified with diluted and
undiluted redox liquid
A. Sobkowiak, Electrochemical activation
of dioxygen and hydroperoxides for
oxygenations of organic substrates
A. J. Davenport, Microstructural effects
in the corrosion and surface finishing
of Al alloys
P. Schmuki, Techniques for highly localized dissolution and deposition used
for direct electrochemical micro- and
nanopatterning
J. Bana, Electrochemical Behaviour of
p-Si in organic solutions of chlorides
A. Królikowski, Hydrogen evaluation on
amorphous Ni-P alloys.
J. A. Cox, Layer by layer fabrication of
electrocatalytic films on electrodes
G. A. Tsirlina, Isopolytungstate-based rechargeable films STM and electrochemistry

Prof. Erika Kalman omawia nowe inhibitory korozji miedzi oraz nowoczesne techniki badania
zjawisk inhibicji
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Aleksander Kuznetzov i tunelowa teoria procesów przeniesienia ³adunku

A. Kuhn, Generation of highly dispersed
sub-micrometer carbon particles and
their controlled organization into multiplayer structures
Z. Borkowska, Electrooxydation of methanol on gold
W. Kutner, Adsorption study of selected
proteins on the poly(pyrole)-biotin film
modified electrodes by using electrochemical quartz crystal microbalance
V. A. Safonov, Specific features of composition and structure of corrosion resistant chromium coatings electroplated from Cr(III) electrolytes in the presence of organic substances
A. Survila, Electrodeposition of thin alloys. Effect of ligands and surface-active
B. K. Darowicki, M. Szociñski, Evaluating the performance of organic coatings under cyclic mechanical stress
using impedance spectroscopy Hakansson, The influence of chloride and temperature on the kinetics and stability
based DSAs in the production of sodium chlorate at high current densities
A. Sadkowski, Impedance spectra close to
bifurcation points
M. Orlik, Aplications of the streaming
mercury electrode to the studies of
oscillations and multistability in electrochemical processes
R. Bilewicz, Molecularly ordered matrices
for integrating molecules with electrodes - bicontinuous lipidic cubic phases
M. £apkowski, Electrochemistry and
spectrelectrochemistry of phenylene-viNr 7/2003

nylene oligomers and polymers
K. Jackowska, Applications of Raman
spectroscopy to the investigation of
conducting polymers
H. Wackerbarth, Studies of biomolecule
monolayer
O. Bersirova, Deposition conditions and
corrosion behaviour of silver coatings
from dicyanoargentate complexes
R. Ramanauskas, Pulse plating effect on
microstructure and corrosion properties of Zn-Ni alloy coatings
M. Waskaas, Water flow improvement in
pipelines by an applied small electric
DC-potential

Elektrody trójfazowe i prof. Fritz Scholz

P. Krzyczmonik, Using polyaniline layers
for protection of steels against corrosion
K. Darowicki, J. Orlikowski, A. Arutunow, Dynamic EIS measurements of
passive layer cracking under tensile
stress
J. ¯ak, Doping process of regioregular
oligooctylthiophenes as seen by UVVIS
spectroelectrochemistry
A.M. Skundin, Lithium intercalation into
nanostructures based on SnO2 - TiO2
J. Skowroñski, Electrochemical oxidation
of phenol at expanded graphite electrode
A. Czerwiñski, Comparative study of electrochemical behaviour of palladium
and its alloys
A. V. Kapustin, Composite catalysts for
anode and cathode of the biofuel cells
V. I. Kravtsov, Kinetics and mechanism
of electroreduction of ethylenediamine
complexes of twocharged metal ions
A. Lewandowski, Ionic liquids as a new
class of electrolytes
Z. Stojek, Electrode products in form of
ionic liquids obtained by voltammetry
in undiluted liquid compounds
A. Vaskelis, Preparation and electrocatalyti properties of silver and palladium
nanoparticles
M. Skompska, Synthesis and characterization of allkyl-and alkoxy-thiophenesa comparative study
T. Krogulec, Chronopotentiometry as a
detection tool in flowing systems
(FIA,CE)
K. Maksymiuk, Amperometric ion sensing
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Uroczysta kolacja zosta³a perfekcyjnie przygotowana przez obs³ugê Hotelu Orle

using polypyrrole membranes. The role
of the measurement time-scale for the
sensitivity and selectivity improvement
P. P. Deshpande, Conducting polyaniline
coatings on iron and steel
K. Darowicki, A. Zieliñski, Application
of parametric techniques in electrochemical noise analysis,
P. Wrona, The reaction mechanism on the
solid electrode surface covered by the
oxide layer. The hydroxylamine and nitrite oxidation processes
J. S. Jaworski, Electrochemical investigation of kinetics of protonation of anthracene radical anions in DMSO
Wszystkim wyg³aszanym referatom towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja. W rozmowach kuluarowych wielokrotnie podkrelono wysoki poziom naukowy wyst¹pieñ.
Poza wyg³aszanymi referatami, w ramach konferencji odby³a siê sesja posterowa. Najwiêksz¹ grupê stanowi³y
postery powiecone modyfikacji powierzchni elektrod przez ró¿nego typu
polimery lub kompozyty. Wa¿n¹ grupê posterów stanowi³y tak¿e postery
zwi¹zane z nowymi metodami badawczymi. Pe³en spis prezentacji plakatowych mo¿na znaleæ na stronie domowej http://www.korozja.pl. Równie¿
podczas sesji posterowej panowa³a atmosfera naukowej dyskusji.
Poza wyk³adami i rozmowami
przy posterach w ramach konferencji mia³y miejsce spotkania towarzyskie oraz
wyprawy turystyczne. Tradycyjnie, pierw-

szy dzieñ konferencji zakoñczy³ siê uroczyst¹ kolacj¹.
Uczestnicy konferencji byli bardzo zadowoleni ze sprawnej obs³ugi oraz profesjonalizmu personelu hotelowego. W drugim dniu konferencji po wyg³oszeniu referatów zwiedzano starówkê Gdañska
oraz zamek w Malborku. Wieczorem,
podczas uroczystej kolacji, uczestnicy
konferencji mogli zapoznaæ siê z folklorem Kaszub, tego niezwykle piêknego i
urokliwego regionu naszego kraju.

17

Na zakoñczenie, przewodnicz¹cy konferencji prof. Kazimierz Darowicki dokona³ krótkiego jej podsumowania. W imieniu uczestników konferencji wyst¹pi³ prof.
Waldfried Plieth, gor¹co dziêkuj¹c organizatorom za wk³ad pracy w perfekcyjnie
zorganizowan¹ konferencjê, podkrelaj¹c
jednoczenie jej wysokie wartoci naukowe. W opinii ogó³u uczestników konferencja by³a doskonale przygotowan¹ imprez¹ naukow¹. Wiele ciep³ych s³ów zebrali organizatorzy, pracownicy Katedry
Technologii Zabezpieczeñ Przeciwkorozyjnych. Doceniaj¹c wysoki poziom naukowy prezentacji konferencyjnych, redaktor czasopisma Journal of Solid State
Electrochemistry zaproponowa³ wydanie
specjalnego zeszytu powiêconego 3. Ba³tyckiej Konferencji Elektrochemicznej. W
ogólnej dyskusji zdecydowano, ¿e nastêpna 4. Ba³tycka Konferencja Elektrochemiczna zostanie zorganizowana w 2005
roku w Niemczech w Greifswaldzie przez
prof. Fritza Scholza.
Moim wspó³pracownikom z Katedry
Technologii Zabezpieczeñ Przeciwkorozyjnych sk³adam gor¹ce podziêkowania
za zaanga¿owanie i trud w³o¿ony w przygotowanie konferencji oraz profesjonaln¹ jej obs³ugê.
Kazimierz Darowicki
Wydzia³ Chemiczny

W dobry nastrój wprowadzi³a biesiadników kapela prezentuj¹ca folklor Kaszub.

Nr 7/2003

18

PISMO PG

Erasmus Student Network
 Politechnika Gdañska

N

a wstêpie chcielibymy podziêkowaæ
p. Rektorowi Wojciechowi Sadowskiemu oraz prof. Markowi Biziukowi  uczelnianemu koordynatorowi Programu Socrates/
Erasmus, a tak¿e p. Anieli Tejchman z Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹ Politechniki
Gdañskiej, którzy wspieraj¹ nasze dzia³ania.
Erasmus Student Network (ESN) jest
organizacj¹ studenck¹ obecn¹ w ca³ej Europie. Jej celem jest wspieranie i rozwój
miêdzynarodowych wymian studenckich.
ESN sk³ada siê z ponad 160 lokalnych sekcji obecnych na uczelniach wy¿szych, które s¹ zhierarchizowane na szczeblu lokalnym, narodowym i miêdzynarodowym.
Nasza organizacja ³¹czy prawie 60 000 studentów nastawionych na wspó³pracê miêdzynarodow¹. Celem ESN jest wspieranie
kulturowej (i osobistej) integracji studentów bior¹cych udzia³ w programach wymiany. Lokalne sekcje ESN zapewniaj¹ studentom obcokrajowcom pomoc, porady i potrzebne informacje. Organizuj¹ wycieczki
oraz imprezy, które maj¹ na celu integracjê
i poznanie z polskimi studentami. Dziêki
temu szybciej znajduj¹ siê oni w nowym
rodowisku i mog¹ lepiej wykorzystaæ swój
czas, by jak najwiêcej wynieæ ze swego
wyjazdu. ESN reprezentuje równie¿ potrzeby i oczekiwania studentów wobec programów wymiany. Jednym z zadañ ESN jest

tak¿e dostarczenie rzetelnych informacji o
mo¿liwociach wyjazdów studentów w ramach programu studiów.
Erasmus Student Network (ESN) na Politechnice Gdañskiej istnieje od 2001 roku
i jest cz³onkiem ESN International. ESN jest
organizacj¹ studenck¹, która dzia³a przy Komisji Europejskiej, tak jak inne studenckie
organizacje: AEISEC, AEGEE, JADE,
BEST. Organizacja ESN jest odpowiedzialna za koordynacjê wymian studenckich w
ramach ró¿nych programów stypendialnych, a przede wszystkim Programu Socrates/Erasmus.
Wspó³pracujemy z Biurem Programu
Socrates na Politechnice Gdañskiej.
Sekcja ESN na Politechnice Gdañskiej
dzia³a na szczeblu lokalnym, krajowym oraz
miêdzynarodowym.

Dzia³ania lokalne
Na Politechnice Gdañskiej, ESN reprezentuje interesy studentów z zagranicy i
cile wspó³pracuje z Samorz¹dem Studentów Politechniki Gdañskiej. Cz³onkowie
ESN pomagaj¹ przyjezdnym studentom w
pierwszych dniach pobytu: odbieraj¹ ich z
lotniska/dworca, za³atwiaj¹ wszelkie formalnoci, oprowadzaj¹ po wszystkich miejscach, których znajomoæ mo¿e pomóc podczas pobytu.

Najwa¿niejszym zadaniem cz³onków
ESN jest zintegrowanie rodowiska polskich studentów ze studentami z zagranicy.
W tym celu organizowane s¹ wspólne imprezy i wycieczki: Erasmus Action Week,
cotygodniowe audycje radiowe w studenckim radiu SAR, wycieczki turystyczne,
imprezy klubowe.
Cz³onkowie ESN Gdañsk przygotowuj¹ foldery promuj¹ce Politechnikê Gdañsk¹
za granic¹ oraz ulotki i plakaty promuj¹ce
organizacjê oraz Program Socrates/Erasmus.
ESN-Gdañsk wspó³pracuje z Portalem Studentów Politechniki Gdañskiej
Szpieg (www.szpieg.pg.gda.pl) oraz innymi organizacjami studenckimi na Politechnice Gdañskiej oraz sekcjami ESN
na Akademii Medycznej w Gdañsku i na
Uniwersytecie Gdañskim.

Dzia³ania ogólnopolskie
W Polsce dzia³a 10 lokalnych sekcji
ESN, w najbli¿szym czasie sieæ powiêkszy
siê o nastêpne organizacje.
W maju 2003, w Gdañsku, odby³o siê
spotkanie National Platform of ESN Poland.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele sekcji ESN z ca³ej Polski. Podjêto decyzjê o realizacji dwóch wspólnych projektów: karty zni¿kowej dla zagranicznych stypendystów i cz³onków ESN  ESN ID oraz
wspólnej strony internetowej ESN Polska.
Podjêto równie¿ decyzjê o organizacji
weekendowych wymian studentów z zagranicy, którzy studiuj¹ w ró¿nych miastach w
Polsce.
W padzierniku w Krakowie odbêdzie
siê kolejne spotkanie National Platform,
podczas którego zostan¹ omówione szczegó³y konferencji dla studentów studiuj¹cych
w Polsce w ramach Programu Socrates/Erasmus. Konferencja bêdzie wspó³organizowana z Agencj¹ Narodow¹ Programu Socrates.

Dzia³ania na arenie
miêdzynarodowej

Annual General Meeting w Sienie - obrady podczas Walnego Zgromadzenia cz³onków ESN
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Organizacja ma za zadanie reprezentowanie uczelni, miasta i kraju poza granicami kraju. Raz do roku odbywa siê Walne
Zgromadzenie (Annual General Meeting of
ESN  AGM) przedstawicieli wszystkich
160 europejskich sekcji, w którym bierze
udzia³ ponad 300 osób. W zesz³ym roku
podczas AGM w Sienie, sekcja ESN
Gdañsk zg³osi³a swoj¹ kandydaturê na organizatora Walnego Zgromadzenia w roku
2004. Sporód czterech kandydatur (Buda
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Na szczycie Gerlacha  Obóz w Tatrach 2003

peszt, Helsinki, Gdañsk, Odense), przedstawiciele sekcji wybrali Helsinki (kandydatura Gdañska zajê³a drugie miejsce).
Poza Walnym Zgromadzeniem odbywa
siê wiele miêdzynarodowych imprez w ramach ESN, takich jak: Cultural Medley
(ostatnio w Mediolanie i Pradze), Meetings
of National Representatives, Palermo Sun
Week, International Markets.
Sekcja ESN na Politechnice Gdañskiej
silnie wspó³pracuje z sekcjami z innych
pañstw: Wêgry (Budapeszt, Pecs), S³owenia (Ljubljana), Belgia (Gent), Litwa (Wilno), Austria (Wiedeñ). W ramach tej wspó³pracy odby³o siê wiele wymian i spotkañ.
Przygotowywane s¹ wspólne projekty. W
sierpniu w Pecs odby³ siê International Culture Week in Pecs, w którym wziê³o udzia³
250 uczestników z ca³ego wiata. ESN
Gdañsk by³o partnerem tego spotkania, w
ramach wspó³pracy miêdzy pañstwami z
Grupy Wyszehradzkiej.
Wa¿nym punktem dzia³alnoci ESNGdañsk jest promowanie i zachêcanie studentów z ca³ej Europy do studiowania oraz
przyjazdów do Gdañska. Maj¹ temu s³u¿yæ
projekty, które bêd¹ wspó³finansowane
przez Uniê Europejsk¹ w ramach programów unijnych: M³odzie¿, Socrates, Access,
Phare.

Gdañsk, by³ Annual General Meeting of
ESN w Sienie na prze³omie lutego i marca
2003. Jest to walne zgromadzenie przedstawicieli wszystkich sekcji ESN z ca³ej Europy. W tej konferencji wziê³o udzia³ ponad 300 osób. Ca³odzienne debaty i warsztaty mia³y na celu: dzielenie siê dowiadczeniami przy pracy z zagranicznymi studentami, szukanie dróg rozwoju ESN oraz
rozliczenie z pracy starego i wybór nowego zarz¹du organizacji. Wszystkie dyskusje toczy³y siê przy obecnoci ponad 300
osób i nie by³y wolne od politycznych k³ótni
i podzia³ów.
Cz³onkowie ESN Gdañsk wziêli udzia³
w AGM w Lugo w Hiszpanii. Wtedy to
narodzi³ siê pomys³ organizacji walnego
zgromadzenia cz³onków ESN w Gdañsku.
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Ta konferencja mia³a uwietniæ obchody
stulecia istnienia politechniki w Gdañsku.
Do prezentacji kandydatury Gdañska przygotowano prezentacjê oraz film promuj¹cy
Politechnikê Gdañsk¹ i Gdañsk. W tym
miejscu chcielibymy podziêkowaæ JM
Rektorowi Janowi Rachoniowi za pomoc
w realizacji filmu i s³owa do uczestników
AGM, które mia³y zachêciæ do g³osowania
na Gdañsk. Serdecznie dziêkujemy p. Arturowi Kornackiemu z Katedry Dwiêku i
Obrazu Wydzia³u ETI, który w ogromnej
mierze przyczyni³ siê do powstania naszego filmu. Niestety, mimo ciê¿kiej pracy przy
promocji naszej kandydatury, w Sienie
wygra³y Helsinki, a Gdañsk by³ drugi przed
Budapesztem i Odense. W przysz³ym roku
z pewnoci¹ wystartujemy jeszcze raz i bêdziemy chcieli zorganizowaæ AGM w 2005
roku.
Puchar wiata w skokach
narciarskich w Planicy
Sieæ sekcji ESN daje mo¿liwoæ podró¿owania oraz wspó³pracy w ró¿nych formach. W marcu 2003 skorzystalimy z zaproszenia przyjació³ z Ljubljany w S³owenii, na konkurs Pucharu wiata na najwiêkszej skoczni narciarskiej w Planicy. Dziêki
temu moglimy obejrzeæ na ¿ywo dekoracjê Adama Ma³ysza, który zdoby³ Puchar
wiata, oraz rekordowy skok Mattiego Hautamekkiego.
Ponadto mielimy mo¿liwoæ porównania pracy samorz¹du studentów z Uniwersytetu w Ljubljanie, który dzia³a na zasadzie studenckiego serwisu. Oczywicie
wziêlimy udzia³ w wielu imprezach, w jed-

Przyk³ady wspó³pracy
ESN Gdañsk na arenie
miêdzynarodowej
AGM w Sienie (II-III 2003)
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ, w
którym wziêli udzia³ cz³onkowie ESN

Wycieczka na Kaszuby dla studentów z zagranicy po³¹czona z prezentacj¹ kaszubskiej kultury
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nej z nich wziêli udzia³ studenci ze S³owenii oraz Serbii, którzy przyjechali na konferencjê do Ljubljany.
Zdobycie Gerlacha
W ramach wspó³pracy pañstw z Grupy Wyszehradzkiej zorganizowalimy
spotkanie szkoleniowe ESN w Tatrach.
Celem tego spotkania by³o równie¿ za³o¿enie pierwszej sekcji ESN na S³owacji.

Uczestnikami by³y osoby z Austrii, Czech,
Wêgier, Francji, S³owacji i Polski. Kulminacyjnym punktem by³o zdobycie najwy¿szej góry Tatr, Gerlacha. W dniu 13
lipca dwie grupy sk³adaj¹ce siê z uczestników spotkania stanê³y na szczycie. W
rodku lata góra okaza³a siê nieprzyjazna.
Zamieæ nie¿na oraz silny wiatr sprawi³y,
¿e nie ¿a³owalimy wynajêcia przewodników i sprzêtu zabezpieczaj¹cego, który
uratowa³ nasze ¿ycie. Wielu uczestników

ICWiP 2003  International Culture Week
in Pecs 2003

S

iedz¹c wieczorem na ganku i spogl¹daj¹c w stronê zachodz¹cego
s³oñca, sun¹c powoli palcem po szklance do po³owy wype³nionej piwem, uton¹³em w otch³ani wspomnieñ, które
mnie nie opuszczaj¹ od chwili, kiedy
to powróci³em ze wspania³ej wycieczki, o której teraz bez w¹tpienia mogê
powiedzieæ, ¿e by³a to najwspanialsza
przygoda mojego ¿ycia.
Wydarzeniem, o którym mówiê, jest
spotkanie studentów z ca³ego wiata,
które rokrocznie odbywa siê na Wêgrzech na pocz¹tku sierpnia. Tym razem International Culture Week In
Pecs, bo o tym wydarzeniu tu mowa,
przypad³ na okres 08.08-17.08.
W gruncie rzeczy o samej imprezie
wiedzielimy przed wyjazdem niewiele, aczkolwiek spotkalimy siê z wieloma pochlebnymi opiniami na jej temat. Jakiekolwiek wyobra¿enie tego,
czego moglimy oczekiwaæ po przyjedzie na miejsce, moglimy jedynie wysnuæ na podstawie zdjêæ i opisów zamieszczonych na stronie www.icwip.hu,
tworzonej przez organizatorów.

01.08-07.08
Ju¿ na tydzieñ przed wyjazdem bylimy zobowi¹zani choæ na trochê porzuciæ obowi¹zki zwi¹zane z zas³u¿onym, b¹d nie, wakacyjnym leniuchowaniem i postaraæ siê dopi¹æ wszystkie
detale na ostatni guzik. ICWIP jest o tyle
szczególnym wyjazdem, na tle innych
obozów wakacyjnych, ¿e przybywaj¹cy
na miejsce uczestnicy, oprócz czerpania
pe³nymi garciami tak wypoczynku, jak
Nr 7/2003

i wietnej zabawy, nie zawsze z tradycyjn¹ siest¹ maj¹cych wiele wspólnego,
jad¹ zaprezentowaæ siebie, swoje uczelnie, swoj¹ narodow¹ kulturê.
My, nie chc¹c wypaæ blado na tle
innych krajów, zobowi¹zalimy siê do
pokazania choæ skrawka z naszego, jak¿e bogatego, ¿ycia studenckiego. Z
przyczyn oczywistych nie moglimy
pójæ na ca³oæ. Na wzbogacenie naszego repertuaru wyrazili równie¿ zgodê
cz³onkowie teatru ulicznego Makata
z Warszawy, którzy to  z trudem znajduj¹c przerwê w wystêpach  postanowili razem z nami spêdziæ ten czas.
Po dope³nieniu ostatnich formalnoci (czyt. spakowaniu bigosu, ogórków
kiszonych, ledzi i czego do ugaszenia pal¹cego pragnienia), moglimy bez
wiêkszych przeszkód, ze piewem na
ustach, wyruszyæ z poczuciem dobrze
wype³nionego obowi¹zku.

08.08-17.08
No i siê zaczê³o!!! Nieco na raty i z
ró¿nymi perypetiami losowymi, cali i
zdrowi znalelimy siê u kresu naszej
podró¿y  w najbardziej rozpiewanym
i roztañczonym miejscu na ca³ych Ba³kanach, jakim w tym czasie z pewnoci¹ by³ Pecs.
Po za³atwieniu formalnoci zwi¹zanych z zakwaterowaniem przyszed³
czas na rozpakowanie walizek i d³ugi
zas³u¿ony sen
tak oczywicie wygl¹da scenariusz rozpoczêcia wiêkszoci wakacyjnych urlopów, ale  jak
wspomina³em we wstêpie  to nie by³
wyjazd z biura podró¿y pogodna je-

tamtejszej wspinaczki bêdzie pamiêtaæ j¹
do koñca ¿ycia.
Informacje o ESN-PG znajd¹ pañstwo na
stronie: www.esn.pg.gda.pl
Informacje o ESN International:
www.esn.org
Micha³ Zasada
Przewodnicz¹cy ESN Gdañsk
S³uchacz studium doktoranckiego
(PG-WIL)

sieñ, a raczej co w rodzaju safari,
gdzie w rolê dzikich zwierz¹t wcieli³o
siê niemal 300 tryskaj¹cych niespo¿yt¹ energi¹ studentów ze wszystkich zak¹tków globu. Czynnoæ rozpakowania
walizek wiêkszoæ z nas postanowi³a
ograniczyæ do niezbêdnego minimum
(wyci¹gniêcie myd³a, szamponu i czego, co po w³o¿eniu na jaki czas do
lodówki choæ trochê przypomina³o pastê do zêbów) i po wziêciu szybkiego
krano-prysznica, bowiem wynalazek w
postaci baterii prysznicowej najwyraniej jeszcze do domów studenckich w
Pecsu nie dotar³, niezw³ocznie wyruszylimy w kierunku klubo-dyskoteki
(czyt: wêgierski Melmak), w celu jak
najszybszego rozpoznania terenu.
Na pocz¹tek mi³e zaskoczenie  organizatorzy postanowili zorganizowaæ
nam zbiorow¹ saunê. Nasze pierwsze
wra¿enie  hmm, pewnie na specjalne ¿yczenie Turków, wszak¿e przyby³ ich na
miejsce ca³y autokar, bo jak wiadomo
³anie s¹ w ich kraju bardzo popularne.
Pomimo niestosowania podobnych
praktyk w naszych klubach studenc-
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kich, postanowilimy nie daæ po sobie
poznaæ, ¿e co jest nie tak i daæ siê porwaæ w rytmy skocznego disco  hungaro.
Zabawa przesz³a bez wielkiego szumu. Jedyne, o czym warto jeszcze
wspomnieæ, to to, ¿e od pó³nocy pojawi³a siê nowa rozrywka, a mianowicie
zliczanie osób, które ponad wszystko
ceni¹ sobie uci¹æ drzemkê przy stoliku
w barze. Na myl o tym, ¿e próbuj¹c
na si³ê udowodniæ komu, ¿e nam siê
wcale nie chce spaæ, mo¿e spotkaæ nas
podobny los, wiêkszoæ z nas postanowi³a niepostrze¿enie udaæ siê w objêcia Morfeusza.
W rodku nocy (czyt: nastêpnego dnia
o godz. 10:00) nadesz³a godzina próby
dla wielu z nas  nadszed³ czas
pierwszych warsztatów, na których jeli
nie z czystej ciekawoci, z przyzwoitoci to wypada³o siê pojawiæ.
Pierwsze spostrze¿enie  gra z baru,
ta w zasypianie, robi siê coraz popularniejsza .hmm, a mo¿e by tak .nieeeeee.
Po warsztatach wszyscy udalimy siê
do restauracji na pierwszy lunch. Bardzo siê ucieszylimy, poniewa¿ zostalimy uraczeni tradycyjnym wêgierskim daniem, jakim niew¹tpliwie jest
gulasz. Po posi³ku zostalimy z grubsza poinformowani o harmonogramie
ca³ego naszego pobytu na miejscu. Wtedy te¿ dowiedzielimy siê, ¿e w nasze
szeregi wkrad³o siê kilku morderców,
którzy bezlitonie bêd¹ likwidowaæ
nas jednego po drugim.
Zabawa polega³a na tym, ¿e sporód
wszystkich zosta³a wybrana grupka zabójców, którzy po przy³o¿eniu palca
wskazuj¹cego i rodkowego do szyi i
wypowiedzeniu magicznej formu³y you
are killed eliminowali poszczególne
osoby z gry. Zadaniem osób, które nie
nale¿a³y do elitarnego grona morderców,
by³o wcielenie siê w role detektywów,
którzy owych zabójców mieli zidentyfikowaæ i usun¹æ z gry.
Kolejn¹ niespodziank¹ okaza³ siê dla
nas fakt, i¿ w samym centrum Pecsu
przez ca³y nasz pobyt bêdzie znajdowa³a siê scena, na której przede wszystkim dla nas, ale równie¿ dla mieszkañców tego piêknego miasta, bêd¹ wystêpowa³y zarówno najlepsze wêgierskie
zespo³y, jak równie¿ grupy, które podobnie, jak nasz teatr z nami, przyjecha³y na miejsce z uczestnikami imprezy z innych krajów.

Równie¿ na tym spotkaniu zosta³o
ustalonych kilka innych spraw organizacyjnych. Wtedy to w³anie zapad³a
decyzja  we wtorek bawimy siê po polsku.
Do wtorku jednak daleka droga i nie
zawracalimy sobie tym na razie g³owy. Pierwszego dnia mia³a siê odbyæ
zabawa organizowana przez ekipê z Rumunii. My jako grupa asekuracyjnie
mylelimy o zaopatrzeniu siê w czosnek i osikowe ko³ki, na wypadek pojawienia siê Draculi. Po rozpoznaniu
terenu, szybko spostrzeglimy, ¿e na
Wêgrzech za czosnek p³aci siê prawie
jak za kawior. W zwi¹zku z tym odst¹pilimy od naszych zamys³ów i postanowilimy udaæ siê na zabawê, bêd¹c
po prostu nieco bardziej czujni, ni¿
zwykle. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e
przez ca³y wieczór pozostawalimy w
wietnych nastrojach, pomimo tego, ¿e
w klubie ponownie powietrze sw¹ temperatur¹ niewiele odbiega³o od tego, jakiego oczekujemy, wybieraj¹c siê do
sauny. Nie napotkawszy, wbrew oczekiwaniom, Draculi, udalimy siê w kierunku ³ó¿ek na zas³u¿ony, aczkolwiek
niezbyt d³ugi spoczynek.
Kolejny dzieñ niewiele ró¿ni³ siê od
poprzedniego. Po raz kolejny pobudka
w rodku nocy, warsztaty, porcja gulaszu z ry¿em, spacer po miecie, znowu
gulasz, no i impreza. Tego¿ wieczora
do tañca mia³a przygrywaæ dru¿yna z
W³och. Kiedy w eterze zaczê³o rozbrzmiewaæ disco-italiano, nikt z uczestników nie móg³ ustaæ spokojnie. Jak
mo¿na siê domyliæ po piêciu minutach,
w salce maj¹cej rozmiary oko³o 5 x 15
m., znowu mielimy saunê. Zahartowani dowiadczeniami, wyniesionymi z
dni poprzednich, nie bacz¹c na nic, staralimy siê bujaæ jak wiêkszoæ, w rytm
wygrywany przez duet Al Bano i Romina Pover.
Kolejny poranek zdawa³ siê najciê¿szy ze wszystkich, jakie do tej pory mielimy okazjê prze¿yæ, bêd¹c na miejscu. Niezmordowani jednak, ¿wawo ruszylimy na warsztaty, po to by stan¹æ
do boju z ciê¿kimi niczym o³ów powiekami. Wieczorem mielimy mieæ przedsmak s³owiañskiej imprezy. Na poniedzia³ek bowiem zaplanowana zosta³a
impreza ukraiñska.
Z przykroci¹ muszê stwierdziæ, ¿e
pomimo usilnych starañ, Ukraiñcy, których to wiêkszoæ stanowi³y niezwykle
urocze dziewczêta, nie oddali w pe³ni
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atmosfery, jaka powinna panowaæ w
klubie, znajduj¹cym siê w tej czêci Europy. Tym trudniejsze zadanie spoczê³o teraz na nas.
Nadszed³ wiêc dzieñ na prezentacjê
najbardziej roztañczonego kraju z Europy rodkowej. W ci¹gu dnia trzeba
by³o zastosowaæ rozgrywkê taktyczn¹. Ju¿ w nocy czêæ z nas postanowi³a po raz pierwszy opuciæ warsztaty, tylko po to, a¿eby odzyskaæ wie¿oæ, która tego wieczoru bêdzie nam
potrzebna bardziej, ani¿eli kiedykolwiek wczeniej.
Pierwszym symptomem tego, ¿e ten
dzieñ bêdzie jednak wyj¹tkowy by³o
pojawienie siê w naszym obiadowym
menu kotleta schabowego i ogórka kiszonego. Gdyby nie ta temperatura,
poczu³bym siê jak w Polsce. Po pierwszym posi³ku czêæ z nas uda³a siê do
sali internetowej, w celu przygotowania repertuaru na wieczór. Bardzo
chcielimy kupiæ oryginalne p³yty w
sklepie, ale niestety nie dostalimy ¿adnych z typow¹ polsk¹ muzyk¹. W zaistnia³ej sytuacji zosta³a kazaa i wypalarka do p³yt, z której to skorzystaæ moglimy dziêki uprzejmoci organizatorów. Aby zbytnio nie odstawaæ muzycznie od prezentowanych wczeniej stylów, postanowilimy oprócz naszego
skocznego folku i niemiertelnego ich
troje ci¹gn¹æ co z disco-polo. Teraz
od polskiej imprezy dzieli³y nas ju¿ tylko godziny. Wiêkszoæ z nas postanowi³a czas ten przeznaczyæ na sen, niekiedy nawet rezygnuj¹c z udania siê do
restauracji w celu spo¿ycia drugiego
posi³ku. W tym miejscu nale¿y dodaæ,
¿e znaleli siê wród nas tacy, którzy
na tyle skutecznie zasnêli, ¿e nie zdo³ali dotrzeæ na polish party.
Nr 7/2003
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Imprezê rozpoczêlimy, jak nikt dot¹d, aczkolwiek jak najbardziej w polskim stylu, czyli od symbolicznej kolejki dla wszystkich. Aby siê nie doprowadziæ do bankructwa i po imprezie wi¹zaæ jeszcze koniec z koñcem, postanowilimy goci zabawy czêstowaæ
drinkiem teraz Polska, zwanym równie¿ wciek³y pies. Pozwoli³o nam to
wywrzeæ na wszystkich doæ dobre
wra¿enie, poniewa¿ drink swoim wygl¹dem przypomina flagê polsk¹, przy
jednoczesnym ekonomicznym podejciu do sprawy, poniewa¿ jego 50% stanowi³ sok malinowy, wzbogacony o kilka kropel tabasco. Dalej nie pozosta³o
nam nic innego, jak zrobiæ dobr¹ taneczn¹ atmosferê, poprzez przeplatanie
tradycyjnej dyskotekowej muzyki
utworami Gorana Bregovica oraz zespo³u Brathanki.
Polskie rytmy rozgrza³y atmosferê
do tego stopnia, ¿e nie zdo³ali tego przewidzieæ nawet wêgierscy hydraulicy.
Tym samym oko³o pó³nocy mia³a miejsce niecodzienna awaria, otó¿ popêka³y rury wodoci¹gowe i wszyscy niezw³ocznie musielimy opuciæ lokal i
przenieæ siê na inn¹ salê, po³o¿on¹ piêtro wy¿ej. Po doæ sprawnej interwencji ekipy technicznej po oko³o pó³godzinnej przerwie moglimy wznowiæ
zabawê. Jak siê póniej okaza³o, awaria ta w niczym nie przeszkodzi³a, ¿eby
nie powiedzieæ, ¿e pomog³a, bowiem
sala, któr¹ dostalimy do dyspozycji,
wreszcie dawa³a mo¿liwoci, a¿eby
rozgrzaæ t³um do czerwonoci. Korzystaj¹c z faktu, ¿e mielimy przestrzeñ
tak¹, ¿eby stworzyæ wielkie ko³o, postanowilimy wyci¹gn¹æ wszystkich na
rodek i nak³oniæ ich, aby zatañczyli w
rytm muzyki Greka Zorby. W weso³ej
atmosferze, nieustannie napotykaj¹c
osoby dzier¿¹ce w d³oni ogórka kiszonego, uda³o nam siê dotrwaæ do wschodu s³oñca. Wtedy to organizatorzy byli
zmuszeni poprosiæ nas o zakoñczenie
imprezy. Po ods³uchaniu piosenki Gorana Bregovica  Kalashnikov, któr¹
to w³¹czylimy na koniec, spotka³a nas
bardzo mi³a niespodzianka w postaci t³umu skanduj¹cego w naszym kierunku
chóralny okrzyk: Polska, Polska .
To by³a ciê¿ka noc, po której pewni
moglimy byæ dwóch rzeczy: pustek na
kolejnych warsztatach, oraz ¿e ka¿dy
bêdzie wiedzia³, ¿e ogórek kiszony
pachnie nieciekawie, ale smakuje ca³kiem niele.
Nr 7/2003

Zgodnie z przewidywaniami, przez
rodowe warsztaty nie przewinê³y siê
t³umy ludzi. Drugim ciekawym spostrze¿eniem by³ fakt, ¿e kelnera w restauracji mo¿na by³o nieco czêciej spotkaæ nios¹cego dzbanek z wod¹, ni¿ to
mia³o miejsce wczeniej. Po obiedzie
mia³a nast¹piæ tak d³ugo przez nas wyczekiwana wycieczka nad jezioro. To z
pewnoci¹ by³o co, co postawi³o nas
na nogi. Pomimo tego, i¿ nie moglimy
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e zamiast nad jezioro trafilimy nad staw hodowlany, w
którym na co dzieñ pluskaj¹ siê karpie,
moglimy siê wreszcie zrelaksowaæ.
Mielimy równie¿ okazjê za niewielk¹
cenê skosztowaæ wybornego langosa ze
mietan¹ i serem.
roda mia³a byæ równie¿ wielkim
dniem dla polskiego teatru, który to
mia³ siê w³anie wtedy zaprezentowaæ
na scenie ulokowanej w centrum. Jak
siê okaza³o na miejscu, nie by³a to próba lekka, poniewa¿ zespó³ mia³ w repertuarze pokazy ogniowe, a organizatorzy nie byli przygotowani na rozpalenie ogniska i nie mieli na takowe
praktyki pozwolenia.
W obliczu tych utrudnieñ Makata
wykaza³a siê du¿¹ elastycznoci¹ i praktycznie na poczekaniu przygotowa³a
nowy program, o którym niektórzy
uczestnicy powiedzieli, ¿e by³ to najciekawszy pokaz w ci¹gu ca³ego tygodnia.
Wieczorem mielimy szansê odetchn¹æ nieco od prezentacji narodowych
i zasmakowaæ klimatu prawdziwej, aczkolwiek nieco innej ni¿ te znane przez
nas z Gdañska, dyskoteki. Organizatorzy zaprowadzili nas do przepiêknego
zamku, w którym to ulokowane by³o
Rak Cafe. Mielimy okazjê pobawiæ
siê na sali, przy rytmach przypominaj¹cych mieszankê reggae z muzyk¹
techno, jak równie¿ na zamkowym
dziedziñcu, pod go³ym niebem, ze z³udn¹ nadziej¹ na zastanie tam temperatury choæ trochê ni¿szej od tej panuj¹cej
w rodku.
By³a to równie¿ okazja do zabawy z
m³odzie¿¹, która na co dzieñ zamieszkuje Pecs.
Po wybornym wieczorze udalimy siê
z powrotem do akademika, najbardziej
zaludnionym autobusem, jakim kiedykolwiek mia³em nieprzyjemnoæ jechaæ.
Kolejnego dnia po pierwszym posi³ku udalimy siê na rancho, na którym
to zostalimy strasznie oszukani. Ale po
kolei Najpierw pojawi³ siê pan na ko-

niu, który niczym Zorro ³upa³ z bicza raz po raz. Po kilku pokazach ka¿dy z nas móg³ sam spróbowaæ zarówno
trudnej, jak siê okaza³o, sztuki strzelania z bicza, jak równie¿ konnej przeja¿d¿ki. Posmakowawszy westernowego klimatu, poczulimy chêæ rywalizacji. Najodpowiedniejszy w tej sytuacji
by³by albo wycig konny, albo jaki
konkurs strzelecki: trafianie z kolta w
lec¹c¹ monetê, czy z flinty w stoj¹cy
rz¹d butelek. Poniewa¿ nikt z uczestników na Johna Waynea nam nie wygl¹da³, postanowilimy poprzestaæ na konkursie przeci¹gania liny. Wtedy to te¿
mia³o miejsce oszustwo, o którym mówi³em wczeniej.
Nie doæ, ¿e reprezentacja Polski
startowa³a w okrojonym wzglêdem
przeciwników sk³adzie, to jeszcze nasi
oponenci posunêli siê do podstêpu,
przywi¹zuj¹c koniec liny do p³otu.
Przez d³ugi okres czasu nie dawalimy
za wygran¹, a¿ do chwili, kiedy to wiêkszoæ z nas ju¿ prawie do krwi mia³a
poprzecierane rêce. Pomimo i¿ nie przeci¹gnêlimy szmatki zawi¹zanej na
rodku liny na nasz¹ stronê, to po rozszyfrowaniu spisku plac boju opucilimy z g³owami podniesionymi do góry,
ani przez chwilê nie czuj¹c siê jak przegrani.
Po przyjedzie na miejsce, wziêciu
prysznica, sprawdzeniu poczty elektronicznej, musielimy siê wzi¹æ za przygotowania do wydarzenia, które nosi
nazwê International Dinner i polega
na zaprezentowaniu narodowych potraw. Na naszym stole nie mog³o zabrakn¹æ bigosu, chleba ze smalcem, jak
równie¿ ogórków kiszonych, które jak
siê póniej okaza³o cieszy³y siê du¿¹
popularnoci¹ wród wielu uczestników. Na innych sto³ach równie¿ niczego nie brakowa³o. Dla przyk³adu powiem, ¿e W³osi przywieli ze sob¹ ponad 20 kg pasty.
Po obfitym posi³ku nadszed³ czas na
prezentacje kulturalne. Zabawê uwietni³y wystêpy grup rockowych z Niemiec i Turcji, stepuj¹cej grupy tanecznej ze S³owacji, tancerzy z Turcji, próby tañca czeskiej Polki przez wiêkszoæ uczestników oraz t³um piewaj¹cych W³ochów. Nie zabrak³o równie¿
rywalizacji czysto sportowej, aczkolwiek z wyczynowym sportem maj¹cej
niewiele wspólnego. Wród konkursów
znalaz³a siê dyscyplina, która na pierwszy rzut oka stawia³a nas w roli fawo-
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rytów. By³ to konkurs w piciu piwa na
czas. Pewnie by³aby to dla nas fraszka,
gdyby nie fakt, ¿e owo piwo nale¿a³o
wypiæ, stoj¹c na rêkach i s¹cz¹c je przez
s³omkê. Podczas samych prezentacji,
jak nigdy dot¹d mo¿na by³o zauwa¿yæ,
jak wielkie ró¿nice kulturowe dziel¹ nas
m³odych ludzi, w zale¿noci od tego,
w której czêci wiata ¿yjemy. Jeli nie
odczuwalimy tego specjalnie patrz¹c
na pokazy Czechów, b¹d S³owaków,
tak ju¿ kultura tanzañska, czy choæby
turecka znacznie ró¿ni³y siê od naszej.
Niespotykane dla nas wczeniej by³o na
przyk³ad, aby mê¿czyzna i kobieta tañczyli jeden taniec zupe³nie osobno. Kiedy ona tañczy³a, on sta³ gdzie z boku,
kiedy on wchodzi³ na parkiet ona spokojnie go opuszcza³a, nawet przez
chwilê nie patrz¹c w jego oczy.
Po prezentacjach nadszed³ czas na
karaoke, w którym to równie¿ pozwolilimy sobie wzi¹æ udzia³. Po kolejnym
d³ugim i wspania³ym wieczorze opucilimy parkiet z tym samym, co zwykle
pytaniem ko³acz¹cym siê po g³owie:
jak ja dzi wstanê na warsztaty?
Kolejny dzieñ okaza³ siê nieco l¿ejszy ni¿ te poprzednie, tzn. taki, w którym bez problemu mo¿na by³o znaleæ
chwilê na wys³anie kartek do rodziców,
czy pozwiedzanie miasta z wst¹pieniem
do jednej ze wspania³ych kafejek w³¹cznie. Fani jazzu i bluesa z pewnoci¹ tego
popo³udnia znajdowali siê przy scenie,
na której to odbywa³y siê koncerty grup,
graj¹cych w³anie w tym klimacie.
Na pi¹tkowy wieczór zaplanowana
by³a impreza turecka. Ju¿ na wstêpie
zwrócilimy uwagê na jedn¹ rzecz: hydraulicy spisali siê na medal  znowu bêdziemy mieæ zabawê w ma³ej salce, któr¹ zwyk³em nazywaæ saun¹. Tego równie¿ wieczoru zaplanowalimy imprezê
z udzia³em wszystkich cz³onków organizacji Erasmus Student Network, bior¹cych czynny udzia³ w ICWIPie. Tak wiêc
z ¿alem opucilimy tureck¹ zabawê, na
której to tureckie dziewczêta, jedna po
drugiej zagrzewa³y do zabawy t³umy, wykonuj¹c egzotyczny taniec brzucha.
Nasza nostalgia nie trwa³a jednak
d³ugo, poniewa¿ na imprezie, która odbywa³a siê w pokoju u zaprzyjanionych W³ochów, równie¿ bawilimy siê
przednio.
Sobota by³a niezwykle wa¿nym
dniem ca³ego spotkania. By³ to bowiem
czas na prezentacjê naszych warsztatów
 czas, w którym ka¿dy z nas móg³ do-

wieæ, ¿e poza tym, ¿e umie siê wietnie bawiæ, prezentuje sob¹ co jeszcze.
By³ to dzieñ, w którym po raz kolejny
bylimy mile zaskoczeni. Wszyscy okazali siê zarówno pomys³owymi, jak i
inteligentnymi ludmi i w przerwach
miêdzy godzinami dobrej zabawy umieli swobodnie poruszaæ siê w krêgu bardzo powa¿nych tematów, jakimi bez
w¹tpienia s¹ problemy globalizacji, czy
ochrony rodowiska.
Po prezentacjach mia³ siê odbyæ koncert fina³owy w centrum Pecsu, na którym to pojawi³y siê najlepsze wêgierskie grupy muzyczne. Po koncercie
udalimy siê na imprezê po¿egnaln¹, w
trakcie której ludzie powoli zaczêli siê
rozje¿d¿aæ do swoich domów.
Sala pustosza³a z minuty na minutê.
Oko³o godziny 3 nad ranem bylimy
wiadkami ciekawego wydarzenia. Na
parkiecie zosta³o oko³o 15 osób i byli to
sami Polacy. Wtedy to te¿ bezskutecznie prosilimy o puszczenie Stokrotki.
Tak jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, ludzie zamiast po raz ostatni
do upad³ego tañczyæ na parkiecie, dali
siê porwaæ sza³owi wymieniania adresów e-mailowych i numerów telefonów.
By³ to czas pami¹tkowych wpisów do
zeszytów oraz pstrykania niezliczonej iloci fotek. Czas, kiedy to na twarzach uczestników po raz pierwszy
umiech nie by³ tak wyrany, a ich miny
wskazywa³y na to, ¿e mylami byli ju¿
w poci¹gu powrotnym do domu, a co
poniektórzy nawet na przysz³orocznym
ICWIPie, który odbêdzie siê jak zwykle na po³udniu Wêgier.
£zy, które pojawia³y siê o oczach odje¿d¿aj¹cych ludzi, niezwykle dosadnie
wskazywa³y na to, ¿e oni nie chc¹, aby
to by³ koniec, i ¿e z pewnoci¹ wróc¹
tam za rok.
Niedzielny poranek, poza tym, ze w
dalszym ci¹gu bylimy pi¹cy, niczym
nie przypomina³ ¿adnego z poprzednich. Po korytarzu zamiast dziesi¹tek
m³odych ludzi hula³o echo, w kuchni
krzes³a w dalszym ci¹gu sta³y do góry
nogami, pomimo tego, ¿e ju¿ ³adnych
parê minut wczeniej wybi³o po³udnie.
Jedyn¹ rzecz¹, jak¹ mo¿na by³o us³yszeæ, by³ ³omot sun¹cych walizek na
kó³kach, nale¿¹cych do tych, którzy
ICWIP 2003 opuszczali jako ostatni
Kamil Poradziñski
student Wydzia³u
In¿ynierii L¹dowej
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Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 5 sierpnia 2003 r.
odesz³a od nas na zawsze
prof. dr hab. in¿.

TERESA
SOKO£OWSKA
emerytowany
profesor zwyczajny
Politechniki Gdañskiej

D³ugoletnia nauczycielka
akademicka na Wydziale
Chemicznym Politechniki
Gdañskiej, absolwentka Politechniki Gdañskiej, od 1968
do 1997 Kierownik Katedry
Chemii Organicznej, dziekan
Wydzia³u Chemicznego w latach 19711973, aktywny cz³onek wielu komisji senackich
i rektorskich, przez kilka kadencji cz³onek senatu PG, odznaczona Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
i innymi wysokimi odznaczeniami pañstwowymi.
Ceniona i szanowana przez
wspó³pracowników i studentów.
Wielokrotnie odznaczana
i wyró¿niana za osi¹gniêcia w
nauce i dydaktyce.
¯egnaj¹c Pani¹ Profesor,
sk³adamy wyrazy serdecznego
wspó³czucia Rodzinie Zmar³ej
Rektor i Senat
Politechniki Gdañskiej
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Wspó³praca uczelni technicznych z przemys³em *
Technologia: nauka obejmuj¹ca dzia³ techniki dotycz¹cy matod wytwarzania i przetwarzania surowców, pó³wyrobów i wyrobów, prowadz¹ca poprzez znajomoci zasad opracowywania i przeprowadzania procesów technologicznych, do otrzymywania, w sposób ekonomicznie uzasadniony, ¿¹danych produktów (Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 1968)
Technology:
1. the application of science esppecially to
industrial or commercial objective,
2. the entire body of methods and materials
used to achived such objective (The American Dictionary of the English Language, Boston 1978)

J

estem wychowankiem prof. Tadeusza
Pompowskiego oraz przez wiele lat pracowa³em w katedrach analitycznych, st¹d
mog¹ siê pojawiæ w¹tpliwoci czy powinienem siê wypowiadaæ na temat technologii.
Jako kierownik Zespo³u Naukowo-Badawczego Chromatografii zajmowa³em siê wdra¿aniem do produkcji opracowañ tego zespo³u, w którym poza analitykami pracowali
równie¿ pracownicy dydaktyczni z Katedry
In¿ynierii Chemicznej (E. Gajewicz, M.
Kamiñski, J. Klawiter) oraz pracownicy naukowo-techniczni: elektronicy, elektrycy i
mechanicy. Razem by³o 16 osób. Zespó³
opracowa³ ok. 200 publikacji i 50 patentów.
W zasadniczej mierze dotyczy³y one prototypowych chromatografów analitycznych,
preparatywnych i makropreparatywnych (produkcyjnych), jednych z pierwszych znanych

Fot. 1 Wystawa XX-lecia PG - 1964 r.
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Fot. 2

z literatury, oraz technologii otrzymywania
izolowanych, pojedynczych zwi¹zków chemicznych. By³y to m.in. izomery hydroksy
bifenylu, peptydy z grupy liberyn, glikozydy
z naparstnicy we³nistej, lanatozydy A,B,C,
orto- i para fenole i inne. Niektóre z nich by³y
traktowane jako tzw. CRMs (certified reference materials), a opracowania innych dokonywano w ramach wspó³pracy technologicznej z Zak³adami POLFA w Koninie.
Prototypy chromatografów cieczowych
analitycznych wdra¿ano do produkcji w
Kombinacie Aparatury Badawczej i Dydaktycznej KABID. Fot. 2 przedstawia prospekt takiego chromatografu.
Prototyp chromatografu preparatywnego
wdro¿ono do produkcji w przedsiêbiorstwie
ELKOR (fot. 3).
Prace dotycz¹ce technologii otrzymywania izolowanych zwi¹zków chemicznych
prowadzono w hali (fot. 4). By³y to osi¹gniêcia licz¹ce siê w skali miêdzynarodowej.
Prowadzono pierwsze w kraju ogólnopolskie
kursy dla specjalistów.

Fot. 3

Fot. 4

Cykl prac, których wyniki pocz¹tkowe
przechodz¹ ca³y cykl realizacyjny od pomys³u, poprzez laboratorium, pó³technikê
do wdro¿enia przemys³owego w hali produkcyjnej, obejmuje wspó³pracê uczelni z
przemys³em, a wiêc dzia³ania nie tylko naukowe ale i techniczne. Te ostatnie dla technologów z uczelni s¹ nieodzowne dla podnoszenia ich kwalifikacji jako in¿ynierów
(¿eby nie byli tzw. technologami probówkowymi). Zatem miar¹ aktywnoci nauczyciela
akademickiego-technologa powinny byæ nie
tylko publikacje, ale i p a t e n t y. Ale czy
podczas oceny jego dorobku patenty bêd¹ u
nas traktowane jak publikacje ??? Podajê odpowiednie dane porównawcze, umo¿liwiaj¹ce ocenê sytuacji w Polsce pod wzglêdem
naszej aktywnoci patentowej
W naszym kraju powstaje oko³o 3000
patentów rocznie, w Japonii  ponad
330.000 patentów, w USA  ponad 100.000,
a w Niemczech  ponad 44.000 patentów.
Gdyby uwzglêdniæ liczbê mieszkañców, to
w Japonii , jeden wynalazek przypada na 375
osób, wUSA  na 2519 osób, a w Polsce
jedno odkrycie tworzy blisko 20.000 osób.
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Tab. 1. Pañstwa stosuj¹ce nowoczesn¹ technologiê

Egzekucja prawa ochrony w³asnoci intelektualnej to wa¿ny sposób kreowania sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstwa. Patenty s¹ dzi jedynym towarem eksportowym USA, daj¹cym dodatni¹ pozycjê tego
kraju w handlu z Japoni¹.
Pañstwa stosuj¹ce nowoczesn¹ technologiê: bardzo pouczaj¹ca jest ocena porównawcza Polski i Wêgier. Wêgry bij¹ na g³owê polskie orodki wdra¿aj¹ce nowoczesne technologie (tab. 1). Przedstawiam równoczenie zestawienie nak³adów finansowych na badania w niektórych pañstwach.
Zatem w wietle powy¿szych danych , pod
wzglêdem nak³adów finansowych Wêgry od
Polski zasadniczo siê nie ró¿ni¹. Natomiast
ró¿nice w relacjach: nak³ady finansowe\efektywnoæ badañ s¹ zaskakuj¹co ró¿ne na nasz¹ niekorzyæ w porównaniu z
Wêgrami. Spójrzmy na Portugaliê: w rankingu efektywnoci prac badawczych jest ona
wymieniona na samym koñcu omawianej
grupy pañstw, natomiast nak³ady finansowe
na badacza w tym kraju s¹ nieco wiêksze
ni¿ w Polsce. Równie¿ nieproste bêdzie
okrelenie kolejnoci i innych krajów, gdy
porównamy dla nich relacje efektywnoci
badañ w stosunku do nak³adów finansowych. Dlatego s¹dzê, ¿e bardziej poprawne
bêdzie tu okrelenie, podanej przez Financial Times, pozycji ka¿dego kraju uwzglêdniaj¹c jednak jej zale¿noæ od nak³adów fi-

nansowych przypadaj¹cych, jako wartoæ
rednia, na pojedynczego badacza (tab. 2).
Mo¿na w ten sposób ustalon¹ kolejnoæ traktowaæ jako redni¹ efektywnoæ dzia³añ badaczy w danym kraju za dostarczone im rodki finansowe.
Oczywicie, dane te nie w pe³ni racjonalnie charakteryzuj¹ efektywnoæ prac badawczych, poniewa¿ nie uwzglêdniaj¹ ró¿nic w kosztach prowadzenia badañ wynikaj¹cych z rodzaju opracowywanej technologii. Jako dane dla ca³ej grupy pañstw upowa¿niaj¹ jednak do ogólnego wniosku, ¿e
efektywnoæ badañ to równie¿ wynik aktywnoci poszczególnych pracowni badawczych. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e efektywnoæ
dzia³añ w Polsce mo¿e byæ wiêksza ni¿ w
wielu innych krajach z powodu wielkoci
rynku. Tak¹ opiniê maj¹ liczni specjalici z
zagranicy. Dla przyk³adu: oto opinia specjalistów zamieszczona w biuletynie HARVARD BUSINESS SCHOOL: S¹dzimy,
¿e Polska jest dlatego wa¿nym krajem, gdy¿
posiada ogromny potencja³, a wiêc i mo¿liwoci.
Co zatem mo¿e byæ przyczyn¹ tak nieprostych zale¿noci efektów badañ od nak³adów finansowych na nie? S¹dzê, ¿e nie
tylko wiedza i aktywnoæ specjalistów,
szczególnie technologów, ale i organizacja
pracy w bardzo z³o¿onym cyklu wdro¿eniowym nauka-przemys³. Jeli na pocz¹tku
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omawianych prac badawczych, choæby
wstêpnie, nie ma zapewnionego udzia³u nastêpnych koniecznych dla danych dzia³añ instytucji , nale¿y bardzo ostro¿nie podejmowaæ decyzje o charakterze finansowym. Jeli badania stosowane bêd¹ mia³y ma³e szanse na wdro¿enie powinno siê je mo¿liwie jak
najwczeniej przerwaæ. Warto przyjrzeæ siê
jak organizuje siê takie badania w krajach
przoduj¹cych. (Tak przy okazji: proszê pamiêtaæ, ¿e niegdy potê¿ny Zwi¹zek Radziecki przegra³ przede wszystkim wojnê
technologiczn¹).
S³ynna Krzemowa Dolina (Silicon Valley), rejon o najwiêkszej koncentracji high
tech na wiecie, powsta³a, gdy w pobli¿u
s³ynnego Stanford University za³o¿ono Stanford Research Park. Stopniowo wprowadzano do niego orodki badawcze znanych koncernów np. Hewlett Packarda, IBM, INTEL
i inne. Obecnie ich poprzednio eksploatowane hale stoj¹ puste, zarastaj¹ zielskiem,
gdy¿ okaza³o siê, ¿e tworzenie wspomnianych orodków, zwanych klastrami, (ang.
cluster = grono) skupiaj¹cych uczelniane laboratoria badawcze i orodki przemys³owe
daje biznesowi bezporedni dostêp do potencja³u intelektualnego uczelni, do ich wyników badañ, co istotnie skraca drogê inowacji na rynek,w porównaniu z dzia³aniami
poprzez w³asne pracownie badawcze. Natomiast uczelnianym badaczom otwiera mo¿liwoci tworzenia dobrze wyposa¿onego
poligonu dowiadczalnego, zapewniaj¹cego
sprawny odbiór ich dokonañ nowatorskich
(nie nale¿¹ oni wtedy do grona tzw. pu³kowników, to jest badaczy,których wyniki
badañ zape³niaj¹ tylko pó³ki), a tak¿e w takich warunkach istniej¹ mo¿liwoci powi¹zañia zajêæ dydaktycznych z dzia³aniami na
rzecz konkretnych zagadnieñ technicznych
i to czêsto bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. To w³anie w Krzemowej Dolinie
Steph Jobs i Stefan Woniak zbudowali w
gara¿u pierwszy PC (personal computer) i
w tamtych warunkach mogli za³o¿yæ firmê
Apple Computer produkuj¹c¹ pierwsze tak
dzi popularne komputery. Nastêpnie, w
po³owie lat 50. powo³ano w Pó³nocnej Karolinie University Triangle Park znajduj¹cy
siê miêdzy 3 uniwesytetani: Duke University, University of North Carolina i North Carolina State University. Obecnie dzia³a na
wiecie ponad 400 parków badawczych /
technologicznych , wród nich ponad 150 w
USA.
Jako przyk³ad sytuacji w innych krajach
mogê podaæ Skandynawiê, gdzie powsta³ region zwany Medicon Valley. Obejmuje on
pó³nocn¹ Jutlandiê (rejon Kopenhagi) oraz
Nr 7/2003
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Dr Ph. Montgulfier (wiceprezes firmy
konsultingowej Essor Europe, która opracowa³a opiniê na zlecenie polskiego rz¹du): Aby poprawiæ technologiczn¹ konkurencyjnoæ polskiego przemys³u nale¿y rozszerzyæ jego powi¹zania z orodkami badawczymi. Ale niski jest u was
poziom popytu na prace rozwojowe.
l
Lajos Bokros (wêgierski doradca naszego premiera): wiêkszym ni¿ finansowe
waszym problemem jest niska konkurencyjnoæ polskiej gospodarki, a jej efektem wolny wzrost gospodarczy.
Kraje Zach. Europy za 1 tonê wyeksportowanych towarów dostaj¹ tyle, ile my za 3
tony. Wyroby nowe i zmodernizowane stanowi³y u nas w 2000 r 8% sprzedanej produkcji polskiego przemys³u. Produkty high
tech stanowi³y 10%, ale na eksport sz³o ich
4,6% w 2000 r). A wiêc
NIE MA BIZNESU BEZ NAUKI !
l

Tab. 2

w Szwecji po³udniow¹ Skaniê. Ponad 500
firm zajmuje siê tam biotechnologi¹ i przemys³em farmaceutycznym. Wspó³pracuje z
nimi 12 uniwersytetów. Zatrudnionych jest
ponad 30.000 specjalistów. Wród nich s¹
4000 naukowców posiadaj¹cych co najmniej
stopieñ doktora. W Medicon Valley skoncentrowanych jest 60% przemys³u biotechnologicznego i farmaceutycznego Skandynawii. Z tym najwiêkszym centrum biotechnologii w Europie wi¹¿¹ siê siê firmy z innych krajów.
Proszê siê zastanowiæ, jak sytuacja w
omawianym regionie wp³ywa na sytuacjê
gospodarcz¹ nie tylko tego regionu. Tam innowacyjnoæ jest chêtnie widziana , gdy¿ jest
ona istotn¹ si³¹ napêdow¹ gospodarki i ma
du¿y wp³yw równie¿ na kondycje tamtejszych uczelni., przede wszystkim technicznych. Podobny postêp w zakresie unowoczeniania gospodarki mo¿na obserwowaæ
i w innych krajach, a szczególnie w Irlandii,
która z kraju rolniczego przekszta³ci³a siê w
lidera gospodarczego, np.obok U.S.A.przoduje w produkcji oprogramowania.Tak¿e
Finlandia pod¹¿y³a za opisywanymi krajami i tak przekszta³ci³a gospodarkê, ¿e z eksportera drewna i papieru sta³a siê np.potenNr 7/2003

tatem w produkcji telefonów komórkowych[Nokia].
W opisanych sytuacjach czêsto zbêdny
by³by u nas KBN., gdy¿ dla nauk technicznych tworzy³aby siê mo¿liwoæ bardziej racjonalnych dzia³añ , bez tzw. uznaniowego
przydzielania dotacji. Zdaniem wszystkich
ekonomistów przede wszystkim postêp technologiczny decyduje o wzrocie gospodarczym kraju. L. Balcerowicz twierdzi, ¿e
czêæ nak³adów na naukê powinny asygnowaæ przedsiêbiorstwa zainteresowane wynikami badañ. A jak jest u nas? W Polsce 60%
nak³adów na naukê pochodzi z bud¿etu. W
Niemczech nak³ady te wynosz¹ 36,9%, a we
Francji 41,6%. Cytujê znacz¹ce wypowiedzi:
l
Min. Nauki prof. M. Kleiber :Na wiecie instytucje badawcze komercjalizuj¹
swoje osi¹gniêcia. Nasi badacze nie czuj¹ potrzeby dobijania siê o wdro¿enia
swoich pomys³ów Podczas prywatyzacji
przedsiêbiorstw nie wymusilimy pozostawienia istniej¹cych laboratoriów przy
zak³adach pracy. Wêgrzy zrobili to inaczej i tam wiele orodków badawczych
pracuj¹cych dla przemys³u prosperuje
wietnie.

Dopiero od niedawna organizowane s¹ u
nas parki przemys³owe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wroc³awiu. Organizowanie parku w Warszawie napotyka na znaczne trudnoci. SCIENCE (w 1998r.) opublikowa³ ranking najbardziej naukowych
miast na wiecie. Warszawa, wród 40 miast
zajmowa³a 32 miejsce.
A oto opis sytuacji w Polsce:
l
W Warszawie jest grupa inicjatywna zajmuj¹ca siê organizacj¹ Warszawskiego
Parku Technologicznego. Ponadto przy
politechnice powsta³ tzw. inkubator technologiczny zwany Centrum Rozwoju
Przedsiêbiorczoci. Skupia on firmy za³o¿one przez absolwentów uczelni dzia³aj¹ce w sferze rozwiniêtej techniki. Np.
firma Alatus opracowuje oprogramowania komputerowe, firma Medimen
opracowuje specjalistyczny sprzêt medyczny, a firma Polvac  urz¹dzenia
techniki pró¿niowej.
l
W Krakowie, pocz¹tkowo w budynku
dzier¿awionym od UJ, powsta³o Centrum
Oprogramowania. Obecnie rozbudowuje siê Krakowski Park Technologiczny w
strefie ekonomicznej, w której aktualne
s¹ zwolnienia podatkowe (100% w pierwszych 6 latach). W strefie tej ju¿ w 1999r.
dzia³a³y 3 firmy informatyczne: Com
Arch, AMK i polsko-amerykañska
Donnelley. Nieco póniej s³ynna Motorola zdecydowa³a siê za³o¿yæ centrum
oprogramowania przemys³owego i fabrykê pó³przewodników.
l
W Poznaniu w 1995 r. powsta³ park technologiczny w ramach fundacji UAM
Tam, w halach technologicznych, jest
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Tab. 3

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 10 sierpnia 2003 r. zmar³
po d³ugich i ciê¿kich cierpieniach
w wieku 75 lat
p.

ANTONI
SUL¯YCKI

Tab. 4

Zak³ad Dowiadczalny Syntezy Chemicznej, Centrum Technologii Wydz.
Chemicznego UAM. Dysponuje ono
m. in. instalacjami chemicznymi pozwalaj¹cymi opracowywaæ ma³otona¿owe technologie, tj. prowadziæ procesy w skali pó³technicznej, równie¿ w
ramach us³ug dla przemys³u. Na terenie poznañskiego parku dzia³aj¹ ju¿ 3
firmy.
l
We Wroc³awiu w lutym 1997 r. powsta³a inicjatywa utworzenia parku
technologicznego jako spó³ki akcyjnej. rodki finansowe wy³o¿y³o Towarzystwo Inwestycyjne Dolmel i banki. (Nie zd¹¿y³em zdobyæ wiêcej informacji o wroc³awskiej inicjatywie).
Nie mogê pomin¹æ tu choæby bardzo
pobie¿nego, wyrywkowego opisu sytuacji
w rejonie gdañskim. Oto dwa przyk³ady
pozytywnych dzia³añ w rejonie, w którym,
mimo bardzo atrakcyjnego po³o¿enia ,sytuacja jest niezadowalaj¹ca. Zdarzaj¹ siê
jednak sytuacje wyj¹tkowe. Takim pozytywnym przyk³adem mo¿e byæ spó³ka
EURx za³o¿ona przez prof. dr. Piotra
Skowrona, w której, na drodze klonowania molekularnego, uzyskuje siê bia³ka i
enzymy do produkcji leków. Z sumy ponad ok. 1 miliona dolarów przychodów
firmy EURx rocznie 10% wydaje siê na
prace badawcze. Drugim takim pozytyw-

nym przyk³adem w regionie gdañskim jest
dzia³alnoæ starogardzkiej Polfy, w której laboratoriach pracuje ok.150 chemików
biologów. Ci¹gle niedostateczna jest u nas
wiadomoæ, zarówno wród pracowników uczelni jak i menad¿erów z przemys³u, ¿e albo bêdziemy dzia³ali nowoczenie albo zginiemy technologicznie. Co
to znaczy nie trudno siê domyleæ! Dla
dope³nienia opisu znaczenia i tu przedstawionych dzia³añ dla naszej gospodarki wystarczy porównaæ wielkoci PKB w Polsce i innych krajach UE (tab. 3)
Równie¿ porównuj¹c skutki wielkoci
wzrostu PKB w Polsce mo¿na oceniæ ma³e
szanse dogonienia gospodarczego przez
nas krajów UE jeli nie bêdziemy dzia³ali
z wieksz¹ inicjatyw¹, naladuj¹c kraje
przoduj¹ce w dzia³aniach na rzecz gospodarki (tab. 4).
Moje has³o:
MNIEJ NARZEKAJMY  WIÊCEJ
DZIA£AJMY!
Jerzy S. Kowalczyk
Wydzia³ Chemiczny
* Tekst opracowano na podstawie materia³ów
przygotowanych na seminarium wydzia³owe
13 marca 2003 r.

emerytowany
cz³onek spo³ecznoci
Politechniki Gdañskiej
Prawie pó³ wieku przepracowa³
w politechnicznej ksiêgarni.
By³ z wykszta³cenia ksiêgarzem
(zawód dzisiaj rzadko spotykany).
Niezwykle pracowity i kole¿eñski.
Przez najbli¿szych wspó³pracowników zawsze nazywany Panem
Antonim, co wyra¿a³o ogromny
szacunek i uznanie dla Jego
kompetencji. By³ bardzo ceniony
przez spo³ecznoæ akademick¹
PG. Za uto¿samianie siê z Uczelni¹ i ogromny trud w³o¿ony w znakomicie funkcjonuj¹c¹ ksiêgarniê,
która by³a Jego autentyczn¹
mi³oci¹, Rektor Politechniki
Gdañskiej uhonorowa³ Pana
Antoniego Medalem za Zas³ugi
dla Politechniki Gdañskiej.
Odszed³ cz³owiek o wielkim
sercu i prawdziwy Chrzecijanin.
Rodzinie Zmar³ego serdeczne
wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹
Kierownictwo Uczelni,
Dyrekcja Administracyjna
i wspó³pracownicy
oraz Kole¿anki i Koledzy
z Politechniki Gdañskiej
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