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C
zy jest coœ, co lepiej i piêkniej oddaje prawdê o Narodzeniu Chry-
stusa, ni¿ bo¿onarodzeniowe polskie kolêdy, pastora³ki i kan-

tyczki ? Wielkie, ale zarazem proste s³owa i cudowne melodie na-
szych kolêd towarzysz¹ nam od wieków. W tym b³ogos³awionym
czasie narodzin Bo¿ej Dzieciny œpiewamy je z pe³nym uczuciem
codziennie, i to zarówno w du¿ych œwi¹tyniach i ma³ych koœció³-
kach, œpiewamy w zaciszu domowym, œpiewaj¹ je doroœli i dzieci,
wielcy tego œwiata i prosty lud wiejski. Kolêdy nasze s¹ ponadcza-
sowe i wyra¿aj¹ nie tylko wielk¹ radoœæ z narodzin Chrystusa, ale
i wznios³e s³owa oraz pobo¿n¹ zadumê z udzia³em anio³ów i Œwiê-
tej Rodziny.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia dziêki kolêdom s¹ bli¿sze cz³owieko-
wi i jakby przy tym weselsze i radoœniejsze, i bardziej zrozumia³e.

Kolêdy przyby³y do Polski, jak podaj¹ przekazy historyczne, wprost
ze staro¿ytnego Rzymu. To Rzymianie obchodzili uroczyœcie pierw-
szy dzieñ ka¿dego miesi¹ca, a zw³aszcza pierwszy dzieñ stycznia –
rozpoczynaj¹cego zawsze Nowy Rok, okreœlaj¹c go nazw¹ kalendae.
Owe rzymskie zwyczaje przejêli najpierw ba³kañscy S³owianie, od
nich Rusini, a potem zadomowi³y siê w Polsce. To S³owianie nazwali
je od ³aciñskiego s³owa kalendare – kolêdami.

Pocz¹tkowo by³y to pieœni wy³¹cznie œwieckie, bez nalecia³oœci
religijnych, a¿ do prawie XV wieku, kiedy to nadano im wydŸwiêk
zwi¹zany tematycznie z Bo¿ym Narodzeniem. Œpiewano je g³ównie
po ³acinie, ale z biegiem czasu, poczynaj¹c od póŸnego œredniowiecza
i renesansu, zaczêto je œpiewaæ w jêzykach narodowych, w tym i po
polsku.

Bogactwo polskich kolêd jest ogromne, jak w ¿adnym innym kra-
ju. Przybra³y one wówczas – obok charakteru czysto religijnego –
charakter czêsto wyraŸnie narodowy i ludowy. Kolêdy polskie by³y
i s¹ bardzo zró¿nicowane. Pobrzmiewa w nich nie tylko powa¿ny
rytm poloneza, jak w kolêdzie „Bóg siê rodzi”, któr¹ napisa³ Fran-
ciszek Karpiñski, ale us³yszeæ w nich mo¿na tak¿e skoczne melodie
krakowiaka czy góralskie bajanie. Przepe³nione s¹ one nie tylko
swojsk¹ prost¹ radoœci¹, ale i czêsto nut¹ rzewnych, s³odkich ko³y-
sanek nuconych przez Maryjê nad œpi¹cym w ¿³óbku Dzieci¹tkiem.
Wszystkie nasze polskie kolêdy opowiadaj¹ w prosty i niewyszu-
kany sposób historiê narodzin Bo¿ego Dzieci¹tka w ubogiej stajen-
ce, i prawdê o pastuszkach, którzy przybyli z biednymi darami pro-

wadzeni przez Gwiazdê Betlejemsk¹ jako pierwsi do nowo naro-
dzonego Jezuska.

W najstarszych naszych kolêdach mo¿na us³yszeæ nie tylko ³agod-
noœæ i spokój, ale i si³ê oraz s³owa triumfu i chwa³y, walkê wszela-
kich ¿ywio³ów i nieodkrytych tajemnic. Bóg siê rodzi, ogieñ krzepnie,
blask ciemnieje, a ciemna noc w promienistej jasnoœci brodzi. Anio³o-
wie siê raduj¹, pod niebiosa wyœpiewuj¹ – gloria, gloria in excelcis
Deo, bo oto w Betlejem weso³a nowina, ¿e Panna czysta porodzi³a
syna. Mizerna, cicha stajenka licha, pe³na niebieskiej chwa³y, oto le-
¿¹cy na sianku œpi¹cy w promieniach Jezus ma³y.

„Narodzi³ siê Jezus Chrystus, b¹dŸmy weseli
Chwa³a Mu na wysokoœci nuc¹ anieli
Na kolana wó³ i osio³ przed Nim klêkaj¹
Jego swoim Stworzycielem i Panem uznaj¹
Pastuszkowie przybiegaj¹ na znak im dany
czeœæ oddaj¹ i witaj¹ Pana nad pany
Trzej królowie przyjechali z wielkimi dary
z³oto, mirra i kadzid³o – oto ich ofiary
I my tak¿e chwa³ê dajmy Dzieci¹tku temu
jako Panu, nieba, ziemi – Zbawcy naszemu.
„Podnieœ rêkê Bo¿e Dzieciê – b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹
w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹,
Dom nasz i majêtnoœæ ca³¹, i wszystkie wioski z miastami,
A S£OWO CIA£EM SIÊ STA£O I MIESZKA£O MIÊDZY
NAMI !...”

Jadwiga Lipiñska
Klub Seniora

„A s³owo cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami …”

rys. Bogna  Lipiñska

Tradycją już się stało, że w rok po przyznaniu Naukowej
Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, laure−

aci tego prestiżowego wyróżnienia spotykają się z miesz−
kańcami Gdańska, ciekawymi ich osób, dorobku, życia. 14
listopada w Ratuszu Staromiejskim, gdańszczanom przy−
szło się spotkać z wybitną postacią, autorem wielu publi−
kacji, cenionym w kraju i za granicą prof. Andrzejem Czy−
żewskiem z Politechniki Gdańskiej. Nagrodą Heweliusza
za rok 2006 uhonorowany został w dziedzinie nauk ści−
słych i przyrodniczych. W jego dorobku naukowym znaj−
duje się wiele osiągnięć i wdrożonych projektów w dzie−

dzinie multimediów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt,
że większość z nich przyczynia się do nieustannej popra−
wy jakości życia ludzi.

Na spotkanie z Profesorem przyszli współpracownicy,
przyjaciele, rodzina, osoby związane z Profesorem od lat,
ale i zwykli obywatele miasta Gdańska, łącznie ok. siedem−
dziesięciu osób. Prof. Janusz Rachoń, rektor Politechniki
Gdańskiej, senator RP, jako gospodarz serdecznie powitał
wszystkich gości, a szczególnie gorąco podziękował za przy−
bycie prof. Mariannie Sankiewicz, która, jak powiedział, wy−
kształciła i  wypromowała prof. Czyżewskiego.

Spotkanie gdańszczan z Profesorem Andrzejem Czyżewskim,Spotkanie gdańszczan z Profesorem Andrzejem Czyżewskim,Spotkanie gdańszczan z Profesorem Andrzejem Czyżewskim,Spotkanie gdańszczan z Profesorem Andrzejem Czyżewskim,Spotkanie gdańszczan z Profesorem Andrzejem Czyżewskim,
laureatem Nagrody Heweliuszalaureatem Nagrody Heweliuszalaureatem Nagrody Heweliuszalaureatem Nagrody Heweliuszalaureatem Nagrody Heweliusza
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cesu rynkowego – mówił prof. Andrzej Czyżewski. – Prze−
ważnie nie potrzeba żadnych inwestycji, dlatego że kompu−
tery multimedialne są rozpowszechnione, sieci się rozbu−
dowują, kamery są tanie. Rozwój tych koncepcji bazuje
głównie na wiedzy, pomysłowości, na znajomości sztuki
inżynierskiej. Myślimy, że technologie interaktywnej radio−
fonii i telewizji, monitorowania środowiska, telemedyczne,
technologie bezpieczeństwa i komunikacji multimedialnej
mogłyby być źródłem polskiego produktu przyszłości.

Prof. Czyżewski podkreślił, że realizacja tych wszystkich
projektów nie byłaby możliwa, gdyby nie zespół, którym
kieruje. Liczy on już ok. 30 osób, przeważnie ludzi mło−
dych, niezwykle uzdolnionych, z pasją, chcących uczestni−
czyć w rozwoju nowych technologii. Prof. Czyżewski chwali
współpracowników:

– Te wszystkie projekty to są ich dzieła, ja tylko praco−
wałem nad nimi koncepcyjnie i koordynuję wykonywanie
tych projektów, natomiast wkład tych młodych ludzi stano−
wi największą wartość.

Miłym akcentem końcowej części spotkania z laureatem
Nagrody Heweliusza było wręczenie Profesorowi obrazu,
którego tematem jest sama jego postać, autorstwa Jacka Kor−
nackiego, artysty związanego z Akademią Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Prezent od ludzi kultury wraz z malarzem prze−
kazała Bronisława Dejna, zastępca dyrektora Nadbałtyckie−
go Centrum Kultury.

Prof. Andrzej Czyżewski podziękował wszystkim, któ−
rzy pomagali i pomagają mu w jego codziennych zmaga−
niach. Oprócz rodziców, żony, z którą pracuje naukowo, i
córki, wymienił również „rodziców zawodowych”, tj. prof.
Mariannę Sankiewicz i prof. Gustawa Budzyńskiego, któ−
rzy w jego karierze uczestniczą od samego początku; to pod
ich okiem zaczynał raczkować jako młody naukowiec. Po−
dziękował rektorowi Januszowi Rachoniowi za dostrzeże−
nie dokonań jego i jego zespołu, partnerom przemysłowym,
bez których praca nie miałaby sensu, prezesowi Gdańskie−
go Towarzystwa Naukowego oraz kapitule za przyznanie
nagrody, organizatorom spotkania, wszystkim przybyłym,
a szczególnie autorowi portretu Jackowi Kornackiemu.

Goście w kuluarach jeszcze dyskutowali i gratulowali Pro−
fesorowi otrzymania tzw. gdańskiego Nobla.

Joanna Odya
Biuro PrasoweFot. Krzysztof Krzempek

Osobę prof. Czyżewskiego zaprezentował jego wycho−
wanek i kilkuletni współpracownik, dr inż. Piotr Odya z
Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału ETI, gospo−
darz spotkania.

– Kiedy zostałem poproszony o przedstawienie sylwetki
Profesora Andrzeja Czyżewskiego, wiedziałem, że będzie
to zadanie naprawdę trudne. Jego dorobek jest na tyle boga−
ty, że w tak krótkim wystąpieniu trudno go zaprezentować,
trzeba dokonać pewnego wyboru, a to oznacza, że mogę
przekazać jedynie jego część – wyjaśniał Piotr Odya.

Zgromadzonym przedstawiona została droga naukowa
laureata, począwszy od uzyskania przez niego tytułu magi−
stra inżyniera w roku 1982, aż po mianowanie na stanowi−
sko profesora zwyczajnego w roku 2003. Dr Odya przybli−
żył najważniejsze funkcje, które pełnił i pełni obecnie prof.
Czyżewski, nagrody, które otrzymał za swoją pracę nauko−
wo−wdrożeniową, oraz dane typowo statystyczne dotyczą−
ce publikacji, zakończonych przewodów doktorskich, któ−
rych był promotorem, oraz wypromowanych dyplomantów.

– Spektrum zainteresowań Profesora Czyżewskiego jest
bardzo szerokie, od central telefonicznych i instrumentów
organowych po multimedia i wszelkiego rodzaju telesyste−
my medyczne, ale – jak mówi Piotr Odya – to tylko ułamek
wszystkich.

W drugiej części prezentacji  zostały w skrócie omówio−
ne projekty, nad którymi Piotr Odya pracował wspólnie z
Profesorem. Mowa tu o wielokrotnie nagradzanych syste−
mach badania słuchu, wzroku i mowy, z których do dziś
skorzystało ponad pół miliona dzieci w wieku szkolnym,
oraz o wdrożeniu, jakim jest cyfrowy korektor mowy dla
osób jąkających się, nad którym pracowano w katedrze już
od lat dziewięćdziesiątych.

W dalszej części spotkania głos zabrał główny bohater
wieczoru, sam laureat, prof. Czyżewski. Skupił się on na
nowych zastosowaniach inżynierii dźwięku i obrazu w obec−
nie realizowanych przez katedrę projektach oraz na kilku
projektach europejskich, nad którymi praca jest dopiero or−
ganizowana.

– Działamy w pewnym strategicznym kierunku, otóż uwa−
żamy, że multimedia, które są technologiami niezwykle ni−
sko kosztochłonnymi, mogą stanowić odpowiedź na potrze−
bę wykreowania polskiego produktu i zapewnienia mu suk−

Fot. Krzysztof Krzempek
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W przepełnionym tramwaju siedzi blady,
siny, wymęczony student. Pod oczami sine
cienie, przez lewą rękę przewieszony
płaszcz.
Wsiada staruszka. Student ustępuje jej
miejsca i łapie się uchwytu. Staruszka sia−
da, ale zaniepokojona przygląda się stu−
dentowi:
− Przepraszam, młody człowieku! To bar−
dzo ładnie, że zrobił mi pan miejsce, ale
pan tak blado wygląda. Może pan chory?
Może... niech lepiej pan siada. Nie jest
panu słabo?
− Ależ nie, nie! Niech pani siedzi. Ja tyl−
ko, widzi pani, jadę na egzamin do prof.
Przybylskiego, a całą noc się uczyłem, bo
mam średnią 4,6 i chcę ją utrzymać.
− No to może da mi pan chociaż ten płasz−
czyk do potrzymania?
− A, nie! Nie mogę! Zresztą to nie jest
płaszczyk. To kolega. On ma średnią 5,0.

Prof. dr inż. Włodzimierz Andrzej
Przybylski, prof. zw. Politechniki Gdań−
skiej,  jest mieszkańcem Sopotu od 38 lat
i pracownikiem Politechniki Gdańskiej od
44 lat.

Jedynka, cyfra „1”, w pewnym sensie,
określa Jego życie:
····· Politechnika Gdańska – to pierwsze i

ciągle to samo  miejsce pracy naszego
Laureata,

····· Sopot, to jedyne miejsce, w którym
mieszka i chce mieszkać,

····· Elżbieta – jedyna żona,
····· Monika – jedyne dziecko,
····· Jacek – jedyny zięć.

Porządek cyfrowy burzą wnuczki: są
dwie, a wkrótce będzie trzecie wnuczę…
Wnuczka? Wnuczek?

Prof. Przybylski jest pracoholikiem
poddanym szczególnemu uzależnieniu od
s w o j e j  Politechniki.

A zaczęło się  to w 1958 roku, gdy jako
18−latek  przyjechał z Torunia do Gdańska,
aby zdawać egzaminy wstępny na studia.

Wybrał Politechnikę – Wydział Mecha−
niczny. Zdał i został przyjęty w poczet stu−
dentów.

Pięcioletnie studia nie od razu Go po−
chłonęły całkowicie. Była praca społecz−
na w Zrzeszeniu Studentów Polskich,
działalność w Parlamencie Studentów Po−
litechniki Gdańskiej, będącym zresztą
ewenementem w życiu polskich uczelni

w tamtych szarych i trudnych czasach.
Była gra na perkusji w klubie „Kwadra−
towa”. Było szefowanie politechniczne−
mu kabaretowi „Kwadracik” i udział w
kabarecie „Pi”. Ale znalazło się też tro−
chę czasu na żonę.

Studia, student – Włodek Przybylski
skończył jednak w terminie, w 1963 roku.

Możliwości podjęcia pracy były róż−
ne, m.in. w stolicy.

Na Wybrzeżu jednak studiowała jesz−
cze żona naszego Laureata, tutaj było zna−
ne już i przyjazne środowisko, przyjął
więc propozycję pozostania na uczelni i
podjęcia pracy asystenta na Wydziale
Technologii Maszyn (obecnie Wydział
Mechaniczny).

I tu teraz zaczynają się  się moje, jako
Laudatora, problemy.

Bo jak krótko, nie zanudzając Państwa,
wymienić dorobek pracy Profesora.

Prof. Włodzimierz Przybylski  prze−
szedł wszystkie szczeble kariery zawodo−
wej na macierzystej uczelni, poczynając
od asystenta stażysty – do profesora zwy−
czajnego. Podobnie było z pełnionymi w
uczelni funkcjami – zaczął  od kierowni−
ka laboratorium , poprzez zastępcę dyrek−
tora instytutu, prodziekana i dziekana

Wydziału (trzy kadencje) do stanowiska
prorektora naszej Alma Mater  (dwie ka−
dencje (1996–2002).

Laureat jest specjalistą w zakresie tech−
nologii maszyn i automatyzacji produkcji.
Doktorat obronił z wyróżnieniem w dys−
cyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn”.
Wydał 3 indywidualne monografie nauko−
we, w tym jedną w języku obcym,  2 pod−
ręczniki, 4 skrypty akademickie.

W dorobku naukowym Laureat posia−
da m.in.: ponad 300 artykułów i refera−
tów naukowych, 14 patentów i wzorów
użytkowych, w tym patent na pierwszą w
kraju tokarko−nagniatarkę sterowaną kom−
puterowo. Za tę obrabiarkę uzyskał wy−
różnienie IV Odziału Polskiej Akademii
Nauk.

Za prace innowacyjne z zakresu po−
wierzchniowej obróbki plastycznej otrzy−
mał w 2001 roku Złoty Medal organizacji
Word Intellectual Property Organisation
w Genewie. Wielokrotnie  został uhono−
rowany nagrodą  Ministra Nauki i Szkol−
nictwa Wyższego – 3 razy indywidualną
i  2 razy zespołową.

Prowadził ponad 200 prac dyplomo−
wych i był promotorem 9 doktoratów, a
także opiniodawcą  4 doktoratów  hono−

Laudacja JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Janusza RachoniaLaudacja JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Janusza RachoniaLaudacja JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Janusza RachoniaLaudacja JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Janusza RachoniaLaudacja JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia

„Sopocka Muza” dla Profesora Włodzimierza Przybylskiego„Sopocka Muza” dla Profesora Włodzimierza Przybylskiego„Sopocka Muza” dla Profesora Włodzimierza Przybylskiego„Sopocka Muza” dla Profesora Włodzimierza Przybylskiego„Sopocka Muza” dla Profesora Włodzimierza Przybylskiego

14 października 2007 roku prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski, pracownik
Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, otrzymał doroczną nagrodę
Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury i sztuki oraz nauki „Sopocka
Muza”
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ris causa, w tym jednego dla Uniwersyte−
tu w Monachium.

Laureat jest członkiem z wyboru (po
raz trzeci) Komitetu Budowy Maszyn
PAN oraz członkiem Akademii Inżynier−
skiej w Polsce od 1994 roku.

 W zakresie osiągnięć dydaktycznych
Profesora Przybylskiego należy wymienić
zorganizowanie i kierowanie w Politech−
nice Gdańskiej dwusemestralnym Euro−
pejskim Studium Magisterskim, z zakre−
su nowoczesnych technologii maszyn,  w
ramach unijnego programu TEMPUS (lata
1996–1999). Program ten był organizo−
wany w ramach współpracy z uniwersy−
tetami w Karlsruhe i Louvain.

Obecnie jest  koordynatorem zadań re−
alizowanych w Politechnice Gdańskiej,
dwóch programów w ramach Europejskie−

go Funduszu Społecznego – projektu
MAYDAY (Model Aktywnego Wsparcia
Pracowników i Firm Wobec Zmian Struk−
turalnych w Gospodarce) oraz SDTI (Stra−
tegiczne Doradztwo Technologiczne i In−
nowacyjne).

Od 10 lat współpracuje z Międzynaro−
dowymi Targami Gdańskimi (targi Tech−
nicon), pełniąc m.in. funkcję przewodni−
czącego Kapituły nagrody Grand Prix im.
Roberta Szewalskiego.

Związki prof. W. Przybylskiego z So−
potem to nie wyłącznie miejsce zamiesz−
kania. Profesor współpracował bardzo
efektywnie z Sopockimi Zakładami Prze−
mysłu Maszynowego w zakresie obrabia−
rek do drewna, oraz z Sopotplastem, kon−
struując matryce do produkcji tworzyw
sztucznych  metodą  wtryskiwania.

Niewielką ilość wolnego czasu, jakim
Pan Profesor dysponuje dzisiaj, chętnie
poświęca numizmatyce, zbieraniu kamieni
(ciągle szuka doskonale kulistego kamie−
nia) i muzyce jazzowej. Obecnie niestety
jako wyłącznie słuchacz.

Wszystkie wyżej wymienione sukcesy
i umiejętności sprawiają, że Włodzimie−
rza Przybylskiego można by zapytać tak,
jak zapytano kiedyś Lionela Hamptona:
− Mister Hampton, jest pan znakomitym

wibrafonistą, poza tym gra pan na for−
tepianie i bębnie, śpiewa pan, kompo−
nuje, aranżuje i prowadzi orkiestrę. Jak
pan to wszystko robi?

− Świetnie − odparł Hampton...
Panie i Panowie, bez cienia wątpliwo−

ści – prof. Włodzimierz Przybylski to, co
robi, też robi świetnie.

Każdego roku ponad 350 milionów
kontenerów jest przewożonych przez

statki na całym świecie. Ruch kontenerów
jest jednym z najbardziej dynamicznie
rozwijających się branży w transporcie
morskim. Niestety, mniej niż 2% ładunku
kontenerów jest pod ścisłą kontrolą i ist−
nieje możliwość śledzenia ich trasy od
miejsca załadunku do miejsca przeznacze−
nia. Ograniczona wiedza na temat ładun−
ku przewożonego przez kontenery stwa−
rza lukę, która w łatwy sposób może zo−
stać wykorzystana do nielegalnych celów
lub działalności terrorystycznej. W związ−
ku z powyższym, aby rozwiązać problem
bezpieczeństwa terminali kontenerowych,
konieczne jest opracowanie automatycz−
nego systemu monitoringu zawartości
kontenerów oraz zintegrowanego z kon−
tenerami inteligentnego modułu monito−
rująco−pomiarowego. W dobie terrory−
zmu, stałe monitorowanie każdego kon−
tenera za pośrednictwem systemów sate−
litarnych jest istotnym aspektem ochrony
żeglugi i powinno być możliwie szybko
wprowadzone na całym świecie.

Koncepcja systemuKoncepcja systemuKoncepcja systemuKoncepcja systemuKoncepcja systemu

Koncepcja systemu monitorowania kon−
tenerów bazuje na bezprzewodowej trans−
misji informacji z każdego kontenera na
statku do baz danych. Aby umożliwić taki
przepływ informacji, każdy kontener po−
winien być wyposażony w inteligentny
moduł monitorująco−pomiarowy. Ze
względu na fakt, iż kontenerowiec może

przewozić jednorazowo od kilku do kilku−
dziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy kon−
tenerów, istnieje konieczność umiejscowie−
nia na statku specjalnej sieci bezprzewo−
dowej, posiadającej własną bazę danych.
Na żądanie, wszystkie kontenery na statku
powinny wysyłać wymagane informacje do
centrum sterowania, które przechowuje je
w bazie danych. W określonych odstępach
czasu, gdy statek przebywa na morzu oraz
podczas wchodzenia do portów transpon−
der na statku powinien wysyłać stosowne
informacje do lokalnej lub globalnej bazy
danych. Transmisja tych informacji do lo−

kalnej bazy danych, znajdującej się np. na
terenie portu lub terminala kontenerowe−
go, powinna odbywać się przy wykorzy−
staniu naziemnych sieci (systemów)
łączności bezprzewodowej, np. działają−
cych w paśmie VHF lub UHF, natomiast
transmisja danych do globalnej bazy da−
nych, którą może być np. baza danych sys−
temu monitorowania dalekiego zasięgu
LRIT (Long Range Identification and Trac−
king), powinna odbywać się poprzez łącza
satelitarne. Konieczna jest również współ−
praca i wymiana danych pomiędzy lokal−
nymi bazami danych i bazą globalną oraz
współpraca baz danych na terenie państwa.
Na rys.1. przedstawiono koncepcję syste−
mu monitorowania kontenerów.

System monitorowania kontenerówSystem monitorowania kontenerówSystem monitorowania kontenerówSystem monitorowania kontenerówSystem monitorowania kontenerów

Rys.1. Koncepcja systemu monitorowania kontenerów
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Jak można się spodziewać, warunki
panujące na statkach, szczególnie dużych
kontenerowcach, są bardzo trudne dla
transmisji radiowej. Lokalna sieć bezprze−
wodowa na statku musi być zatem odpor−
na na interferencje elektromagnetyczne i
zapewniać dobre warunki do transmisji w
tak trudnym środowisku propagacyjnym.
Zastosowanie może tu znaleźć system z
bezpośredni rozpraszaniem widma DS−
CDMA (Direct Sequence Code Division
Multiple Access), który umożliwia wyko−
rzystywanie tych samych zasobów syste−
mowych przez wielu użytkowników, w
tym wypadku inteligentnych modułów
kontenerowych, w tym samym czasie,
dzięki przedzieleniu każdemu z nich uni−
katowej sekwencji kodowej. Realizacja
rozpraszania widma sygnałów przenoszą−
cych ciąg informacyjny polega na mno−
żeniu każdego bitu tego ciągu przez ciąg
rozpraszający, który zazwyczaj jest cią−
giem pseudoprzypadkowym, przy czym
czas trwania poszczególnych elementów
ciągu rozpraszającego, nazwanych chipa−
mi, dla odróżnienia ich od bitów repre−
zentujących informację elementarną wia−
domości, jest znacznie krótszy od czasu
trwania pojedynczego bitu ciągu informa−
cyjnego. Powstały w ten sposób sygnał
jest następnie modulowany i przekazywa−
ny do medium transmisyjnego. Wykorzy−
stanie techniki CDMA umożliwia łatwą
identyfikację modułów kontenerowych
poprzez przypisanie im różnych sekwen−
cji rozpraszających, a częstotliwość fali
nośnej decyduje o przepływności przesy−
łanego sygnału. Po stronie odbiorczej
przeprowadza się proces demodulacji i
detekcji poprzez mnożenie zmodulowanej
nośnej przez koherentny sygnał lokalne−

go generatora. Jeżeli lokalny ciąg pseu−
doprzypadkowy generowany w odbiorni−
ku jest identyczny i zarazem synchronicz−
ny z ciągiem pseudoprzypadkowym za−
wartym w odebranym sygnale, to otrzy−
mujemy odtworzony ciąg bitów wejścio−
wych. Rozproszenie widma sygnałów nie−
sie ze sobą wiele korzyści, m.in. przyczy−
nia się do zwiększenia odporności na za−
kłócenia wąskopasmowe. W odbiorniku
widmo sygnałów użytecznych jest skupia−
ne przez ciąg pseudoprzypadkowy, a rów−
nocześnie widmo sygnałów zakłócających
jest przez ten sam ciąg rozpraszane. W
wyniku tej operacji tylko nieznaczna część
mocy sygnału zakłócającego ma wpływ
na sygnał użyteczny. Można powiedzieć,
że zakłócenia stają się po rozproszeniu
szumopodobne, o bardzo małej gęstości
mocy. Kolejnymi zaletami wynikającymi
ze stosowania zwielokrotnienia DS−
CDMA są: wzrost pojemności systemu
oraz przeciwdziałanie efektom zaników.
Ponadto zastosowanie ciągów wzajemnie
ortogonalnych wyklucza konieczność pla−
nowania rozdziału częstotliwości na ob−
szarze statku, gdyż wszystkie moduły ko−
rzystają z całego pasma.

Inteligentny ModułInteligentny ModułInteligentny ModułInteligentny ModułInteligentny Moduł
KontenerowyKontenerowyKontenerowyKontenerowyKontenerowy

Inteligentny Moduł Kontenerowy
(IMK) jest jednym z najważniejszych ele−
mentów systemu monitoringu. Możliwość
wykrycia niebezpiecznych materiałów
wewnątrz kontenera może pozwolić na
szybkie ich ujawnienie i zneutralizowa−
nie, zanim staną się one zagrożeniem dla
życia ludzi lub dla statków i portów.
Moduł powinien się składać z części po−
miarowej, wyposażonej w różnego rodza−

Rys. 2. Schemat funkcjonalny inteligentnego modułu kontenerowego

ju sensory, i części radiowej, kontrolowa−
nych przez odpowiedni procesor i algo−
rytm operacyjny. Oprogramowanie pro−
cesora powinno również zostać zaprojek−
towane, np. w technologii radia progra−
mowalnego (Software Defined Radio).
Wszechstronność modułu pozwoli na mo−
nitorowanie i pomiary pewnych parame−
trów we wnętrzu kontenera. W tym celu
moduł powinien być wyposażony w róż−
nego rodzaju sensory wewnątrz kontene−
ra, umożliwiające wykrycie ruchu, zmian
temperatury, ciśnienia, wilgotności, obec−
ności gazów lub substancji radioaktyw−
nych itp. Ważnym aspektem jest również
lokalizacja kontenera, dlatego każdy
moduł powinien być wyposażony w blok
nawigacji satelitarnej (GPS/Glonass/GA−
LILEO). Na rys.2 przedstawiono schemat
funkcjonalny modułu.

Podstawowe informacje (dokumenty
transportowe) ładunku, takie jak zawar−
tość kontenera, nadawca, punkt załadun−
ku, odbiorca i miejsce docelowe oraz inne
dodatkowe informacje powinny być prze−
chowywane w pamięci modułu i za każ−
dym razem, gdy zachodzi taka koniecz−
ność, powinny zostać wysłane poprzez
sieć bezprzewodową. Aby zapewnić efek−
tywną transmisję radiową od modułu do
stacji bazowej znajdującej się na statku lub
w porcie, konieczne jest ustalenie nastę−
pujących parametrów części radiowej
modułu:
····· pasma częstotliwości,
····· metody modulacji,
····· sposobu kodowania (szyfracji) infor−

macji,
····· zabezpieczenia przed błędami w trans−

misji,
····· metody dostępu do kanału radiowego,
····· protokołów komunikacyjnych,
····· bilansu energetycznego łącza radiowe−

go.
Oczywiście moduł powinien cechować

się bardzo małym poborem prądu ze źró−
dła zasilania, aby zapewnić mu bezobsłu−
gową pracę przez długi okres czasu, np.
przez kilka lat. Równie ważna jest kom−
paktowa budowa modułu i minimalizacja
jego wymiarów. Ponadto moduł powinien
być odporny na warunki atmosferyczne
oraz posiadać zabezpieczenie przed zde−
montowaniem lub modyfikacją wnętrza z
możliwością automatycznego generowa−
nia alarmu.

Aby umożliwić łatwość implementacji
systemu monitoringu kontenerów w nie−
dalekiej przyszłości, jest konieczne, aby
koszt seryjnej produkcji inteligentnych
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modułów był niski, ale jednocześnie za−
pewniał utrzymanie jego wszystkich pa−
rametrów funkcjonalnych na możliwie
wysokim poziomie.

Główne zadania projektoweGłówne zadania projektoweGłówne zadania projektoweGłówne zadania projektoweGłówne zadania projektowe

Implementacja systemu monitoringu
kontenerów w Porcie Gdańskim i Gdyń−
skim wymaga zbadania warunków propa−
gacyjnych w różnych miejscach portów,
czego można dokonać na drodze pomia−
rowej rozkładu natężenia pola elektroma−
gnetycznego wokół testowych nadajni−
ków. Wyznaczenie profili propagacyjnych
w tych obszarach pozwoli na zaprojekto−
wanie efektywnej infrastruktury systemu

monitorującego. Kolejnym ważnym za−
gadnieniem jest projekt prototypu inteli−
gentnego modułu kontenerowego, charak−
teryzującego się otwartą architekturą, aby
jego funkcjonalność mogła być w łatwy
sposób rozbudowana w przyszłości, bez
konieczności znaczących modyfikacji
sprzętowych modułu. Zaprojektowany i
zbudowany prototyp tego modułu zosta−
nie przetestowany w warunkach rzeczy−
wistych i posłuży do weryfikacji założeń
systemowych. Kolejnym bardzo ważnym
zagadnieniem jest zaprojektowanie sieci
radiowej na statku, odpornej na silne in−
terferencje i kompatybilnej z innymi sys−
temami statkowymi oraz protokołami i

interfejsami używanymi do komunikacji
pomiędzy bazą danych na statku a baza−
mi danych na lądzie.

Maritime Security Research Group of
the Gdańsk University of Technology
(GUT): Ryszard J. Katulski – chairman,
Jacek Stefański, Jarosław Sadowski, Rafał
Niski – National Institute of Telecommu−
nications, Jerzy Żurek – Gdynia Mariti−
me Academy

Ryszard J. Katulski
Jacek Stefański

Jarosław Sadowski
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji

i Informatyki

Czarlina to cichy, piękny i przyjazny
ludziom Ośrodek  Wypoczynkowy

pracowników Politechniki Gdańskiej. Po−
łożony jest on malowniczo nad dużym je−
ziorem, wśród kaszubskich pól i jezior,
wśród kaszubskich pól i lasów.

Kto z pracowników Politechniki cho−
ciaż raz spędzał tam wakacje, będzie czę−
sto wracał tam chociażby tylko myślą,
wspomnieniem i tęsknotą za szumem lasu,
chłodną wodą w jeziorze, fioletem wrzo−
sowisk i urokiem ciepłych, letnich dni.

Piszę o tym teraz, w czasie późnej je−
sieni. Czarliński Ośrodek już opustoszał,
nie słychać gwaru dziecięcych głosów,
chóralnych śpiewów, odgłosu piłki na
boisku. Z premedytacją więc wykorzystu−
ję ten jesienny spokój, by z odrobiną po−
ezji i za pomocą kilku strof wierszy na−
szych poetów ofiarować Czarlinie garść
sentymentalnych wspomnień, od dawna
już przechowywanych w pamięci.

Promienie wieczorne, czerwone, gorące
rzuca na obłoki słońce zachodzące
wiatr wieczorny cicho listkami szeleści,
szumi las sosnowy dziwne opowieści…

Ale i woda, jezioro wspaniałe
głęboko utkwiły w pamięci.
Jest na co patrzeć rano, w dzień i wieczorem
bo niezapomniane to były wakacje
nad naszym pięknym jeziorem.

Czemu Ci głowa na dłonie opada?
To pachnie trawa i ten piach nad wodą,
to wód polśnione smugami zwierciadła
parują ciszą, blaskiem i ochłodą.

Witaj piękna jesieni, tak ciepła i taka cicha,
witaj i żegnaj zarazem, boś porą rozstania,
jasne, błękitne niebo się uśmiecha –
lecz to melancholijny uśmiech pożegnania…

Pola ucichły, wczoraj pełne gwaru –
i brzęku kos, i śpiewu  dożynek –
dzisiaj zapadły w sen jak mocą czaru
w cichy spoczynek.

Sposępniał w ściernisk szarości popielnej
zagon rozległy, opuszczony, goły
łany są jakby po uczcie weselnej
uprzątnięte stoły…

Skończyło się lato, a z tą ostatnią
zwrotką melancholijnej zadumy wiersza
Leopolda Staffa – odkładam pióro kreślą−
ce obraz czarlińskiej urody i pamięci spa−

cerów po lesie, zbierania grzybów, jagód
i borówek. Czyż nie jest to piękny akcent
dla przeżywanej zawsze po pobycie w
Czarlinie radości z letniego wypoczynku?

Nadszedł teraz czas na jak najszybsze
przejście od miłych sercu wspomnień do
zwykłej codzienności, choć dziś nieco
uroczystej z okazji jubileuszu Czarliny, by
rozpocząć bardzo ciekawą opowieść o
narodzinach i rozwoju naszego Ośrodka
Wypoczynkowego pracowników Poli−
techniki Gdańskiej. Kronikarzu! Przejdź
szybko do konkretów i do opisywania fak−
tów historycznych, aby opis ten pozostał
na zawsze w aktach Kroniki naszej uczel−
ni.

Działo się to Roku Pańskiego 1962 w
mieście Gdańsku, w Politechnice Gdań−
skiej, za panowania w niej JM Rektora –
prof. Kazimierza Kopeckiego, i Prezesa
Rady Zakładowej ZNP doc. Kazimierza
Zygmunta.

Na 45−lecie CzarlinyNa 45−lecie CzarlinyNa 45−lecie CzarlinyNa 45−lecie CzarlinyNa 45−lecie Czarliny

Otwarcie wystawy                                                                               Fot. Krzysztof Krzempek
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W owym czasie najwyższe władze Po−
litechniki postanowiły obdarować swoich
pracowników szczególnym upominkiem –
takim, który mógłby służyć im przez dłu−
gie lata i dalsze pokolenia. W ten sposób
powstał Ośrodek Wypoczynkowy, usytu−
owany z dala od zgiełku miasta, wśród roz−
ległych pól i lasów, nad pięknym i dużym
polodowcowym jeziorem zwanym Jelenie,
w pobliżu Wdzydz Kiszewskich, w samym
sercu Kaszub, czy – jak kto woli – w sercu
Szwajcarii Kaszubskiej. Miejsce  zostało
wybrane znakomicie, na niewielkiej wy−
żynie, pełnej ciepła, uroku i czaru, wśród
sosnowego lasu, odpowiadające idealnie
swej geograficznej nazwie – „Czarlina”.

W narodzinach Czarliny udział wzięło
wiele osób z kręgu władz uczelni, admi−
nistracji i związków zawodowych. Nie
sposób więc wspomnieć wszystkich po
czterdziestu pięciu latach, ale choć kilku
nazwisk z nich – pominąć się nie da. Są to
kierownicy OWPG Czarlina: Maria Ali−
cja Walentynowicz (1962–1965 delega−
cja),    Kazimierz Moczorat (1965–1973
delegacja, 1973–1992 etat), Tadeusz
Drzewiecki (1992–2001 etat), mgr inż.
Józef Nowak (2001– etat).

 Początkowo całą administracją Ośrod−
ka zajmowała się Rada Zakładowa ZNP, a
fundusze na rozwój Ośrodka były czerpa−
ne z nadwyżek tzw. Gospodarstw Pomoc−
niczych. W roku 1962 powstał fundusz so−
cjalny i Dział Socjalny, którego kierowni−
kiem była Lucyna Niedźwiecka i który
przejął opiekę i administrację Ośrodka, .

Pierwsze lata istnienia Czarliny były
trudne i biedne, a nawet siermiężne, ale
wspominamy je z łezką w oku jako coś
pięknego, co będzie rozwijać się na naszych

oczach ku wspólnej radości, jako wyma−
rzone miejsce letniego wypoczynku.

Cały Ośrodek składał się wówczas z kil−
kunastu małych, dwuosobowych domków
campingowych, rozłożonych malowniczo
wśród lasu, z kilku pomalowanych na zie−
lono budek z serduszkiem, pieszczotliwie
nazywanych sławojkami, z prostego bara−
ku – umywalni, i drugiego gospodarczego.
Kuchni wtedy przez jakiś czas jeszcze nie
było. Wczasowicze stołowali się u sąsiadu−
jącego z ośrodkiem gospodarza, gdzie na po−
dwórzu stały długie sosnowe stoły, a nad
nimi rozciągał się sufit z białego płótna. Taka
to była stołówka, a do niej trzeba było ma−
szerować przez pola ponad pół kilometra.
Miało to swój niezaprzeczalny urok wiej−
skiego prymitywu, lecz nikomu to nie prze−
szkadzało, a lato wtedy kipiało ciepłem i

słońcem, nie tak jak dziś, kiedy to ciepłe dni
lata zmieniły się w chłodne dni jesienne.
Specjalne podziękowania należą się oso−
bom, które w tym bardzo trudnym okresie z
pełnym oddaniem pracowały, aby nasz od−
poczynek był naprawdę miły i wygodny.

Ośrodek Wypoczynkowy w Czarlinie
rozwijał się błyskawicznie i z rozmachem.
Rokrocznie przybywało wiele obiektów
używalności ogólnej – nowa stołówka, klub
towarzyski, nowe umywalnie i prysznice.
Pojawiło się wiele nowych i większych
domków, rozwijała się przystań żeglarska,
a nawet obszar całego Ośrodka powiększył
się prawie niepostrzeżenie   o nowe korty
tenisowe, salę pingpongową.

I znowu należałoby wymienić kilka
ważnych dat z tego okresu oraz nazwiska
ludzi, którzy przyczynili się do tego
własną pracą i inicjatywą, dzięki którym
Czarlina zamieniała się coraz bardziej w
komfortowy obiekt rekreacyjny.

Trzeba przyznać bezstronnie, że zdarza−
ły się również i mniej przyjemne wydarze−
nia w historii Czarliny. Najczęściej było to
związane z pewnymi przemianami poli−
tycznym występującymi w kraju. Były to
głównie strajki, trudności w zaopatrzeniu i
straszące gołe półki sklepowe, zapełnione
butelkami z octem. Najgorsze były chyba
lata 80/81, kiedy to panowało wszędzie
poczucie zagubienia i groźba zbrojnego
konfliktu. Pociechą były porozumienia
sierpniowe i powstanie Solidarności. Trze−
ba się nisko pokłonić gospodarzom i per−
sonelowi Ośrodka, którzy niemal spod zie−
mi, od okolicznych gospodarzy, sobie tyl−
ko znanymi sposobami zdobywali cudem
żywność, aby wczasowicze Czarliny nie

Fot. Krzysztof Krzempek

Fot. Krzysztof Krzempek
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odczuwali głodu, gdyż mimo tych wszyst−
kich trudności Ośrodek pracował bez prze−
rwy. Zmęczeni całą tą bardzo trudną sytu−
acją pracownicy chętnie korzystali z moż−
liwości choć dwutygodniowego wypo−
czynku. I znów należy podać kilka suchych
faktów, dat i zdarzeń, wśród których po−
winny się znaleźć nazwiska najbardziej
ofiarnych i dzielnych ludzi, dbających o tę
garstkę wypoczywających tu na kolejnych
turnusach gości niepewnych wtedy jutra,
odosobnionych wśród lasów Czarliny.

Na zakończenie  i w uzupełnieniu trze−
ba jeszcze podać kilka dat i cyfr, świad−
czących o szeroko pojętej troskliwości bar−
dzo licznego grona ludzi – pracowników
dnia dzisiejszego, odpowiedzialnych za
całościowe prowadzenie tego pięknego, ale
i tak bardzo potrzebnego Ośrodka Wypo−
czynkowego w Czarlinie. Najwyższe uzna−
nie należy się głównie kolejnym gospoda−
rzom – kierownikom Ośrodka, wśród któ−
rych niewątpliwie wybija się na czoło oso−
bowość kolegi śp. Kazimierza Moczorata,
zapobiegliwego i kompetentnego Szefa,
znanego z pewnej surowości i wzorowego
porządku w prowadzeniu całego obiektu.

Obok niego pojawia się równie znana i
wielce ceniona postać śp. kolegi Henryka
Matlińskiego, niestrudzonego głównie w
zaopatrywaniu w dobra materialne wcza−
sowiczów, pełnego przychylności do
wszystkich ludzi, delikatnego i lubianego
przez wszystkich. Dzielnie pomagała mu
jego małżonka – p. Maria.

Zachowujemy także wdzięczną pamięć
o wielu pracownikach Ośrodka, którzy
odeszli już od nas na zawsze oraz tych,
którzy dawno przeszli na emeryturę.

Specjalne i osobne podziękowania
skierować należy do kolejnych rektorów
i członków Senatu, którzy zawsze bez
chwili wahania spieszyli z pomocą, słu−
żyli opieką i ofiarnością Czarlinie, zwłasz−
cza w czasach wspomnianych już wyżej;
w okresach niepewności i niepokoju o dal−
sze istnienie Ośrodka.

Dziękujemy również pracującym tu
społecznie dla ogólnego rozwoju Ośrod−
ka pracownikom Działu Socjalnego, jak i
niektórym członkom Klubu Seniora.

Dziękujemy także młodzieży i studen−
tom, którzy w ramach swych prac społecz−
nych podejmowali często ochotnicze pra−

ce porządkowe na terenie Ośrodka. Nie
wystarczy już miejsca na to, aby wymie−
nić te całe zastępy ofiarnych i zaangażo−
wanych, a często zapomnianych już w cią−
gu minionych 45 lat ludzi, dla których po−
moc i praca na rzecz innych była zawsze
sprawą wielkiej wagi.

Mamy nadzieję, że zorganizowana z
okazji Jubileuszu Czarliny wystawa do−
powie resztę naszej pamięci o tych wszyst−
kich, których nie zdołaliśmy w tym tek−
ście wymienić. Zdjęcia bowiem i ekspo−
naty na pewno zatrzymają uwagę zwie−
dzających, gdyż będą istotnym dodatkiem
do opisu i przemówią do widza bardziej
niż słowo pisane, jakże często ulotne i nie
zawsze dobrze zapamiętane lub zrozumia−
łe, a czasem nawet zdeformowane upły−
wem czasu i niedoskonałą pamięcią.

Uczelnia dziękuje gorąco wszystkim,
którzy wnieśli choć niewielką cząstkę
swej pracy czy pamięci do uzupełnienia
opowiedzianej tutaj w wielkim skrócie hi−
storii Czarliny.

Gizella Bober
Jadwiga Lipińska

Klub Seniora

Na Wydziale Zrządzania i Ekonomii
od paru lat trwały przygotowania do

uruchomienia studiów MBA (Master ofMBA (Master ofMBA (Master ofMBA (Master ofMBA (Master of
Business Administration)Business Administration)Business Administration)Business Administration)Business Administration), studiów, które
kształciłyby kadrę zarządczą najwyższe−
go szczebla w specyficznych sferach go−
spodarki – sporcie i medycynie.

Organizacja przez Polskę Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej, zwiększająca się
rzesza fanów koszykówki, coraz lepsze
drużyny piłkarskie stawiają przed polskim
sportem zupełnie nowe wyzwania – jak
zarządzać sportem, jak zarządzać obiek−
tami sportowymi, jak umiejętnie wykorzy−
stać potencjał ludzki w organizacji wiel−
kich widowisk sportowych. Czy to potra−
fimy? Czy mamy wykształconą kadrę,
która poradzi sobie z tymi wyzwaniami?

Oczekiwaliśmy, że odpowiedzi na te
pytania może przynieść dyskusja  wszyst−
kich możliwych stron i uczestników tych
działań – naukowców, sportowców, dzia−
łaczy sportowych, polityków, przedsię−
biorców sponsorujących sport. Stąd po−
mysł organizacji „Forum MBA Zarzą−„Forum MBA Zarzą−„Forum MBA Zarzą−„Forum MBA Zarzą−„Forum MBA Zarzą−
dzanie  Sportem”, dzanie  Sportem”, dzanie  Sportem”, dzanie  Sportem”, dzanie  Sportem”,  które odbyło się    30

  Zarządzanie sportem – dziedzina nauki i wiedza,  Zarządzanie sportem – dziedzina nauki i wiedza,  Zarządzanie sportem – dziedzina nauki i wiedza,  Zarządzanie sportem – dziedzina nauki i wiedza,  Zarządzanie sportem – dziedzina nauki i wiedza,
czy  radosna twórczość i improwizacja?czy  radosna twórczość i improwizacja?czy  radosna twórczość i improwizacja?czy  radosna twórczość i improwizacja?czy  radosna twórczość i improwizacja?

Od lewej: Prezes KS Warszawianka – Ryszard Fijałkowski, Andrzej Kowalczys – Inspektor ds.
Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu, Krzysztof Turowski – Koordynator ds.
imprez organizowanych przez federacje CEV, Dyrektor Ligii Światowej i Word Grand Prix
Piłki Siatkowej – Wojciech Czayka, prowadzący dyskusję – prof. dr hab. Piotr Dominiak

Fot. Krystyna Andryszkiewicz
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września 2007  w siedzibie Wydziału Za−
rządzania i Ekonomii Politechniki Gdań−
skiej.

W  spotkaniu  udział wzięli naukowcy
uczelni europejskich,     prezesi klubów i
związków sportowych – począwszy od  
szefa Ligi Światowej Koszykówki w Pol−
sce, prezesa PZPN, poprzez  Polski Zwią−
zek Motorowy, do Związku Strzelectwa
Sportowego – władze miast i komitetów
organizacyjnych Euro 2012 – członek
Komietu Organizacyjnego Euro 2012
Gdańsk Maciej Płażyński, Wojewoda Po−
morski Piotr Karczewski; gościem hono−
rowym była Irena Szewińska, która wła−
śnie poprzedniego dnia odebrała w Aka−
demii Wychowania Fizycznego w Gdań−
ski doktorat honoris causa.

Wśród wykładowców był prof. Erik Si−
nas  z Grecji – poprowadził wykład „Co
zapewniło sukces Olimpiadzie w Atenach
2004 – spojrzenie project managera”, na−
tomiast wykład „Wyzwania dla biznesu
piłkarskiego w Unii Europejskiej – czy to
oznacza, że sport potrzebuje wykształco−
nych, profesjonalnych pracowników i me−
nedżerów do zarządzania sportem” popro−
wadził dr Geoff Pearson z  Liverpool
MBA.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział
m.in. Jan K. Bielecki, Michał Listkiewicz,
Adam Giersz, Adam Olkowicz, Ryszard
Fijałkowski, Wojciech Czayka, Jerzy Mły−
narczyk, Anna Rybicka, a dyskusje w nich
poprowadzili Włodzimierz Machnikowski
z Radia Gdańsk, Marek Ponikowski z TVP
Gdańsk i prof. Piotr Dominiak – dziekan
WZiE.

W dyskusjach panelowych podjęto pró−
bę  odpowiedzi m.in. na pytania:
1. Czy zarządzanie, zawiadywanie kluba−

mi sportowymi, obiektami sportowy−
mi  podlega takim samym regułom eko−
nomicznym, jak zarządzanie przedsię−
biorstwami?

2. Czy rachunek ekonomiczny w sporcie
jest taki sam, jak w innych działaniach
gospodarczych?

3. Ludzie o jakich umiejętnościach i kom−
petencjach są najbardziej potrzebni w
biznesie sportowym?

4. Naczelną wartością w sporcie była
współpraca i bezinteresowna  rywali−
zacja – na ile te wartości są aktualne
współcześnie?

5. Jakie są granice stosowania  zasad biz−
nesu w sporcie?

Mamy nadzieję, że spotkanie było  po−
zytywnym impulsem dla  przeprowadze−

nia  koniecznych zmian myślenia o no−
woczesnym  podejściu  do zarządzania
sportem  w Polsce, a jednocześnie utwier−
dziło nas w przekonaniu, że organizacja
studiów  MBA „ Zarządzanie w sporcie”
jest potrzebna i będzie ważnym elemen−
tem w procesie kształcenia nie  tylko dla
Wydziału Zarządzania i Ekonomii, ale też
i dla przyszłości polskiego sportu – stu−
dia tego typu są jedyne w Polsce.

Dzięki wieloletnim staraniom dziekana
WZiE prof. dr. hab. Piotra Dominiaka i p.
Barbary Geniusz Stepnowskiej – Pełno−

Zaproszeni goście                                                                       Fot. Krystyna Andryszkiewicz

mocnika Dziekana ds. Studiów MBA stu−
dia te zostały już uruchomione – pierwsza
edycja rozpocznie zajęcia w lutym 2008.

Oprócz ścieżki „Zarządzanie w sporcie”
na studiach MBA uruchamiamy dwie inne
– „Zarządzanie organizacjami służby zdro−
wia” i „Zarządzanie projektami” –  reali−
zowane we współpracy z naukowcami z
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwaj−
carii, Grecji. [www.mba.zie.pg.gda.pl]

Ewa Hope
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Nazywaliœmy Go wszyscy Król, wiado-
mo Jan Jagie³³o, ale tak naprawdê, to by³
Jasio. Naj¿yczliwszy cz³owiek pod s³oñ-
cem. Nie pamiêtam, aby kiedyœ Jasio ze-
z³oœci³ siê na kogoœ, albo odmówi³ pomo-
cy. Wiemy, ¿e by³ genialnym komputerow-
cem, ale pewnie nie wszyscy wiedz¹, ¿e
pisa³ wiersze, ¿e by³ niezwykle oczytany,
interesowa³ siê muzyk¹. Mo¿na o Nim
powiedzieæ „cz³owiek renesansu”. Kocha³
góry i zna³ je doskonale, zdepta³ wszyst-
kie mo¿liwe i niemo¿liwe œcie¿ki. JeŸdzi³
na nartach, p³ywa³ na jachtach, by³ na
wyprawie na Syberii. Gdziekolwiek siê
pojawi³, zdobywa³ natychmiast przyjació³,
nie musia³ siê specjalnie staraæ, by³ sob¹ i

to wystarcza³o. Kochaliœmy Go. Przepra-
cowa³ w Katedrze Mechaniki Budowli pó³
swojego ¿ycia. Mówi siê, ¿e nie ma ludzi
niezast¹pionych – pewnie to prawda, ale
po odejœciu Jasia nasza Katedra ju¿ nie
bêdzie taka sama.

Napisa³am dla Ciebie, Jasiu, wiersz,
mo¿e Ci siê spodoba

To takie dziwne
mówiæ o Tobie w czasie przesz³ym
by³eœ, zrobi³eœ, poszliœmy
wszystko skoñczy³o siê wczoraj
jutro jest nieosi¹galne
umieraj¹ kwiaty i motyle
umieraj¹ ksiê¿yce
pamiêæ trwa
Jasiu
wódka ju¿ wystyg³a
wypijmy za dziœ

Jasio Jagie³³o umar³ 25 listopada 2007 r.

Ula Górska
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska


