Prof. Wiktor Zin z wnukiem w otoczeniu uczestników IX Spotkania Redakcji Gazet Akademickich
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KRAKOWSKIE KLIMATY

d dziecka lubiê bywaæ w Krakowie. Nawet teraz, gdy zna
ne mi s¹ uroki najró¿niejszych zak¹tków wiata, te krakowskie wci¹¿ nie zatracaj¹ powabu, a wrêcz przeciwnie, dopiero teraz dostrzegam ich sekretne wdziêki, skrywane niegdy
przed profanem. Przemieszczaj¹c siê niespiesznie znad morza
ku przedgórzu Podhala (raz zdarzy³o mi siê z wawelskich murów widzieæ tatrzañskie grzbiety) odkrywam po raz krotny desygnaty kulturowego krajobrazu, który z pomorsko-pruskiego
pejza¿u przemienia siê w mazowiecko-kongresówkowy, by w
koñcu przyj¹æ ma³opolsko-galicyjsk¹ postaæ. Nieodmiennie
znajdujê, i¿ lubi¹ nas  ludzi z pó³nocy  tam na po³udniu, tak
ju¿ nieodleg³ym od krain wina, co podstêpnie potrafi spowalniaæ cia³o i przyspieszaæ myl... Ale z pocz¹tkiem tegorocznego wrzenia w Sto³eczno-Królewskim Miecie panowa³ skandynawski ch³ód, na polu przenikaj¹cy odzie¿ i studz¹cy wspomnienie niedawnego jeszcze skwaru. Nie ulegli temu organizatorzy IX Spotkania Redakcji Gazet Akademickich, zapewniaj¹c gor¹ce przyjêcie 56 przedstawicielom 32 tytu³ów prasowych.
Prasa to jest prasa, trzeba z ni¹ ostro¿nie  ¿artobliwie
przywita³ zebranych w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej
prof. Marcin Chrzanowski, prorektor ds. rozwoju uczelni i
wspó³pracy z zagranic¹. Ustêpuj¹ce w przysz³ym roku kierownictwo zostawia nastêpcom dokument nietypowy  Misjê Uczelni  w którym m.in. czytamy: Uczelnia jako instytucja wy¿szej u¿ytecznoci publicznej, powinna dbaæ o odpowiednio
wysoki poziom kulturowy absolwentów poprzez humanizacjê
studiów, w tym zaznajamianie z ojczyst¹ histori¹ i kulktur¹,
rozwijaniu umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym,
a tak¿e nauczanie na odpowiednim poziomie jêzyków obcych.
Wród wyzwañ oczekuj¹cych szkolnictwo wy¿sze jest reorientacja kszta³cenia zawodowego na potrzeby spo³eczeñstwa przysz³oci, kiedy to Internet zapewni zdalne i masowe nauczanie,
ale o jego jakoci nadal decydowaæ bêdzie bezporedni kontakt
studenta z prawdziwym nauczycielem akademickim. Taki w³anie kontakt sprawi³, i¿ wszyscy zebrani przedzierzgnêli siê w
¿aków z niegdysiejsz¹ atencj¹ wpatrzonych i ws³uchanych w
Mistrza, prof. Wiktora Zina. On to w³anie zechcia³ ods³oniæ
przed nami r¹bek tajemnic Krakowa przedlokacyjnego, którego relikty widzia³ podczas badañ archeologicz- no-architektonicznych w Rynku. Pod dzisiejszym brukiem, a cile  kamiennymi p³ytami, na g³êbokoci 6-6,5 m kryj¹ siê zabudowania Kra-
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mów Bogatych o wymiarach 110 x 10 m, a koció³ w. Wojciecha stoi na pradawnej wi¹tyni... Sporo te¿ zgliszcz, spalenizny
i szcz¹tków dawnych najedców... Za p³askorzeby zdobi¹ce
elewacje krakowskich zabytków o¿ywaj¹ w wietle ksiê¿yca,
ukazuj¹c wybranym swoje sekretne znaczenia... No i popanice...
Trup na pierwszej stronie to niezawodny wyró¿nik prasy komercyjnej. W Krakowie w symbiozie z inteligenckim
Dziennikiem Polskim wyhodowano Dziennik Akademicki,
owocuj¹cy co dwa tygodnie w nak³adzie do 100 tys. egzemplarzy kolumn¹ publicystyczn¹, prezentuj¹c¹ problemy rodowiska akademickiego. Jest to znany sprzed lat i na Wybrze¿u sposób informowania spo³eczeñstwa o tym, co s³ychaæ za murami
szkó³ wy¿szych, a dzi skuteczny w Krakowie tym bardziej, i¿
honoraria autorskie wyp³acaj¹ zainteresowane uczelnie, bo, jak
wspomniano, nie wypada, aby profesor pisa³ o sobie. Chcia³oby siê zakrzykn¹æ, ¿e to sposób godny naladowania. Ba, ale
przez kogo? Jak ujawni³ nam dr W³odzimierz Chor¹zki z Orodka Badañ Prasoznawczych Uniwersytetu Jagielloñskiego, tego
samego, który skwapliwie kolekcjonuje wszystkie numery naszego PISMA PG, jedynie wydawcy dwóch dzienników wielkonak³adowych w Polsce posiadaj¹ wiêkszociowy, ale ju¿ nie
stuprocentowy, kapita³ polski. Kto wiêc informuje nas o naszych
sprawach? Ale wracaj¹c do gazet akademickich, to jest ich ok.
200 tytu³ów papierowych oraz 47 tytu³ów elektronicznych
w Internecie; wydawc¹ 60% tytu³ów jest administracja instytucji szkolnictwa. S¹ to, jak nam powiedziano, na ogó³ biuletyny
dworskie, których cech¹ charakterystyczn¹ jest brak swady. A
tymczasem funkcje tych wydawnictw s¹ podobne do prasy lokalnej i powinny one:
 informowaæ o swoim rodowisku;
 kontrolowaæ w³adze zwierzchnie;
 promowaæ inicjatywy rodowiskowe;
 pe³niæ rolê trybuny spo³ecznoci akademickiej;
 integrowaæ rodowisko;
 kszta³towaæ opiniê spo³eczn¹;
 promowaæ kulturê;
 promowaæ osi¹gniêcia naukowo-techniczne;
 edukowaæ w zakresie ekonomiczno-gospodarczym;
dostarczaæ rozrywki.
Niech¿e teraz Szanowny Czytelnik bêdzie uprzejmy oceniæ
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po swojemu, czy PISMO PG funkcje te spe³nia? Ale i te¿ grzecznie prosimy, aby swoj¹ w tym wzglêdzie rolê uwzglêdniæ raczy³. Gdzie¿ te porywcze polemiki, owe felietony z perlist¹
puent¹, czy reporta¿e pulsuj¹ce emocjami? Owszem, rozumiemy:  ¿e mo¿e jeszcze nie dzi, ¿e mo¿e jutro. Azali¿ czasami
chcia³oby siê powiedzieæ  jak postaæ w Kantorowskim Wielopole, Wielopole  Wychodzê. Wychodzê!
Strong bezalkoholowy  to by³by idea³ pism akademickich,
bo z pewnoci¹ owa groteskowa statystyka, wed³ug której 70%
widzów nie rozumie treci podawanych w dziennikach TV, nie
dotyczy rodowiska, w którym i dla którego one powstaj¹. Ale
Zespó³ Redakcyjny PISMA PG jeszcze nie redaguje przekazów medialnych (jak nas pouczono w Krakowie, medium to
pozagraficzne przedstawienie treci, czyli telewizja, radio, telewizja kablowa, Internet), chocia¿ na 24 stronie niniejszego
numeru nasz redakcyjny beniaminek ujawnia b³yskotliw¹ inicjatywê swojego pokolenia: RADIO INTERNETOWE! Bardzo chcielibymy ul¿yæ rektorskim cierpieniom, o których mówi³ ze swad¹ prof. Ryszard Tadeusiewicz, rektor AGH. Otó¿ ci
na szczytach w³adzy nie zawsze s¹ informowani szczerze i do
koñ- ca o pewnych sprawach, a grono potakiwaczy skrupulatnie podtrzymuje syndrom pawia, co sprawia, i¿ w³adza mo¿e
trwaæ i grzêzn¹æ w b³êdach.
B¹dcie nie tylko tub¹, ale i sumieniem uczelni  zaapelowa³ do zebranych JM Rektor AGH. Poruszeni i niew¹tpliwie
dowartociowani tym redaktorzy prasy akademickiej ju¿ spolegliwie dali siê uwieæ urokom i przeraziæ zasadzkami e-spo³eczeñstwa, po którym oprowadzi³ prof. R. Tadeusiewicz podczas nadzwyczajnego wyk³adu Prasa papierowa versus publikacje w Internecie  konkurencja czy obustronnie wzmacniaj¹ca siê synergia. Otó¿ na terenie AGH powsta³o Miasteczko
Internetowe, dziêki zainstalowaniu w ka¿dym pokoju studenckim dwóch przy³¹czy. Na nowo powsta³ym Wydziale Nauk
Spo³ecznych Stosowanych AGH, pierwszym tego rodzaju na
uczelni technicznej w Europie rodkowowschodniej, realizowany jest wieloletni program badawczy mikrospo³ecz- noci
informacyjnej, którego pierwsza faza pilota¿owa objê³a ok. tysi¹ca respondentów. Wród nich mo¿na wyró¿niæ trzy grupy:
 internariat  intensywnie korzysta z Internetu, tak¿e w celach zarobkowych;
 digitariat  biernie u¿ytkuje Internet, np. zamiast uczêszczania do biblioteki;
 proletariat  nie korzysta z dostêpu do Internetu i alienuje
siê sporód pozosta³ych grup.
Ju¿ wstêpne wyniki badañ i obserwacji potwierdzaj¹ wystêpowanie zjawisk znanych w spo³eczeñstwach informacyjnych:
specyficzna hierarchia wartoci, patologiczne uzale¿nienie od
Internetu, wyznanie wiary elektronicznej: nie istnieje to, czego nie ma w Internecie; smog informacyjny nios¹cy informacje toksyczne. Aksjologia Internetu zosta³a zbadana wed³ug s³ów
sztandarowych odpowiadaj¹cych obrazowi aksjosfery w wiadomoci zbadanej grupy 718 studentów i 190 pracowników
AGH. Listê 63 hase³ utworzono na podstawie s³ów wartoci
najczêciej wystêpuj¹cych w prasie w II po³. 2000 r. Hierarchia
siedmiu wartoci od najwy¿szej wed³ug mirand grupy studenckiej wygl¹da nastêpuj¹co: mi³oæ, zdrowie, rodzina, przyjañ,
szczeroæ, wykszta³cenie, prawdomównoæ. Najwy¿ej wiêc
uplasowa³y siê wartoci indywidualne, natomiast znakiem czasu jest umiejscowienie s³ów wartoci spo³ecznych na znacznie
ni¿szych pozycjach: demokracja  24, naród  32, spo³eczeñstwo  44, prezydent  47, samorz¹d  58, rz¹d  63. Internet
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znalaz³ siê na 23 miejscu. Wspomnieæ wypada o antymirandach, wród których na czele pojawi³y siê: korupcja, sekta, mafia,
przemoc, a Internet zaj¹³ 19 miejsce. Mo¿na zatem stwierdziæ,
i¿ Intenet jest tzw. disputandum i posiada zarówno zwolenników (umiarkowanie), jak i przeciwników (umiarkowanie). Pozytywnym zjawiskiem jest dodatnie skorelowanie stopnia kontaktu z Internetem i zainteresowania ksi¹¿k¹ papierow¹. Z wielu badañ wynika, i¿ wiêkszoæ internautów powiêca rednio
30 sek. na ogl¹d strony wywietlonej na monitorze, co nie oznacza jej przeczytania, gdy¿ naturalne tempo przyswajania informacji odpowiada prêdkoci mówienia. Zatem Internet jest medium niespójnym z biologicznymi predyspozycjami cz³owieka,
a ponadto informacja pobierana za jego porednictwem mo¿e
byæ przemycana do umys³u poza kontrol¹ wiadomoci. Tak
wiêc, póki co, prasa gutenbergowska ma racjê bytu, ale w przysz³oci...

E-SPO£ECZEÑSTWO
(Z notatek uczestnika konferencji)
Spo³eczeñstwo informacyjne wymyli³ przez 40 laty
Japoñczyk Tadao Umesao. Globaln¹ wioskê, wed³ug
McLuhana, mia³a tworzyæ ogólnowiatowa sieæ telewizyjna (medium informacyjne), a tymczasem pojawi³a siê sieæ
Internetu (medium komunikacyjne). Po zbudowaniu infrastruktury technicznej, umo¿liwiaj¹cej upowszechnienie do
niej dostêpu, nadszed³ czas, a mo¿e najwy¿szy to ju¿ czas,
aby zaj¹æ siê nietechnicznymi aspektami formowania spo³eczeñstwa informacyjnego. Ku czemu zmierza transformacja cywilizacji? Jeli technika i nauka, czyli technologia, bêd¹ decydowa³y o kszta³cie przysz³oci, to mo¿na
przewidywaæ z³e tego skutki. Z³o, które przynios³a technologia, ona sama powinna naprawiæ. Ale czy jest w stanie
uczyniæ to samodzielnie? Z pewnoci¹ nie! Sprzymierzeñców nale¿y poszukiwaæ poród nauk humanistycznych,
gdy¿ technika jest spraw¹ zbyt powa¿n¹, aby zostawiæ j¹
w rêkach samych techników. Politycy oczekuj¹ gotowych
recept i nieustannie pochylaj¹ siê ze zrozumieniem nad
problemem, tymczasem e-spo³eczeñstwo i e-Europa to
nowe jakoci in statu nascendi, wymykaj¹ce siê spod kontroli. Zmniejsza siê rola pañstw narodowych i zanikaj¹ ich
podstawowe wartoci pañstwa dobrobytu i os³ony socjalnej. Przed nauk¹ stoj¹ wyzwania pilnych badañ, pozwalaj¹cych rozdzieliæ zjawiska incydentalne od trendów generalnych i daj¹cych odpowied na wiele pytañ, np.: co jest
mierzalnym wyró¿nikiem e-spo³eczeñstwa, jak przeobra¿a siê jego struktura, jak kszta³tuj¹ siê wiêzi spo³eczne,
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co dzieje siê z prac¹, jacy s¹ ci na pierwszej linii rewolucji
informacyjnej i jakie wartoci wyznaj¹? Czy spo³eczeñstwo informacyjne mo¿e byæ podstaw¹ kszta³towania siê
spo³eczeñstwa globalnego? Jak traktowaæ naturalne eliminowanie grup etnicznych, wiekowych, niepe³nosprawnych, ubogich itp. z e-spo³ecznoci? Czy e-spo³eczeñstwo
odbierze cz³owiekowi intymnoæ  indywidualne odczuwanie sekretnej przyjemnoci? Nie istnieje w Polsce przemys³ high-tech, st¹d nie odczuwamy jeszcze wspomnianych problemów, wystêpuj¹cych ju¿ w USA i Japonii.
Puenty wypowiedzi referentów i dyskutantów
 Trzecia fala Tofflera podmy³a mury AGH  o powo³aniu
wydzia³u humanistycznego na AGH
 Posiadanie kluczyków nie zast¹pi samochodu  á propos wyznaczników e-spo³eczeñstwa
 P2C2BE  zakodowana informacja podana s³uchaczom w
formie SMS-a (Process Too Complicated To Be Explained)
 Pionierów poznaje siê po tym, ¿e maj¹ strza³y w plecach  o pionierskim przedsiêwziêciu badawczym mikrospo³ecznoci informacyjnej, podjêtym na AGH
 Umiejêtnoæ s³uchania jest najcenniejszym przymiotem
mened¿era  o komunikowaniu interpersonalnym w zarz¹dzaniu wobec oferty technologii informacyjnej
 Technologia jest elementem kultury, wyra¿aj¹c i odzwierciedlaj¹c mo¿liwoci spo³eczeñstwa  o relacji: spo³eczeñstwo  technologia  kultura
 Kultura danej spo³ecznoci wyra¿a siê poprzez sposób
bycia i zachowanie jej cz³onków  o relacji: firma  spo³ecznoæ  kultura
 Wartoci kulturowe s¹ czynnikiem decyduj¹cym o powodzeniu wdro¿enia nowej technologii  o transferze technologii jako czynniku rozwoju gospodarczego
 Sukces gospodarczy zale¿y wy³¹cznie od technologii 
o znaczeniu nak³adów na badania naukowe i rozwój techniczny
 Powinnoci¹ uczonych jest opisywanie wiata, ale ci,
którzy opisuj¹, powinni byæ w owym wiecie obecni  o
kompetencji w czasach supermarketyzacji wiedzy
 Uczelnia tak d³ugo bêdzie uczelni¹, dopóki bêdzie mo¿na w niej spotkaæ uczonych  o tradycyjnej uczelni murowanej i wirtualnej, kszta³c¹cej na odleg³oæ
 Jak wliczyæ Chopina w dochód narodowy?  paradoks
globalnego kapitalizmu zamieniaj¹cego wszystko w towar
Referaty konferencyjne dostêpne na stronie:
www.agh.edu.pl/agh/dep/INS/konferencja

Wawel jakim go widzi hejnalista
w wie¿y Kocio³a Mariackiego
(u góry). Hejnalica Kocia³a
Mariackiego, 5 wrzenia 2001 r.,
godz. 16.00 (z lewej)
(fot. W. Affelt)

Kultura i technika w jednym
stoj¹ domku... jak mo¿na by
wnioskowaæ z gociny w AGH,
gdzie u góry, pod samym dachem
ma siedzibê Balet Form Nowoczesnych, dzia³aj¹- cy nieprzerwanie od 1969 r. Jego spiritus
movens Jerzy Maria Birczyñski
czujnym okiem ogl¹da³ spektakl
specjalnie dla nas przygotowany i brawurowo zatañczony wieczorow¹ por¹ przez urocze
dziewczyny. Niestety, intensywny program obrad nie da³ sposobnoci odwie- dzenia innego
podniebnego orodka kultury  Muzeum Historii AGH z pogl¹dow¹ kolekcj¹ eksponatów i dokumentów ilustruj¹cych dzieje
hutnictwa i górnictwa na terenie Polski oraz wk³ad Uczelni do
dziejów najnowszych tych dzia³ów gospodarki. Kulturalnie by³o
od pocz¹tku  wizyty u hejnalisty na Hejnalicy Kocio³a Mariackiego, do po¿egnalnego spotkania w redniowiecznych podziemiach przy ul. Kanoniczej, gdzie gospodarzem by³ prof. Kazimierz Flaga, rektor Politechniki Krakowskiej. Podkreli³ on
troskê o kulturê na swojej Uczelni, gdzie istniej¹ trzy galerie
wystawiennicze, jeden teatr Zale¿ny oraz chór i klub taneczny. Obaj rektorzy zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ ostatnie wspólne chwile redaktorów prasy akademickiej w po staropolsku gocinnym Krakowie. Nie szczêdzili nam stosownych ¿yczeñ i
serdecznych s³ów podziêkowania za pracê, której specyfikê
znaj¹ jak¿e doskonale. To by³o bardzo mi³e, chocia¿ tak nieczêste podczas codziennego trudu pe³nienia misji sumiennej
tuby spo³ecznoci akademickiej. Mo¿e warto podkreliæ, i¿
jest ona poród zagranicznego kapita³u drukowanych mediów
informacyjnych ca³kowicie polska i  a¿ dech zapiera  mo¿e
jedna z ostatnich... Przysz³oroczne Spotkanie Redakcji Gazet
Akademickich odbêdzie siê w P³ocku. A mo¿e by tak zaprosiæ
to towarzystwo na Politechnikê Gdañsk¹? Wszak obchody Roku
Jubileuszowego Politechniki Gdañskiej i tê imprezê mog³yby
pomieciæ w swoim programie...
Waldemar Affelt
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
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Mongolia i Chiny 2001

estemy studentami trójmiejskich uczelni. Podczas wakacji
2001 r. zorganizowalimy pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdañskiej dwumiesiêczn¹, naukowokrajoznawcz¹ wyprawê do Mongolii i Chin.
Pokonalimy trasê oko³o 25 tysiêcy kilometrów, ka¿dego dnia
spotyka³o nas co nowego. Nie sposób wszystko opisaæ. Postaramy siê jednak przybli¿yæ Wam klimat wyprawy oraz nasze
przygody. W listopadzie zorganizowalimy wystawê zdjêæ (GG,
hol na 3. piêtrze) oraz pokaz slajdów z eskapady.
Wyje¿d¿aj¹c, czu³em siê dosyæ niepewnie. Id¹c za rad¹ bardziej dowiadczonych, przygotowa³em siê na dawanie ³apówek
i trudnoci na granicach. Wiele rzeczy pozostawa³o dla mnie
zagadk¹. Jednak okaza³o siê, ¿e nie by³o powodu do obaw. Nikt
nas nie zaczepia³, a z pozoru beznadziejne sytuacje w konfrontacji z naszym optymizmem i inicjatyw¹ szybko siê rozwi¹zywa³y.
Zarys trasy: wyruszylimy z Gdañska siódmego lipca, przez
Bia³oru do Moskwy, sk¹d Kolej¹ Transsyberyjsk¹ pojechalimy do Irkucka. Stamt¹d wynajêtym stateczkiem pop³ynêlimy
na Bajka³. Kolejne dwa dni trawersowalimy wzd³u¿ jego cudownego brzegu po stromych górach wyrastaj¹cych z krystalicznie czystej i okropnie zimnej wody. Nastêpnie, zdrowo spóniwszy siê na poci¹g, wynajêlimy na kilka godzin wagon techniczny (dwig) wraz z lokomotyw¹, który podrzuci³ nas kolejne kilkadziesi¹t kilometrów. Po kilku przesiadkach dotarlimy
do stolicy krainy Czyngis-chana. Tam wyszukalimy dzielny
autobusik, którego nie zapomnimy chyba do koñca ¿ycia. Nasza mazda by³a przez nastêpne trzy tygodnie szesnastym cz³onkiem wyprawy. Przejechalimy ni¹ ponad trzy tysi¹ce kilometrów, ze redni¹ prêdkoci¹ 20 km/h. Jechalimy po bezkresnych
stepach, wspinalimy siê na ogromne prze³êcze, sma¿ylimy siê
na pustyni Gobi, mijalimy piêkne pasma górskie z lodowatymi
jeziorami, wulkanami i onie¿onymi szczytami.
Po powrocie do U³an Bator i upragnionej k¹pieli wyruszylimy na po³udniowy wschód, w kierunku Chin. Przed Pekinem
zatrzymalimy siê w Datongu, zwiedzaj¹c fantastyczne rzeby
sakralne w piaskowcu i robi¹cy ogromne wra¿enie klasztor przyklejony do pionowych ska³. W Pekinie zatrzymalimy siê na
kilka dni. Du¿o zwiedzalimy. Robilimy te¿ zakupy, nierzadko stargowuj¹c ceny ponad dziesiêciokrotnie. Nie moglimy nie
wybraæ siê na Mur Chiñski, przebiegaj¹cy tylko 30 km od stolicy. Nocowalimy w jednej z baszt tej widocznej z kosmosu
konstrukcji. Mimo dachu nad g³ow¹, ogromna ulewa da³a nam
siê we znaki.
Powrót do Polski zaj¹³ nam dwanacie dni. Nie
chc¹c wracaæ t¹ sam¹ drog¹, postanowilimy omin¹æ Mongoliê szerokim ³ukiem. Przekroczywszy
promem granicê chiñsko-rosyjsk¹ (rzeka Amur),
wyl¹dowalimy na dwie noce na zapleczu jakiej
restauracji. Czekalimy tam na Kolej Transsyberyjsk¹  o biletach z dnia na dzieñ mo¿na tylko
pomarzyæ. Nastêpne siedem dni w poci¹gu nie zrobi³o na nas wielkiego wra¿enia. Jednak po przekroczeniu naszej granicy, ojczysty jêzyk i ³yk zimnego polskiego piwa powodowa³ pojawienie siê
³ezki w oku. Wszêdzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Kto mo¿e zapytaæ o cenê naszej eskapady. Otó¿
nie by³a ona zbyt wygórowana, nawet jak na stu-
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denck¹ kieszeñ. Zap³acilimy za wszystko oko³o dwóch tysiêcy
z³otych na osobê. Przecie¿ wiêcej mo¿na puciæ w ci¹gu wakacji, bêd¹c na kilku biwakach!!!
Bardzo chcia³bym podziêkowaæ sponsorom, którzy materialnie wsparli nasz¹ wyprawê. Firma Euroland, przedstawiciel Kodaka na Polskê pó³nocn¹ dostarczy³a nam wiele materia³ów fotograficznych i umo¿liwi³a darmowe ich wywo³anie.
IDEA wspar³a nas finansowo. NATA zaopatrzy³a nas w napoje, jak¿e potrzebne ka¿dego ranka w Kolei Transsyberyjskiej.
Znacz¹c¹ czêæ rodków otrzymalimy tak¿e od Rektora PG i
Dziekana Wydzia³u ETI.
Patronem medialnym wyprawy by³o Radio Gdañsk. Równie¿ Dziennik Ba³tycki podpisa³ z nami umowê o patronat, z
której jednak w najmniejszym stopniu siê nie wywi¹za³.
Wspó³organizatorami wyprawy, pomagaj¹cymi nam g³ównie w sprawach formalnych, by³y Studenckie Ko³o Przewodników Turystycznych i Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich przy Politechnice Gdañskiej.
Dziêkujê.
Maciej Kurant
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Autentyczny e-mail wys³any z U³an Bator
¯yjemy!!!! Czeæ rodzice, ciotki, wujki i znajomi!
Trudno w to uwierzyæ, ale w³anie zamknêlimy 3000 km
pêtlê po Mongolii!
Bawilimy siê wspaniale. Wszyscy s¹ cali i umiechniêci,
choæ brudni i padniêci.
Nareszcie powrót do cywilizacji! U³an Bator, który przed
trzema tygodniami by³ dla nas brudnym i chaotycznym miastem, przez ostatnie kilka dni podró¿y nazywalimy naszym
domem. Dzi upragniony prysznic i noc w znajomym hotelu!!!
Wracamy do siebie.
Mongolia to wprost niesamowite bogactwo przyrody  skaliste góry o ostrych graniach i szczytach pokrytych lodowcami,
a wród nich rozleg³e zielone doliny z wartkimi strumieniami,
pe³nymi ryb (ch³opacy raz na³owili ich tyle, ¿e a¿ trudno by³o je
zanieæ do obozowiska, pycha!!!).
Mongolia to równie¿ rozleg³e stepy o krzaczastej, suchej
rolinnoci. Pas¹ siê tu ogromne stada krów, kóz, owiec, jaków
i koni. Gdzieniegdzie trafia siê na bia³e jurty ludzkich osad. W
koñcu Mongolia to te¿ krajobraz pó³pustynny z nisk¹, kar³owat¹ rolinnoci¹, uwielbian¹ przez wielb³¹dy oraz z cudownymi
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gor¹cymi wydmami.
A Mongo³owie to spokojni i bardzo gocinni ludzie.
A oto kilka przydatnych uwag i rad dla podró¿ników (dowiadczone na w³asnej skórze):
 dowolnej d³ugoci odcinek trasy Mongo³ spokojnie okreli:
niedaleko;
 nie nale¿y siê martwiæ, gdy po z³apanej gumie Mongo³ wrzuci
do samochodu zepsute ko³o i pojedzie dalej nie za³o¿ywszy
nowego;
 stacja benzynowa to rura od odkurzacza wyrastaj¹ca z ziemi;
 wielb³¹d to skrzy¿owanie ¿ó³wia z os³em (uparciuch i flegmatyk);
 wielb³¹d nie reaguj¹cy na magiczne s³ówko czu (wio) udaje, ¿e nie rozumie polskiego akcentu;
 zasiêg wkurzonego pluj¹cego wielb³¹da, to 2-3 m;
 mongolskie kozy nie robi¹ me tylko prrr;
 sztuk¹ jest znaleæ ustronne miejsce na za³atwienie potrzeb
fizjologicznych w stepie (rednia wysokoæ rolinnoci <10
cm), polecany przenony parawanik;
 gdy Mongo³ mówi idzie wiatr znaczy to, ¿e za chwilê
wszystko co masz zniknie w tumanach py³u wzbijanych przez
potê¿n¹ burzê piaskow¹;
 polskie namioty s³abo trzymaj¹ kszta³t w takich warunkach i
absolutnie nie s¹ py³oodporne;
 rednia wysokoæ nadpro¿y to 1,5 m , ch³opacy maj¹ guzy
na czo³ach;
 nigdy nie walcz nawet z najbardziej chuderlawym Mongo³em w zapasach (25:0 dla Mongolii), ewentualnie spróbuj
si³owania na rêkê, w koszykówce wygrana jest murowana;
 jeli trafisz na narodowy festiwal Naadam, to jako bia³as
bêdziesz na nim najwiêksz¹ atrakcj¹;
 Mongo³ potrafi z mleka dowolnego zwierzêcia (a doi te¿
konie i jaki) przyrz¹dziæ ka¿de danie (np. cukierki ³amiz¹bki);
 99% Mongo³ów pod tradycyjnymi p³aszczami nosi dresy,
koniecznie z trzema paskami Adidasa;
 spotkany Mongo³ w klapkach i podartych kalesonach mo¿e
siê okazaæ policjantem na s³u¿bie;
 typowy Mongo³ od poniedzia³ku do soboty nie robi absolutnie nic, a w niedzielê odpoczywa.
Marta Rybczyñska
Studentka Wydzia³u Architektury
Maciej Kurant
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Nasza ekipa

Wieras w locie

Zapasy
Potrzebny jest pasek  powiedzia³ na migi, na wpó³ rozebrany Mongo³ stoj¹cy naprzeciwko mnie. Po chwili uzupe³ni³em strój i lekko pochylony, powoli zbli¿y³em siê do przeciwnika. By³ mojego wzrostu, podobnej budowy. Mia³ na sobie wysokie skórzane buty i podniszczone, lune spodnie. Tradycyjn¹, szpiczast¹ czapkê zd¹¿y³ ju¿ zdj¹æ. Jego skone oczy wwierca³y siê w moje. Wszelkie zamiary przeciwnika najwczeniej
wyczytaæ mo¿na w jego oczach  musia³em wytrzymaæ ten
wzrokowy pojedynek.
Nagle jego lewa rêka silnie chwyta mój bark. Odruchowo
odrzucam j¹ zdecydowanym ruchem cia³a. W odpowiedzi natychmiast rusza prawica przeciwnika. W po³owie drogi spotyka siê z moj¹. Si³ujemy siê na rêce. Napieram ze wszystkich si³.
Pocz¹tkowo bezskutecznie, po chwili chyba zaczynam wygrywaæ. Tak! Jego rêka powoli siê cofa. Jestem silniejszy! Mogê to
wygraæ! Uratujê honor naszej ekipy! Teraz tylko szybki atak i
jest mój! B³yskawicznie puszczam rêkê przeciwnika i korzystaj¹c z jego chwilowego zachwiania mocno wychylony chwytam go za nogi. Mam go! Podnoszê... Mongo³ coraz bardziej
odchyla siê od pionu... ten grymas na jego twarzy... on chyba
ju¿ wie, ¿e przegra³... ja te¿ to wiem, a mimo to czujê siê dziwnie... to pewnie smak zwyciêstwa... tylko dlaczego krajobraz
tak szybko siê przewija... i co robi¹ moje nogi na tle nieba?
Dopiero gdy z hukiem gruchn¹³em o ziemiê, zrozumia³em, co
siê sta³o. To ja lecia³em, a mój przeciwnik, twardo stoj¹c na
ziemi, bardzo mi w tym locie pomaga³. Ach, ta wzglêdnoæ ruchu...
Maciej Kurant
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kartka z Dziennika wyprawy: 4.08.2001
Ju¿ drugi dzieñ na pustyni. Wyczerpuj¹ce brniêcie przez rozgrzane piaski pustyni i kar³owat¹ rolinnoæ. Na horyzoncie
pojawia siê studnia, do której zmierza karawana. Wielb³¹dy
pêdz¹ jak oszala³e, pewnie ju¿ s³ysz¹ dwiêk obracanego kieratu, teraz nic nie jest w stanie ich zatrzymaæ. Zeskakujemy z
dwugarbów, wylewamy nasz¹ star¹ rozpalon¹ s³oñcem wodê,
nape³niamy na nowo butelki zimn¹, upragniony ³yk i ... rozczarowanie  woda jest s³ona! Fuj!
Po pewnym czasie w obozowisku pojawiaj¹ siê pierwsze
namioty. Siedzimy zmêczeni i leniwie przygotowujemy wieczorny posi³ek. Podchodzi jeden z towarzysz¹cych nam Mongo³ów
i spokojnie mówi idzie wiatr. W chwilê póniej robi siê zupe³nie ciemno, w tumanach piasku gin¹ karimaty, mena¿ki i ple-
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caki, a silne podmuchy wiatru
miotaj¹ namiotami we wszystkie strony. My walczymy o
przetrwanie. Wielb³¹dy w zbitej gromadzie, z zamkniêtymi
oczami cierpliwie czekaj¹ na
koniec burzy. Mongo³owie spokojnie przenosz¹ swoje dzieci
do autobusu. Czasami wieje
dwie godziny, czasami dwa dni
 mówi¹. Rano jest pogodne i
s³oneczne. Wyczerpani przemywamy py³ z oczu i uszu. Nieopodal niewzruszone wielb³¹dy budz¹ siê pe³ne si³ do nowej podró¿y.
Wielb³¹dy to najmieszniejsze zwierzêta na wiecie, skrzy¿owanie ¿ó³wia (flegmatyka) z os³em (uparciuchem). O tym, ¿e
gromadz¹ wodê w garbach w postaci t³uszczu, przez co s¹ w
stanie przemierzaæ pustynne tereny, wszyscy wiedz¹. Dziwne
natomiast s¹ niektóre zwyczaje tych zwierz¹t, np. rozdra¿- nione strzykaj¹ przez zêby niestrawionym, zielonym pokarmem, a
siusiaæ potrafi¹ niemal przez trzy miuty non stop. Garby wielb³¹dzie przedstawiane s¹ na rysunkach z du¿¹ przesad¹. W rzeczywistoci bywaj¹ one czêsto oklap³e lub w ogóle w zaniku.
Niby nie powinno dziwiæ, ¿e wielb³¹d przemierzaj¹cy pustynie
od¿ywia siê suchymi, kar³owatymi i kolczastymi krzewami, jednak gdy wród wielu ³agodniejszych rolin schyla siê w³anie
po kaktusy, jest to szokuj¹ce.
Jak siê okaza³o, ten pustynny rodek transportu nie nale¿y
do najwygodniejszych, a bia³asom mo¿e przysporzyæ wielu
problemów. wiadczy o tym fakt, ¿e ju¿ nastêpnego dnia wyprawy, z powodu obola³ych tylnych czêci cia³a, po³owa grupy
zrezygnowa³a z uje¿d¿ania garbatych.
Mnie siê dosta³o najpiêkniejsze stworzonko  du¿y, bia³y,
puszysty albinos, o pe³nych garbach. Pyszczek umiechniêty,
w³ochate uszka, i wytrzeszczone oczy... To niewini¹tko zrzuci³o mnie przy pierwszej okazji. S¹ to bardzo p³ochliwe zwierzêta. Gdy niespodziewanie spad³a Magdzie butelka z wod¹, ca³e
stadko rozpierzch³o siê i pogna³o we wszystkie strony pustyni.
Spad³ Modu³, Tata i ja. Jankowi i Okraszowi natomiast uda³o
siê nawet przygalopowaæ na swoich dwugarbach.
Manual wielb³¹dzi. Wielb³¹d raczy zni¿yæ siê aby przyj¹æ
pasa¿era, us³yszawszy magiczne s³ówko zug (siad u wielb³¹da jest czteroetapowy), natomiast ruszyæ z miejsca na komendê
czu. Jednak zwierzaki czêsto udawa³y, ¿e nie rozumiej¹ polskiego akcentu.
Jeszcze szmat drogi przed nami, garbate ju¿ gotowe. Ruszamy!
Marta Rybczyñska
Studentka Wydzia³u Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

Pekin noc¹

....targowaæ trzeba siê wszêdzie. Na bazarze z tani¹ chiñszczyzn¹ i w sklepie spo¿ywczym. Gdy pierwszy raz wszed³em
do pekiñskiego sklepiku, sprzedawca z umiechem od ucha do
ucha chcia³ mi wcisn¹æ dwie butelki wody mineralnej za mniej
wiêcej 10 Pln. Ostatecznie kupi³em za trzy razy mniej... Na
bazarach, gdzie mo¿na kupiæ wszystko, ceny zje¿d¿a³y nawet
10-krotnie. Tylko uczciwoæ sprzedawców pozostawia wiele do
¿yczenia. Razem z kumplem uczestniczylimy w niez³ym cyrku: chcemy kupiæ obrazki z chiñskimi motywami, targujemy
siê ponad pó³ godziny i udaje siê uzgodniæ sensown¹ cenê. Pani
nie ci¹ga obrazków z wystawy, tylko przynosi z zaplecza ³adnie zwiniête  rzecz normalna. Jednak co mi mówi, ¿e trzeba
je sprawdziæ. Ka¿ê rozwin¹æ i oczom nie wierzê! Dwa zupe³nie
inne obrazy. Protestujê, a pani sprzedawczyni przeprasza i jako
zadoæuczynienie oferuje nam darmowe tuby. Godzimy siê, ale
tym razem obrazki wêdruj¹ z wystawy do tub. Jeszcze trzy
sprawne ruchy sprzedawczyni i arcydzie³a mamy w rêku. Dla
przekory sprawdzamy zawartoæ i...obrazków nie kupilimy. Ju¿
nam siê nie chcia³o.
...jestemy na Murze. pimy w baszcie. Od trzech godzin
nie przestaje padaæ. Jestem obiektem wielu ¿artów, bo jako jedyny le¿ê w ka³u¿y. ¯artom nie ma koñca, dopóki komu nie
odp³ywa klapek. Woda z mojej komnaty przelewa siê do innych. Czujê siê usatysfakcjonowany  nie jestem sam w walce
z ¿ywio³em... W walce z przeziêbieniem te¿ nie by³em sam 
chorowa³o pó³ ekipy. Na szczêcie mielimy na pok³adzie m³odych medyków...
Marcin Omernik
Student Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Uczestnicy wyprawy: Magdalena Skopek (PG), Anna Ostrowska (PG), Marta
Rybczyñska (PG), Marta Skalska (UG), Jaros³aw S¹czewski (AMG), Piotr Rusin
(PG), Marcin Paw³owski (PG), £ukasz Plichta (AMG), Kamil Stadnicki (PG),
Olgierd Mazur (PG), Marek Wieruszewski (PG), Marcin Okraszewski (PG),
Jan Kozicki (PG), Marcin Omernik (organizator, PG), Maciej Kurant (organizator, PG).
Oficjalna strona internetowa wyprawy:
www.mongolia2001.prv.pl
Autorzy zdjêæ: Anna Ostrowska, Marta Rybczyñska,
Jan Kozicki, Maciej Kurant, Marcin Okraszewski

S³owo o Pekinie
 ...najtaniej mo¿na zjeæ w ma³ych domowych barach. Lepiej jednak uzgodniæ cenê ka¿dego dania przed konsumpcj¹.
My tego raz nie zrobilimy (faktycznie to nie uzgodnilimy ceny
piwa i ry¿u, gdy¿ ceny ich by³y wszêdzie takie same  przynajmniej tak nam siê wydawa³o) i bylimy wiêzieni w knajpie przez
ponad godzinê gdy¿ odmówilimy zap³acenia astronomicznego rachunku. Na szczêcie Chiñczycy s¹ bardzo mali..., karate
te¿ nie znaj¹...
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