24

PISMO PG

Ich ¿aglowce odp³ynê³y z portu
macierzystego  Gdañsk (cd.)

N

iez³ym orygina³em by³ te¿ prof. KA
ZIMIERZ BOGACZ, czyli Kazio.
By³ niewielkiego wzrostu, wietny praktyk,
i mia³ zwyczaj, ¿e kiedy musia³ wymazaæ
na tablicy jak¹ niepotrzebnie narysowan¹
liniê, to zamiast u¿yæ do tego szmatki, lini³ palec wskazuj¹cy i przeje¿d¿a³ nim po
tej linii, w ten sposób j¹ usuwaj¹c. Wyk³ada³ rysunek techniczny, geometriê wykreln¹ i czêci maszyn. Rysunku technicznego
i geometrii wykrelnej elektrykom zbyt
wiele, w porównaniu z architektami, nie
trzeba, wiêc by³y to przedmioty tzw. ulgowe. Czêci maszyn za to mielimy chyba
ze dwa semestry. Pamiêtam jeden z egzaminów. Stalimy pod drzwiami gabinetu
Kazia w oczekiwaniu na swoj¹ kolej. Koledzy jeden po drugim wylatywali z dwój¹
w indeksie. Nastêpni wchodzili ju¿ jak na
egzekucjê  i znów to samo. Byli tak zdruzgotani, ¿e nie umieli powiedzieæ, o co ich
pytano. W tej sytuacji du¿a czêæ grupy
stwierdzi³a, ¿e Kazio ma swój z³y dzieñ i
zrezygnowali ze zdawania; tylko jeden z kolegów i ja zdecydowalimy siê na poddanie siê próbie. Wchodzimy oczywicie zdenerwowani, a Kazio pyta: Co to jest smuk³oæ krytyczna?. ¯adne z nas nie chcia³o
byæ gorsze, wiêc mówilimy jednoczenie.
Kazio odetchn¹³ z ulg¹, ¿e wreszcie us³ysza³ prawid³ow¹ odpowied na zadawane
tylekroæ tego dnia pytanie. Potem pociesza³
nas prawie pieszczotliwie i uspokaja³.
Wreszcie zada³ jeszcze kilka pytañ kierowanych oddzielnie do ka¿dego z nas i wyszlimy z gabinetu jako zwyciêzcy. Rok
przede mn¹ zdawa³a egzamin kole¿anka.
Odpowiadaj¹c na pytanie u¿y³a s³owa
dziura. Na to Kazio: Dziurê, to mo¿e
mieæ Pani, a to jest otwór!.
Prof. HELLMANN wyk³ada³ dla ca³ego roku termodynamikê. Pamiêtam, ¿e nosi³ sygnet i nigdy na wyk³adzie nie bra³ kredy w go³e palce. Wczeniej zak³ada³ rêkawiczkê z jelonkowej skóry. Od s³uchaczy
wyranie siê dystansowa³. Podobny sposób
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bycia mia³ prof. RODKIEWICZ, wyk³adaj¹cy prostowniki.
Prof. STANIS³AW SZPOR by³ na wydziale najwiêkszym, niekwestionowanym
autorytetem. Nosi³ okulary o grubych
szk³ach, spoza których nie sposób by³o odgadn¹æ wyrazu oczy. Mia³ taki tik nerwowy, który móg³ byæ tak wyrazem niezadowolenia, jak i aprobaty, ale tak naprawdê to
nic nie znaczy³. Dzia³a³ na nas trochê parali¿uj¹co, w Jego obecnoci nie omielalimy siê na ¿aden swobodniejszy gest. Wyk³ada³ technikê wysokich napiêæ i przek³adniki. Kiedy na wyk³adzie objania³ napiêcie krokowe. Narysowa³ na tablicy obrazek
 doziemienie przewodu WN i powsta³y z
tego powodu rozk³ad napiêæ na powierzchni ziemi. W pewnym momencie zwróci³ siê
do s³uchaczy: No i co mamy miêdzy nogami?. Sala ryknê³a miechem, a prof.
Szpor z ca³ym spokojem Chodzi oczywicie o napiêcie krokowe. Czekalimy w
WN 35 na wyk³ad z przek³adników. Na parapecie w s³oñcu wygrzewa³ siê kot. Czêæ
grupy chcia³a kota wyrzuciæ, bo co powie
Szpor, czêæ za chcia³a sprawdziæ, jak profesor na to zareaguje. Kot pozosta³. Prof.
Szpor wszed³, zobaczy³ kota i rzek³ O,
mamy nowego s³uchacza na wyk³adzie. Po
tych s³owach kota wyprowadzilimy. Egzamin u prof. Szpora by³ 2-etapowy  najpierw pisemny prowadzony przez asystentów, a potem ustny.
Tu wypada najpierw opisaæ blat profesorskiego biurka. Na bia³ych papierowych serwetkach le¿a³y ró¿ne kamienie i jedno opakowanie azotoksu. O³ówki i inne przybory
do pisania le¿a³y w rodkowej czêci biurka
w p³askim, szerokim pojemniku. Przed nim
le¿a³y ró¿ne o³ówki i kolorowe kredki w idealnym porz¹dku, od najd³u¿szego do najkrótszego  wszystkie zatemperowane. Temperówka te¿ le¿a³a na serwetce.
Po pisemnym, w odpowiednim terminie,
wchodzi³o siê do gabinetu na ustny, podawa³o indeks, na polecenie siada³o siê na

krzele obok biurka, i czeka³o. Tymczasem
profesor ze sterty prac pisemnych wyci¹ga³ tê w³aciw¹ i k³ad³ przed sob¹. Potem
sporód uszeregowanych o³ówków wybiera³ ten najbardziej nadaj¹cy siê do sprawdzania, ujmowa³ go w oba palce wskazuj¹ce, unosi³ w górê i odk³ada³. Nastêpnie pozosta³e o³ówki podsuwa³, likwiduj¹c powsta³¹ lukê, i wyrównywa³ z lewej. Temperówk¹ poprawia³ koniec o³ówka i bra³ siê
do sprawdzania pracy. Przy odpowiedzi za
ka¿de z 5 pytañ stawia³ punkty, potem je
sumowa³  i ocena by³a gotowa. Do tego
momentu nie pad³o ¿adne najmniejsze s³owo. Je¿eli ocena by³ pe³na, bez s³owa wpisywa³ j¹ na pracy i do indeksu, jeli za
budzi³a jakie w¹tpliwoci dawa³ kilka pytañ, po których odbywa³ siê wpis i pada³o
s³owo Dziêkujê. By³o to wszystko bardzo denerwuj¹ce.
Profesor by³ te¿ taternikiem, cz³onkiem
Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto. Kiedy
ja wchodzi³am w to rodowisko, On ju¿ siê
nie wspina³, ale nadal chodzi³ samotnie po
Tatrach. Nigdy nie przyj¹³ do wiadomoci
istnienia granicy pañstwowej w tym rejonie
gór, i czasami mia³ z tego powodu nieprzyjemnoci. By³ w tych okolicach tak znanym
turyst¹, ¿e stra¿ graniczna  i polska, i czechos³owacka  puszcza³a mu p³azem nielegalne przejcia. Kiedy jednak, jak opowiadano w Klubie, z³apa³ profesora nowo
zaanga¿owany stra¿nik i doprowadzi³ do
budki stra¿niczej celem przekazania dalej.
By³o zimno, profesor siedzia³ zmarzniêty w
zimnym pomieszczeniu i czeka³ na rozwój
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wypadków. Stra¿nik ów skontaktowa³ siê ze
swoimi w³adzami, które poleci³y profesora
puciæ. Trwa³o to wszystko kilka godzin.
Profesor, opowiadaj¹c w Klubie o tym, co
go spotka³o, z oburzeniem stwierdzi³, ¿e nawet nie zaproponowano mu gor¹cej herbaty.
A dzia³o siê to w czasach, kiedy takie zab³¹dzenie koñczy³o siê rozpraw¹ s¹dow¹. Po
którym z wyjazdów w góry profesor wróci³
przedterminowo ze z³aman¹ nog¹. Chodzi³
wtedy do pracy o kulach, a my mówilimy
 Prof. Szpor na izolatorach wsporczych.
Chodz¹c po Tatrach, zauwa¿y³, ¿e limby rosn¹ce w rejonie Morskiego Oka czêsto padaj¹ ofiar¹ piorunów. Skonstruowa³
wiêc specjalne piorunochrony na limby. Nie
wiem, czy zda³y egzamin. Turystyczny piorunochron konstrukcji profesora nie przyj¹³ siê, chocia¿by z powodu du¿ego ciê¿aru. W ramach badañ piorunowych profesor
zak³ada³ na limbach tzw prêciki magnetyczne. Trzeba by³o je co jaki czas wymieniaæ, a zdjête przebadaæ. Pracowa³am
wtedy na PG, kiedy profesor chcia³ ruszyæ
miêdzy limby celem wymiany tych prêcików. Jako jedyna na Wydziale maj¹ca pojêcie o wspinaczce, zosta³am przez profesora poproszona o udzia³ w wyprawie i asekurowanie go w czasie wykonywania rutynowych czynnoci. Profesor by³ ju¿ wtedy
na emeryturze. Jego nastêpca, a mój szef,
nie udzieli³ mi na to pozwolenia ze wzglêdów moralnych. Jak to bêdzie wygl¹da³o
 stary profesor i m³oda asystentka!. By³am wtedy ju¿ po trzydziestce i od lat mê¿atk¹. Koledze Andrzejowi Gwiedzie z
Wydzia³u Elektroniki te¿ takiej zgody nie
udzielono, ale ju¿ pod innym pretekstem.
Pracowa³am na PG, kiedy profesor zdecydowa³ siê na odejcie na emeryturê. Powiedzia³am wtedy: Szkoda, to taki wspania³y i m¹dry cz³owiek!. Us³ysza³am odpowied: To dobrze, ¿e odchodzi, bo od tego
momentu Jego zdanie bêdzie zdaniem emerytowanego prof. Szpora, a nie prof. Szpora
cz³onka Rady Wydzia³u!. Profesor by³ osob¹ maj¹c¹ ogromn¹ odwagê cywiln¹  cechê raczej doæ rzadko spotykan¹. On to, co
osi¹gn¹³, osi¹gn¹³ dziêki swojej erudycji i
pracowitoci. Miêdzy Jego mow¹, myl¹ i
czynami nie by³o sprzecznoci. Nie by³o
ceny, za któr¹ zrezygnowa³by z tego psychicznego komfortu. Tego w³anie niektórzy nie mogli mu darowaæ z obawy, ¿e nie³aska pañska z profesora Szpora sp³ynie i na
nich. Za to my, studenci, za tak¹ Jego postawê szanowalimy Go szczególnie i kochali.
By³ dla nas niedocignionym wzorem. Profesor by³ bardzo chêtnie przez nas widzianym cz³onkiem komisji egzaminacyjnej na

dyplomach. G³osi³ zasadê i jej przestrzega³,
ze w ci¹gu 5 lat studiów nale¿y od studenta
wymagaæ, a nie przepuszczaæ niedouczonych, za na egzaminie dyplomowym nie
wolno nadrabiaæ zaleg³oci w tej materii zadawaniem nie wiadomo jakich pytañ studentowi, który i tak jest dostatecznie zdenerwowany samym faktem stawania przed komisj¹. Nie by³o przypadku, ¿eby kto obla³ dyplom, kiedy Szpor by³ w komisji.
Zupe³nie przeciwnie reagowa³ prof. GOCICKI. Prowadzi³ on sekcjê elektryfikacji rolnictwa. Panowa³o przekonanie, ¿e ³atwo jest tam zrobiæ dyplom. Jedynym problemem jest obecnoæ prof. Gocickiego na
egzaminie dyplomowym. Nigdy bowiem
nie by³o wiadomo, jakie z jego strony padnie pytanie. Kto kiedy obla³, bo nie umia³
powiedzieæ, na jakiej zasadzie dzia³a krzes³o elektryczne.
Ostatnim z moich wyk³adowców, którego po¿egna³am, by³ prof. TADEUSZ LIPSKI. Wysoki, szczup³y, wysportowany. Znany by³ z tego, ¿e wraz z dwoma kolegami
odby³ wyprawê na rowerach przez by³¹ Jugos³awiê. Byli w tym zakresie rekordzistami do 1976 r., kiedy mój m¹¿ i ja odbylimy
rowerow¹ eskapadê do Pary¿a, a w 1986 r. z
Mediolanu do Rzymu i z powrotem. Wyk³ada³ przedmioty zwi¹zane z przyrz¹dami nisko-napiêciowymi, W³anie mia³ siê odbyæ
wyk³ad prof. Lipskiego w WN 35. Na dworze by³o ju¿ rozleniwiaj¹co ciep³o i bardzo
nam siê nie chcia³o na wyk³adzie siedzieæ.
Kiedy profesor przyszed³, zaczêlimy, ka¿dy na swój sposób, t³umaczyæ, ¿e lepiej dzisiejszy wyk³ad odwo³aæ. Widaæ by³o, ¿e profesor siê waha, ale nie ustêpuje. Wtedy powiedzia³am, ¿e w operze wystêpuje Bogna
Sokorska jako Rozyna w Cyruliku Sewilskim. Poczucie obowi¹zku u profesora
wziê³o jednak górê i wyk³ad siê zacz¹³. Tyle
wytargowalimy, ¿e bêdzie bez przerw, za
to krócej. Profesor tak gada³ i gada³ beznamiêtnie, jak wcale tego nie mia³ w zwyczaju. Widaæ by³o wyranie, ¿e wiosna nie tylko nam siê dawa³a we znaki. Skoro tylko minê³a 19.00, profesor skoñczy³ i powiedzia³:
Teraz mo¿e pani pójæ do opery, tyle ¿e pocz¹tku nie bêdzie Pani zna³a.. Podziêkowa³am, mówi¹c, ¿e to nie ma znaczenia, bo
ogl¹da³am tê operê z osiem razy, a teraz pójdê tylko po to, ¿eby pos³uchaæ Sokorskiej.
Umiechn¹³ siê, nie spodziewaj¹c siê takiej
odpowiedzi. Lubilimy prof. Lipskiego.
Rosyjskiego uczy³ nas mgr W£ASIUK.
By³ erudyt¹ i zna³ dobrze kilka jêzyków, ale
do wygl¹du nie przywi¹zywa³ najmniejszej
wagi. Mawia³, ¿e tylko ten, kto u niego zacz¹³ siê jêzyka uczyæ, mo¿e osi¹gn¹æ dobre
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Na egzaminie dyplomowym, w ZOUE Elmor.
Od lewej: prof. Lipski, prof. Ciechanowicz

wyniki. Tak te¿ i by³o, tylko ¿e ocena nie
mia³a wiele wspólnego ze stopniem znajomoci jêzyka  kto ju¿ w szkole redniej co
poj¹³, nie móg³ mieæ wiêcej ni¿ trójkê.
Wytrzyma³oæ materia³ów wyk³ada³ nam
prof. STEFEK. Mia³ on specyficzny sposób przeprowadzania egzaminu. W og³oszonym terminie przychodzi³, kto chcia³: dzienny, wieczorówka, zaoczny, elektrycy, mechanicy. Wchodzi³o siê do doæ du¿ego pokoju
z d³ugim, prostok¹tnym sto³em po rodku.
Zdaj¹cy obsiadali stó³ dooko³a, ale mnie profesor przesadzi³ do swojego biurka. Siedzia³am nie na miejscu profesora, ale z boku,
maj¹c widok na wszystkich zdaj¹cych, ale
te¿ by³am jako pierwsza zauwa¿ana przez
wchodz¹cego do pomieszczenia. Profesor
rozda³ tematy, ka¿demu inne zadanie, stosownie do zakresu, który delikwent zalicza³,
sam za kr¹¿y³ po pokoju, wychodzi³ nawet
na doæ d³ugo. Dawa³o nam to pewne mo¿liwoci ci¹gania. Teraz jednak muszê przenieæ siê do czasów wczeniejszych. Ok. 5
lat przed nami, jak i z nami, æwiczenia z wytrzyma³oci prowadzi³ mgr in¿. Jan Kruszewski. Te same zajêcia prowadzi³ z mechanikami. I zdarzy³o siê, ¿e na kolokwium da³
elektrykom te same zadania, jakie dostali kilka dni wczeniej mechanicy. Poczta pantoflowa zadzia³a³a, i elektrycy dziêki temu lepiej napisali to kolokwium ni¿ mechanicy.
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Od tego czasu mgr in¿. Kruszewski wyra¿a³
ponoæ opiniê, ¿e elektrycy maj¹ lepsze wyczucie wytrzyma³oci materia³ów ni¿ mechanicy. U nas na pierwszych æwiczeniach rozwi¹zywalimy jakie trudne zadanie. Na pocz¹tku ka¿dy ma zawsze wiêcej zapa³u i ja
te¿ mia³am. Dziêki temu w zeszycie by³o nie
tylko rozwi¹zanie zadania, ale szczegó³owe
wyjanienie ka¿dego kroku. Wracaj¹c do egzaminu, jeden ze zdaj¹cych, student wieczorówki, otrzyma³ to w³anie zadanie. Nie mia³
pojêcia, co z tym pocz¹æ. Da³am mu znaæ, ¿e
ja mam rozwi¹zanie. Poczekalimy, a¿ profesor wyjdzie, i wtedy poda³am mu mój zeszyt. Niestety okaza³o siê, ze przez pomy³kê
da³am zeszyt z wyk³adów, a nie z æwiczeñ.
Trzeba by³o czekaæ nastêpnego wyjcia profesora, ¿eby rzecz wyprostowaæ. Uda³o siê.
Kolega ten zda³ egzamin na 5 z pochwa³¹.
Mielimy te¿ obowi¹zek wys³uchania
wyk³adów i zdania egzaminu z ekonomii
politycznej. Prowadzi³ je prof. KRYÑSKI
przez ca³y rok po dwie pierwsze kolejne
godziny raz w tygodniu. Sala wieci³a pustkami. Przed egzaminem otrzymalimy ze
100 pytañ obejmuj¹cych ca³y materia³. Ten
przedmiot nam nie le¿a³, a egzamin trzeba by³o zdaæ. Powiedziano nam, ¿e kto dobrze napisze egzamin pisemny, bêdzie zwolniony z ustnego. W tej sytuacji ca³y nasz
rok z w³asnej inicjatywy podzieli³ siê na odpowiedni¹ liczbê kilkuosobowych grup. Zadaniem takiej grupy by³o dok³adne, pisemne przygotowanie odpowiedzi na kilka pytañ. Podzia³ zadañ w ramach grupy by³ spraw¹ grupy. Tym sposobem ka¿dy opracowa³
tylko ze 2 tematy, a pozosta³e przepisywa³
na kartkach papieru kancelaryjnego. Na egzamin ka¿dy szed³ z kompletem gotowców, które wystarczy³o do pracy w³o¿yæ.
Niestety, na egzaminie musielimy nasze
gotowce jeszcze raz przepisaæ na stemplowane kartki, które otrzymywa³o siê od prowadz¹cych egzamin. Egzaminu ustnego
nikt nie musia³ zdawaæ.
Prof. KAROLCZAK prowadzi³ wyk³ady z elektroniki. W rok po mnie do egzaminu z elektroniki przyst¹pi³a Krystyna Kot³owska. Nie pomnê z jakich powodów posmarowa³a siê przed egzaminem
samoopalaczem. Wyliczy³a, ¿e zacznie on
dzia³aæ, kiedy ona bêdzie ju¿ po egzaminie. Niestety, albo egzamin rozpocz¹³ siê
z póniej, albo opóni³o siê jej wejcie,
doæ ¿e w trakcie rozmowy z profesorem
samoopalacz zacz¹³ dzia³aæ i skóra jej
twarzy ciemnia³a w oczach. Opowiada³a,
¿e profesor wygl¹da³ na przera¿onego i
szybko wpisa³ jej pozytywn¹ ocenê, ¿eby
tylko sobie posz³a.
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Na zakoñczenie pozwolê sobie na jeszcze kilka wspomnieñ, ju¿ nie dotycz¹cych
konkretnych osób.
Po III roku by³ podzia³ na sekcje. Wyj¹tkowo z³¹ s³aw¹ cieszy³a siê elektroenergetyka. Wziê³o siê to st¹d, ¿e tam prowadzono konkretne badania i budowano w
zwi¹zku z tym model sieci energetycznej
(mogê siê myliæ co do tematu). Studentom
dawano tematy prac dyplomowych zwi¹zanych z tymi zagadnieniami. Poniewa¿ w
Polsce gdañscy energetycy byli w tym zakresie prekursorami, trudno by³o o materia³y. W tej sytuacji musieli ponoæ polegaæ
g³ównie na w³asnych g³owach, co odsuwa³o termin zdawania dyplomu czasami nawet o 3 lata. (Ta ca³a historia jest przeze
mnie zas³yszana. Czy taka by³a prawda 
nie wiem). Skutkiem tej opinii (i to ju¿ jest
prawda), na naszym roku wybuch³ bunt.
Nikt nie chcia³ studiowaæ elektroenergetyki. Lista podzia³u na sekcje stale siê zmienia³a, a kiedy wywieszono ostateczn¹, to
skazañcy chodzili i tak na inne sekcje.
Trwa³o to ok. 1 miesi¹ca, a potem prof.
Kopecki zrobi³ z tym porz¹dek. Faktem jest,
¿e studenci tej sekcji nie robili wiêcej dyplomów przez 3 lata, ale koñczyli studia w
terminie.
Na sekcji sieci elektroenergetycznych
studenci mieli obowi¹zek, w ramach projektowania, obliczania s³upów kratowych linii. By³o tego du¿o, a obliczenia ¿mudne, i
zapewne narzekali. W odpowiedzi utar³o siê
powiedzonko Ka¿dy g³upek liczy s³upek.
Mylê, ¿e obliczaj¹cy s³upki innym sekcjom
te¿ przytyki wymylali, ale ja ich nie znam.
Wpadlimy kiedy z Andrzejem Gwiazd¹ na pomys³ zrobienia kolegom kawa³u na
prima aprilis. W tym w³anie semestrze

mielimy æwiczenia z sieci elektrycznych,
które obowi¹zywa³y ca³y rok. Jako zadanie
domowe wywieszano tematy  schemat by³
jednakowy, ale ka¿dy mia³ inne dane. Pó³
biedy, kiedy chodzi³o o sieci sta³o-napiêciowe. Nawet mocno rozbudowan¹ sieæ oblicza³o siê stosunkowo szybko. Kiedy jednak przysz³o do sieci zasilanych napiêciem
przemiennym, obliczenia te stawa³y siê
koszmarem. Nie by³o wówczas kalkulatorów, a wszystko liczy³o siê na suwaku. Kto
liczy³ liczby zespolone na suwaku, wie, co
to za przyjemnoæ. Zadanie zaliczano, jeli
obliczenia koñcowe zawiera³y siê w granicach dopuszczalnego b³êdu, tak co do modu³u, jak i fazy. Wielkoæ tego b³êdu ustalali asystenci. Obliczenia te powtarza³o siê
w kó³ko i na okr¹g³o  a¿ do skutku.
W ramach kawa³u, opracowalimy dwie
rzeczy. Jedn¹ by³ absurdalny regulamin kolokwium (to dla zmylenia przeciwnika), a
drug¹ by³ nowy temat zadania domowego,
które nie mia³o rozwi¹zania. Przygotowanie
zadania by³o dok³adnie w stylu katedry sieci. W dniu 1.04 trzeba by³o to wszystko
umieciæ w gablotce. Okaza³o siê, ¿e ta zamkniêta jest na klucz i klucza nie da siê dopasowaæ. Ale to nie by³o przeszkod¹ nie do
pokonania. Wyjêlimy szyby, umiecilimy
teksty, szyby za³o¿ylimy i koniec. Regulamin kolokwium zosta³ szybko usuniêty, a zadanie wisia³o trochê d³u¿ej. Co pilniejsi studenci odpisywali jego treæ i na najbli¿szych
æwiczeniach pytali asystenta, co z tym zrobiæ, bo tam chyba jest pomy³ka. Zostali za
to w nieprzyjemny sposób obrugani.
Tyle pozosta³o w mej pamiêci z tych lat.
Ró¿a Janca-Brzozowska
Absolwentka Politechniki Gdañskiej

Zdjêcie zrobiono nad Balatonem, w czasie praktyki studenckiej w 1960 r. Na zdjêciu: najwy¿szy
(w okularach)  prof. Piasecki, i jedyna kobieta  autorka artyku³u
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O

d ponad roku na ³amach Pisma PG
ukazuje siê cykl wspomnieñ o Studenckiej Agencji Radiowej, która istnia³a
w akademikach PG w latach 1957-98. Ci,
którzy go ledz¹, wiedz¹ zapewne, co to
by³o za niezwyk³e zjawisko. I choæ radio
jest medium ulotnym (a wrêcz eterycznym), nie wszystko przeminê³o z wiatrem
ustrojowych przemian. Zosta³o serce starego SAR-u  archiwum tam radiowych.
By³o ono czêci¹ tamoteki, w której kilka pokoleñ SAR-owców zgromadzi³o
ponad 2000 tam zawieraj¹cych oko³o 20
tysiêcy nagrañ. Stanowi³y one unikatow¹
dokumentacjê dwiêkow¹, zarówno ¿ycia
rodowiska akademickiego, jak te¿ wa¿niejszych wydarzeñ w regionie i kraju.
Przez SAR-owskie redakcje (i magnetofony) przewinê³y siê dziesi¹tki znanych i
znacz¹cych postaci, zostawiaj¹c swój lad
na radiowych tamach.
Najstarsze zachowane nagranie to inauguracja roku akademickiego 1961/62
w PG, na którym mo¿na us³yszeæ g³osy
ówczesnych rektorów  prof. Kopeckiego i Rydlewskigo. W póniejszych audycjach znajduje siê wiele wspomnieñ

pracowników uczelni z okresu jej odbudowy ze zniszczeñ wojennych oraz powstawania kolejnych wydzia³ów i katedr.
Oprócz dwiêków z ¿ycia PG znajdziemy te¿ historyczne wiadectwa czasu (bo w¹chaæ swój czas to by³o zalecenie Andrzeja Cybulskiego, którego
g³os zosta³ kilkakrotnie uwieczniony na
radiowej tamie). S¹ relacje ze spotkañ
po Marcu 68, nagrania z Grudnia 70
( w tym pods³uchy akcji milicji i wojska w Gdyni oraz relacje naocznych
wiadków tamtych wydarzeñ i wspomnienia rodzin ofiar). Potem nagrania z
Sierpnia80 i stanu wojennego, nastêpnie fali strajków ( w tym studenckich) od
maja 88 do maja 90. Znajdziemy te¿
relacje z wieców i spotkañ z bohaterami
tamtych czasów: Wa³ês¹, Kuroniem,
ksiêdzem Jankowskim.
Jest równie¿ pe³na dokumentacja pielgrzymki Jana Paw³a II na Wybrze¿u w
1987 r., a tak¿e zapis wizyty premiera
Rakowskiego w Stoczni Gdañskiej w
1983 r. Ciekawostk¹ jest niegdysiejsza
sensacja: spotkanie z kpt. Andrzejem
Czechowiczem  szpiegiem PRL w Ra-

Przegrywanie tam w pomieszczeniach Zespo³u Technik Multimedialnych w Auditorium Novum

Przes³uchiwanie i selekcja archiwalnych tam
radiowych

diu Wolna Europa które odby³o siê
w PG w 1973 r.
Osobny rozdzia³ to ró¿norodna twórczoæ studencka, której przejawy nagrywano w ¯AK-u, Kwadratowej i innych
klubach, a tak¿e na imprezach ogólnopolskich. Zachowa³y siê nagrania s³ynnych
niegdy kabaretów: Pi(Jerzy Ciepielowski), To tu(Szaci³³o i Kowalski), Tralabomba(Józef Fuk), Jelita(Marek
Prusakowski), Salon niezale¿nych(Janusz Weiss), teatrów: STU, Ósmego Dnia,
Kalambur, REQ73. Dokumentowalimy wszystkie wa¿niejsze studenckie festiwale, od gdañskiej BAZUNY poprzez
YAPÊ, OPPÊ i Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie, a tak¿e RAWÊ BLUES
i Jazz nad Odr¹. SAR-owskie ekipy nagrywa³y te¿ recitale Olbrychskiego, Fedorowicza, Kofty, Kleyffa, Kaczmarskiego, Gintrowskiego, Zembatego. Utrwali³y tak¿e g³os Herberta, który czyta swoje
wiersze, Mi³osza oraz Grassa opowiadaj¹cego o rodzinnym heimacie. SAR pe³ni³ równie¿ rolê kulturotwórcz¹. Tutaj
nagrywa³ Studencki Teatr Ambitnych
Amatorów PG (Waldemar Affelt, Stefan
Zabieglik) i Estrada Teatralna Akademików Trójmiasta, a tak¿e SAR-owski zespó³ Gizenga & His RBC i macierzysty
Kabaret SAR. Swoje s³uchowiska re¿yserowali m.in. Aleksandra Ciechanowicz,
Stanis³aw Goszczurny, Jan Gosk, Andrzej
Piszczatowski, Florian Staniewski, Andrzej ¯urowski ( a tak¿e ... Piotr Nowina-Konopka). To w³anie w SAR-ze swoje
pierwsze nagrania realizowa³y AKCENTY i S³awomir £ossowski, FLAMINGO
i Stefan Nowakowski, Jerzy Detko i jego
BAND, Wa³y Jagielloñskie z Rudim Szubertem i Grzegorzem Buka³¹, BABSZTYL i Ryszard Wolbach, Nasza Basia
Kochana, KOKSI, Mietek Blues Band i
Nr 1/2003
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BIELIZNA z Jarkiem Janiszewskim.
Gocilimy Woln¹ Grupê BUKOWINA z
Wojtkiem Bellonem, Zbigniewa Ksi¹¿ka,
Krystynê Sienkiewicz, Dorotê Staliñsk¹,
Martynê Jakubowicz, KTT (Krzysztofa
Teodora Toeplitza), a tak¿e ca³e zastêpy
poetów, pisarzy i piosenkarzy studenckich.
Obecnie tamy radiowe s¹ katalogowane i przegrywane na p³yty kompaktowe,
które wkrótce bêd¹ dostêpne w Bibliote-

ce G³ównej PG. Ca³y ten proces sta³ siê
mo¿liwy dziêki umowie miêdzy Ko³em
SAR przy Stowarzyszeniu Absolwentów
PG a dyrekcj¹ Biblioteki G³ównej PG,
która przejê³a te archiwalne zbiory. Du¿o
¿yczliwoci okaza³ Kierownik Zespo³u
Technik Multimedialnych mgr in¿. Bogus³aw Manicki. Przejawi³o siê to m. in.
zgod¹ na udzia³ pracownika tego zespo³u, Rafa³a Lipskiego, przy kopiowaniu na
CD. Natomiast autorski program kompu-

Zmiany w sk³adzie samorz¹du

W

dniach 15-17 listopada br. w Jastrzêbiej Górze odby³ siê III Zwyczajny Zjazd Parlamentu Studentów Politechniki Gdañskiej. Na Zjedzie rezygnacjê z³o¿y³ obecny Zarz¹d SSPG: przewodnicz¹cy Pawe³ ¯o³nierczyk (FTiMS),
z-ca przewodnicz¹cego ds. mediów Natalia Malicka (Chem.), z-ca przewodnicz¹cego ds. finansowych Nicolas Massouh)
.Pawe³ ¯o³nierczyk z³o¿y³ ustne sprawozdanie z dotychczasowej dzia³alnoci Samorz¹du. Na pocz¹tku roku akademickiego 2001/2002. Zarz¹d postawi³ sobie trzy
g³ówne cele do realizacji: Poprawienie wizerunku Politechniki Gdañskiej na tle
uczelni ogólnopolskich  co uda³o siê w
znacznym stopniu osi¹gn¹æ, Eko-Poli-

technika Gdañska  co nie zosta³o zrealizowane, Biuro Otwarte  które wietnie
prosperowa³o i zdawa³o egzamin. Pawe³
¯o³nierczyk w imieniu Zarz¹du podziêkowa³ wszystkim za wspó³pracê oraz za
pomoc i wsparcie jakie przez ostatni rok
otrzymywa³. Wszyscy cz³onkowie otrzymali absolutorium, które jest wyrazem
uznania dla dotychczasowej dzia³alnoci.
Nastêpnie zosta³ wybrany nowy Zarz¹d w
sk³adzie: Tomasz Klajbor  przewodnicz¹cy (ETI) , Szymon Mielczarek  z-ca przewodnicz¹cego (WIL) Damian Kuniewski  z-ca przewodnicz¹cego ds. finansowych (EiA) Magdalena Witkowska  zca przewodnicz¹cego ds. mediów (ZiE).
Przyjêto rezygnacje cz³onków Uczelnia-

Samorz¹dowe przes³anie

P

rzed Samorz¹dem Studentów Politechniki Gdañskiej staj¹ ogromne wyzwania. Zainicjowane systemy dzia³añ i projekty w najbli¿szym roku okrel¹ zasady i
kierunki rozwoju naszej wspólnej pracy.
Na samym pocz¹tku nowej kadencji zetknêlimy siê z problemami bytnoci studentów. Okres listopadowy cechowa³a
zwiêkszona liczba pobiæ i napadów rabunkowych dokonywanych na studentach
naszej Alma Mater, mieszkaj¹cych nie
tylko na terenie osiedla akademickiego.
Jestemy wdziêczni Jego Magnificencji
Rektorowi Politechniki Gdañskiej prof.
Januszowi Rachoniowi za zaanga¿owanie
siê w rozwi¹zanie tego problemu. Propozycje Rektora dotycz¹ce systemowego
rozwi¹zania problemu przy partnerskich
stosunkach z policja znalaz³y nasz¹ pe³n¹
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akceptacjê i wdziêcznoæ. Pierwsze dni
naszej wspó³pracy pozwalaj¹ wierzyæ spo³ecznoci studenckiej w poprawê bezpieczeñstwa na osiedlu akademickim i pobliskich ci¹gach komunikacyjnych.
Wród naszych projektów programowych za³o¿ylimy otwart¹ dyskusjê i jak
najlepsze rozwi¹zania dla poprawy studenckiego ¿ycia socjalnego. Jako jedna z
nielicznych Uczelni pañstwowych nie
posiadamy sto³ówki z prawdziwego zdarzenia. Pragniemy znaleæ jak najlepsze
rozwi¹zanie tego problemu. Jestemy
otwarci na pomys³y i liczymy na wspó³pracê przy okrelaniu rozdzia³u Funduszu
Pomocy Materialnej, który w naturalny
sposób wspiera³by tanie obiady dla studentów. Chcielibymy, aby stypendia socjalne przyznawane by³y w innym trybie

terowy do katalogowania nagrañ opracowa³ Marcin Chabiera z Zespo³u Informatyków Biblioteki. Dziêki temu zawartoæ
archiwum SAR w nowej formie (jako
zbiory specjalne BG PG) jest dostêpna na
stronie internetowej www.pg.gda.pl/biblioteka/sar.
El¿bieta Pietkiewicz-Kulas
Biblioteka G³ówna PG
fot. ze zbiorów prywatnych autorki

nej Rady Studentów oraz wybrano nowych przedstawicieli. Mamy tak¿e nowych przedstawicieli w Senacie, Senackiej Komisji ds. Kszta³cenia, Senackiej
Komisji ds. Regulaminów oraz w Komisji Prawnej. Kolejnego dnia obrady Parlamentu rozpocz¹³y siê sprawozdaniem
dwóch goci, Micha³a Felskiego i Roberta Janeczka, z projektu  System Oceny
Wyk³adowców Akademickich (SOWA).
Podczas obrad Parlamentu dyskutowano tak¿e nad tematem Funduszu Pomocy
Materialnej, nad regulaminami Samorz¹du oraz propozycjami zmian struktury Odwo³awczej Komisji Stypendialnej.
Magdalena Witkowska
Zastêpca Przewodnicz¹cego SSPG
ds. Mediów
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

(na poziomie uczelni). Wsparcie finansowe bêdzie w ten sposób dociera³o do studentów najbardziej potrzebuj¹cych.
Naszym obowi¹zkiem jest nakrelenie
udzia³u i aktywnego w³¹czenia siê studentów w obchody Jubileuszu Politechniki w
Gdañsku. Obok corocznych Dni Kultury
Studentów  NEPTUNALIA  pragnêlibymy zainicjowaæ cykl wydarzeñ i imprez
uwietniaj¹cych nasze wspólne wiêto.
Wierzê, ¿e partnerska wspó³praca z W³adzami Uczelni i Administracj¹ Politechniki przyniesie nam wiele udanych rozwi¹zañ, zadowolenia ze wspólnie wykonanej
pracy i pozwoli na wiele lat zbli¿yæ nasze
pokolenia.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Klajbor
Przewodnicz¹cy Samorz¹du Studentów
Politechniki Gdañskiej
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Bezpieczeñstwo dzi i jutro
6 grudnia 2002 r. o godz. 10.00 na Politechnice Gdañskiej odby³o siê spotkanie dotycz¹ce problemów bezpieczeñstwa w okolicach uczelni trójmiejskich i
osiedli akademickich. W rozmowach
udzia³ wziêli: Rektor Politechniki Gdañskiej  prof. Janusz Rachoñ, Rektor Uniwersytetu Gdañskiego  prof. Andrzej Ceynowa, Rektor Akademii Medycznej  prof.
Wies³aw Makarewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Gdañsku  gen. Leszek
Szreder, Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji  inspektor Krzysztof Starañczak, Przewodnicz¹cy Samorz¹du Studentów PG  Tomasz Klajbor.
Na spotkaniu zaplanowano d³ugofalowe systemowe rozwi¹zania problemu;
m.in.:
l
prze³amanie barier spo³ecznych w
celu partnerskiego (wrêcz przyjacielskiego) wspó³istnienia studentów i
policji,

cykl spotkañ policji ze studentami
(np. dzielnicowych z mieszkañcami
DS-ów),
l
reorganizacjê pracy s³u¿b policyjnych
w terenie,
l
uruchomienie specjalnego numeru telefonu szybkich zg³oszeñ (informacje
o wystêpkach i sygna³y o zdarzeniach
nas niepokoj¹cych),
l
dzia³ania maj¹ce na celu poprawienie
owietlenia newralgicznych punktów,
l
wzmocnienie ingerencji policji na terenie ca³ego Gdañska (ma to zapobiegaæ gocinnym wystêpom),
l
wzmocnie si³ komendy dzielnicowej
(wiêcej patroli),
l
rozwa¿enie zainstalowania w przysz³oci monitoringu.
W zwi¹zku z podjêtymi deklaracjami
apelujemy do Was, abycie w³¹czyli siê
do systemu! Informujmy policjê o ka¿dym
napadzie czy ataku. B¹dmy wyrozumial

Studencka Agencja Radiowa

Razem z przyjciem nowych studentów na nasz¹ zacn¹ uczelniê, Studencka
Agencja Radiowa wyemitowa³a nowe
audycje i programy. W ubieg³ym semestrze zd¹¿ylimy ju¿ przyzwyczaiæ ludzi
do niezale¿nego i niekomercyjnego radia
studenckiego.
Od czasu pierwszej audycji, choæ minê³o zaledwie kilka miesiêcy, to w radiu
zmieni³o siê bardzo du¿o. Na pocz¹tku
padziernika czeka³o nas nie lada zadanie: zmiana struktury organizacyjnej. Ze
wzglêdu na spore zainteresowanie nowych ludzi wspó³kreowaniem programu,
musielimy poczyniæ kilka zmian. Obok
Kolegium powo³alimy redakcje i wydawców dni. Usprawni³o to znacznie formu³ê
naszej pracy.
Dzisiaj do drzwi radia pukaj¹ coraz
czêciej m³odzi ludzie, niekoniecznie studiuj¹cy na Politechnice. Jestemy otwarci na ka¿d¹ formê wspó³pracy. Ludzie u
nas nie musz¹ realizowaæ siê tylko przed

mikrofonem. Chêtnie wspó³pracujemy z
plastykami, grafikami i artystami. Dla ka¿dego znajdziemy ciekawe zajêcie.
Oprócz realizacji programu nawi¹zujemy wspó³pracê z rozg³oniami studenckimi z ca³ego kraju. Pierwsze ustalenia
rokuj¹ interesuj¹ce rozwi¹zania. Bêdziemy próbowaæ wymieniaæ nasze dowiadczenia i spostrze¿enia. Wzajemna nauka i
zabawa ju¿ powoli owocuje poszerzeniem
wiadomoci z podwórek studenckich do
naszych serwisów informacyjnych, a w
przysz³oci byæ mo¿e pojawi¹ sie wspólnie programy i audycje.
Chyba najwiêkszym dotychczasowym
osi¹gniêciem bêdzie podpisanie w nied³ugim czasie umowy o wspó³pracy z Radiem
Gdañsk. Na jej mocy Agenci SAR bêd¹
mogli zdobywaæ pierwsze prawdziwe
szlify dziennikarskie pod fachowym
okiem reporterów zaprzyjanionego radia.
Nasze radio wychodzi naprzeciw ró¿nego rodzaju inicjatywom i stara siê promowaæ dobre imiê Politechniki Gdañskiej.
Dziêki pomocy W³adz Politechniki
Gdañskiej rozbudowujemy nasze zaplecze
techniczne, przez co nasi dziennikarze
mog¹ zdobywaæ wiêksze dowiadczenie.
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li, gdy policjant poprosi nas o okazanie
dokumentów. Umiechnijmy siê w takim
momencie, a nie unomy honorem. Prze³ammy stereotypy istniej¹ce w naszych
g³owach, dotycz¹ce pracy z policj¹. Ona
jest po to, aby nam pomagaæ.
Ju¿ w styczniu Samorz¹d Studentów
Politechniki Gdañskiej zorganizuje spotkania w DS-ach i klubach studenckich z
policjantami i dzielnicowymi. Policja opowie, jak siê broniæ i reagowaæ w trudnych
sytuacjach.
W imieniu spo³ecznoci studenckiej
serdecznie dziêkujemy wszystkim osobistociom, które powiêci³y siê próbie rozwi¹zania problemu, a w szczególnoci
Panu Rektorowi prof. Januszowi Rachoniowi za zaanga¿owanie, czego efektem
by³o to spotkanie.
Magdalena Witkowska
Zastêpca Przewodnicz¹cego SSPG
ds. Mediów
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

Wszystkich zainteresowanych pos³uchaniem naszych audycji, programu czy
te¿ wspó³prac¹ zapraszamy na nasz¹ stronê: www.sar.pg.gda.pl. Obok informacji
o nas i o tym, jak nas s³uchaæ, przeczytacie tam tak¿e codziennie porcjê ciekawych
wiadomoci.
Tomasz Klajbor
Student Wydzia³u Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

Radek Smilgin podczas realizacji programu
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Project Management  konkurs

K

onkurs Stowarzyszenia Project Management Polska we wspó³pracy z
Microsoft na pracê dyplomow¹ z dziedziny ZARZ¥DZANIE PROJEKTAMI odbywa ciê corocznie. W konkursie mog¹
wzi¹æ udzia³ absolwenci szkó³ wy¿szych,
którzy napisali pracê dyplomow¹ (musi
byæ ona obroniona lub dopuszczona do
obrony) powi¹zan¹ tematycznie z któr¹
z wyznaczonych kategorii. W tym roku
by³y to:
1. Systemowe podejcie do zarz¹dzania
projektem
2. Zarz¹dzanie projektem z wykorzystaniem narzêdzi Microsoft
G³ównymi kryteriami oceny prac s¹
m.in.: poprawnoæ i kompleksowoæ zastosowania metod i narzêdzi zarz¹dzania
projektami, sposób udokumentowania
studium przypadku, efektywnoæ wykorzystania Microsoft Project, dodatkowych narzêdzi i najnowszych technolo-

gii informatycznych.
Celem konkursu jest m.in. promowanie dziedziny zarz¹dzania projektami w
programach studiów magisterskich i podyplomowych polskich uczelni wy¿szych.
Laureaci konkursu, a tak¿e ich promotorzy, otrzymuj¹ nagrody pieniê¿ne oraz
oprogramowanie Microsoft Project.
W edycji 2002 Komisja Konkursowa
w sk³adzie: prof. Zdzis³aw Szyjewski (Politechnika Szczeciñska, prezes PTI), prof.
Kazimierz M. Jaworski (Politechnika
Warszawska), Jacek Maliñski (Microsoft), dr Bogumi³ Da³kowski (SPMP, przewodnicz¹cy Komisji), wyró¿ni³a w kategorii Systemowe podejcie do zarz¹dzania projektem pani¹ Ma³gorzatê Kujawê
za pracê pt.: Projekt przedsiêwziêcia
>Przeniesienie linii produkcyjnej<. Praca zosta³a napisana na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej,
pod kierownictwem pana mgr. in¿. W³adys³awa Stachowskiego.

Wielki Fina³ Konkursu Karole 2002
15 listopada ju¿ po raz dziewi¹ty og³oszono wyniki Konkursu KAROLE, imprezy organizowanej na Wydziale Zarz¹dzania
i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Kolejny raz laury zdobyli studenci, którzy w
szczególny sposób wykazali siê nowatorskim myleniem  15 listopada, podczas
uroczystej gali w Dworze Artusa w Gdañsku odebrali nagrody.
Uroczystoæ wrêczenia nagród rozpoczê³a siê tu¿ po godzinie 18. Zabytkowa Sala
G³ówna Dworu Artusa zosta³a wype³niona
po brzegi  ponad 300 osób zwi¹zanych z
KAROLAMI zjawi³o siê, aby byæ wiadkami uroczystego og³oszenia wyników IX edycji Konkursu.
Goci krótko, acz rzeczowo, powita³ Dziekan WZiE prof. dr hab. Boles³aw Garbacik,
prof. nadzw. PG, aby nastêpnie przekazaæ
g³os Panu Markowi Goliszewskiemu (Prezes
Business Center Club). Pomimo znacznych
wysi³ków mówcy miniwyk³ad o maksisprawach trwa³ jedynie 3 minuty, a to za spraw¹
nieoczekiwanego zapalenia gard³a, które dopad³o Pana Goliszewskiego zapewne w drodze z Rêbiechowa do Gdañska.
Nr1/2003

Po tym krótkim wstêpie nadszed³ czas na
najwa¿niejsze  og³oszenie wyników!
Utrzymywane dot¹d w tajemnicy postanowienia Kapitu³y Konkursu mia³y wkrótce
ujrzeæ wiat³o dzienne. Nazwiska laureatów
skrywane od miesi¹ca mia³y zostaæ ujawnione.
I sta³o siê! Nadesz³a chwila prawdy. Konferansjerzy przejêci byli chyba równie mocno, co uczestnicy KAROLI, bo raz po raz
przeinaczali nazwiska nominowanych, a
czuj¹c siê niezrêcznie, zapêtlali siê coraz to
mocniej w lingwistyczne sid³a lapsusów, a
czasami tylko lapsusików s³ownych.
Niemniej osoby nominowane w pierwszej kategorii zosta³y w koñcu wyczytane.
O og³oszenie wyników poproszony zosta³
do mównicy Wicemarsza³ek Sejmu RP Donald Tusk. Emocje siêgnê³y zenitu. Jeszcze
kilka s³ów, drobny ¿art, rozciêcie koperty,
chwila powagi i werdykt: zwyciêzcami zostali.....
I tak dzia³o siê a¿ piêciokrotnie. Nasta³y
chwile radoci dla najlepszych i smutku dla
pozosta³ych. Czasem laureaci wstawali z
krzese³ z niedowierzaniem, czasem mocno

Uroczyste wrêczenie dyplomów odby³o siê podczas VI Konferencji Project Management: To ludzie robi¹ projekty .
Joanna Fobke
SPMP

zdziwieni, ale zawsze grad braw na sali
wprawia³ ich w oszo³omienie. Na scenê
wkraczali z tarcz¹, zwyciêsko, z umiechem na twarzy. Jeszcze dyplomy, jeszcze
statuetki, jeszcze ksi¹¿ki, jeszcze upominki od sponsorów. I flesze lamp z Dziennika Ba³tyckiego i TVP3. Objuczeni nagrodami i dyplomami laureaci wracali na swoje
miejsca, jednak nie na d³ugo. Na korytarzu
czekali ju¿ reporterzy z Panoramy z pytaniami odnonie do problematyki projektów i
planów na przysz³oæ. To by³ pomylny start
do rozpoczynaj¹cej siê w³anie kariery zawodowej.
A w miêdzyczasie chwile wytchnienia
dawa³y wystêpy grupy tanecznej MAD.
Wraz z trójk¹ gdyñskich bêbniarzy, wystukuj¹cych g³êbokie afrykañskie rytmy, siedem ponêtnych dziewczyn (z mêskim rodzynkiem w rodku) stara³o siê jak najbardziej ubarwiæ artystyczn¹ oprawê imprezy.
Na b³êkitnym tle telebimu przelatywa³y kolejne informacje o nominowanych, nagrodach, patronach i sponsorach.

Nagrody
Nagrodami w tym roku by³y:
l
Nagrody g³ówne, inne dla ka¿dej kategorii (czytaj dalej)
l
Szkolenie z zakresu psychologii zarz¹-
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dzania ufundowane przez firmê Dialog
l
Szkolenie z zakresu psychologii zarz¹dzania ufundowane przez firmê Perfect
Consulting
l
Ksi¹¿ki ufundowane przez Prezydenta
Miasta Sopotu
l
Ksi¹¿ki ufundowane przez Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii PG
l
Ksi¹¿ki ufundowane przez firmê Centromor
l
Upominki od Patrona Generalnego firmy PricewaterhouseCoopers
l
Upominki od Patrona firmy Nexus Consultants

Plan marketingowy
Prace w tej kategorii ocenia³a komisja w
sk³adzie: dr in¿. Jerzy Kosza³ka (Wydzia³
Zarz¹dzania i Ekonomii PG), dr Maciej
Rydel (Gdañska Fundacja Kszta³cenia Mened¿erów) oraz Julita Paw³owska (Nexus
Consultants).
Wyniki og³osi³ Wicemarsza³ek Sejmu
Donald Tusk; laureatami zostali Bart³omiej
Milinkiewicz oraz Dorota Kucharska za pracê pt. Plan marketingowy wprowadzenia
na rynek konserw rybnych w zielonym sosie pomidorowym.
G³ówna nagrod¹ w tej kategorii s¹ p³atne sta¿e ufundowane przez firmê Nexus
Consultants sp. z o.o.

Zarz¹dzanie przedsiêwziêciami
Prace w tej kategorii ocenia³a komisja w
sk³adzie: Micha³ Ha³as (Prezes Stowarzyszenia Project Management Polska, Orodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego),
W³adys³aw Pop³awski (Quality Manager/
MBB GE Capital Bank) oraz Adam £azarski (IFS Industrial and Financial Systems
Poland Sp. z o.o.)
Wyniki og³osi³ Marsza³ek Województwa
Pomorskiego Jan Zarêbski; laureatami zostali: Micha³ Barabanow, Przemys³aw Goryainow i Agnieszka Winkiel za pracê pt.
Plan Realizacji robót remontowo - budowlanych w latarni morskiej w Rozewiu.
Nagrod¹ g³ówn¹ w tej kategorii jest szkolenie mened¿erskie ufundowane przez Orodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego.
Dodatkowo laureaci otrzymaj¹ od firmy
Microsoft paczkê z oprogramowaniem.

Organizacja
przygotowania produkcji
Prace w tej kategorii ocenia³a komisja
w sk³adzie: prof. dr in¿. Wiktor Adamkiewicz (Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii PG)
oraz Janusz wieczkowski (Pricewaterhouse Coopers).

Prorektor ds. Rozwoju prof. Romuald Szymkiewicz wrêcza nagrody w kat. Biznesplan

Wyniki og³osi³ Rektor WSAiB prof. Bogdan Nogalski; laureatami zostali: Maciej Kochanowski, Piotr Komorowski i Marcin W¹tor za pracê pt. Projekt wprowadzenia nowego produktu-gramofonu specjalistycznego w firmie RADMOR SA.
G³ówn¹ nagrod¹ w tej kategorii jest szkolenie informatyczne ufundowane przez firmê Softronic SA.

Badania marketingowe
Prace w tej kategorii ocenia³a komisja w
sk³adzie: dr hab. Miros³aw Szreder (prof.
UG, Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania UG),
dr Anna Drapiñska (Wydzia³ Zarz¹dzania i
Ekonomii PG), Krzysztof Zdanowski,
(Gdañska Akademia Bankowa przy IBnGR)
Wyniki og³osi³ Senator RP, prof. Edmund
Wittbrodt; laureatkami zosta³y: Anna Dobieszewska, Eliza Pszenna oraz Jolanta
Sobecka za pracê pt. Badanie zapotrzebowania na rynku na damskie obuwie z wymiennymi obcasami.
G³ówna nagrod¹ w tej kategorii jest szkolenie informatyczne ufundowane przez firmê Softronic SA.

Biznesplan
Prace w tej kategorii ocenia³a komisja w
sk³adzie: Aleksandra Gajda (PricewaterhouseCoopers) oraz Joanna Grabska (Gdañska
Fundacja Kszta³cenia Menad¿erów).
Wynik og³osi³ Prorektor PG, prof. Romuald Szymkiewicz; laureatami zostali:
Piotr Figura, Katarzyna Grabowska i Wioletta Kêpczyk za pracê pt. Biznes Plan przygotowany dla IZOLACJA NIDZICA SA.
G³ówna nagrod¹ w tej kategorii jest trzydniowe szkolenie mened¿erskie ufundowa-

ne przez Gdañsk¹ Fundacjê Kszta³cenia
Mened¿erów.
Po niespe³na godzinie impreza zmierza³a ku koñcowi. Dziekan, prof. Garbacik, poprosi³ sprawców ca³ego przedsiêwziêcia 
organizatorów Konkursu  o zabranie g³osu. Jan B³aszkiewicz, koordynator KAROLI 2002, wywo³a³ salwê miechu, kiedy nawi¹zuj¹c ironicznie do pomy³ek konferansjerów, rozpocz¹³ od przekrêcenia w³asnego nazwiska. Potem by³o jeszcze weselej.
Piotr Dolata spontanicznie dziêkowa³ Panu
Prodziekanowi Andrzejowi Szuwarzyñskiemu oraz Magdzie Kosickiej za prowadzenie w meandrach ustawy o zamówieniach publicznych...
Rozbawieni gocie przenieli siê do
wspania³ej Piwnicy Rajców, gdzie z toastem czeka³ ju¿ Wicemarsza³ek Donald
Tusk. Wkrótce rozbrzmia³y rozmowy z
dwiêcz¹c¹ w tle muzyk¹. Po trzech godzinach, kiedy srebrne pó³misy zosta³y rozkradzione z najwiêkszych smako³yków, a
z magicznego kija ju¿ ledwie sp³ywa³ (a
nie tryska³) bursztynowy napój, impreza
zwieñczona zosta³a spontanicznym jam
session perfekcyjnego tria smyczkowego
z dynamicznym triem bêbniarzy. W gasn¹cych podrygach i pl¹sach gocie rozpoczêli
migracjê ku trójmieskim klubom, aby ju¿
bez skrêpowania poluniæ krawaty, marynary lub kiecki i zabawiæ siê  uczciæ sukces swój oraz kolegów.
Jan B³aszkiewicz
Koordynator BOKK 2002
Nr 1/2003
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Niezapomniane prze¿ycia
Plener malarsko-rysunkowy  Luksemburg 1-6 lipca 2002 r.

L

uksemburg... miasto niespodzianek,
piêknych zak¹tków, zakamarków, sieci
uliczek najwy¿szego poziomu miasta wzniesionego na skale, te gigantyczne systemy podziemnych tuneli, gara¿e pod miastem i fakt,
¿e wchodzisz jednym wejciem, po czym pod
ziemi¹ przechodzisz przez ca³e miasto, wychodz¹c na drugim jego odleg³ym krañcu.
Mosty  zapieraj¹ce dech w piersiach gigantyczne stare konstrukcje, dolinki, instalacje artystów i to, ¿e sztuka jest tu¿ tu¿, na wyci¹gniêcie rêki. Ca³kowicie inna mentalnoæ...
ciê¿ko czasem zrozumieæ tamtych ludzi.
Ka¿dy detal jest tu wa¿ny, ma swoje odrêbne znaczenie, jest znakomicie wkomponowany w ca³oæ za³o¿enia nawet przestrzennego obiektów. Cudownie by³o móc wzi¹æ
farby, o³ówki i piórko, usi¹æ na jakimkolwiek
krawê¿niku i ca³kowicie oddaæ siê powstaj¹cej pracy. Dziwne i zdumiewaj¹ce zarazem
jest to, co powstaje przy u¿yciu... rêki.
Nie mog³am oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e rok
akademicki trwa nadal. Rysunki od rana do
wieczora, codzienny kontakt z grup¹ æwiczeniow¹, zwiedzanie, selekcja prac. Przyje¿d¿alimy z pleneru z Luksemburga do
naszej wioski i po ugotowaniu posi³ku dalej
siadalimy do naszych prac; czêsto sami wymylalimy sobie zadania i siedzielimy na
strychu do 2.  3. czasem do 4. w nocy, pochyleni nad roz³o¿onym na pod³odze papierem z pastel¹ w rêku; to co dzi robimy? 
szkice postaci! Wystarczy³y dwie osoby, paNr1/2003

da³o has³o i nagle robi³o nas siê wiêcej, du¿o
wiêcej...
3 lipca pojechalimy do Trewiru, by w
najstarszym kociele biskupim Niemiec, w
cieniu historii wplecionej w losy rzymskiego cesarza Konstantyna i jego matki w. Heleny, oddaæ siê naszej wspólnej pasji. To
w³anie tam przechowywana jest i czczona
najcenniejsza relikwia tej katedry  tunika
Chrystusa, wiêta szata.
4 lipca... upalny dzieñ. Po trzech dniach
deszczu i krycia siê z blokami papieru we
wnêtrzach katedr wyszlimy na ulice miasta. Wybralimy miejsce pod murem na jednym z deptaków nad kazamatami. Roz³o¿ylimy farby, pêdzle  malowalimy. Pocz¹tkowo roztaczaj¹ca siê wokó³ cisza zosta³a

zak³ócona przez przechodz¹cych ludzi. Turyci patrzyli na tok naszej pracy, fotografowali, wyci¹gali kamery, filmowali, pozowali z nami, odchodzili, a na ich miejsce przychodzili nowi  zagaduj¹cy, opowiadaj¹cy
historie. W koñcu stalimy siê obojêtni na
mijaj¹cych nas bez s³owa ludzi. Siedzielimy vis á vis muzeum miasta.
Bylimy na imprezie transowej w Luksemburgu. To by³ 5 lipca. Scena ma³ych rozmiarów, dziwne rysunki w tle utworzone z ma³ych kwadracików odpowiednio owietlone,
sprzêt did¿eja i instrumenty, obok sceny telebim  dziwne, ¿e tak naprawdê nikt nie zwraca³ uwagi na to, co tam pokazywali.
Pobyt tam zrobi³ na mnie ogromne wra¿enie, mo¿e to dlatego, ¿e nigdy wczeniej
nigdzie nie wyje¿d¿a³am? Mo¿e, pewnie
tak... wiesz co jest najbardziej przyjemne?
Gdy tak siedzisz gdzie tam, rysuj¹c co tam?
Komentarze przechodz¹cych dzieci i ich
mi³e towarzystwo.
Wystawa po plenerowa
odbêdzie siê 13-17 stycznia 2003 r.
(hall PG).
Dorota Pomin
Wydzia³ Architektury
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Na czterdziestolecie Czarliny

C

zarlina  to niewielka miejscowoæ
w pobli¿u Wdzydz Kiszewskich, w
samym sercu Szwajcarii Kaszubskiej. Nazwa ta mi³a jest od bardzo dawna sercom
prawie wszystkich pracowników Politechniki Gdañskiej, bo ju¿ od lat czterdziestu.
Oficjalnie  Czarlina to orodek wypoczynkowy Politechniki Gdañskiej, usytuowany poród piêknych lasów nad jeziorem Jeleñ. Powo³a³a go do ¿ycia nasza
uczelnia w 1962 r, a inicjatorem by³ ówczesny rektor  prof. Kazimierz Kopecki.
Ile¿ to wspomnieñ i niezapomnianych
chwil, dobrych i ³askawych, a czasami
mniej ³askawych, od¿ywa w pamiêci tych,
którzy spêdzali tu w Czarlinie wród lasów pachn¹cych ciep³em ¿ywicy, wrzosami i miodem, pe³nych jagód i borówek,
a nade wszystko grzybów  swoje dni
urlopowe nazywane kiedy potocznie
wczasami pracowniczymi, a obecnie
bardzo umownie wczasami pod grusz¹.
Otó¿ dziêki tym wci¹¿ ¿ywym wspomnieniom wczasowym, Klub Seniora
Politechniki Gdañskiej postanowi³ ocaliæ od niepamiêci to, co tkwi w nas od
dawna g³êboko zwi¹zane ze wspomnieniami wakacyjnego pobytu w Czarlinie,
z b³ogim spokojem ciszy lenej, z barwami i zapachem pól, ³¹k i ch³odem jeziora. Powsta³ wiêc pomys³ za³o¿enia
kroniki Czarliny, zrodzi³ siê wrêcz spontanicznie, na wniosek przewodnicz¹cej
Klubu Seniora, pani Gizelli Bober. I tak,
dos³ownie w mgnieniu oka kronika zosta³a za³o¿ona w jesieni ubieg³ego roku,
kiedy to grono seniorów postanowi³o wykorzystaæ pozosta³e po wrzeniowym
turnusie wolne miejsca w orodku i wybra³o siê tam na kilkudniowy pobyt.
Uczestnicy tego miniturnusu z entuzjazmem rozpoczêli zape³nianie czystych
jeszcze stron kroniki swoimi spostrze¿eniami i uwagami, a nade wszystko wspomnieniami ze spêdzanych tu urlopów
wraz ze swoimi dzieæmi, które, jak siê
okazuje, do dzi przyje¿d¿aj¹ do Czarliny, ale ju¿ ze swoimi dzieæmi, a wnukami pierwszych wczasowiczów. W ten to
prosty sposób podtrzymuj¹ dzielnie i ku
naszej radoci tradycje kolejnych pokoleñ. Od tego momentu Kronika Czarliny
zaczê³a ¿yæ w³asnym kronikowym ¿yciem choæ  nie da siê ukryæ  nieco spónionym. A nale¿y ze wszech miar dzieje
jej spisaæ i utrwaliæ. Czarlina jest tego
naprawdê warta. Zachêcamy wiêc gor¹-

co kolejnych wczasowiczów do zape³niania kart kroniki swoimi wspomnieniami, przemyleniami i uwagami, ale nie
traktuj¹c jej jako ksi¹¿ki ¿yczeñ i za¿aleñ. Chocia¿, kto wie, mo¿e mia³oby to
jaki tam g³êbszy sens sam w sobie?
Pierwsze lata istnienia orodka wypoczynkowego w Czarlinie by³y doæ trudne, a warunki bytowania wrêcz siermiê¿ne, rzec by mo¿na  pe³ne uroczego prymitywizmu. Na pocz¹tku pojawi³y siê w
niewielkiej iloci ma³e typowe domki 2 i
4-osobowe z piêtrowymi ³ó¿kami i z podstawowym wyposa¿eniem, a w miejsce
dzisiejszego pawilonu z sanitariatami stanê³y na granicy orodka zielone budki z
serduszkiem, a miednice i wiadra znakomicie zastêpowa³y prysznice i wanny.
Rekreacja za ogranicza³a siê do d³ugich,
d³ugich spacerów, do wycieczek do W¹glikowic oraz do gry w siatkówkê. Sportów wodnych za¿ywano wtedy, p³ywaj¹c
kajakami po jeziorze, i k¹pano siê na niewielkim tylko akwenie pieczo³owicie
oznakowanym, tu¿ przy brzegu, a to dla
bezpieczeñstwa dzieci. Wiadomo przecie¿, ¿e jezioro Jeleñ, nad którym usytuowany jest orodek, nale¿y do polodowcowych, bardzo g³êbokich jezior rynnowych.
Na posi³ki chodzi³o siê gromadnie do
pobliskich zabudowañ wiejskich, wprost
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na prze³aj przez pola i ³¹ki. Mimo wszystko piêkne to by³y czasy, a jak¿e bylimy
wtedy m³odzi! Lata p³ynê³y. Kolejne ekipy rz¹dz¹ce uczelni¹ stopniowo, na ile
pozwala³y finanse  rozbudowa³y orodek, wyposa¿aj¹c go coraz lepiej w niezbêdne sprzêty i urz¹dzenia. Powsta³y z
czasem piêkne pawilony, w których znalaz³y siê kuchnia z ca³ym zapleczem, sto³ówka, biuro, pokoje gocinne, za obok
 sala widowiskowa-telewizyjna, salka
gier zrêcznociowych z ping-pongiem na
czele, i nawet ma³y bufet, który pozwoli³
na ograniczenie spacerów do W¹glikowic
po napoje i s³odycze. Zbudowano tak¿e
wygodne, nowoczesne pawilony, w których zosta³y pomieszczone sanitariaty, ³azienki, umywalnie i prysznice. Urz¹dzono korty tenisowe, dokupiono wiêcej nowych, wiêkszych i bardziej nowoczesnych
domków letniskowych, powsta³a biblioteka, punkt medyczny, kupiono te¿ rowery, wygodne le¿aki oraz sprzêt p³ywaj¹cy, za nad jeziorem powsta³ basen jachtowy, hangary i stojaki dla ³odzi i kajaków oraz pomieszczenie dla ¿eglarzy i ratownika. Aby wygodnie dojæ nad jezioro, zbudowano schody kamienne z ³awkami dla odpoczynku i widoku dla co starszych wczasowiczów. Na zewn¹trz za
g³ównego pawilonu stan¹³ ogromny kominek, gdzie mo¿na upiec sobie smaczne
kie³baski czy ryby, jako ¿e grillowanie
wesz³o przebojem w letniskow¹ modê. Ju¿
teraz to bez grilla ani rusz. Zadbano o zie
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leñ wokó³ pawilonów i zadrzewiono
wszystkie polany. Wiele osób z pewnoci¹ jeszcze pamiêta tak¹ nowsz¹ czêæ
orodka, nazywan¹ w przesz³oci, wiele
lat temu, patelni¹, po³o¿on¹ na pe³nej
s³oñca polanie, nieos³oniêtej drzewami, a
domki tam postawione czeka³y niecierpliwie spragnione ch³odu i cienia, na szybkie wyroniêcie m³odych, dopiero co posadzonych drzew i krzewów. Dzi jest tam
nieprzebyty g¹szcz zieleni, zapewnia
mieszkañcom tego zak¹tka prawdziw¹
zielon¹ izolacjê.
Czarlina przechodzi³a w swej historii
tak¿e i mniej przyjemne chwile. Grozi³o
bowiem orodkowi w pewnym okresie
albo ca³kowite zamkniêcie, a w najlepszym razie sprywatyzowanie. Zaczê³y ju¿
nawet nap³ywaæ zg³oszenia chêci nabycia
politechnicznego orodka w Czarlinie
przez osoby prywatne. Lecz jakim cudem
groba ta minê³a, a przykre chwile wtopi³y siê jako w te 40 lat, których rocznicê
orodek w³anie obchodzi i nadal dzia³a
pe³n¹ par¹, mamy nadziejê, ¿e ju¿ bez
wiêkszych przeszkód, choæ nigdy nic nie
wiadomo.
Kolejni gospodarze zawiaduj¹cy orodkiem nie szczêdzili w ci¹gu tych lat wysi³ku, czasu i pracy w utrzymywaniu w
nim nale¿ytego porz¹dku, troszcz¹c siê
wielce o wszelkie wygody wypoczywaj¹cych tu wczasowiczów, a zw³aszcza o
kuchniê i wy¿ywienie, czyli aprowizacjê,.
A by³y z tym w latach osiemdziesi¹tych
niema³e k³opoty zwi¹zane z ograniczeniami ¿ywnociowymi na rynku. Ale w Czarlinie nie odczuwa³o siê wtedy prawie nigdy braków w tym zakresie, a to dziêki
zapobiegliwoci ca³ego kierownictwa,
które dokonywa³o cudów w zdobywaniu
wszelkich potrzebnych wiktua³ów.
Najd³u¿ej kierowa³ Czarlin¹ i sprawowa³ w niej rz¹dy silnej rêki pan Kazimierz Moczorat, a robi³ to troskliwie i
odpowiedzialnie, choæ bywa³ czasami nieco kontrowersyjny. Nie ¿yje on ju¿ od
Nr1/2003

wielu lat, a wspominaj¹c go dzi, pomylmy o Nim serdecznie i z wdziêcznoci¹.
Nastêpni po Nim gospodarze orodka 
ka¿dy na swój sposób  starali siê zrobiæ
jak najwiêcej dobrego, wprowadzaj¹c
wiele cennych pomys³ów i ulepszeñ, ku
zadowoleniu wszystkich wczasowiczów.
Rzecz zrozumia³a, ¿e nie zawsze jednak
uk³ada³o siê wszystko bez zgrzytów i
mniejszych czy wiêkszych nieporozumieñ,
ale takt i dobra wola obu stron doprowadza³y zawsze do porozumienia i kompromisu. W ostatnich latach kierownictwo
orodka spoczywa³o i spoczywa w rêkach
panów Tadeusza Drzewieckiego i Józefa
Nowaka, za za ca³¹ aprowizacjê i kuchniê
odpowiada ju¿ od ponad 35 lat pan Henryk Matliñski, który wraz z ¿on¹  swoj¹
praw¹ rêk¹, zawsze pogodn¹ i przystojn¹
pani¹ Mari¹  zajmuje siê tym wszystkim
profesjonalnie i z wielkim zaanga¿owaniem sprawuj¹c godnie w Czarlinie honory domu. Szczególnie serdecznie pañstwo Matliñscy zajêli siê niewielk¹ grup¹
seniorów, którzy pod opiek¹ pani Gizelli
Bober przyjechali tu we wrzeniu na krótki 5-dniowy wypoczynek. ¯yczliwoæ gospodarzy orodka okaza³a siê wielkim
wsparciem dla pani Gizelli, która jak zwykle nie szczêdzi³a swoim podopiecznym
czasu i troskliwoci. Na ka¿dym kroku
¿yczliwoæ ta i troska by³a widoczna,
zw³aszcza ¿e wielu seniorów odczuwa³o
naros³e z wiekiem ró¿ne i liczne dolegliwoci, a laski, szwedki i kule zwi¹zane s¹
z nimi ju¿, niestety, na sta³e. Wielu z nich
ju¿ dawno te¿ przekroczy³o 80. rok ¿ycia,
a znalaz³a siê te¿ w tym gronie prawdziwa
seniorka wród seniorów, która skoñczy³a
niedawno lat 90!
Owych 5 dni na ³onie natury stanowi³o
dla nich wszystkich wielk¹ atrakcjê i
prawdziw¹ przyjemnoæ, a zarazem by³o
wypoczynkiem z dala od zgie³ku du¿ego
miasta i trosk codziennego ¿ycia. Chwile
tu spêdzone s¹ tak¿e okazj¹ do porozmawiania ze znajomymi, do posiedzenia so-

bie nad jeziorem, czy do krótkich niespiesznych spacerów po lesie. P³uca lepiej oddychaj¹, serce pracuje bardziej
miarowo, sen jest spokojniejszy, a i ³atwiej
zapomina siê o nêkaj¹cych czêsto ró¿nego rodzaju bólach. A pani Gizella dwoi
siê i troi, okazuj¹c wszystkim i ka¿demu
z osobna troskliwe zainteresowanie. Myla³by kto mo¿e, ¿e i Ona przyjecha³a tu li
tylko na wypoczynek i ¿e spêdza tu beztrosko czêæ swojego urlopu. Jeli kto tak
myli  nie ma racji. Ona po prostu na tych
kilka dni przenios³a swoje urzêdowanie
z Klubu Seniora z gmachu Politechniki na
urzêdowanie na powietrzu w Czarlinie,
gdzie nadal troszczy siê o swoich seniorów. Pomaga im, jak tylko mo¿e najlepiej  a to zaprowadzi do lekarza, aby
zmierzyæ cinienie, a to pomo¿e wejæ po
schodach, a to podprowadzi na spacer, zatroszczy siê o dietê i o to, czy jest ciep³o
w domkach. Dla rozruszania za nóg i r¹k
wymyli³a nawet krótk¹ porann¹ gimnastykê, po której bior¹cy w niej udzia³ seniorzy od razu m³odniej¹ i czuj¹ siê o wiele lepiej. Wieczorem natomiast zaprasza
wszystkich na ognisko, czyli kominek na
wie¿ym powietrzu i na pieczone kie³baski, które przydziela kuchnia tym, którzy
mog¹ je jeæ bez szkody dla ¿o³¹dka.
Ognisko, jak to od wieków wiadomo, zachêca do wspólnego piewu, lecz tym razem nie by³o wielu chêtnych. Dawni
przedwojenni druhowie i druhny maj¹ ju¿
nieco os³abione wiekiem gard³a, za m³odsi nie znaj¹ tylu pieni biesiadnych, co
starsze pokolenie. No, mo¿e jedynie o
dzieweczce, która sz³a do laseczka, czy o
góralu, któremu ¿al opuszczaæ góry, albo
o czerwonym pasie huculskim.
W tym roku przyroda sprawi³a dodatkowo wszystkim wczasowiczom-seniorom piêkn¹ niespodziankê, gdy¿ pogoda
wrzeniowa by³a wyj¹tkowo s³oneczna i
ciep³a. Mo¿e tylko niepoprawni grzybiarze têsknili trochê do deszczu i wilgoci.
Ale nawet i oni ¿a³owali, ¿e to koniec tej
krótkiej wycieczki, i pocieszali siê myl¹
o nastêpnym wrzeniowym wyjedzie do
Czarliny w przysz³ym roku. Wszyscy wierz¹, ¿e w³adze Politechniki i Dzia³ Socjalny znów pomog¹ pani Gizelli w zorganizowaniu podobnego wspólnego wyjazdu
gromadce seniorów do Czarliny. Do zobaczenia w przysz³ym roku w Czarlinie!
Jadwiga Lipiñska
Klub Seniora
(rys. B. Lipiñska)

