
PISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PGPISMO PG

Nr 9/2007Nr 9/2007Nr 9/2007Nr 9/2007Nr 9/2007

2929292929

Dnia 19 października 2007 roku na
Wydziale Elektrotechniki i Automa−

tyki Politechniki Gdańskiej Dziekan Wy−
działu EIA przy współpracy z Centrum
Edukacji Nauczycieli zorganizował kon−
ferencję poświęconą nauczaniu przedmio−
tów ścisłych w szkołach ponadgimnazjal−
nych oraz środowisku akademickim.

Od 8 rano mury nowego audytorium
w gmachu profesora Kopeckiego na Wy−
dziale Elektrotechniki i Automatyki wy−
pełniały się nauczycielami ze szkół ponad−
gimnazjalnych z całego województwa,
niekiedy absolwentami Wydziału.

Na otwarcie konferencji „Edukacja
Techniczna”,  poprowadzone przez  mgr
inż. Jolantę Śmigerską – przedstawiciela
CEN, oraz prodziekana ds. kształcenia
ustawicznego i rozwoju WEIA dr. hab.
inż. Leona Swędrowskiego, przybyli m.in.
tak znamienici goście, jak: rektor Politech−
niki Gdańskiej prof. Janusz Rachoń, dy−

rektor Centrum Edukacji Nauczycieli w
Gdańsku Mirosława Janowska, za−ca dy−
rektora Departamentu Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
Elżbieta Lamparska oraz 74 nauczycieli
przedmiotów ścisłych.

W trakcie konferencji goście wykłada−
jący na co dzień wiedzę z zakresu: fizyki
i matematyki oraz przedmiotów elektro−
mechanicznych w grupach roboczych
podjęli dyskusję nad najistotniejszymi
problemami współczesnego kształcenia
przedmiotów ścisłych i technicznych.
Wymiana uwag nie ustępowała zarówno
w salach wykładowych, jak i podczas
przerwy kawowej czy obiadu.

Trudu moderowania i czuwania nad
rozwojem  kierunku obrad w trakcie
warsztatów podjęli się zarówno nauczy−
ciele akademiccy z Politechniki Gdańskiej
(prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk, prof.
dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. dr hab. inż.

„Edukacja Techniczna”„Edukacja Techniczna”„Edukacja Techniczna”„Edukacja Techniczna”„Edukacja Techniczna”
– konferencja na WEIA PG– konferencja na WEIA PG– konferencja na WEIA PG– konferencja na WEIA PG– konferencja na WEIA PG

Andrzej Grono, dr inż. Jacek Skibicki, dr
inż. Andrzej Skiba, dr inż. Jarosław Tar−
nawski, dr inż. Maciej Łuszczek, dr inż.
Lech Wiczkowski, dr inż. Krystyna No−
wicka, dr Barbara Wikieł), nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych (mgr  Małgo−
rzata Karmasz oraz mgr Kamil Żmudziń−
ski), jak również konsultanci CEN (mgr
inż. Jolanta Śmigielska i mgr Urszula
Krzyżykowska).

Opracowane zagadnienia i wnioski z
grupowych dyskusji zostały  zaprezento−
wane na podsumowaniu i przygotowane
do dalszego wypracowania jako oficjal−
ny dokument i narzędzie dla dydaktyków.

Konferencja była również okazją do
poznania wydziałowych laboratoriów i
narzędzi pracy przyszłych inżynierów.
Tylko wymiana doświadczeń i dialog
przyczyniają się do zmian, dlatego dzie−
kan Wydziału EIA gorąco dziękuje za za−
angażowanie wszystkim dydaktykom,
którzy zechcieli wziąć udział w pracy na
rzecz lepszej edukacji i zaprasza do dal−
szej współpracy.

Agnieszka Kaczmarek
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Dnia 12 listopada 2007 roku odbyła
się uroczysta ceremonia rozpoczę−

cia roku akademickiego na angloję−
zycznych studiach licencjackich na
kierunku zarządzanie Bachelor in Ma−
nagement. Uroczystość wyjątkowa, po−
nieważ po raz pierwszy w historii
uczelni studentami tego kierunku zo−
stali studenci z Chińskiej Republiki
Ludowej, gościem  był więc  Attaché
Konsularny Konsulatu Generalnego
Chińskiej Republiki Ludowej w Gdań−
sku Pan Wang Wei Jing. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością również
dziekani: Wydziału Chemicznego –
prof. Jacek Namieśnik, i Architektury
– prof. Andrzej Baranowski, prodzie−

kan Wydziału Mechanicznego – prof.
Krzysztof Kaliński, wykładowcy z Wy−
działu Zarządzania i Ekonomii oraz
Studium Języków Obcych.

Trzyletnie studia licencjackie z zarzą−
dzania organizowane są na Wydziale
Zarządzania i Ekonomii po raz pierw−
szy, są naturalnym następstwem strate−
gii internacjonalizacji kształcenia,  kon−
sekwentnie realizowanej przez władze
Wydziału od kilku lat. Ich program od
początku przygotowywany był dla stu−
dentów z Azji. Prace trwały dwa lata:
poszukiwanie kandydatów, nostryfika−
cja chińskich dyplomów szkół średnich,
procedury wizowe, to działania, które
zabierają mnóstwo czasu. Musieliśmy

Zarządzanie dla Chińczyków i nie tylkoZarządzanie dla Chińczyków i nie tylkoZarządzanie dla Chińczyków i nie tylkoZarządzanie dla Chińczyków i nie tylkoZarządzanie dla Chińczyków i nie tylko pokonać wiele barier, jak zwykle, gdy
jakiś projekt realizowany jest po raz
pierwszy. Zdobyliśmy jednak mnóstwo
cennych doświadczeń, nawiązaliśmy

Fot. Beata Kucwaj
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Fot. Beata Kucwaj

nowe kontakty, a to wszystko będzie
owocować w przyszłości.

Internacjonalizacja studiów na WZiE
to nie tylko projekt „chiński”. Już teraz
studiuje u nas kilkanaście osób z kra−
jów Unii Europejskiej (Niemiec, Hisz−
panii, Włoch, Szwecji, Rumunii) w ra−
mach programu Erasmus, na PG spędzą
jeden lub dwa semestry, głównie na uru−
chomionej przed dwoma laty angloję−
zycznej specjalności (studia II stopnia)
Small Business Management and Eco−
nomics. Nastąpił także ogromny skok
liczby naszych studentów wyjeżdżają−
cych na 1–2 semestry na uczelnie za−
graniczne – w  tym roku już prawie 100
osób studiuje na 23 uczelniach w 9 kra−
jach (w ramach Erasmusa).

Studia anglojęzyczne, rosnąca szyb−
ko liczba studentów−obcokrajowców, a
także doświadczenia, z jakimi wracają
do nas studenci powracający z uczelni
zagranicznych, stawiają przed wydzia−
łem nowe wielkie wyzwania, ale rów−
nież dzięki temu poziom dydaktyki na
wydziale z pewnością będzie się stale
podnosił.

W tym roku studia rozpoczęło 19 stu−
dentów z różnych prowincji Chin. Poza
przedmiotami wynikającymi ze standar−
du studiów licencjackich na tym kierun−
ku, zagraniczni studenci mają też obfi−
ty program dodatkowy: intensywny
kurs języka angielskiego i polskiego, re−
alizowany we współpracy ze Studium
Języków Obcych PG, zajęcia z historii
i kultury Polski.

W codziennej pracy związanej z or−
ganizacją studiów dla studentów chiń−
skich,  wdrożeniem w podstawowe
czynności codziennego życia studenta
PG niezwykle przydatna okazała się
współpraca ze studentami z  organiza−
cji studenckiej Erasmus Student Ne−
twork, którzy bardzo skutecznie zadbali
– i nadal to robią – o zintegrowanie stu−
dentów z Chin ze studentami polskimi
i innymi studentami−obcokrajowcami.

Studenci z Chin bardzo entuzjastycz−
nie podchodzą do czekającego ich przy−
najmniej trzyletniego pobytu w Polsce.
Jak sami mówią, jest to dla nich okazja

do poznania naszego kraju i Unii Euro−
pejskiej. Ku zaskoczeniu wielu pracow−
ników WZiE, młodzi Chińczycy są  bar−
dzo otwartymi, ciekawymi nowych wra−
żeń i pracowitymi młodymi ludźmi. Na
razie wspaniale się integrują i coraz peł−
niej uczestniczą w życiu studenckim PG.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będą
oni wyjątkowymi ambasadorami naszej
Alma Mater w dalekich Chinach, a ich
opinia spowoduje, że kolejni młodzi
Azjaci wybiorą studia właśnie na naszej
uczelni.

Magdalena Popowska
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Dokładnie 20 lat temu pojawił się
pomysł założenia największego w

Europie stowarzyszenia studentów
uczelni technicznych, a 18 lat temu w
Berlinie powstał BEST (Board of Eu−
ropean Students of Technology). Od
1989 roku BEST rozwinął się w dojrzałą
organizację, która nieustannie daje każ−
demu studentowi możliwości korzysta−
nia ze swoich unikatowych usług, tj.
kursów naukowych oraz projektów
wspierających rozwój kariery i zaanga−
żowanie w edukację. Wszystko bez
względu na członkostwo, kierunek stu−
diów uczelni technicznej, status społecz−
ny czy socjalny.

Jedną z najwspanialszych cech
BEST−u jest jego nieustanny rozwój.
Corocznie aktywni studenci z uczelni
technicznych w całej Europie pragną
osobiście współtworzyć tę nowo−

Wygrać marzenieWygrać marzenieWygrać marzenieWygrać marzenieWygrać marzenie

Członek BEST−u  – właśnie spełniło sie jego marzenie :)
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czesną i silną organizację. Właśnie te
indywidualności kreują najbardziej in−
nowacyjne pomysły, które mają moż−
liwość realizacji. Przykładem może
być student z Węgier, Christian Bog−
dan, który stworzył język programo−
wania Makumba (www.makum−
ba.org). Dzisiaj twórca jest doktorem
Royal Institute of Technology w
Sztokholmie, a jego dzieło – podstawą
rozwoju wszystkich aplikacji interne−
towych całego BEST−u.

Członkowie BEST−u mają dodatko−
we możliwości samodoskonalenia po−
przez zdobywanie umiejętności spraw−
nej komunikacji, prezentacji, współ−
pracy zespołowej podczas realizacji
projektów, również w dynamicznym
środowisku międzynarodowym. Te do−
świadczenia są dzisiaj niezbędne na
rynku pracy. Grzegorz Szczepański z
Polski doświadczenie z BEST−u wyko−
rzystał, zakładając agencję public re−
lations, która w krótkim czasie zdoby−
ła prestiżowe nagrody dla najlepszej na
świecie. Dzisiaj jest jednym z wyróż−
niających się specjalistów w swojej
dziedzinie w kraju. Z kolei możliwość
bezpośredniego i demokratycznego
uczestnictwa w procesie podejmowa−
nia decyzji w całej europejskiej orga−
nizacji stanowi wyjątek wśród innych,
silnie ustrukturyzowanych korporacyj−
nie organizacji konkurencyjnych.
Członkowie BEST−u, Nicolo Wojewo−
da z Włoch oraz Joao Rei z Portugalii,
od zawsze dyskutowali o usprawnie−
niu systemu edukacji w Europie. Dzi−
siaj, chociaż nadal studiują, zasiadają
w międzynarodowym zarządzie SEFI
(European Society for Engineering
Education), gdzie na co dzień wpły−
wają na kształt edukacji inżynierskiej.
Dzięki wspieraniu własnych, nieskrę−
powanych pomysłów członków i ich
aktywnego zaangażowania w sprawy
własnego rozwoju, BEST daje szansę
wygrania marzenia! Czy to prawda?
Jak najbardziej tak, chociaż nie wygry−
wasz niczego, jedynie czytając moje
słowa, czując jakieś zaciekawienie,
zgadzając się lub marząc o tych wszyst−
kich możliwościach…

Chciałbym opowiedzieć Tobie
krótką historię, metaforę, którą może
znasz. Pewien student, może właśnie
taki, jak Ty, miał małe marzenie, które
usilnie chciał zrealizować. Bardzo
chciał wygrać na loterii liczbowej. W
tym celu postanowił zgłębić tajniki

prawdopodobieństwa, tworzył algoryt−
my, nawet szczerze modlił się i mocno
trzymał kciuki, ale nie odnosił sukce−
su. Kiedy zapytano go, czy kiedykol−
wiek kupił los na loterii, paradoksal−
nie okazało się, że nigdy! Pomyślałem
wtedy, że musi być niezwykle trudno
wygrać, jeśli nie bierzesz udziału w
grze, a czasem nawet najprostsze spra−
wy takie, jak Twój udział, wymagają
wysiłku.

BEST oferuje fantastyczne możliwo−
ści każdemu studentowi uczelni tech−
nicznej. Jeśli tylko chcesz wygrać coś
dla studentów, edukacji lub po prostu
dla samego siebie… obudź w sobie

Grupa członków Organizacji Studenckiej BEST Gdańsk

Wyjazd integracyjny

BESTię, zdobądź bilet i daj sobie szan−
sę na wygraną! Wszystkim odważnym
życzę już tylko szczęścia w wygrywa−
niu swoich marzeń!

Bartosz Lipnicki
Student Wydziału Zarządzania i Ekonomii

PS. Autor jest członkiem Board of Euro−
pean Students of Technology (BEST).
Był założycielem, a w latach 2003–05
prezesem Organizacji Studenckiej
BEST Gdańsk (Lokalnej Grupy BEST)
przy Politechnice Gdańskiej. W latach
2006–07 pełnił funkcję prezesa Mię−
dzynarodowego Zarządu BEST−u.
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Tyle tytułem pracy, zaś wieczorami i w
weekendy – korzystajmy z życia! Tak do−
słownie, jak i w przenośni, gdyż w Japonii
wszędobylska wydaje się fraza – let’s enjoy!

Tokyo jest metropolią, w której wspa−
niale jest się zagubić, by znów odnaleźć,
tzn. dojść do stacji metra lub kolei, których
sieć sięga daleko i jest doskonale zorgani−
zowana. Jedynym mankamentem jest brak
komunikacji miejskiej w nocy – pociągi od−
jeżdżają po północy, a następne dopiero od
piątej, szóstej rano. W stolicy Japonii jest
kilka dzielnic pełnych sklepów i miejsc do
zabawy, które są szczególnie popularne
wśród młodzieży. Należą do nich: Shibuya,
Shinjuku czy Roppongi. Ponadto jest wie−
le pięknych i ciekawych miejsc rozsianych
po całym mieście – moim ulubionym są
ogrody Hamarikyu.

Chcę także wspomnieć o akcji letniej
IAESTE Tokyo, która była świetnie przy−
gotowana: imprezy integracyjne, przedsta−

Gdy byłem na trzecim roku studiów,
szukałem możliwości zaktywizowa−

nia się. Mój wybór padł na organizację IA−
ESTE, która zajmuje się międzynarodową
wymianą studenckich praktyk inżynierskich.
W pierwszym roku działalności nadzorowa−
łem akcję letnią, czyli pobyt zagranicznych
studentów w Gdańsku. W kolejnym sezo−
nie zebraliśmy dużo więcej ofert praktyk w
Trójmieście, co pozwoliło większej liczbie
studentów ubiegać się o praktykę.

Ja wybrałem ofertę wyjazdu do Japonii,
na Uniwersytet Tokijski. Oferowane wa−
runki były lepsze niż w firmach, również
program praktyki bardziej mi odpowiadał.
Trochę czasu zajęło mi przygotowanie od−
powiednich dokumentów, gdyż strona ja−
pońska ma w tej materii wysokie wymaga−
nia. Przygotowując się do wyjazdu, obej−
rzałem fragment filmu dokumentalnego o
Tokio i zacząłem się martwić, gdyż zoba−

czyłem ulice pełne ponurych ludzi w gar−
niturach. Napisałem do mojego pracodaw−
cy z pytaniem o strój obowiązujący w pra−
cy i odetchnąłem z ulgą, gdy profesor Hi−
rose wysłał mi zdjęcie z wycieczki górskiej
z dopiskiem – podobnie ubieramy się na
co dzień. Świetnie – pomyślałem – ja też
lubię górskie wycieczki.

W pracy obowiązki praktykanta uzgad−
nialiśmy na podstawie moich zaintereso−
wań i obecnych potrzeb laboratorium. Wy−
konałem antenę LTSA, wykorzystywaną
do poszukiwania plastikowych min prze−
ciwpiechotnych (jeden z projektów reali−
zowanych w laboratorium), prowadziłem
symulację do pracy dyplomowej z filtrów
adaptacyjnych oraz poznałem środowisko
Labview, pracując nad innym projektem,
natury którego nie mogę ujawnić. Na Uni−
wersytecie Tokijskim studia różnią się od
prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.

W Japonii studenci wybierają laboratorium,
w którym chcą pracować. Te zaś są prowa−
dzone przez profesorów i nazywane od ich
nazwisk. W tym układzie student spędza
wiele czasu w swoim laboratorium, gdzie
ma swoje stanowisko pracy i nie tylko, np.
w naszym były trzy wygodne kanapy i małe
zaplecze kuchenne. Studenci mają bezpo−
średnią styczność z profesorem i resztą ze−
społu – wspólne lunche, seminaria, wy−
cieczki. Każdy ma swoje zadania, jednak
członkowie laboratorium razem funkcjo−
nują jako grupa i tak podejmują ważne de−
cyzje. Wszystko to sprawia, iż atmosfera
pracy jest bardzo fajna, nie ma miejsca na
niezadowolenie, konflikty. Tak właśnie
było i w moim przypadku.

Wschód słońca na Górze Fuji                                                                    Fot. Paweł Żochowski

Most Shinkyo w Nikko
Fot. Paweł Żochowski

Shibuya                                                                                                     Fot. Paweł Żochowski
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wienia teatralne, warsztaty kulturowe i wy−
cieczki (np. na Górę Fuji). Po pracy nie moż−
na było się nudzić, zwłaszcza że w tym cza−
sie w Tokyo przebywało ponad 50 prakty−
kantów z całego świata. Do każdej nowej
znajomości w Japonii podchodzi się w myśl
zasady – ichigo ichie, czyli „raz w życiu”.

Mój pobyt w Kraju Kwitnącej Wiśni
mogę podzielić na 3 etapy: miesiąc miodo−
wy, okres krytyczny oraz ostatni, integru−
jący. Podczas pierwszego okresu nie dozna−
łem większego szoku kulturowego. Ow−
szem, język, potrawy i zwyczaje diametral−
nie odbiegały od tego, do czego przywy−
kłem, jednak wszystko mi odpowiadało,
czułem się jak u siebie w domu, na co duży
wpływ miała goszcząca mnie rodzina Tsu−
bouchi, a szczególnie dzieciaki: siedmio−
letnia Fuka i pięcioletni Yuki.

Taniec Bon                  Fot. Paweł Żochowski

Autor i posąg Buddy Daibutsu w Kamakurze
Fot. Sofyan Tan

Spośród dwunastu koncepcyjnych pro−
jektów zagospodarowania i zabudo−

wy terenu po Browarze w Gdańsku
Wrzeszczu wybrano dwa najlepsze, a
jedną pracę uhonorowano wyróżnieniem
specjalnym. Jury nie wyłoniło zwycięz−
cy, dwie równorzędne nagrody zdobyli
studenci architektury Politechniki Gdań−
skiej. Wyróżnienie przypadło w udziale
politechnikom z Poznania.

Celem konkursu było uzyskanie najlep−
szego pod względem funkcjonalnym, es−
tetycznym i użytkowym projektu architek−
toniczno−urbanistycznego, obejmującego
teren po Browarze w Gdańsku (na wschód

od ul. Kilińskiego), z uwzględnieniem
charakteru i rangi miejsca.

– Przyznanie nagród nie było łatwą de−
cyzją, ponieważ wszystkie prace prezen−
towały wysoki poziom. Zdecydowaliśmy
się nie przyznawać pierwszego miejsca.
Wyróżnione prace konkursowe wykaza−
ły wiele ciekawych koncepcji zagospoda−
rowania terenów starego Browaru w
Gdańsku. Jesteśmy przekonani, iż część
pomysłów zawartych w wyróżnionych
pracach ma szanse znaleźć odzwierciedle−
nie w ostatecznym projekcie – mówiła
podczas rozstrzygnięcia konkursu sędzia
przewodnicząca dr hab. inż. arch. Elżbie−

Konkurs „Browar Wrzeszcz” rozstrzygnięty!Konkurs „Browar Wrzeszcz” rozstrzygnięty!Konkurs „Browar Wrzeszcz” rozstrzygnięty!Konkurs „Browar Wrzeszcz” rozstrzygnięty!Konkurs „Browar Wrzeszcz” rozstrzygnięty!
Studenci Politechniki Gdańskiej zdobyli nagrody główneStudenci Politechniki Gdańskiej zdobyli nagrody główneStudenci Politechniki Gdańskiej zdobyli nagrody główneStudenci Politechniki Gdańskiej zdobyli nagrody główneStudenci Politechniki Gdańskiej zdobyli nagrody główne

ta Ratajczyk−Piątkowska z Katedry Archi−
tektury Użyteczności Publicznej na Wy−
dziale Architektury Politechniki Gdań−
skiej.

Równorzędne drugie miejsca zdobyły
dwuosobowe zespoły: Katarzyna Badera
i Bartosz Arend oraz Katarzyna Rosa i
Krzysztof Pietras.

– Jesteśmy zaskoczeni, ale bardzo
szczęśliwi, że nasza praca została doce−
niona. Dziękujemy – cieszyli się Katarzy−
na Badera i Bartosz Arend. – Nasz pro−
jekt zawiera koncepcję zwartego centrum
handlowego powiązanego z zespołem za−
budowy mieszkaniowo−usługowej wzdłuż

W kolejnej odsłonie mojej japońskiej
przygody na wiele rzeczy spojrzałem kry−
tycznym okiem, czasami ogarniała mnie sa−
motność i czułem się jak ktoś obcy.

Najgorsze były długie podróże pociąga−
mi – z domu do pracy jechałem około dwóch
godzin, w dużym ścisku, praktycznie bez
szans na nawiązanie rozmowy, znajomości.

Na szczęście faza krytyczna nie trwała
długo, a w uciążliwych podróżach pomo−
gły dwie rzeczy: przyjazd Shabaza, Irań−
czyka, który mieszkał i pracował razem ze
mną, oraz zakup elektrycznego gadżetu.

Trzeci etap pobytu to okres, w którym
czerpałem z obu kultur: europejskiej i japoń−
skiej. Coraz więcej rozumiałem i potrafiłem
przyjąć zasady życia i funkcjonowania w
społeczeństwie japońskim. Stwierdziłem
też, że w Japonii wszystko opiera się na har−
monii, i takie wrażenie mam do dziś.

W Japonii w okresie letnim jest bardzo
ciepło, co sprawia, że przyjemnie się podró−
żuje. Jest też do tego stopnia bezpiecznie, iż
można spokojnie spać pod gołym niebem,
choć przyznam, że pewnej nocy najadłem się
strachu. Stało się tak za sprawą gromady je−
leni, bodajże najliczniej reprezentowanego
gatunku na Myijamie, niewielkiej wyspie w
pobliżu Hiroszimy. Sama Hiorszima to obec−
nie prężnie rozwijające się miasto, jednak od−
wiedziłem je ze względu na Park Pokoju i
znajdujące się w nim muzeum oraz  Kopułę
Bomby Atomowej – ruiny budynku, który
znajdował się blisko epicentrum wybuchu, a
teraz służy jako pomnik. Następnie udałem
się do Himeji, Ama−no−Hashidate i Kyoto –
ale to już zupełnie inna historia...

Na zakończenie chcę dodać, iż Japonią
zainteresowałem się po raz pierwszy pod

koniec szkoły podstawowej podczas lek−
tury „SHOGUNA” Jamesa Clavella. Lecąc
zaś do Tokyo, znałem już sylabiczne pi−
smo japońskie – kanę – oraz miałem pe−
wien zasób słownictwa. Uważam, iż uda−
jąc się do jakiegoś kraju, warto znać pod−
stawy języka – daje to szansę na prawdzi−
we poznanie kultury i ludzi, którzy z niej
się wywodzą. Dlatego cieszę się, że teraz
można uczyć się japońskiego w Studium
Języków Obcych Politechniki Gdańskiej.

Niech ten akapit będzie zachętą do czy−
tania książek i nauki języków obcych, zaś
artykuł – promocją działalności studenckiej.

Paweł Żochowski
Student Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

Fot. autor
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Wraz z wejściem Polski do Unii Eu−
ropejskiej i otwarciem zachodnich

uczelni i rynków pracy dla Polaków zmie−
niły się oczekiwania studentów wobec
systemu nauczania języków obcych w
szkołach wyższych. Świadomi możliwo−
ści rozwoju naukowego i zawodowego,
jakie daje studentom i absolwentom kie−
runków technicznych i ekonomicznych
swoboda przekraczania granic oraz dostęp
do najnowszych publikacji z wybranych
dziedzin, młodzi ludzie coraz powszech−
niej domagają się nauczania specjalistycz−
nego języka obcego w ramach lektoratu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
współczesnego studenta, studia języków
obcych wielu uczelni podjęły wysiłek
przygotowania programów nauczania ję−
zyka specjalistycznego.

Również Studium Języków Obcych
Politechniki Gdańskiej aktywnie reformu−
je swój system nauczania pod tym kątem.
Od roku akademickiego 2006/2007 nasi
lektorzy przygotowują ramowe i szczegó−
łowe programy dla poszczególnych wy−
działów i kierunków. Ramowy  program
poza analizą tekstów i nauką terminologii
zakłada również nabycie umiejętności
przygotowywania prezentacji, pisania
streszczeń, interpretacji rysunków, diagra−
mów związanych z tematyką techniczną,
czytanie dokumentacji technicznej, in−
strukcji obsługi, opisy procesów, a więc

szereg zagadnień ściśle związanych z
umiejętnością posługiwania się językiem
fachowym w sytuacjach praktycznych.
Poza modułem technicznym przygotowu−
jemy również moduł języka świata pracy,
obejmujący elementy komunikacji inter−
personalnej, czy moduł small business,
który powstał na życzenie studentów i cie−
szy się ogromnym zainteresowaniem.

Pracujemy również nad skryptami do
nauki języka specjalistycznego, w paź−

dzierniku bieżącego roku ukazał się pod−
ręcznik English for Mechanical Engine−
ering mgr. M. Adamczyka i mgr. B. Da−
widowicza. Mgr A. Kucharska−Raczunas
i mgr J. Maciejewska przygotowują skrypt
dla studentów, chcących zapoznać się z
terminologią fachową w języku angiel−
skim z dziedziny matematyki, a nad skryp−
tem dla studentów Wydziału Chemiczne−
go pracuje mgr D. Horowska. Wcześniej
powstały skrypty: Technical English
Grammar autorstwa mgr G. Gójskiej,
Deutch fur technische Berufe – H. Olej−
nik i Technical Writing in English – mgr
I. Mokwy−Tarnowskiej, która prowadzi
kurs academic writing na platformie Mo−

Specjalistyczny język obcySpecjalistyczny język obcySpecjalistyczny język obcySpecjalistyczny język obcySpecjalistyczny język obcy
– niezbędnik każdego studenta– niezbędnik każdego studenta– niezbędnik każdego studenta– niezbędnik każdego studenta– niezbędnik każdego studenta

Dr Tomasz Saryusz−Wolski, Seminarium Bolońskie na PG, 15 grudnia 2006 r.
Fot. Krzysztof Krzempek

ulicy Kilińskiego, tworząc tym samym
pasaż handlowy zapewniający komunika−
cję pieszą pomiędzy placem Wybickiego
a ulicą Kilińskiego.

Jury konkursowe doceniło
też przedłużenie założenia par−
kowego wzdłuż rzeki Strzyży.
Druga nagrodzona praca ujęła
komisję konkursową faktem, że
autorom udało się znaleźć od−
powiednie proporcje pomiędzy
funkcją mieszkaniową a usłu−
gową. Niewątpliwym plusem
okazały się także czytelne roz−
wiązania komunikacji pieszej.
Najistotniejszym atutem tego
opracowania było zintegrowa−
nie części naziemnych z zabyt−
kowymi piwnicami poprzez
dodanie nowych powierzchni.

W wyróżnionej pracy studentów Po−
litechniki Poznańskiej komisja doceniła
próbę niekonwencjonalnego wyekspo−
nowania browaru w skali urbanistycz−

nej względem otoczenia i jako niepowta−
rzalnego miejsca w skali miasta.

Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody w
wysokości 6,5 tysiąca złotych, zaś autorzy
wyróżnionej projektu – 5 tysięcy złotych.
Dodatkowo członkowie wszystkich zespo−
łów otrzymali licencje programu 3ds MAX
ufundowane przez firmę Autodesk, upraw−
niające do komercyjnego wykorzystywania
oprogramowania w okresie studiów.

Konkurs przebiegał pod patronatem
Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska,
i Janusza Rachonia, rektora Politechniki
Gdańskiej. Organizatorem konkursu było
przedsiębiorstwo budowlane Górski Sp.
z o.o. we współpracy z firmą Autodesk.  

Katarzyna Żelazek
Biuro Prasowe

Fot. Marek K. Jasina
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odle (książki te są w stałej sprzedaży w
księgarni PG). Poza tym korzystamy z wy−
dawnictw innych politechnik, przede
wszystkim krakowskiej, a studenci wy−
działu ETI i EiA uczą się z podręczników
Oxford University Press: Information
Technology, English for Computing, En−
glish for Electrical and Mechanical Engi−
neering. Wszystkie kursy sprofilowane
dostępne są dla studentów, którzy opano−
wali język przynajmniej na poziomie śred−
nio zaawansowanym. Studentom na niż−
szych poziomach proponujemy naukę ję−
zyka technicznego ogólnego na bazie pod−
ręczników Technology i Tech Talk
(Oxford University Press). Nauczyciele
innych języków niż angielski mają nieste−
ty dużo trudniejsze zadanie niż angliści,
gdyż większość materiałów muszą opra−
cowywać samodzielnie, na rynku są nie−
liczne pozycje z zakresu języka specjali−
stycznego obcego.

Odrębny program i propozycje przy−
gotowaliśmy dla studentów Wydziału
Zarządzania i Ekonomii. Od lat uczymy
języka biznesu angielskiego, niemieckie−
go, hiszpańskiego i rosyjskiego. Obecnie
mamy opracowaną nową poszerzoną ofer−
tę, w ramach lektoratu będziemy uczyć
studentów pod kątem egzaminów między−
narodowych BEC. Studenci Europeistyki
zakończą natomiast lektorat j. angielskie−
go obowiązkowym zewnętrznym egzami−
nem IELTS, a naukę innych języków –
wewnętrznym egzaminem centralnym.

Wszystkie te przedsięwzięcia wyma−
gają od naszych lektorów ogromnego za−
angażowania i wysiłku. Uczestniczymy
też w licznych szkoleniach i konferencjach
poświęconych nauczaniu języka specjali−
stycznego, starając się jak najlepiej przy−
gotować do nowych wyzwań i zadań. We
wrześniu wzięliśmy udział w warsztatach
metodycznych zorganizowanych przez
Studium Języków Obcych Politechniki
Krakowskiej. Lektorzy tej uczelni dzielili
się z nami swoimi doświadczeniami w
nauczaniu języka technicznego, pokazu−
jąc, w jaki sposób tworzą nowe programy
i jak realizują je w praktyce. Przybliżali
nam sposoby  adaptacji tekstów technicz−
nych, tworzenia na ich bazie ćwiczeń i ich
praktycznego wykorzystania w trakcie
zajęć. Lektorzy SJO Politechniki Krakow−
skiej zainicjowali serię wydawniczą do
nauczania języka fachowego na poszcze−
gólnych wydziałach, którą wykorzystuje−
my również w pracy ze studentami na
Politechnice Gdańskiej. Powstały już ta−
kie skrypty, jak: English for Environmen−

tal Engineering, Reader Friendly Civil
Engineering, Modern Wonders of Civil
Engineering, Reading Companion for stu−
dents of Architecture, Architecture in En−
glish, Transport & Logistcs…, English
Through Electrical Energy Engineering,
Angst vor Fachtexten? Das kann doch le−
ichter sein, Texte zur Wahl… fur Studen−
ten der Fachbereichte Architektur & Bau−
ingenieurwessen, Fachworterverzeichnis
i Alles digital; w zapowiedzi są kolejne
tytuły. Inne jednostki  podejmują  podob−
ne wyzwania, chociaż na mniejszą skalę.

Kolejnym, niezwykle ważnym elemen−
tem, bez którego całe przedsięwzięcie
związane z wdrażaniem języka obcego
specjalistycznego nie miałoby szans po−
wodzenia, jest silne wsparcie ze strony
władz wydziałów i uczelni. Przede wszyst−
kim, zarówno programy języka fachowe−
go, jak i podręczniki powstają pod kątem
potrzeb poszczególnych wydziałów. Nie−
zbędna jest więc konsultacja lub wręcz
ścisła współpraca przy tworzeniu skryp−
tów, aby    zostały w nich ujęte wszystkie
niezbędne zagadnienia i nie pojawiły się
rażące błędy w użyciu terminologii facho−
wej. Ani humanista nie jest w stanie wziąć
pełnej odpowiedzialności za meryto−
ryczną poprawność tekstów, ani inżynier
nie potrafi napisać dobrego podręcznika
do nauki języka. Wszyscy rozumiemy
potrzebę i znaczenie nauki języka facho−
wego, zdając sobie sprawę, że przyszłość
naszych absolwentów często zależy od
stopnia znajomości języka obcego i umie−
jętności poruszania się w międzynarodo−
wym środowisku pracy lub akademickim.

Władze wielu uczelni i wydziałów
wykazują pełne zrozumienie dla powyż−
szych problemów i nie zamykają studen−
tom możliwości uczenia się języków ob−
cych na studiach II stopnia, mimo że nie
jest to przewidziane w standardach mini−
sterialnych, dodając na ogół 60 h (np. Po−
litechnika Łódzka i Poznańska). Często
zwiększany jest również wymiar godzin
na studiach I stopnia, np. Politechnika
Warszawska proponuje od 180 do 210 h
w zależności od wydziału, a Politechnika
Łódzka 180 h plus 60 h dla słabszych stu−
dentów. Biorąc pod uwagę fakt, że jedy−
nie 30% osób rozpoczynających naukę w
SJO PG zna język obcy na poziomie bie−
głości B1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy,
przy realizacji wymaganego minimum
programowego 120 h, tylko oni będą mieli
szansę osiągnąć poziom B2 wymagany
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego. To właśnie na studiach II stop−
nia studia języków obcych, które będą
miały taką możliwość, planują nauczanie
języka specjalistycznego, gdy studenci
osiągną już odpowiedni poziom znajomo−
ści języka ogólnego. Nie sztuką jest bo−
wiem wykucie na pamięć fachowych ter−
minów, ważniejsze jest, by umieć je po−
składać w logiczne zdania i dłuższe wy−
powiedzi.

Poszczególne SJO, mimo że pracują
nad reformą programów nauczania, indy−
widualnie dostosowując je do specyfiki i
potrzeb swoich uczelni, nie są osamotnio−
ne w swoich wysiłkach. Coraz większa
liczba jednostek należy do SERMO, czy−
li Stowarzyszenia Akademickich Ośrod−
ków Nauczania Języków Obcych, które−
go zasadniczymi celami wpisanymi w sta−
tut organizacji są:
1) integracja środowiska akademickich

ośrodków nauczania języków obcych
oraz reprezentowanie interesów tego
środowiska w kraju, za granicą oraz w
organizacjach międzynarodowych,

2) rozpowszechnianie kryteriów dobrej
praktyki w nauczaniu języków obcych
i troska o wysoki poziom świadczo−
nych usług edukacyjnych,

3) podejmowanie działań mających na
celu harmonizację programów naucza−
nia języków obcych,

4) podejmowanie działań mających na
celu standaryzację kryteriów oceny
wyników nauczania,

5) dbanie o wysoki poziom materiałów i
wysoką jakość środków dydaktycz−
nych wykorzystywanych w praktyce
zawodowej.
Członkami SERMO są kierownicy SJO

i ich zastępcy, a więc osoby najlepiej zo−
rientowane w funkcjonowaniu swoich jed−
nostek i upoważnione do podejmowania
działań i wiążących decyzji. W naszych
spotkaniach często biorą udział w charak−
terze gości członkowie władz różnych
uczelni, na ostatnią debatę przybył także
prof. Stefan Jurga, Sekretarz Stanu w Mi−
nisterstwie NiSzW, a wcześniej dr Tomasz
Saryusz−Wolski, promotor procesu boloń−
skiego i dyrektor Centrum Kształcenia
Międzynarodowego Politechniki Łódz−
kiej, który szczyci się tym, że 100% jego
studentów spędza przynajmniej jeden se−
mestr, studiując na zachodnich uczelniach
w ramach unijnych programów wymian
studenckich i podkreśla, że potencjalny
pracodawca zagraniczny zainteresowany
jest w pierwszej kolejności stopniem zna−
jomości języków obcych kandydata. War−
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Szukałem na ul. Jaśkowa Dolina Zakła−
dów Mechaniki Precyzyjnej, do któ−

rych jako technik zostałem skierowany
nakazem pracy. Przeszedłem spory kawa−
łek ulicy od Grunwaldzkiej w górę. I nic.
Ludzie nie słyszeli. Jedna pani powie−
działa, że na początku jest „coś”, ale na
bramie reklamowało się ZMP.

– Niech Pan tam lepiej nie wchodzi.
Zaryzykowałem. Cóż było robić. A

nuż. I to były Zakłady Mechaniki Precy−
zyjnej w Gdańsku. Mało znane i do tego
więcej tajne niż jawne. Był 15 lipca 1953
roku.

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej po−
wstały w 1952 roku z przekształcenia
Spółdzielni Student, zajmującej się tech−
niczną działalnością usługową. Z ponie−

mieckiej suteryny na dzisiejszej ulicy
Lendziona we Wrzeszczu, niewielki do−
bytek przeniesiono do małej willi i pasa
baraków przy Jaśkowej Dolinie. Stano−
wiły one zaplecze policji gdańskiej, a po
wojnie stały się zbędne posterunkowi
Milicji Obywatelskiej Wrzeszcz przy ul.
Grunwaldzkiej. Ówczesne władze miasta
Gdańska organizowały życie przemysło−
wo−handlowe i naukowe. Okazało się, że
w kraju nie ma wag precyzyjnych. A po−
trzebne były wszędzie. Dosłownie i w
przenośni. Od Politechniki Gdańskiej,
Akademii Medycznej, przez zakłady far−
maceutyczne, apteki, aż po odradzający
się przemysł.

Wybór producenta wag padł na Zakła−
dy Mechaniki Precyzyjnej. Zatrudniono

jednego inżyniera mechanika, absolwen−
ta Politechniki Gdańskiej z 1951 roku,
pana mgr. inż. Henryka Gliszewskiego.
Pełen werwy i rzetelnej wiedzy inżynier
szybko uruchomił manufakturalną pro−
dukcję wag precepcyjnych. Miał do dys−
pozycji wspaniałych współpracowników.
Byli to pracownicy i mistrzowie z przed−
wojennego przemysłu zbrojeniowego zlo−
kalizowanego w trójkącie COP. Zatrud−
niono również świeżo upieczonych, w ra−
mach nakazu pracy, ale prymusów, po
Technikum Budowy Maszyn w Elblągu.
I tak ruszyła precyzyjna machina. Brako−
wało maszyn, materiałów, chemikaliów –
wszystkiego. Powszechny wówczas dow−
cip o zaopatrzeniowcach mówił, jak o
górnikach: „Z podziemi macie wydobyć,
ale być musi”. Poprawiło się znacznie,
kiedy pierwsze skutecznie działające wagi
trafiły do odbiorców, również wojska.

Otrzymaliśmy ogromne zamówienie
na wytwarzanie sprawdzianów i przeciw−
sprawdzianów do produkowanej amuni−
cji i innych masowo powstających mate−
riałów wojskowych. Zakład szybko stanął
na nogi. Zakupiono budynek dawnego

 „Za to, że byłeś dobrym szewcem, „Za to, że byłeś dobrym szewcem, „Za to, że byłeś dobrym szewcem, „Za to, że byłeś dobrym szewcem, „Za to, że byłeś dobrym szewcem,
mianuję cię krawcem”mianuję cię krawcem”mianuję cię krawcem”mianuję cię krawcem”mianuję cię krawcem”

Legendarny Zakład Mechaniki Precyzyjnej w GdańskuLegendarny Zakład Mechaniki Precyzyjnej w GdańskuLegendarny Zakład Mechaniki Precyzyjnej w GdańskuLegendarny Zakład Mechaniki Precyzyjnej w GdańskuLegendarny Zakład Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku
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to przypomnieć, że dzięki staraniom kie−
rownictwa SJO w grudniu 2006 r. odbyło
się na naszej uczelni Seminarium Boloń−
skie z udziałem dr. Saryusza−Wolskiego.
Dzięki spotkaniom SERMO jesteśmy zo−
rientowani, co dzieje się w SJO na innych
uczelniach, możemy czerpać z doświad−
czeń innych jednostek, korelować nasze
działania, a najbliższe listopadowe zebra−
nie ma być poświęcone właśnie językowi
specjalistycznemu i wypracowaniu wspól−
nych standardów w jego nauczaniu.
Wśród wniosków SERMO skierowanych
do Ministerstwa NiSzW znajduje się też
postulat wprowadzenia kursów zoriento−
wanych na język specjalistyczny na stu−
diach II stopnia, gdyż na tym  etapie stu−
denci posiadają już podstawową wiedzę
ze swojej dziedziny. Poza tym, ci studen−
ci, którzy skorzystają z prawa zmiany kie−
runku studiów po I stopniu w ramach pro−
cesu bolońskiego, powinni mieć możli−
wość ukończenia kursu języka fachowe−
go w swojej specjalizacji.

Istotne jest, aby w dobie globalizacji i
mobilności studentów, absolwentów i
pracowników władze szkół wyższych po−
strzegały studia języków obcych jako
ośrodki wspierające umiędzynarodowie−
nie nauczania, a ich ambicją było wy−
kształcenie młodych ludzi zdolnych do

swobodnego funkcjonowania w swoim
zawodzie w środowisku międzynarodo−
wym. Ważne, by studenci i absolwenci
byli przygotowani językowo do pracy z
zagranicznymi kontrahentami na pozio−
mie równorzędnych partnerów, a niska
znajomość języka nie ograniczała ich tyl−
ko do roli  pomocników majstrów na bu−
dowach w Irlandii czy barmanów w an−
gielskim pubie. Wyjeżdżając za granicę
w ramach programów unijnych Erasmus/
Sokrates, czy do pracy w swoim zawo−

dzie, młodzi inżynierowie poszerzają
swoją wiedzę, zdobywają nowe, bezcen−
ne doświadczenia, uczą się nowych tech−
nologii, innych form pracy, które później
wykorzystują i wprowadzają na rodzi−
mym gruncie. Bez biegłości językowej
ich rozwój zawodowy jest w znacznej
mierze ograniczony, a przynajmniej spo−
wolniony.

Jolanta Wielgus
Studium Języków Obcych

Warsztaty metodyczne w Krakowie                                                          Fot. A. Mieszkowska
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PSS na ul. Klinicznej. I tam przeniosła się
Mechanika.

Przy pomocy profesora Włodzimierza
Rodziewicza, również z PG, uruchomiono
procesy galwaniczne, to jest cynkowanie,
kadmowanie, miedziowanie, niklowanie i
chromowanie przemysłowe. Sukcesem na
skalę krajową były procesy obróbki po−
wierzchniowej aluminium. Wiedzę teore−
tyczną i technologiczną przekazał nam wie−
loletni pracownik Politechniki Gdańskiej,
starszy wykładowca Alfons Kwiczor, na−
zywany przez nas profesorem. Zakłady
zakupiły licencję C. Platha w  Hamburgu
na produkcję kompasów  magnetycznych.
Perfekcyjna znajomość języka i ogromna
wiedza w zakresie procesów magnetycz−
nych w metalach pozwoliła pracownikom
zakładu na szybkie opanowanie produkcji
i zaopatrzenie nie tylko własnego, dość
dynamicznie rozwijającego się przemysłu
okrętowego, ale i na znaczący eksport do
wielu krajów– kompasów zagranicznych
łodziowych i okrętowych, a nawet pery−
skopowych. Dochodziła tu już technika
optyczna, ale Alfons Kwiczor poradził so−
bie przy pomocy Polskich Zakładów
Optycznych w Warszawie.

Młodzi technicy w ślad za zachętami
kierownictwa zakładu i współpracowni−
ków z PG rozpoczęli naukę na Politech−
nice Gdańskiej. W znaczny sposób pod−
niosło to poziom techniczny i technolo−
giczny zakładu. Szczególnie należy pod−
kreślić ówczesne konkursy na pracę spo−
łecznie użyteczną. Jeden ze studentów
zdobył I miejsce w konkursie ogólnowo−
jewódzkim za pracę na temat alternatyw−
nych technologii produkcji belek do wag
analitycznych, nienarażających tych wy−
robów na naprężenie wewnętrzne.

Nowe technologie, nowoczesne obra−
biarki i narzędzia skrawające przybliżali
studentom nie tylko na uczelni, ale i w
zakładzie profesor Stanisław Miłoś i pro−
fesor Stanisław Horiszny, a ze spawalnic−
twa – profesor Mieczysław Myśliwiec.

Największym sukcesem były jednak w
owych czasach związki nazywane niefor−
malnymi: przyjaźnie ludzkie pomiędzy
uczonymi, wykładowcami, studentami i
pracownikami z zakładu. I niekoniecznie
inżynierami. Naukowcy cenili niezwykle
mistrzów w zakładzie ślusarskim czy gal−
wanizerów. Mgr inż. Henryk Gliszewski
po przejściu na emeryturę podjął się no−
watorskiej pracy badawczej, która miała
zgłębić tajemnicę pracy zespołowej i in−
dywidualnej – skąd się biorą autorytety,
sukcesy i miłość do zawodu.

Problemy obróbki cieplnej, szczegól−
nie stali, ale i później normalizacji alumi−
niowych stopów pomagał rozwiązywać
profesor Marian Sienkowski. I co było
fantastycznym doświadczeniem „młodych
wilków” w Mechanice – nie bali się pytać
profesorów o swoje zakładowe problemy
w czasie wykładów. Często dyskusje były
naprawdę pasjonujące, bo efekty spraw−
dzono w laboratorium.

Rosły z każdym rokiem wymagania
naukowe. Tytuły inżynierów stały się w
Mechanice powszechne. Biuro konstruk−
cyjne i technologiczne zatrudniało kilku−
nastu inżynierów, a nawet dwóch dokto−
rów nauk technicznych. Przychodzili do
biura pracownicy warsztatu, pytając – pół
żartem, pół serio – czy to prawda, że Me−
chanika ma być połączona z Akademią
Medyczną, bo mamy już dwóch doktorów.

Prawda wówczas była bardziej złożo−
na niż się wydawać mogło przeciętnemu
obserwatorowi. Zakłady były stanowczo
za małe na badania naukowe i laborato−
ryjne. Powstawały tzw. zakłady doświad−
czalne, ale o ich zadaniach pojęcia nie
mieli poważni decydenci. Zakłady do−
świadczalne mają produkować! I to było
przyczyną powszechnego hamowania
gospodarki. Oczywiście, że przeniesiono
poważną część obciążeń na Politechnikę
Gdańską. Szczerze jednak przyznać nale−
ży, że pogoń Politechniki Gdańskiej, i
chyba nie tylko wówczas, za pieniądzem
była przyczyną tego, że badania były po−
wierzchowne i przeważnie praktyczne,
rzadko odkrywcze i dorównujące osią−
gnięciom Zachodu. Sądzę, że w tym miej−
scu jest stworzony moment, aby określić
ten problem jednoznacznie. Muszą być
nakłady na badania w przemyśle i na na−
ukowe badania w uczelniach. To może
przynieść zysk jutro. To przyniesie zyski
pojutrze. To pewność.

W owych czasach dochodził jeszcze
jeden problem stricte polityczno−strate−
giczny. Było RWPG i ZSRR. Kto widzi
jakieś różnice – to po prostu się myli. Za−
kłady Mechaniki Precyzyjnej produkowa−
ły swoje wyroby do trzydziestu jeden kra−
jów na świecie, ale najwięcej do ZSRR.
Nie otrzymały na żaden z kilkudziesięciu
wyrobów specjalizacji w ramach RWPG.
Nie otrzymały zezwolenia na współpracę
i nie przystępowały do podziału rynków
zbytu z Sartoriusem (RFN), Mettlerem
(RFN) czy producentami wag w USA.
Nie, i to kategorycznie NIE. Miarę gory−
czy dopełniło zmniejszenie eksportu wag
i innych wyrobów do ZSRR. Państwo to

uruchomiło swoją produkcję podobnych
do naszych wyrobów. I co? I nic. Mecha−
nika jednym podpisem premiera Piotra
Jaroszewicza przeszła z produkcji mecha−
nizmów precyzyjnych, takich jak wagi
analityczne, kompasy okrętowe, aparaty
izolujące, aparaty do pływania podwod−
nego, maszyn dziewiarskich i innych – na
produkcję magnetofonów.

Pan Zbigniew Jujka trafnie zobrazował
owo zdarzenie w satyrze rysunkowej. Sie−
dzi król na tronie i mówi do klęczącego
kmiotka: „Za to, że byłeś dobrym szew−
cem, mianuję cię krawcem”.

1200 pracowników stanęło przed alter−
natywą: przekwalifikować się, czy szukać
nowego zatrudnienia. Stare typy magne−
tofonów ZR Kasprzaka w Warszawie, to
pozornie proste produkcje. Przyjęto na
taśmę młodych, nowych pracowników i
nielicznych „starych”, którzy zaryzyko−
wali jeszcze raz w życiu. Efekt był opła−
kany. Nawet czterdzieści procent magne−
tofonów cofano do poprawy. Przypomnia−
no sobie o Fordzie. Wprowadzono system
montażu gniazdowego. Problem opano−
wali „starzy” pracownicy, ale nie pomo−
gło to na dalszą metę, bo brak doświad−
czenia w przemyśle elektryczno−elektro−
nicznym i nawyki do ręcznego montażu i
regulacji – pozostały. Zakład nigdy nie
osiągnął pełnej masowej, firmowej pro−
dukcji. I upadł.

Nie pomogło wsparcie zakładu wyso−
kimi czynnikami społeczno−politycznymi,
ani pracownikami PG. To nie była wina
ani dyrekcji, ani załogi. To było tak, jak z
owym szewcem.

Pozostały jeszcze mury zakładu i tabli−
ca pamiątkowa na ul. Beniowskiego 5 w
Oliwie, poświęcona tym, którzy siły swoje
oddali pięknemu zawodowi mechanika
precyzyjnego. Tym, których wyroby prze−
trwały i są dalej używane w licznych labo−
ratoriach w kraju i na świecie. Tym, którzy
rozumieli, że nauka jest niezbędna, aby trud
ludzkich rąk okazywał się skuteczny.

Dziękować należy wielu profesorom i
pracownikom Politechniki Gdańskiej oraz
Akademii Sztuk Pięknych za pomoc i
wsparcie naukowo−techniczne czy arty−
styczno−techniczne i ergonomiczne, w
produkcji bardzo skomplikowanych wy−
robów, które powstały w legendarnych już
Zakładach Mechaniki Precyzyjnej w
Gdańsku.

Antoni Dutko
Absolwent PG,

inżynier z roku 1965
i magister z roku 1970
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Obowiązki asystenta w Katedrze
Miernictwa Elektrycznego i Po−

miarów Maszyn objąłem jeszcze jako
student, z początkiem lutego roku 1950.
Profesor Trzetrzewiński znał moje ów−
czesne przezwisko „KLERYK”, które
nadal mi o rok młodszy kolega Konstan−
ty Kazigrotowski. Razem z Mietkiem
Musielakiem w roku 1948 byliśmy na
praktyce wakacyjnej w fabryce „Inż.
Cisewski” (teraz Eltra) w Bydgoszczy.
W niedługim czasie przyjęło się jednak
określenie „LUFKA”, gdyż nałogowo
paliłem bezustnikowe papierowy „Gie−
wont”, osadzane w szklanej lufce. Ale
istotne uzasadnienie tego przezwiska
miało podłoże dydaktyczne. Byłem do−
ciekliwy i wymagający, więc bardzo
często wystawiałem studentom nega−
tywne oceny, czyli „LUFY”. Błędy i
niedociągnięcia słownie oceniałem bar−
dzo ostro.

Na tym tle doszło do spięcia z grupą,
rozpoczynającą zajęcia na kursie inży−
nierskim w semestrze wiosennym 1953.
Grupę tę tworzyli Berdecki Zygmunt,
Pankanin Bernard i Ryczakowicz Zo−
fia. W E−22 montowali oni układ po−
miarowy do „Badania galwanometru
statycznego”, a schemat był całkowicie
wadliwy. Przyczynę stanowiła techni−
ka wykonywania połączeń metodą po−
szczególnych węzłów. Tak np. od
wyłącznika doprowadzono przewód do
rezystora normalnego, a do jego zaci−
sku przykręcano dodatkowo jeszcze je−
den przewód, który miał dochodzić do
miernika (ten zostawał chwilowo wol−
ny). Do drugiego zacisku rezystora nor−
malnego przyłączano rezystror regula−
cyjny, którego koniec łączyło się z aku−
mulatorem itd. Dodatkowy przewód był
jeszcze wolny, a kwestia, gdzie go do−
łączyć, stanowiła zagadkę. Sprawdziłem
układ i poinformowałem o prawidło−
wym sposobie łączenia: należy cało−
ściowo realizować poszczególne obwo−
dy.

Po wykonaniu nowego układu znów
stwierdziłem ogromne błędy, bo nadal
stosowano technikę łączenia metodą
węzłów. Zarządziłem ponowne wyko−
nanie schematu prawidłową techniką
„poszczególnych obwodów”. I tu po−
zwoliłem sobie na dokuczliwy komen−

tarz: „gdybym ja popełnił takie błędy –
to wlazłbym pod stół i zawył psim gło−
sem”. W chwilę potem odchodziłem do
innego stoiska, ale usłyszałem damski
głos recytujący obraźliwą „grę półsłó−
wek”. Miałem ochotę zrewanżować się
pięknym za nadobne – ale zrezygnowa−
łem. Rachunek ten     nie został wy−
równany nawet wówczas, gdy deli−
kwentka studiowała na kursie magis−
terskim i ponownie ćwiczyła w naszym
laboratorium.

Inna przygoda wydarzyła się w se−
mestrze wiosennym 1954, przy ćwicze−
niu „Metoda trzech amperomierzy i
trzech woltomierzy”. Ten temat na kur−
sie inżynierskim wykonywała grupa
trzech studentek: Tarkowska Maria,
Tomczak Aleksandra i Wilczyńska Da−
nuta. I tutaj występowała wadliwa tech−
nika montowania schematu, co prowa−
dziło do istotnych błędów układu. Na−
kazałem zatem rozłączyć i wykonać
połączenia od początku. Czas mijał, a
ćwiczenie jeszcze nie ruszyło, więc sta−
nąłem koło stołu i czekałem na ukoń−
czenie połączeń, Tarkowska, nachylo−
na nad matem stołu, nie spostrzegła
mojej obecności i rzuciła dość głośno:
„Teraz dobrze! Niech się wypcha!”
Podniosła głowę i zdębiała. Wilczyń−
ska wpychała chusteczkę do rozdzia−
wionych ust, a Tomczak uciekła do sali
E−22. Układ teraz istotnie był całkiem
poprawny.

Tak się złożyło, że 19 marca 1954
doznałem perforacji wrzodu żołądka, co
spowodowało operację chirurgiczną i
późniejszy okres rehabilitacji. Do pra−
cy wróciłem pod koniec maja, tak że
uczestniczyłem w przeprowadzaniu ko−
lokwiów zaliczeniowych. Ta właśnie
grupa trafiła do mnie na kolokwium i
powitałem ją następującym powiedzon−
kiem „życzenia studenckie czasem się
spełniają, ale w zmienionym sensie;
zamiast WYPCHAĆ mnie POKROJO−
NO”. Studentki były porządnie przygo−
towane i uzyskały oceny dobre.

W poprzednim roku jedna grupa stu−
dentów naruszyła regulamin zajęć i
miałem usunąć ją

 
z sali laboratorium.

Sprawozdania z wykonanego ćwicze−
nia każdy student pisał indywidualnie,
jedynie dane liczbowe były jednako−

we. Szczególną wagę przywiązywali−
śmy do dyskusji otrzymanych rezulta−
tów, a to wymagało indywidualnego
przemyślenia. Warunkiem dopuszcze−
nia do następnego zadania było odda−
nie poprzedniego sprawozdania. Gru−
pa w składzie: Iłowiecki Henryk, Hład−
ki Bohdan i Haczkur Grzegorz przy−
szła na ćwiczenie „Pomiar mocy
trójfazowej układem Arona” bez spra−
wozdań z poprzedniego tygodnia.
Twierdzili, że nie mogli napisać spra−
wozdań, bo jako członkowie ZMP zo−
stali wysłani na wieś (koło Tczewa),
by agitować rolników za wstępo−
waniem do powstającego gospodar−
stwa zespołowego (czyli kołchozu).
Przeciwko usunięciu z laboratorium
protestowali – wobec czego doradziłem
im odwołać się do Profesora. Na to
Hladki powiedział „dajmy spokój, nic
u niego nie da się załatwić”.

Na marginesie chcę przytoczyć wia−
domość od kolegi Sucheckiego (asy−
stenta w Laboratorium Wysokich Na−
pięć), że podobna sprawa i tam się wy−
darzyła. Adiunkt Grudziecki usunął ich
z laboratorium i wobec protestu – skie−
rował do profesora Szpora. Profesor ich
przyjął w swym gabinecie, wysłuchał
wyjaśnień i doradził zwrócić się do dzie−
kana. Tutaj Iłowiecki dalej pociągnął
wywiad: „A dziekan napisze kartkę do
Pana Profesora żeby nas dopuścić do
ćwiczenia?”. Na to padła odpowiedź:
„Jeżeli tak, to odpiszę dziekanowi, by
mi nie urządzał bałaganu w laborato−
rium. Żegnam panów”.

W roku 1958, podczas kolokwium
zaliczeniowego, złapałem studenta na
próbie ściągania. Marian Wysiński sie−
dział przy stole stojącym w E−21 po le−
wej stronie drzwi do sali E−22. Wiercił
się dość podejrzanie, więc wyszedłem
do sąsiedniej sali i przez szczelinę koło
zawiasów skrzydła drzwiowego obser−
wowałem delikwenta. Dostrzegłem, że
wsunął rękę do prawej kieszeni spodni
i wtedy dostrzegł, że jest obserwowa−

Wspomnienia „Lufki”,Wspomnienia „Lufki”,Wspomnienia „Lufki”,Wspomnienia „Lufki”,Wspomnienia „Lufki”,
asystenta z Miernictwaasystenta z Miernictwaasystenta z Miernictwaasystenta z Miernictwaasystenta z Miernictwa
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ny, więc natychmiast rękę wyjął. Pod−
szedłem do niego i zażądałem: „Niech
pan pokaże, co ma w kieszeni”. Z lewej
kieszeni wyjął chusteczkę i paczkę pa−
pierosów – a rękę położył na stole. Tu−
taj interweniowałem: „proszę pokazać
całą zawartość, wywracając kieszeń cał−
kowicie”. Wówczas ukazały się notatki
do niektórych tematów ćwiczeń. Teraz
poleciłem: „Obecnie druga kieszeń”, z
której ukazały się inne tematy. W tym
stanie rzeczy poleciłem mu opuścić salę,
a on powiedział: „słowo daję, iż nie ścią−
gałem”.

Takie zapewnienie zrobiło na mnie
mocne wrażenie i zacząłem analizować
zapisane odpowiedzi. Okazało się, iż we
wzorze na błąd nieczułości w mostku
Wheatstone’a pojawia się niewłaściwy
symbol: stała prądowa galwanometru
oznaczona jako ’GI’ zamiast popraw−
nego ’CI’. Ta sama usterka występowała
też w skonfiskowanej ściągaczce. Po ty−
godniu laborant Edmund Tomczak
(skaptowany przez Wysińskiego) zapy−
tał mnie, czy sprawdziłem odebraną pi−
semną odpowiedź ? „Tak, panie Edziu.
Niech mu pan powie, że stała prądowa
galwanometru ma symbol ’CI’ a nie
’GI’ On już to zrozumie”.

Zima 1957/58 była bardzo mroźna i
obfitowała w opady śniegu. Nic więc
dziwnego, że jako obuwie nosiłem tak
zwane „narciarki”. Takie buty miały
wysokie cholewki, a ich sznurowanie
było osłonięte zewnętrznym skórzanym
„językiem”. Język ten był wyposażony
w rzemyk obejmujący kostkę nogi i miał
sprzączkę do zapięcia. Takie obuwie po−
wszechnie nosili nasi studenci.

Kolokwium zaliczeniowe było moc−
no uciążliwe, gdyż zajęcia laboratoryjne
obejmowały aż 16 tematów i odbywały
się dwa razy w tygodniu. Kolokwium
w sali E−21 zdawały równocześnie dwie
trójosobowe grupy ćwiczeniowe. Przy
stole stojącym pod oknem krótkiej ścia−
ny siedział wysoki, wysportowany mło−
dzieniec i intensywnie pisał swe odpo−
wiedzi; ja spacerowałem wzdłuż sali. W
czasie gdy wędrowałem w stronę klatki
schodowej – wkładał prawą rękę pod
zewnętrzny język prawej narciarki. Gdy
podczas spaceru robiłem zwrot – on
kładł rękę na stole. To powtórzyło się
parę razy, aż podszedłem do niego i po−
leciłem, by zdjął prawy but. Wywołało
to wyraźny chichot innych zdających,
tym bardziej, iż w bucie ściągaczki nie
było!

Domyśliłem się, iż była to pułapka
na mnie, gdyż po tej wpadce (bojąc się
śmieszności) – nie będę „się czepiał”.
Nasuwał się wniosek, że uczestnicy
owej podgrupy mają przy sobie pełny
zestaw ściągaczek. Zdołałem upilnować
jednego i odebrałem mu komplet 16
ściągaczek. Część z nich była pisana
przez kalkę, więc nie było trudności, by
skontrolować innych uczestników. Całą
podgrupę usunąłem.

We wczesnych latach pięćdziesiątych
prof. Eugeniusz Kenig prowadził wy−
kłady z „elektrotechniki stosowanej” dla
studentów innych wydziałów. Przed−
miot ten obejmował także zajęcia labo−
ratoryjne, złożone z dwu osobnych cy−
klów tematycznych. Ćwiczenia z zakre−
su maszyn elektrycznych odbywały się
w laboratorium pomiarów maszyn, a
cykl z zakresu pomiarów był realizowa−
ny w laboratorium miernictwa. Każdy
z tych cyklów kończył się kolokwium.
Zaliczenie laboratorium wymagało zda−
nia obu kolokwiów.

W roku 1954/55 zaliczenie dla stu−
dentów Wydziału Mechanicznego, nad−
zorowane przeze mnie i Romka Dołma−
ta urządziliśmy w małej salce koło na−
szego warsztatu. Katedra miała wtedy
cztery małe pokoje na poziomie Dzie−
kanatu, istniejące w wieżowej drewnia−
nej przybudówce z roku 1939. Zdają−
cych było coś dwudziestu i byli gęsto
upakowani. Wypatrzyłem jednego sie−
dzącego pod ścianą, który korzystał ze
ściągaczki – więc go wyprosiłem. Po
zakończeniu tego kolokwium Romek

zapytał „Wiesz kogo wywaliłeś?”. Oka−
zało się, że ten student, to syn kierow−
niczki naszego Działu Osobowego,
Henryki Bogusławskiej. I tu trzeba od−
dać mu sprawiedliwość, bo zgłosił się
do mnie w godzinach konsultacji i so−
lennie zapewnił, iż w przyszłości nie bę−
dzie korzystać z niedozwolonych pomo−
cy. W terminie poprawkowym zdał cał−
kiem przyzwoicie.

Znacznie bardziej kłopotliwe było
prowadzenie kolokwiów dla Wydzia−
łu Chemicznego, na którym studiowa−
ło dużo dziewcząt. Miały one opraco−
waną technikę ukrywania ściągaczki
pod pończoszką – co uniemożliwiało
złapanie „na gorącym uczynku”. W sali
E−21 sadzaliśmy je przy tych stołach,
gdzie możliwa była wygodna obserwa−
cja. Zdarzały się jednak spryciary,
umiejętnie manewrujące krawędzią
spódniczki. W takim przypadku stoso−
wałem technikę „obserwacji towarzy−
szącej”, bo sam siadałem na wolnej
części blatu tego stołu. Korzystanie ze
ściągaczki stawało się wówczas nie−
możliwe. Z mojego miejsca
obserwowałem studentki pracujące na
innych stanowiskach.

W latach 80. pisma sygnowałem sple−
cionym zespołem liter „JS”, co było
podstawą do mojego ostatniego prze−
zwiska : „DOLAROWIEC” .

Jerzy Sawicki
Emerytowany profesor PG
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Sprawy polityki nabrały u nas ostatnio,
po roku 1989, ponownego i żywioło−

wego przyspieszenia. Przeciętny obywa−
tel, który w krzątaninie dnia codziennego
nie poświęcał im nadmiaru swego czasu,
spostrzegł, że musi do nich osobiście po−
wrócić. Niedawno sprawiły to wybory do
naszego parlamentu. W tej dziedzinie lu−
dzie często uważają, że zdarzenia politycz−
ne są jedyne w swoim rodzaju i dlatego
trwa na tym tle nieustanny dyskurs i „od−
krywanie Ameryki”. Tymczasem, jak czy−
tamy w Biblii:

To, co było, jest tym, co będzie,
a to, co się stało, jest tym, co znowu się
stanie:
więc nic zgoła nowego nie ma pod słoń−
cem.
Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:
„Patrz, to coś nowego” –
to już to było w czasach,
które były przed nami.
Nie ma pamięci po tych, co byli
ani też po tych, co będą,
nie będzie pamięci u tych,
co będą później.                      (Ekl 1: 9−11)

Żyję już blisko 80 lat i tę biblijną mą−
drość miałem okazję sprawdzić wielokrot−
nie. Moje życiowe doświadczenia spra−
wiają, że niektóre wypowiedzi polityków
zdają mi się dziwnie znajome z ubiegłych
czasów, a ich twarze wystarczają mi dla
bezbłędnej diagnozy co do ich intencji i
ideałów; myślę, że ludzie mojej generacji
mogą tę opinię podzielić.

Co prawda są politycy, reprezentujący
oryginalne i etycznie dobrze osadzone
poglądy, ale jest ich duża mniejszość. W
mojej opinii należy do nich – jako mój
wzorzec – prezydent Francji generał Char−
les de Gaulle, który położył dla swej oj−
czyzny duże zasługi, ale wiedział też, kie−
dy się z polityki usunąć.

Jak wszystkie ludzkie sprawy, również
polityka jest bardzo wiekowa, bo miała
ona dla człowieka znaczenie od samego
początku jego egzystencji, jako gatunku
homo sapiens. Dlatego, nie można się dzi−
wić, że zajął się nią Arystoteles (384–322
przed Chr.), wybitny filozof starożytnej
Grecji. Wśród wielu wartościowych dzieł,
napisał też księgę pt. „Polityka” (Ossoli−
neum, Wrocław 2005).

Polityka jest sztuką rządzenia pań−
stwem. Pisze Arystoteles: To bowiem jest
właściwością człowieka odróżniającą go
od innych stworzeń żyjących, że on jedy−
ny ma zdolność rozróżniania dobra i zła,
sprawiedliwości i niesprawiedliwości
(…); wspólnota zaś tak ukształtowanych
istot staje się podstawą rodziny i państwa.
Jak jest z naszym dzisiejszym rozróżnia−
niem sprawiedliwości i niesprawiedliwo−
ści?

Arystoteles ustala trzy ustroje właści−
we, którymi są monarchia (królestwo),
arystokracja i politea (tj. republika lub rzą−
dy obywateli) oraz, odpowiednio, trzy
zwyrodniałe, czyli tyrania, oligarchia (dziś
słowo bardzo modne) i demokracja; jak
widać, nie bardzo ceni on demokrację, o
której mówi, że jest to ustrój, w którym
wszyscy kłócą się ze wszystkimi. Trud−
ność ustalenia istoty tych ustrojów pole−
ga na tym, że wynika to z jakościowej re−
alizacji celu państwa, którym jest szczę−
śliwe życie jego obywateli.

Tak więc czytamy: Rząd jest czynni−
kiem władającym w państwach, a jako taki
z konieczności znajduje się w rękach jed−
nostki, albo niewielkiej, czy też i wielkiej
liczby ludzi. Jeśli rząd włada ku ogólne−
mu pożytkowi ludzi, to reprezentuje on
ustrój właściwy, niezależnie od tego, czy
jest to monarchia, arystokracja, czy poli−
tea. W przeciwnym wypadku będzie to
ustrój zwyrodniały.

Znaczy to, że: (…) państwo, które na−
prawdę zasługuje na tę nazwę, nie jest nim
tylko z istnienia, musi się troszczyć o cno−
tę. Inaczej bowiem wspólnota państwowa
staje się układem (!) sprzymierzeńców
(…), a prawo staje się umową (…) – rę−
kojmią wzajemnej sprawiedliwości bez
możności natomiast urabiania dobrych i
sprawiedliwych obywateli.

Dalej możemy wyczytać: We wszyst−
kich umiejętnościach i sztukach celem jest
dobro. Tak jest przede wszystkim i w naj−
ważniejszej ze wszystkich, jaką jest sztu−
ka męża stanu. Czy nie powinniśmy dziś
wołać, trawestując Danutę Rinn, „gdzie
ci mężowie stanu (wspaniali tacy)?”. Do−
brem w państwie jest sprawiedliwość,
sprawiedliwością zaś to, co jest dla ogółu
pożyteczne. Według powszechnego mnie−
mania sprawiedliwość wydaje się pewne−
go rodzaju równością, co do pewnego

stopnia zgadza się z zasadami filozoficz−
nymi (…). Powiada się bowiem, że spra−
wiedliwość obejmuje przydział pewnych
rzeczy pewnym osobom i że równi winni
mieć równy udział. Musimy jednak wy−
jaśnić, na czym polega równość osób, a
na czym nierówność, bo w tym leży trud−
ność i powód do rozważań polityczno−fi−
lozoficznych. Czy więc według Arysto−
telesa są równi i równiejsi?

Za jego odpowiedź niech służy tylko
jeden podany przykład: Bo jeśli będzie
ktoś górujący nad innymi w grze na fle−
cie, a ustępujący im znacznie co do szla−
chetności pochodzenia i urody, to prze−
cież takiemu należałoby przyznać najlep−
sze flety.

Przy okazji warto zanotować, że już u
Arystotelesa występuje trójwładza: czyn−
nik obradujący (władza ustawodawcza),
czynnik rządzący (władza wykonawcza)
i czynnik sądowy (władza sądownicza).

Reasumując, Arystoteles jest zdania, że
najlepszy ustrój to ten, przy którym naj−
lepsi rządzą, a najlepszym państwem jest
to, które opiera się na średnim stanie.

W wymienionym tu dziele Arystotele−
sa jest jeszcze wiele światłych myśli, ale
sądzę, że na tym można by tu dziś poprze−
stać. Oby wszystkie nasze władze zechcia−
ły sobie przypomnieć, co na temat polity−
ki mówiono już wieki temu.

Osobiście podzielam opinię Arystote−
lesa, że dobrym ustrojem może być każ−
dy z trzech przez niego wymienionych,
jeśli tylko lepiej od dwóch pozostałych
zadba o dobro obywateli. Najlepszym
przykładem może tu być „ustrój” kościo−
ła katolickiego, który przecież odpowia−
da oświeconemu absolutyzmowi.

Zbigniew Cywiński
Emerytowany profesor PG
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