31 lipca, w przededniu 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Politechniki Warszawskiej spotkali si
uczestnicy wydarze z 1944 roku.
Uroczyste obchody, tak jak i w latach poprzednich, zorganizowao rodowisko 3. Baonu Pancernego AK „Golski” i 7. Puku Uanów
Lubelskich AK „Jele”. onierze ci walczyli w rejonie Politechniki
Warszawskiej, dowodzeni przez kpt. Stefana Goldzinowskiego
„Golskiego”.
W spotkaniu wzili take udzia przedstawiciele naszej uczelni, jej
wadze reprezentowa prof. Tadeusz Kulik, prorektor PW ds. nauki.
Wszyscy zgromadzili si przy starym obelisku, wzniesionym ku
czci pomordowanych pracowników Politechniki Warszawskiej na
dziedzicu przed Gmachem Technologii Chemicznej. Tam zoono
kwiaty i zapalono znicze. Nastpnym miejscem oddania hodu powstacom by pomnik 3. Batalionu Pancernego AK „Golski” na dziedzicu za Gmachem Gównym oraz – umieszczone w Duej Auli
– tablice powicone generaowi Tadeuszowi Borowi-Komorowskiemu i Tadeuszowi Zawadzkiemu „Zoce”.
Znicze zapony te przed tablic, umieszczon na budynku przy ulicy Noakowskiego, upamitniajc redut powstacz.
Uczestnicy marszu zatrzymali si na duej na terenie Wydziau Architektury, gdzie w roku 1944 bya siedziba dowództwa „Golskiego“ oraz magazyn ywnoci, kuchnia, szpital frontowy, a na dziedzicu cmentarz.
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 TEMAT MIESICA – („Siedemdziesit lat temu”).
Wrzeniowe wydarzenia 1939 roku na Politechnice
Warszawskiej zatary si w pamici osób, które byy
ich wiadkami. Lata okupacji, konspiracyjne nauczanie,
walki o uczelni w czasie Powstania Warszawskiego s
o wiele lepiej udokumentowane. Staralimy si jednak,
na podstawie skpych relacji i wspomnie, przybliy
czytelnikom atmosfer tamtych dni ...................................... 6-11
 „Zabytki na celowniku”. Z mapy Warszawy znikaj zabytkowe budowle. Czy jest szansa, e mona powstrzyma
zapdy inwestorów, którzy kieruj si tylko zyskami? .............. 2-3
 „Ptla prawie zamknita”. Mózg czowieka jest niezwykym
organem, ale naukowcy potrafi rejestrowa oraz przetwarza pochodzce od niego informacje i wysya je z powrotem .. 4-5
 „Róne poziomy sukcesu”. Studenci PW przez kilka miesicy bd mogli ledzi tras przelotu wasnego satelity po
orbicie okooziemskiej. Radioamatorzy natomiast skorzystaj z moliwoci kosmicznej cznoci radiowej ........................ 12-13
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 „Poczyli Syberi z Alask”. O futurystycznych pomysach
studentów i pracowników „piwnicznej pracowni” na Wydziale
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 „ o Dbrowskiego”. „Bombowa” konstrukcja zaprojektowana przez absolwentów PW .................................................... 20-21
 ABSOLWENCI PW – Krzysztof Musia. Znawca, koneser
i mecenas sztuki w jednym .................................................... 22-23
 Informacje wydawnicze Oficyny PW, ciekawostki naukowe ........ 24

Uczestnicy uroczystoci oddali hod przed tablic umieszczon na
cianie budynku, powicon polegym onierzom, a take przed granitow pyt rozdzielon krzyem, na której wyryto nazwiska 106 pochowanych w tym miejscu powstaców i osób cywilnych.
– Chciabym uczestnikom tamtych dni podzikowa za wysiek i wkad
w obron niepodlegoci naszego kraju – powiedzia prof. Kulik. – My,
nastpne pokolenia, jestemy winni Pastwu pami. Chciabym tu, w
imieniu obecnych wadz uczelni i naszych nastpców, zoy deklaracj,
e uroczystoci rocznicowe bdziemy kontynuowa.
Rektor zwróci uwag, e wiele osób próbuje ocenia Powstanie,
ale dzisiaj atwo jest mówi , „co by byo gdyby”. Jednake niewtpliwie jest to pikna historia patriotyzmu i postawy obywatelskiej polskiej modziey.
W imieniu rodowiska onierzy 3. Batalionu Pancernego AK „Golski”
przemówi jego prezes Konrad a` Donau–Szpindler, w czasie Powstania adiutant dowódcy odcinka poudniowego 3. Batalionu.
– Uwaam, e my – powstacy – przeminiemy, ale Politechnika jest
wieczna i chodzi o to, eby pami o tamtych czynach bya przekazywana nastpnym pokoleniom, eby studenci zrozumieli, jakie byy uwarunkowania tego wielkiego zrywu podczas powstania i tragedii tego miasta,
bo cierpieli nie tylko onierze, ale i ludno cywilna Warszawy.
Po zakoczeniu uroczystoci uczestnicy spotkania pozostali jeszcze
chwil na dziedzicu Architektury, eby powspomina i porozmawia .
Po czym udali si na msz za powstaców do Kocioa Najwitszego
Zbawiciela.
Tekst i zdjcia: ANNA ABRAMCZYK
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Zabytki na celowniku
Czasem trudno doj do adu ze stoecznymi zabytkami. Nie chodzi tu o budowle, które mona nazwa reprezentacyjnymi – wiadomo, e nikt nie podniesie rki
na Stare Miasto (tak naprawd jest to
doskonaa rekonstrukcja), kocioy albo
paace. S te budowle, które z punktu
widzenia prawa nie s zabytkowe, mimo
e doskonale pamitaj czasy naszych
pradziadków.
jednych zabytkiem jest substancja miejska, która znalaza si na
licie zabytków stoecznego konserwatora,
a wpis zosta poparty ekspertyzami specjalistów. Dla innych zabytkiem jest stary budynek, ocalay z wojennej poogi i pó wieku
PRL-u, który – ze wzgldów politycznych –
po macoszemu odnosi si do przedwojennej
architektury.
Na pocztku maja prywatny inwestor bezprawnie wyburzy zabytkow parowozowni
z roku 1846 przy ulicy Wileskiej na Pradze.
Bya to jedna z czterech tego typu budowli w
Polsce. Otynkowane ceglany ciany wyglday nieciekawie, ale tylko z pozoru. Diabe
bowiem tkwi w szczegóach. Warto historyczna obiektu krya si w przsach, podtrzymujcych ca konstrukcj. Buldoery niemal
doszcztnie j zniszczyy, mimo e obiekt by
w zasigu zainteresowania wadz konserwatorskich. Prace nie zostay przerwane nawet
gdy na miejscu znalaza si Ewa NekandaTrepka – stoeczny konserwator zabytków
– i nakazaa przerwanie prac rozbiórkowych,
w trybie natychmiastowym wpisujc parowozowni do rejestru zabytków. Obecnie w
prokuraturze toczy si sprawa przeciw kierownikowi robót.

Dla

Tylko willi al
Podobnie sprawy wygldaj w podwarszawskim Konstancinie. Tak jak na przeomie XIX i XX wieku, równie dzisiaj jest to
modne miejsce, w którym kady dysponujcy zasobnym portfelem pragnie wybudowa
sobie luksusowy dom. Atrakcyjnych dziaek
jest coraz mniej. Gmina sprzedaje posesje,
na których stoj w wikszoci zaniedbane
przedwojenne wille. Projektowali je gównie
znani architekci z tamtego okresu: Józef
Pius Dziekoski – twórca kocioa w. Flo-
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riana na Pradze, Wadysaw Marconi, który
stworzy stoeczny hotel Bristol oraz Tadeusz
Towiski – autor budynku liceum imienia
Stefana Batorego. Nabywcy niszczejcych
zazwyczaj willi nie przejmuj si zbytnio ich
„zabytkowoci”. Budynki znikaj, a na ich
miejscu pojawiaj si nowoczesne luksusowe domy. Zdarza si, e rozbiórk poprzedza
poar wzniecony przez nieznanych sprawców. Najbardziej drastycznym przykadem
samowolnego wyburzenia bya sprawa willi
„Julisin”, która znikna z powierzchni ziemi,
mimo e prywatna rma miaa jedynie pozwolenie na rozbudow budynku. Przykady
przywracania dawnej wietnoci mona policzy na palcach jednej rki – mieszcz si w
granicach bdu statystycznego. Co prawda,
zgodnie z ustaw o ochronie zabytków i dóbr
kultury, za zniszczenie obiektu zabytkowego
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoci lub
grzywna, jak jednak pokazuj przykady, niektórzy inwestorzy zbytnio si owymi sankcjami nie przejmuj.
Niezalenie od tego, czy mionikom
starych budowli to si podoba, czy nie, nie
wszystkie budynki, którym grozi zagada
wpisane s do rejestru zabytków. Przede
wszystkim sama procedura wpisania do rejestru jest czasochonna. Ale nie tylko biurokracja przyczynia si do tego, e wartociowe
budynki odchodz w niebyt.
Wedug Janusza Sujeckiego, z Zespou
Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy i wicedyrektora Muzeum Warszawskiej Pragi, w Polsce istnieje specy czne
podejcie do wasnoci prywatnej. Inwestor–
waciciel uwaa, e na swoim terenie moe
robi , co mu si ywnie podoba. I teoretycznie jest to prawda, ale nie w przypadku terenu, na którym stoi obiekt zabytkowy, cho
moe w tym przypadku lepiej uy sformuowania „obiekt historyczny”. Na przykad w

Dla mioników historii zabytkami s
nie tylko obiekty wpisane do rejestru
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Cenne s dla nich te,
które maj nie tylko warto architektoniczn, ale równie sentymentaln.
USA zburzenie budowli, która jest w zasigu
zainteresowania sub konserwatorskich,
skoczyoby si wysokim wyrokiem. Policja,
która by obecna przy burzeniu praskiej paro-

wozowni, nie interweniowaa, bo... dziaania
odbyway si na terenie prywatnym.
Janusz Sujecki ubolewa, e w Polsce
praktycznie nie istnieje co, co mona nazwa „duchow wasnoci publiczn”. Taka
postawa wywodzi si z czasów PRL-u, kiedy
istniao milczce przyzwolenie na powoln
dewastacj budowli o wartoci historycznej.
W caej Polsce s setki, jeli nie tysice,
paaców i dworów odebranych wacicielom
na mocy dekretu Bieruta, które w cigu kolejnych lat niszczay, mimo e w niektórych
dziaay szkoy lub domy pomocy spoecznej.
Nie wspominajc ju o wielu kamienicach,
w których istniej do dzisiaj mieszkania komunalne. Rzadko zdarza si, eby waciciel
uwaa, e obiekt moe by równoczenie
wasnoci prywatn i dobrem wspólnym. I
znowu, podobnie jak w przypadku remontowania przedwojennych willi w Konstancinie, przypadki takiego podejcia nie s zbyt
liczne. Waciciel udostpnia do ogldania z
zewntrz remontowany paac osiów w Narolu na Roztoczu, podobnie jak paac Brühla
w Brodach, w województwie lubuskim. Nie

Na pocztku maja prywatny inwestor na
oczach konserwatora niemal cakowicie
zburzy prask parowozowni wpisan do
rejestru zabytków. Mimo e w tej sprawie
toczy si postpowanie prokuratorskie, wtpliwe, czy budowla zostanie odtworzona.
chodzi tu oczywicie o to, eby zwiedzajcy
wchodzi z butami do czyjej sypialni. Tak
naprawd najwaniejsze jest to, e waciciel
nie moe bezkarnie tej wasnoci zniszczy .

Kto jest winien?
Wedug Janusza Sujeckiego szalejcy w
Polsce wolnorynkowy kapitalizm doprowadzi do tego, e zabytkiem moe by obiekt,

który nie przeszkadza inwestorowi. Zdarza
si, e dziaaj oni bezwzgldnie. A jak jest
za granic? Wiede ma wiele historycznych
budynków. Tam tego rodzaju obiekty s równie wyburzane, ale zazwyczaj nie ma takich
protestów jak u nas. Rónica polega na tym,
e spoeczestwo ma zaufanie do wadz. Jeli co si burzy, oznacza to, e takie dziaa-

W walce o dobro zabytkowych obiektów cieraj si dwie postawy: z jednej
strony stoj prywatni inwestorzy, którzy
kieruj si chci osignicia jak najwikszych zysków, z drugiej strony spoecznicy, którzy walcz o te budowle dla
dobra spoecznego.

e to, co ludzi otacza, nie jest
bezpaskie. Taka mentalno
jest niezalena od poziomu wyksztacenia, zwaszcza na warszawskiej Pradze. Zauway, e
panuje tam inne podejcie ni w
pozostaych stoecznych dzielnicach. Ludzie interesuj si tym,
co si dzieje wokoo.
Uwaa, e polskie prawo w
dziedzinie ochrony zabytków
jest dobre. Naleaoby tylko odpowiednio przeszkoli urzdników, policjantów, stra miejsk
– wyeliminowa ze postawy.
Chociaby takie, jak podejcie
do zabytkowej lub historycznej
wasnoci prywatnej.

Trzeba sucha ekspertów
nie jest uzasadnione i wszystko odbywa si
zgodnie z prawem.
W Polsce natomiast, jak pokazuj przytoczone przykady, nie zawsze musi tak by .
Janusz Sujecki, politolog z wyksztacenia,
uwaa, e powinien skoczy si czas,
kiedy jedynymi osobami, które maj prawo
decydowa o ich istnieniu, s eksperci. Nie
powinni odgórnie narzuca spoecznoci, co
jest lepsze dla ich okolicy. Tym bardziej e –
jak uwaa – niektóre ekspertyzy s pisane
na zamówienie inwestorów.
W opozycji do ekspertów proponuje oddolne ruchy spoeczne. Prezentuje podejcie
humanistyczne, w myl którego kada budowla jest wartociowa, jeli ma znaczenie
dla mieszkaców, niezalenie od tego, czy
jest zabytkiem, czy nie. I stawia kolejn mia hipotez: demokracja jest kcj. W miejsce
decydentów z Komitetu Centralnego przyszli
ludzie z grubymi portfelami, którzy staraj si
wykupi kadego, kto stoi im na drodze.
Dlatego pragnie postawi na lokaln spoeczno i rozbudzi w niej wiadomo ,

Dr Danuta Kosek-Kozowska, kierownik Studium
Podyplomowego
„Ochrona
Dziedzictwa Kulturowego” na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz rzeczoznawca Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
uwaa, e bunt wobec ekspertów to ortodoksyjne podejcie
do sprawy zabytków i po prostu
demagogia. Eksperci s przecie specjalistami w swoich dziedzinach. Zaznacza przy
tym, e ekspertyzy trzeba przeprowadza ,
biorc pod uwag lokalne spoecznoci. Nie
naley lekceway ich gosu, ale nie naley
te przecenia . Dr Kosek-Kozowska jest
autork spojrzenia na dziedzictwo miasta,
które bierze pod uwag gos spoeczny.
Przyznaje jednak, e zdarza si, i eksperci
nie wiedz o emocjonalnym znaczeniu danego obiektu dla spoecznoci.
Nie dopuszcza pisania opinii „pod inwestora”, cho przyznaje, e ludzie s tylko ludmi. Rzeczoznawca moe napisa
opini dla inwestora, ale jako osoba prywatna. Nie moe tego robi pod egid ministerialnego specjalisty. W obydwu przypadkach powinien jednak by niezaleny i
kierowa si profesjonalizmem, praktyk,
a przede wszystkim swoj wiedz. Kady
z nich naby j w trakcie bada naukowych. Dlatego te ekspertyz nie powinno
si podwaa .
Jeli chodzi o parowozowni, której losów
nie ledzia, twierdzi, e zabytki techniki s
obiektami, które inwestorowi jest najatwiej
przej . Aby je ocali , trzeba po prostu odpowiednio wczenie rozpocz kampani na
rzecz ich zachowania. Tym midzy innymi
powinny zajmowa si lokalne spoecznoci.

Za tym jednak musz i oceny profesjonalistów, czyli rzeczoznawców.
Przy okazji dr Kosek-Kozowska zauwaa te, e nie ma w tym nic zego, jeli na
miejsce starego wchodzi nowe. Z tym trzeba
si pogodzi , pod warunkiem, e nowa zabudowa take bdzie wartociowa dla miasta,
dzielnicy i mieszkaców.
Najlepszym rozwizaniem wydaje si
by wspópraca lokalnych stowarzysze,

W Polsce jest zdecydowanie wicej ni na
Zachodzie protestów spoecznych przeciwko burzeniu zabytkowych budowli. Wynika
to z mniejszego zaufania do wadz, które
wydaj si niektórym mao energiczne w
swych dziaaniach.
które stawiaj sobie za cel obron starych,
nie zawsze – w wietle prawa – zabytkowych budynków, ze subami konserwatorskimi i rzeczoznawcami. Opinia spoeczna
potra wpywa na decyzje urzdników.
Najwaniejsze jest to, e spoecznicy, w
przeciwiestwie do inwestorów, broni zabytkowej substancji miasta dla siebie i dla
przyszych pokole.
Tekst i zdjcia: MICHA LE NIEWSKI
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co dzieje si wewntrz czaszki. S to parametry zykalne. Lekarz najpierw je interpretuje, a potem moe podj waciw
decyzj. Monitoring jest take powizany z
aparatur infuzyjn aplikujc róne rodki, na przykad przeciwbólowe, w odpowiednich dawkach i odstpach czasu. Staa obserwacja pozwala na uzyskanie bardziej szczegóowych danych niezbdnych
w przypadku operacji, podczas których
wstawia si tzw. zastawk ródkomorow.
To niewielkie urzdzenie jest elementem
systemu sprzenia zwrotnego. Kontroluje wewntrzne rodowisko mózgu i odcia je usuwajc nadmiernie gromadzcy si pyn mózgowo–rdzeniowy. Jednak
nieustannie nad wszystkim czuwa lekarz.
Technika umoliwia i uatwia mu wydoby-

Czy odczytywanie myli czowieka jest
moliwe, czy to tylko sprytna sztuczka,
iluzja? W dzisiejszych czasach wydaje
si, e ju nie. To, co jeszcze niedawno ogldalimy na filmach science-fiction, powoli wkracza w nasz codzienno. Interfejsy mózg-komputer budz
wród mediów due zainteresowanie,
natomiast u zwykych ludzi strach
przed utrat prywatnoci. Czy rzeczywicie mamy si czego obawia?
iocybernetyka – jako dziedzina – narodzia si pod koniec ubiegego stulecia. Pierwsze skojarzenie z cybernetyk
to cyborg, czowiek-maszyna kontrolujcy
rodowisko i w naszym zamierzeniu majcy zmieni wiat i uwolni ludzi od wykonywania mudnych zaj .
Jako nauka, cybernetyka zajmuje si rónymi aspektami pozyskiwania i przetwarzania informacji. Natomiast biocybernetyka, czca cybernetyk z biologi, kryje w sobie
wiele elementów technicznych zwizanych
ze sprzeniem zwrotnym zewntrznym
stosowanym do interakcji z organizmami
ywymi. W taki sposób widzi to prof. Antoni Grzanka kierujcy Zespoem Aparatury
Biocybernetycznej, który dziaa na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych.

B

Czowiek i maszyna
Zespó profesora ju od wielu lat pracuje
na rzecz medycyny. Nawet kiedy profesor
by jeszcze studentem, bra udzia w projektach, które dziki koncepcji sprzenia
zwrotnego wspomagay lekarzy. Ju wtedy
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Ptla prawie zamknita
budowa skomplikowane urzdzenia, które
pozyskiway i gromadziy informacje pochodzce od czowieka, a nastpnie przedstawiay je lekarzowi w przydatnej dla niego
formie. Podczas realizacji bardziej ambitnych przedsiwzi projektowa aparatury,
które zamykay ptl sprzenia zwrotnego umoliwiajc równie oddziaywanie na
organizm. Nie wszystkie powstajce wówczas urzdzenia byy w peni automatyczne. Prof. Grzanka przyznaje, e zawsze by
bardzo ostrony w poddawaniu czowieka
cakowitej opiece automatów.
Zespó nadal istnieje i rozwija swoj
dziaalno . Wedug profesora jego najwikszym dotychczasowym osigniciem
jest podjcie wspópracy z University of
Cambridge, w której czynnie uczestniczy
dr Marek Czosnyka, jeden z czonków
zespou. Dziki temu czonkowie zespou
bior udzia w projektach zwizanych ze
wspomaganiem neurochirurgii, które po-

Biocybernetyka. Czowiek i maszyna.
Maszyna, która umoliwia i uatwia
czowiekowi pozyskiwanie informacji o
stanie organizmu, przetwarza je i wspomaga jego dziaanie.
legaj na monitorowaniu stanu pacjentów
po urazach czaszkowych i operacjach neurochirurgicznych, a take na wytwarzaniu
konkretnych strategii pomocy.
Tu obok pacjenta znajduje si monitor
przyókowy okrelajcy parametry tego,

wanie, gromadzenie oraz przetwarzanie
informacji. Dlatego korzysta z dostpnych
udogodnie, ale najwaniejsze decyzje
nadal podejmuje sam i bierze za nie odpowiedzialno .

Niezbdny zapis
Przez wiele lat prof. Grzanka zajmowa
si badaniami dotyczcymi laryngologii
oraz audiologii. Wci pracuje nad rozwojem i doskonaleniem technik diagnostycznych, a take metod pozyskiwania informacji zwizanych z narzdami suchu i mowy
oraz ich stanem. Dziki temu moliwe jest
opracowywanie wskaza i sposobów leczenia.
Zespó profesora uczestniczy w tworzeniu zaplecza technicznego do powszechnych bada przesiewowych suchu u noworodków. By to program krajowy realizowany wspólnie z Jurkiem Owsiakiem
i Wielk Orkiestr witecznej Pomocy, w
ramach którego ponad 450 oddziaów neonatologicznych zostao wyposaonych w
urzdzenia umoliwiajce przeprowadzanie testów. Okazuje si, e plastyczno
mózgu jest szczególnie dua w pierwszych miesicach po urodzeniu. Mona go
porówna do czystej tablicy, na której s
zapisane tylko wybrane informacje. To one
ka nam, na przykad, paka w momencie dyskomfortu. Pewne nawyki czy te reakcje s nam po prostu dane. Wielu innych
czynnoci musimy si nauczy . Jedn z
nich jest mowa ludzka – cecha specy czna
czowieka, cho nie przekazujemy jej w genach. Uczymy si rozpoznawa dwiki i

komunikowa za pomoc sów. Ten proces
ksztatuje si i jest zapisywany w mózgu.
Doskonale wiadomo, e dzieci, które rodz
si guche, eby nauczyy si mówi , musz mie przywrócony such w cigu pierwszych trzech miesicy ycia. Jeli nastpi
to póniej, bdzie im zdecydowanie trudniej, poniewa orodki odpowiedzialne za
mow zostan wykorzystane przez mózg
do innych funkcji. Dlatego powsta program
bada suchu u noworodków. Wane jest,
eby niedosuch wykrywa jak najwczeniej.
Funkcjonalno mózgu jest zmienna.
Przytoczony przykad potwierdza t tez.
Neurony s w miar uniwersalnymi komputerami. Jeli nie zostan wykorzystane
w przypisanym im celu, mog wzbogaca
inne orodki. Dlatego czsto zdarza si, e
osoby niewidome od urodzenia maj zdecydowanie lepiej rozwinity orodek suchu, dotyku, wchu czy te smaku.

Zajrze w gb mózgu
Zadaniem znacznie trudniejszym od diagnostyki jest konstruowanie przyrzdów
oddziaujcych na czowieka. Ci, którzy si
tym zajmuj, tworz jedno z wielu ogniw
acucha przetwarzania informacji pochodzcej od czowieka i skierowanej do niego
z powrotem. Pod okiem prof. Grzanki modzi ludzie ze Studenckiego Koa Naukowego Cybernetyki zaprojektowali i zbudowali stymulator limaka ucha. Stosuje si
go u osób cierpicych z powodu szumów
usznych. W ten sposób studenci pokazali,
jak moe wyglda interakcja z czowiekiem skierowana w jego stron.

Od ponad roku grupa z SKNC prowadzi
nowatorskie badania, których celem jest
skonstruowanie urzdzenia pozwalajcego
pozyska informacje od czowieka poprzez
„odgadywanie jego myli”. Moe ono zosta wykorzystane do sterowania sprztem
komputerowym wspomagajcym codzienne ycie gównie osób chorych i potrzebujcych tego typu aparatury. Studenci maj
take ambitne plany, aby doprowadzi do
zamknicia ptli sprzenia zwrotnego i
jeszcze bardziej uatwi interakcj ludzi z
maszynami.
– Upraszczajc – mona powiedzie, e
naszym zamiarem jest stworzenie urzdzenia, które w sposób inny ni wszystkie znane do tej pory bdzie umoliwiao
sterowanie rónego rodzaju urzdzeniami
poprzez przekazywanie im polece i informacji. Nie ma mowy o bezporednim „czytaniu w mylach” czy te „manipulacji przez
kabel”. Urzdzenie z zaoenia ma pomóc
w rozwoju czowieka i realizacji marze –
jestem przekonany, e cywilizacja jest ju
gotowa na kolejn kropl w morzu informacyjnej rewolucji i cho zmiany nie bd widoczne z dnia na dzie, otworz wszystkim
oczy na wiele spraw istotnych dla naszego
ycia – wyjania Tomasz Cedro, gówny
konstruktor i koordynator projektu.
Jest to niezwykle skomplikowane i nowatorskie przedsiwzicie. Prof. Grzanka cieszy si, e studenci chc bada potencjay
mózgowe, sign bezporednio do tego,
co dzieje si w mózgu i rozwika proces
mylenia. Czy to si uda? Szanse s coraz wiksze. W Polsce realizuje si wiele
projektów polegajcych na przekazywaniu
informacji na podstawie rejestracji obrazu i
analizy gestów. Na Politechnice Warszawskiej
profesor prowadzi ju
tego typu badania. Analizowa obrazy wideo,
na których zarejestrowano ekspresj twarzy
osób z wycit krtani.
Na tej podstawie stara
si odczyta , co chciay powiedzie . Wykorzystujc obraz mona
byo atwiej i dokadniej
rozpozna intencje, a
dziki temu równie
myli badanych osób. A
to ju pierwszy krok do
syntezy mowy oraz zapisywania przez komputer przekazywanych
myli.

– Jest to take – dodaje prof. Grzanka –
pewnego rodzaju interfejs pomidzy czowiekiem i jego intencjami a komputerem,
przydatny dla osób z ograniczonymi moliwociami komunikacyjnymi.
W rzeczywistoci tego typu rozwizania
s stosowane od dawna, cho w znacznie prostszej formie. Rejestracja potencjaów mózgowych staa si popularna w
latach 40. ubiegego wieku. Od wielu lat
uywa si do tego komputerów, jednak

Prof. Antoni Grzanka od wielu lat zajmuje si
badaniami zwizanymi z laryngologi i audiologi. Rozwija metody diagnostyczne i zajmuje si konstruowaniem przyrzdów oddziaujcych na czowieka. To ju o wiele trudniejsze,
ale niezwykle fascynujce zadanie.
teraz, dziki ogromnemu rozwojowi technologicznemu, przekroczylimy pewien
próg ich mocy obliczeniowej. Dziki temu
pojawia si realna szansa na stworzenie
systemów interaktywnych, które pozwol
nie tylko wydoby informacje, ale równie
na bieco je przetworzy i przekaza
z powrotem do mózgu. W diagnostyce
medycznej, neurologii oraz pokrewnych
dziaach medycyny sygna encefalograficzny jest stosowany powszechnie i to od
dawna. Jednak przez wiele lat komputery
nie byy w stanie opracowywa dostarczanych im danych. Teraz zbliamy si
do takiego momentu, e zarejestrowany
sygna bdzie od razu przetworzony – jak
po naciniciu klawisza. To pozwoli na
przeprowadzanie prób, podczas których
czowiek za pomoc myli bdzie próbowa wywoa rónego rodzaju reakcje
zachodzce w systemie komputerowym.
Wanie do tego d modzi naukowcy
ze Studenckiego Koa Naukowego Cybernetyki. Pracuj nad projektem Brain
Computer Interface. Chc pokaza , e
jestemy w stanie komunikowa si z
systemem nerwowym oraz e istnieje realna szansa, aby robi to dosy precyzyjnie oraz efektywnie.
A co z odgadywaniem myli? Tomasz
Cedro zapewnia, e jest to raczej widowiskowa sztuczka. Kady z nas ma inne
myli, dlatego trudno byoby porównywa je do jednego wzorca. Poza tym
mózg to niezwykle skomplikowany i delikatny organ. Manipulacja w jego wntrzu na razie nie jest moliwa. Moemy
spa spokojnie.
Tekst i rysunki: JOANNA MAJEWSKA
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Siedemdziesit lat temu
To by dzie podobny do innych. Przynajmniej w Warszawie.
Nikt jeszcze wtedy nie myla, nie przypuszcza, e nic ju
nie bdzie takie jak dawniej. To si dostrzega dopiero
z dystansu.
ybuch wojny by i jednoczenie nie by zaskoczeniem. Poniewa co
innego spodziewa si, a co
innego uwiadomi sobie, e
ju nadesza. To, co dziao si
potem, przez dugie lata okupacji, przesania czsto pami tych pierwszych dni. Dni
zaskoczenia, ale take oswajania rzeczywistoci poprzez
zaatwianie – jake w gruncie
rzeczy nieistotnych, bahych –
codziennych spraw.
Niestety – o tym, co dziao
si we wrzeniu 1939 roku
na Politechnice Warszawskiej
wiemy niewiele. Spróbujemy
jednak ze strzpów relacji i
wspomnie tych, którzy tu
wówczas byli, odtworzy –
przynajmniej czciowo – wydarzenia tych pierwszych dni.

W

Dzie jak... co dzie
(...) Pierwszego dnia wojny
dostaem telefon od prof. Lecha Niemojewskiego: „Panie
Piotrze, niech pan nie zapomina, e pojutrze idziemy do stolarni obejrze, jak wygldaj
meble zrobione dla elazowej
Woli”. Oczywicie propozycja
profesora bya dla mnie jednoznaczna: wzilimy przecie dol od Komitetu Spoecznego Odbudowy Dworku
Chopina w elazowej Woli.
Naleao si z tego wywiza
– wspomina Piotr Biegaski
pracownik Wydziau Architektury PW w ksice „Politechnika warszawska 1939–1945.
Wspomnienia pracowników
i studentów”. – Umówilimy
si na rogu Hoej i Marszakowskiej, przy czym profesor
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powiedzia: „Niech pan nie
zapomni wzi ze sob maski
gazowej.” Bya jedna jedyna
w domu, ale skoro wychodziem na miasto... Spotkalimy
si majc przy sobie owe maski gazowe. Poszlimy na ul.
Frascati. Tam bya stolarnia
Herodka, który robi meble dla
elazowej Woli. Ogldalimy
je, troch krytykowalimy. W
pewnym momencie ucia
mnie osa. Oczywicie maska
gazowa nie pomoga, stolarz
mia lepsze lekarstwo, od razu
mnie posmarowa denaturatem i w ten sposób uniknem
bólu.
Pó niej, niestety, usuchaem wezwania pk. Romana
Umiastowskiego, eby opuci Warszaw. Poszedem do
prof. Oskara Sosnowskiego,
bo Niemojewskiego akurat
nie znalazem, spytaem go,
co mam robi. Prof. Sosnowski powiedzia: „Prosz pana,
niech pan wyjedzie, poczeka
troch, potem wróci i wtedy
dalej poprowadzimy nasze
prace”. (...)

papiery w Gmachu Gównym,
aby zdawa egzamin wstpny
na Wydzia Architektury. (...)1
Nie bya jedyna, wielu maturzystów skadao papiery
na uczelnie i miao nadziej,
e rozpoczn studia. Moe z
pewnym opónieniem, ale jednak. Nikt wówczas nie sdzi,
e wojna potrwa tak dugo.
Mielimy wszak sojuszników i
bylimy silni, zwarci, gotowi.

Trudna kadencja
Prof. Józef Zawadzki by
rektorem PW w latach 1935/36
oraz 1938/39. Jego kadencja
upyna z ostatnim dniem
sierpnia. Na kolejnego rektora,
którego nominacj na to stanowisko zatwierdzi w czerwcu
prezydent RP, zosta wybrany
prof. Kazimierz Drewnowski.
Obowizki zacz peni 1
wrzenia. Od razu przystpi
do zabezpieczania gmachów,
urzdze, wyposaenia laboratoriów oraz zbiorów, by uratowa je przed zniszczeniem
lub wywiezieniem. Susznie,
bowiem po kapitulacji stolicy
Wehrmacht spldrowa do
dokadnie budynki PW. Kazimierz Drewnowski by de facto rektorem przez cay okres
okupacji. Czu si nim, skoro
zosta wybrany. Wydawa ró-

W pierwszych dniach wrzenia przebywajcy na terenie
Politechniki pracownicy zajmowali si zabezpieczeniem
wyposaenia laboratoriów, ukrywaniem cennych zbiorów i
urzdze, a take usuwaniem zniszcze powstaych wskutek
bombardowa.
Na uczelni pozornie wszystko toczyo si zwykym trybem.
Magorzata HandzelewiczWacawek wspomina:
(...) Mój kontakt z Politechnik zacz si 1 wrzenia
1939 roku, kiedy zoyam

nego rodzaju zarzdzenia,
administrowa – na ile si dao
– substancj uczelni, cho oficjalnie peni swoje obowizki
w latach 1939/40 i 1944/45.
Jego, podyktowane sytuacj,
dziaania znacznie wyprzedziy decyzje Senatu, który ze-

bra si dopiero w pocztkach
padziernika i wyoni trójosobow komisj, która miaa
zaj si zabezpieczaniem
mienia i budynków uczelni, a
take usuwaniem zniszcze,
by uczelnia moga podj normaln prac. W skad komisji
weszli: prof. Józef Zawadzki,
który pod nieobecno prof.
Stefana Straszewicza peni
funkcj prorektora, rektor Kazimierz Drewnowski i prof.
Edward Warchaowski.
W kocu sierpnia i w pierwszej dekadzie wrzenia niewielu pracowników Politechniki przebywao w Warszawie.
Powody byy ogólnie trzy. Urlopy, co oczywiste, mobilizacja
oraz rozpoczta w pierwszych
dniach wrzenia ewakuacja
ludnoci stolicy. Jednak wszyscy ci, którzy pozostali – od
czonków Senatu po pracowników obsugi – zorganizowali si w pierwszych dniach
oblenia stolicy pod kierownictwem rektora Kazimierza
Drewnowskiego w (...) druyny pracy, których zadaniem
byo przeniesienie najcenniejszego dobytku naukowego do
najgbiej pooonych schronów, piwnic, zakopywanie w
gbokich doach w ogrodzie
odczynników
chemicznych,
a co najwaniejsze – stae
pogotowie przeciwpoarowe.
Dziki temu pogotowiu zapobieono skutecznie wielu
poarom wznieconym przez
bomby zapalajce. (...)2
(...) W czasie oblenia
Warszawy przez Niemców
peniem sta sub na Politechnice, jako czonek Stray
Obywatelskiej, opiekujc si
gmachem Technologii Chemicznej, poniewa do wybuchu wojny byem pracownikiem Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa (...)3 – wspomina Ludwik Szwendowski.
Nie udao si jednak zapobiec zniszczeniu czci gmachów – na przykad Mechaniki – oraz spaleniu Krelarni. We wrzeniu 1939 roku
bomba trafia w rodkow
cz Gmachu Chemii, gdzie

mieci si Zakad Chemii Organicznej. Zosta cakowicie
zniszczony, a niektóre fragmenty budynku wypalone.
Dziki akcji pracowników, a
zwaszcza prof. Józefa Zawadzkiego, udao si ochroni najcenniejsze przyrzdy i
odczynniki, a potem pokry
dachem wypalon cz budynku. Dziki temu jesieni
roku nastpnego ruszyo
na wydziale tajne nauczanie. Resztki mienia, nieliczni
obecni na wydziale pracownicy znieli do piwnic. Cz
odczynników zostaa zakopana na terenie uczelni.

Pierwsze ofiary
W czasie zabezpieczania
zbiorów Zakadu Architektury Polskiej i Historii Sztuki, w
pierwszych dniach wrzenia,
zgin jego kierownik, prof.
Oskar Sosnowski.

(...) We wrzeniu 1939 roku
sytuacja w domu mojego ojca
Tadeusza Wojny, profesora Politechniki Warszawskiej
bya nastpujca: mój brat
Jerzy, który w 1939 roku zda
egzamin na Wydzia Elektryczny PW i na rok poszed
do wojska, koczy podchorówk, modszy brat Andrzej by jeszcze w szkole, a
ja byam na studiach i wanie
wyszam za m. Wybuch
wojny spowodowa, e Jurek
nie zosta zwolniony z wojska,
musia te i do wojska i mój
m. Przeniosam si wic do
rodziców i od pocztku wojny
byam razem z nimi i modszym bratem – wspomina Halina Kczkowska. – Chyba
10 wrzenia teren Politechniki zajy oddziay Wojska
Polskiego. Poniewa nasze
mieszkanie znajdowao si na
tym terenie, kazano nam je
opuci. (...)4

TEMAT MIESI¥CA
W dniach wrzeniowej próby
pracownicy Politechniki Warszawskiej
stanli na wysokoci zadania.
W owym okresie wiele rodzin profesorów uczelni opucio teren Politechniki, cz
z nich zamieszkaa w paacu
Staszica, siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, dzisiaj Polskiej Akademii Nauk, do czasu, gdy mogli
powróci do swoich mieszka
lub przenie si, z uwagi na
zniszczenia czci niektórych gmachów, gdzie indziej.
Wspomina o tym Jerzy Trechciski:
(...) W 1939 roku miaem 18
lat. We wrzeniu tego roku
bylimy w majtku pod Radomiem. Stamtd 6 wrzenia rano
przyjechalimy do Warszawy i ju nastpnego
dnia nastpia ewakuacja z Politechniki,
bo wojska niemieckie
podchodziy do Warszawy od strony zachodniej. Spodziewano si walk na linii ul.
Grójeckiej i dowództwo
wojsk bronicych Warszawy zdecydowao,
e z Politechniki mamy
si ewakuowa. W tej
sytuacji przenielimy
si na tydzie, na tuaczk do paacu Staszica. (...) Po tygodniu
pozwolono nam wróci
do wasnego mieszkania, ale tu okazao si,
e na stole w pokoju
jadalnym ley odamek granatu. Wobec
tego schronilimy si
w bardziej spokojnym
miejscu w Warszawie,
w okolicy placu Zbawiciela. (...)5
Wró my do relacji
Haliny
Kczkowskiej:
(...) Wszyscy czworo
zapakowalimy

plecaki i poszlimy do sióstr
Urszulanek na Powile, gdzie
w klasztorze bya moja ciotka. Stamtd na wezwanie pk.
Umiastowskiego wywdrowa z Warszawy z harcerzami
Andrzej. Jurek zosta przydzielony do obrony Warszawy.
Na pocztku naszego pobytu
u sióstr zatelefonowa, e bra
udzia w potyczce, czog jego
si zapali, jest poparzony,
ale nadal bierze udzia w walce. Zatelefonowa jeszcze 17

Na rok akademicki 1939/40
Wydzia Elektryczny zaplanowa
swoj rozbudow. Miay powsta
nowe laboratoria i zwikszona
miaa zosta liczba katedr.
wrzenia. By bardzo podniecony. Rozmawia z rodzicami i
mówi, e wszystko jest w porzdku. Mnie jednak powiedzia co wrcz przeciwnego,
e sprawa jest ju przegrana i
nie s prawdziwe wiadomoci,
e gen. Wadysaw Bortnowski idzie Warszawie na odsiecz. Opowiedzia mi jeszcze
przez telefon bardzo dziwn
histori. Ile razy by u swojej
dziewczyny, tyle razy o jedenastej stawa u niej zegar. W
nocy przechodzi przez jedenast, a w dzie stawa.
Nastpnego dnia pomagaam siostrom w kuchni przy
rozdzielaniu koskiego misa.
O jedenastej, tknita jakim
przeczuciem, zostawiam robot i poszam do rodziców. Siedzielimy ogarnici dziwnym
niepokojem, mimo, e Jurek
poprzedniego dnia nam powiedzia, e na adn potyczk nie
jedzie. Po poudniu zadzwoni
jego dowódca z wiadomoci,
e Jurek zgin w zasadzce o
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godzinie jedenastej. Dowodzi
kolumn czogów, które szy
do ataku przez ul. Wolsk, koo
fabryki „Dobrocin”, stamtd pady strzay. Wacicielem fabry-

ki by Niemiec i stamtd z dzia
przeciwpancernych strzelano
do polskich onierzy, Jurek
tra ony pociskiem w pier zgin na miejscu. (...)4

Prof. ROMAN TRECHCI SKI (1882–1944) ukoczy Instytut
Elektrotechniczny w Petersburgu ze zotym medalem. W latach
1908–1912 pracowa w Towarzystwie Elektrotechnicznym M. M.
Podobiedów jako kierownik biura technicznego i zarzdzajcy
elektrowni. Zainteresoway go w owym czasie zagadnienia cznoci telefonicznej. Nieprzypadkowo wic zacz pracowa w
Rosyjskim Towarzystwie L. M. Ericsson, a w roku 1916 zosta dyrektorem fabryki telefonów w Moskwie. Opracowa w tym okresie
projekty central telefonicznych i elektrycznych, linii dalekosinych oraz technologii ich produkcji.
Do Polski powróci w roku 1918 i zosta dyrektorem warszawskiej fabryki elektrotechnicznej. Po 6 latach ponownie nawiza
cis wspóprace z rm Ericsson i zosta jej konsultantem.
Pracowa gównie w biurze rozwojowym tej rmy w Sztokholmie.
Od roku 1931 by konsultantem pastwowych zakadów tele– i radiotechnicznych w Warszawie. Zajmowa si m.in. automatyzacj
polskich sieci telefonicznych.
Niezalenie od pracy zawodowej, od roku 1920 by na stae zwizany z Politechnika Warszawsk. Pocztkowo prowadzi wykady
zlecone z zakresu techniki prdów sabych na Wydziale Budowy
Maszyn i Elektrotechniki. W roku 1924 uzyska nominacj na profesora nadzwyczajnego i obj kierownictwo nowo utworzonej
Katedry Prdów Sabych na Wydziale Elektrycznym. Wykada
podstawy teletechniki, telefoni, telegra  i sygnalizacj nie tylko
na swoim wydziale, ale take na Inynierii Ldowej. W roku 1929
zosta mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 1925–1928
by dziekanem wydziau Elektrycznego.
Zorganizowa na wysokim poziomie laboratorium techniczne,
przeprowadza w nim dowiadczenia, które byy podstaw wielu
jego wynalazków i udoskonale w dziedzinie telefonii.
Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. 7 podrczników, 25 patentów zakupionych przez kraje zarówno europejskie, jak i Stany
Zjednoczone.
Od roku 1928 by czonkiem rady teletechnicznej przy ministrze
poczt i telegrafów, ekspertem z dziedziny teletechniki.
Podczas oblenia Warszawy wraz z in. Stanisawem Ryko
zmontowa rezerwow radiostacj nadawcz Polskiego Radia,
która dziaaa na terenie Politechniki.
W pocztkowym okresie okupacji administrowa Gmachem
Elektrotechnicznym na uczelni. Od maja 1940 roku do kwietnia
1942 roku kierowa zakadem Badawczym Prdów Sabych, jednym z 10 uruchomionych na terenie uczelni. Jednoczenie, w tym
samym czasie by dyrektorem Pastwowej Szkoy Elektrycznej
w Warszawie – majcej status szkoy zawodowej. Nastpnie –
wykadowc w Pastwowej Wyszej Szkole Technicznej, któr
– za zezwoleniem Niemców – uruchomiono w budynkach Politechniki.
Dziaa w konspiracji. By czonkiem komisji naukowo–technicznej dziaajcej przy Dowództwie Wojsk cznoci AK. Opracowa m.in. wytyczne dla konstruktorów i producentów sprztu
radiotechnicznego dla armii podziemnej. Zaangaowa si w prace orodka produkcyjnego – montowano w nim odbiorniki typu
OBA. Jeden z nich zosta uruchomiony w zakadzie zyki PWST i
kierowany by przez jego modszego syna, take Romana.
Podczas Powstania Warszawskiego zamontowa radiostacj
nadawcz, która umoliwiaa czno z powstacami w innych
rejonach miasta. 19 wrzenia, podczas zajmowania PW przez
Niemców, zosta rozstrzelany przed swoim domem przy ul. Koszykowej 75. Po wojnie i wielomiesicznych poszukiwaniach –
pocztkowo zosta uznany za zaginionego – jego ciao ekshumowano i pochowano na Cmentarzu Powzkowskim.

Andrzej Wojno poleg podczas Powstania Warszawskiego, walczy wraz z onierzami
3. Batalionu Pancernego „Golski”. Zgin przy Gmachu Kotowni podczas niemieckiego
szturmu na Politechnik.

Uwaga! Uwaga!
Nadchodzi!
Ogaszam alarm dla miasta
Warszawy! Takie komunikaty
pojawiay si codziennie, a
nawet kilka razy dziennie na
falach radiowych. Oprócz tego
przemówienia Stefana Starzyskiego, który spokojnym,
stonowanym gosem przemawia do mieszkaców stolicy.
Przypomnijmy pokrótce, jak
przedstawiaa si sytuacja w
pierwszych dniach wojny.
1 wrzenia o godzinie 6 rano
odezway si syreny stacji Filtrów przy placu Starynkiewicza, doczyy do nich syreny
fabryczne. W chwil potem
spady pierwsze bomby.
3 wrzenia gen. Tadeusz
Kasprzycki powierzy gen.
Walerianowi Czumie zorganizowanie obrony stolicy

przed
przemieszczajcym
si w jej kierunku niemieckim korpusem pancernym.
Zacza si take formowa
obrona cywilna. Tego samego dnia pk. Umiastowski
zaapelowa, aby wszyscy
zdolni do noszenia broni
mczyni ewakuowali si ze
stolicy na wschód. Premier
Felicjan Sawoj-Skadkowski poinformowa, e wobec
zagroenia ze strony wroga
rzd opuszcza stolic. Równolegle rozpocza si ewakuacja wszystkich urzdów
centralnych. Miasto opucio
wielu urzdników wraz z rodzinami. Jednoczenie do
miasta przybywali ludzie z
terenów objtych walkami,
ranni, onierze z rozbitych
oddziaów.
Do akcji wkroczy prezydent
miasta Stefan Starzyski.
Odmówi ewakuacji, odda
si do dyspozycji dowództwa
obrony miasta i zosta cywilnym komisarzem. Zaapelowa
do warszawiaków o pozostanie w miecie i przygotowanie
si do obrony. Radio byo dla
niego istotnym cznikiem z
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W dniach wrzeniowej próby
pracownicy Politechniki Warszawskiej
stanli na wysokoci zadania.

mieszkacami stolicy. Zwraca si do nich codziennie.
Wszystkie jego apele, proby o pomoc spotykay si z
natychmiastowym odzewem.
Prosi, aby otwarto zamknite
po pierwszych bombardowaniach sklepy i sprzedawano
ywno bez zawyania cen.
Apelowa, by dyurowa podczas nalotów i w miar moliwoci gasi poary.
Nie mia atwego zadania: 8
wrzenia – mimo e powstaa
majca broni stolicy Armia
Warszawa – walki z Wermachtem toczyy si ju na Ochocie
i Woli.
Kiedy 12 wrzenia Starzyski zaapelowa, by zgosio si
600 ochotników do kopania
rowów i schronów przeciwlotniczych, przybyo 6 tysicy ludzi. Jego wezwanie do oddawania wojsku wszelkiej broni
i lornetek take spotkao si z
natychmiastow reakcj. Starzyski by duchem obrony
stolicy, jego spokojny gos dodawa nadziei i otuchy. Jego
ostatnie przemówienie nadano 23 wrzenia, potem – w
wyniku nalotu dywanowego –

zniszczona zostaa elektrownia i radio zamilko. Warszawa
skapitulowaa 28 wrzenia.
Starzyski
aresztowany
zosta przez Niemców 26 padziernika i pocztkowo wiziony by na Pawiaku. Zgin
prawdopodobnie – wci nie
ma co do tego pewnoci – 17
padziernika w Dachau.
Ten radiowy epizod z oblenia Warszawy przywoujemy
nieprzypadkowo, bowiem fakt,
e przemówienia prezydenta
byy syszane przez mieszkaców stolicy i jej okolic, ma
cisy zwizek z Politechnik
Warszawsk.

Politechniczne Radio
Warszawa
Jedna z katedr Politechniki
nie przerwaa pracy w czasie
oblenie miasta. To Katedra
Radiotechniki,
usytuowana
wówczas na Wydziale Elektrycznym, kierowana przez
prof. Janusza Groszkowskiego. Dlaczego wanie ta?
Odwoajmy si do relacji
Witolda Deptuy, wówczas
pracownika tego wydziau:

(...) Rok 1939 zasta mnie
na politechnice. Przygotowania do wojny spowodoway, e
zostaem zmobilizowany do
wojska i wcielony do 1 dywizjonu pocigów pancernych
w Legionowie. Stamtd skierowano mnie do 3 batalionu
pancernego na Wol. Po kilku dniach przeniesiono mnie
z powrotem do politechniki.
Otrzymaem zadanie uruchomienia duej baterii akumulatorów oraz utrzymania w
cigym ruchu przetwornicy i
gotowoci do pracy turbiny.
Miaa ona zasila w energie
elektryczn m.in. szpital wojskowy na ul. 6 Sierpnia i kanay wentylacyjne zmienione
na schrony. (...)6
Dodajmy, e we kanaach
wentylacyjnych Witold Deptua zbudowa schowki, w
których przechowywana bya
midzy innymi bro, która bardzo si potem przydaa w czasie Powstania Warszawskiego
obrocom Politechniki z 3. Batalionu Pancernego „Golski”.

Stefan Starzyski, ówczesny
prezydent miasta, zwraca si
do mieszkaców niemal do
koca oblenia Warszawy,
do czasu wyczerpania akumulatorów.
(...) Mój ojciec (Roman
Trechciski – przyp. red.)
praktycznie bez przerwy znajdowa si na terenie Politechniki, gdy wspódziaa przy
uruchomieniu radiostacji, która dziaaa w drugiej poowie
wrzenia 1939 r. (...)7 – wspomina Jerzy Trechciski.

TUR IVa 137
(...) W Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej stoi dwumetrowa szafa
metalowa z drucian obudow, w której znajduje si
wzmacniacz mocy klasy C.
Na obudowie wymalowano
znak inwentarzowy TUR IVa
137. Szafa dotd suy studentom elektronikom, którzy
nawet nie domylaj si, jaki
kawa historii reprezentuje

Dziki uruchomieniu na Politechnice Warszawskiej, w pierwszych dniach wrzenia, zastpczego nadajnika Polskiego Radia,
Stefan Starzyski niemal do ostatnich dni oblenia stolicy móg
przemawia do warszawiaków. Nadawano take ostrzeenia
przed bombardowaniem.
Natomiast akumulatory i
przetwornica miay zasila
radiostacj, któr uruchomili
prof. Roman Trechciski i
ówczesny adiunkt, po wojnie
profesor PW, in. Stanisaw
Ryko.
Miaa ona by zastpcza, w
stosunku do dziaajcej w Forcie Mokotowskim radiostacji
Polskiego Radia. Bya ostatni
radiostacj nadawcz oblonej Warszawy. To dziki niej

ten sprzt. Dzieje tej szafy zna dobrze prof. dr in.
Stanisaw Ryko, bo w jego
yciu odegraa wielk rol,
cho profesor – jak przystao
na kontynuatora najlepszych
tradycji nauki — jest skromny
i niechtnie mówi o wasnych
czynach (...) – pisa Maciej
J. Kwiatkowski w ksice
„To ju historia” wydanej nakadem Wydawnictw Radia i
Telewizji w roku 1975.
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Prof. STANIS AW RYKO (1910–1974). W roku 1927 rozpocz studia na wWydziale Elektrycznym PW. Ukoczy je z dyplomem inyniera sekcji prdów sabych (tak wówczas nazywano teletechnik i radiotechnik – przyp. red.) w roku 1934. Pod koniec studiów, jako wyjtkowo zdolny student, zosta zatrudniony na stanowisku asystenta prof.
Janusza Groszkowskiego w Katedrze Radiotechniki. Prowadzono w
niej wówczas prace zwizane z obronnoci kraju, a cilej z wykorzystaniem fal ultrakrótkich. Ryko zajmowa si badaniami nad generacj tych fal i jednoczenie pracowa w Pastwowym Instytucie Telekomunikacji, którego dyrektorem by prof. Groszkowski. Wspópraca
z nim bya dla Ryki niezwykle owocna: opracowa m.in. konstrukcje
pierwszego w wiecie magnetronu z katod tlenkow i magnetronu
metalowego z wewntrznym obwodem rezonansowym, które stay si
potem podstaw budowy radarów alianckich.
Niezalenie od tego Ryko, dla prób cznoci na falach decymetrowych, umieci w roku 1933 w Centralnym Instytucie Wychowania
Fizycznego na Bielanach oraz Laboratorium Teletechnicznym na Pradze odpowiednie anteny. Przyczyni si take do budowy linii radiowej
na fali 50 cm – Gdynia–Hel.
Po wybuchu wojny nie opuci Uczelni i na zlecenie szefa propagandy przy Dowództwie Obrony Warszawy, pk. Wacawa Lipiskiego
uruchomi – wraz z prof. Trechciskim – na terenie Politechniki rezerwowy nadajnik radiostacji Warszawa II pracujcej w Forcie Mokotowskim midzy liniami walczcych wojsk. Pod ich kierunkiem dziaaa
niezawodnie, a do zniszczenia elektrowni 23 wrzenia 1939 roku.
Nadajnik ten wczeniej by na wyposaeniu dydaktycznym Zakadu
Radiotechniki. Jego moc – 1,5 kW – w zupenoci wystarczaa, aby
suchacze w Warszawie i okolicach nawet nie zauwaali, kiedy – ze
wzgldu na uszkodzenia kabli czy te zagroenie ze strony nacierajcych Niemców – milka radiostacja Warszawa II mieszczca si w
Forcie Mokotowskim, a jej rol przejmowaa radiostacja na terenie
Politechniki.
W pierwszych miesicach wojny prof. Ryko bra udzia w odbudowie gmachów PW, a take Pastwowego Instytutu Telekomunikacji.
Po wojnie zosta kierownikiem Zakadu Urzdze Radiotechnicznych w Katedrze Radiotechniki uruchomionej przez prof. Groszkowskiego. Jednoczenie by kierownikiem zakadu nadajników w
Pastwowym Instytucie Telekomunikacji, wspópracowa z Polskim
Radiem. W roku 1948 obroni doktorat, w roku 1954 zosta profesorem
nadzwyczajnym, a w roku 1962 – zwyczajnym.
Mia istotny udzia w zorganizowaniu Wydziau cznoci (obecnie
EiTI) utworzonego z czci katedr Wydziau Elektrycznego. Zosta
kierownikiem Katedry Urzdze Radiotechnicznych, potem przemianowanej na radiotechnicznych i telewizyjnych. By nie tylko prodziekanem, ale take w latach 1954–1955 dziekanem tego wydziau, a w
latach 1966–1969 prorektorem PW. Od roku 1970, a do mierci, kierowa Instytutem Radioelektroniki, jako jego pierwszy dyrektor.
Przyczyni si wydatnie do budowy gmachu Elektroniki, któremu
nadano potem imi prof. Groszkowskiego, jego mentora.
Prof. Ryko – jako promotor prac doktorskich, a take opiekun habilitantów – dy do tego, aby ich prace byy cile zwizane z potrzebami
gospodarki i miay mniej teoretyczny, a bardziej praktyczny charakter.
Wypromowa 17 doktorów, z których wielu zostao profesorami.
Wykada nie tylko na PW, ale take w Wojskowej Akademii Technicznej.
Jego dorobek naukowy obejmuje przeszo 70 pozycji, w tym 7 ksiek. Pisa take artykuy popularnonaukowe.
Po roku 1967 zajmowa si zagadnieniami radiokomunikacji z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi.
Te informacje dzisiaj s
ju nieaktualne, bowiem owa
„szafa” w roku 1999 zmienia
miejsce pobytu. Ale o tym póniej. Wró my do relacji Macieja Kwiatkowskiego:
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(...) Jest rok 1927. W wyniku
ogoszonego przetargu dziaajce na zasadzie subkoncesji
Radio Poznaskie sprowadzio i zmontowao 1,5-kilowatowy nadajnik produkcji

amerykaskiej firmy Western
Electric Co. Stacja pracowaa
nienagannie a do 26 lutego
1934 r., kiedy to radiostacja
poznaska, przejta po wyganiciu subkoncesji przez Polskie Radio, otrzymaa nowy
16 kW nadajnik produkcji Marconi Wireless Co. Dawn stacj Polskie Radio przekazao
Politechnice Warszawskiej dla
celów szkoleniowych. Stacj
zmontowano w parterowej
sali gmachu radiotechniki, a
jej anten rozwieszono midzy budynkami Politechniki.
Stacja suya studentom a
do wojny. Opiekowa si ni
adiunkt in. Stanisaw Ryko oraz jeden z pracowników
Pastwowego Instytutu Telekomunikacyjnego.
Gdy noc z 6 na 7 wrzenia
na apel pk. Umiastowskiego liczni ludzie opuszczali
Warszaw, in. Ryko przebywa w PIT na Pradze w
gronie pracowników. Czekali
na decyzj wyszych wadz,
co zrobi z cenn aparatur,
dokumentacj itp. O 6 rano
nastpnego dnia zadzwoni
telefon. Kto wzywa do aparatu kpt. in. Mariana Suskiego, wojskowego pracownika
PIT, nakazujc mu uruchomienie radiostacji Polskiego
Radia. Suski z ochotnikami:
St. Ryk, M. Pawowem i W.
Fijakowskim pojechali samochodem na Zieln do rozgoni. Bya zamknita, cho
wewntrz palio si wiato.
Na dobijanie si nikt nie odpowiada. Stukli wic szyb
nad drzwiami i w ten sposób
udao im si dosta do budynku i otworzy drzwi od
rodka. Wntrze wiadczyo o
gwatownej ucieczce: niead,
zapalone wiato, a na domiar wszystkiego kby dymu
snujcego si po holu i spywajcego z górnych pomieszcze. Wkrótce odkryto ródo
tego dymu: w ciemnej amplifikatorni, w krgu wypalonej
podogi arzy si, rozpalony
do czerwonoci, elektryczny
czajnik, który kto zapomnia
wyczy. Przy pomocy kil-

ku techników warszawskich i
ewakuowanych radiowców z
rozgoni poznaskiej, ódzkiej i toruskiej udao si uruchomi radiostacj Warszawa
II.
W kilka dni pó niej, gdy
Niemcy po raz pierwszy dostroili si z dywersyjnym programem na fal Warszawy
II, in. Ryko przystpi do
przystosowania starej poznaskiej radiostacji na Politechnice, jako radiostacji
awaryjnej. Przy wspópracy
inyniera Polskiego Radia,
Wacawa Kowalskiego, z
Zielnej doprowadzono cze
modulacyjne. Wykorzystano
przy tym ow anten rozpit
midzy gmachami Politechniki. Zapewniono zasilanie z
sieci miejskiej oraz awaryjne
z Politechniki (przetwornica w
pracowni prof. R. Trechciskiego). Stacj opiekowali
si inynierowie St. Ryko i
M. Pawow oraz trzej oddelegowani technicy Polskiego
Radia z dowiadczonym starszym technikiem, Stanisawem Winiewskim na czele,
który zaczyna dziaalno
zawodow jeszcze w próbnej
stacji PTR.

Odtd radiostacja Warszawy II w Forcie Mokotowskim
otrzymaa, jako zabezpieczenie, drugi nadajnik. Gdy radiostacj na Mokotowie trzeba
byo wyczy ze wzgldu na
konserwacj lub gdy Niemcom udao si trafi w maszt
antenowy i poszarpa anten — natychmiast wczaa
si stacja na Politechnice.
Radiosuchacze stolicy nie
dostrzegali adnej rónicy w
odbiorze, natomiast suchajcy Warszawy na terenie caej
Polski nie mogli si nadziwi
tym nagym rónicom w mocy
stacji. A do ostatniej chwili,
poza pracownikami technicznymi Polskiego Radia i obsad radiostacji na Politechnice,
nikt nie orientowa si, e w
Warszawie dziaaj dwie, a
nie jedna, radiostacje Polskiego Radia.
23 wrzenia, wskutek zbombardowania elektrowni, zamilka radiostacja redniofalowa
na Forcie Mokotowskim. Zamilka równie radiostacja na
Politechnice. Wyczerpay si
take moliwoci zasilania
stacji z przetwornicy prof. R.
Trechciskiego. In. Ryko
w czasie silnego ostrzau ar-

tyleryjskiego poczonego z
bombardowaniem lotniczym
przez kilka godzin przedziera
si z Politechniki na Zieln.
Nie byo ju adnych instrukcji dla zamilkej radiostacji.
Stary, wysuony nadajnik,
zakupiony przed laty spoecznym wysikiem mieszkaców
Wielkopolski, by przeciwstawi si niemieckiej ofensywie
w eterze nad polsk ziemi,
tym piknym akordem — w
walczcej z najazdem hitlerowskim stolicy — zakoczy
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przez pewien czas by przechowywany w podziemiach
pod Gmachem Gównym. A
potem?
– Po roku 1945 urzdzenie
znalazo si w rkach stu-

Po kapitulacji Warszawy, staraniem on prof. Romana
Trechciskiego i prof. Ludwika Szperla, zorganizowano kuchni. Pocztkowo tylko dla mieszkaców Politechniki, a pó niej
take dla innych pracowników.
swoj sub w polskiej radiofonii. (...)

Od plomb do Muzeum
Wysuony i zasuony nadajnik przetrwa wojn. Czy
przez cay czas sta niewinnie
w kcie na Wydziale? Raczej
nie. Z nie sprawdzonych,
ale – wydaje si – prawdopodobnych relacji wynika, e

denckiego koa naukowego.
Entuzjaci
krótkofalarstwa
przebudowali ukad nadajnika
do celów dydaktycznych oraz
do pracy amatorskiej – mówi
prof. Jan Ebert, inicjator
przekazania nadajnika do Muzeum Politechniki. – Niestety,
odpowiednie wadze nie tylko
nie udzieliy zgody na uruchomienie, ale poleciy usun
lampy nadawcze, aby emisja

staa si niemoliwa. Dopiero
w roku 1956 mona byo zedrze plomby z pieczciami,
które uprzednio naklejono
na gniazdach lampowych, co
miao zapewni szczelno
elaznej kurtyny.
Obecny stan urzdzenia jest
wynikiem kolejnego przystosowania dla celów dydaktycznych, dokonanego w Katedrze
Urzdze Radiotechnicznych,
kierowanej przez prof. Stanisawa Ryko. Wikszo czci uytych do tej przebudowy
pochodzia z tzw. demobilu.
Byy to elementy amerykaskiej produkcji dostarczane
po wojnie do Polski w ramach
pomocy UNRA.
Postp techniczny sprawi,
e zasuone urzdzenie nie
mogo ju duej spenia roli
dydaktycznej. Grozi mu demonta. Szczliwie znalazo
miejsce w Muzeum Politechniki, gdzie teraz mona ów
obiekt obejrze.
Dodajmy, e dziki inicjatywie prof. Jana Eberta. Jest
dzi cennym, niemym – cho
to nadajnik – wiadkiem historii wrzenia 1939 roku.
JOANNA KOSMALSKA
Fot. Joanna Majewska,
Micha Leniewski
1, 3, 4, 5, 6, 7 – „Politechnika Warszawska 1939–1945. Wspomnienia
pracowników i studentów”. Pracownia
Historyczna Biblioteki Gównej Politechniki Warszawskiej. Warszawa,
1990.
2 – Fragment przemówienia rektora prof. Edwarda Warchaowskiego na
uroczystoci wznowienia dziaalnoci
PW 13 stycznia 1946 roku. Cytat pochodzi z publikacji „Politechnika Warszawska w latach 1915–1939” z ksiki „150 lat Wyszego Szkolnictwa technicznego w Warszawie 1826–1976.
Materiay z sesji naukowej 13 14 grudnia 1976”. Wydawnictwa Politechniki
Warszawskiej. Warszawa, 1979.
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Róne poziomy sukcesu
Dookoa panuje cisza. Brakuje tlenu, a
na dodatek jest zimno. Bardzo zimno.
Poród rónego rodzaju urzdze,
gównie satelitów, na jednej z orbit
wokó Ziemi kry niewielkie pudeko.
Jest to szecian o wymiarach 10×10
cm, way kilogram i ma praktycznie
tylko jedno zadanie: z a d z i a  a 
w przestrzeni kosmicznej.
ewntrz „pudeka” znajduje si komputer pokadowy oraz systemy radiowe zasilane niewielkimi bateriami sonecznymi. Do tego dochodzi tzw. adunek uyteczny, czyli specjalny agiel.
Tak w duym skrócie wyglda wynik
wielomiesicznej pracy uczestników Studenckiego Koa Inynierii Kosmicznej,
dziaajcego w Instytucie Radioelektroniki
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Satelita zbudowany przez studentów nazywa si PW Sat. Pierwsze tego typu urzdzenia powstay na jednym z kalifornijskich
uniwersytetów. Mia to by tani sposób na
to, aby pokaza studentom, jak si konstruuje satelity krce wysoko nad naszymi
gowami. Waga i wymiary s ogólnie przyjtym standardem. Chodzi o to, eby po
pierwsze zmieciy si w zasobnikach rakiety kosmicznej, a po drugie, aby zniwelowa zbyt due koszty. Wyniesienie na orbit
jednego kilograma satelity kosztuje okoo
50 tysicy euro, co w wiecie kosmicznych
technologii nie jest tak naprawd zbyt duym wydatkiem.

W

adunek dodatkowy
PW Sat znajdzie si na orbicie w drugiej
poowie 2010 roku. Zosta zakwali kowany przez Europejsk Agencj Kosmiczn
jako adunek dodatkowy rakiety VEGA.
Jest to powszechnie praktykowany sposób na wysyanie takich urzdze w Kosmos. Jeli na pokadzie zostaje wolne
miejsce, w rakiecie umieszcza si rozmaite zasobniki, w tym przypadku – z satelitami skonstruowanymi przez studentów.
Gdy rakieta znajdzie si na orbicie, gówny satelita oraz te mniejsze s wyrzucane
w przestrze kosmiczn.
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Zanim to nastpi, naley przetestowa
wszystkie ukady w warunkach zblionych
do tych panujcych w Kosmosie. I na to
znaleziono tani i praktyczny sposób. Robocza wersja satelity zostanie wyniesiona
za pomoc balonu stratosferycznego na
wysoko okoo 35 km. Panujca tam temperatura – okoo minus 50 stopni – oraz
rozrzedzone powietrze stanowi doskonay poligon dowiadczalny dla wszystkich
urzdze elektronicznych znajdujcych
si w szeciennym pudeku. Koszty, jakie
ponosi si w przypadku takiego testu, s
o wiele nisze ni zamustrowanie kilogramowego satelity na pokadzie rakiety.
Wystarczy specjalny balon i hel, którym
zostanie wypeniony. To wszystko kosztuje okoo 1000 zotych. Dziki temu mona
wykona kilka, a nawet kilkanacie takich
prób w cigu roku. Kiedy satelita osignie
waciw wysoko , mona przystpi do
testowania sprztu, przede wszystkim –
cza radiowego na duych odlegociach.
Na Ziemi jest to problem, bo przeszkadzaj w tym róne obiekty – na przykad budynki.
Satelita PW Sat, który znajdzie si na
orbicie okooziemskiej jest pierwszym tego
rodzaju przedsiwziciem Politechniki Warszawskiej. Chocia ju wczeniej studenci
brali udzia w podobnych dziaaniach. Naleaa do nich misja IS–2. Zadaniem studentów byo wykonanie kapsuy, która zostaa
wystrzelona w przestrze kosmiczn razem
z satelit. Kiedy ju si tam znalaza, zostaa sprowadzona na Ziemi za pomoc

Ma wymiary 10×10 centymetrów, way
kilogram, jest nafaszerowany elektronik oraz... posiada agiel. Na pierwszy rzut oka wyglda jak przenony
telewizor, chocia ma wicej wspólnego z radiem. A naprawd jest satelit
zbudowanym przez studentów PW.
niewyobraalnie dugiej, bo liczcej 35 kilometrów specjalnej linki. To stanowio powane wyzwanie dla uczestników, bo musiaa by ona wyjtkowo lekka i wytrzymaa.
W przeciwnym razie moga zerwa si pod
wasnym ciarem. Plan udao si zrealizowa , ale nie do koca. Nie zlokalizowano,

gdzie dokadnie spad sprowadzany w ten
niekonwencjonalny sposób na Ziemi satelita. Na pokadzie znajdowa si specjalny
nadajnik, mia jednak uruchomi si dopiero
w chwili, gdy spadnie na powierzchni naszej planety – gdzie w Kazachstanie. Na
poszukiwania wyruszya grupa studentów
objuczona sprztem elektronicznym, który
mia zlokalizowa zgub. Niestety, bezskutecznie. Wiadomo tylko, e na pewno nie
wyldowa w Kazachstanie. By moe do tej
pory ley w jakim zaktku globu, czekajc
na przypadkowe odkrycie...

Samotny aluminiowy agiel
Wracajc do PW Sat – jego twórcy ze
studenckiego koa naukowego planuj
zakoczenie prac nad egzemplarzem „kosmicznym” w grudniu 2009 roku. Bdzie
si nieco róni od satelity wyniesionego
za pomoc balonu stratosferycznego. W
urzdzeniu, które znajdzie si na pokadzie rakiety VEGA, zostan zamontowane
inne baterie soneczne. Musz wytrzyma
bardziej ekstremalne warunki, takie jak
prónia, o wiele nisza temperatura oraz
– przede wszystkim – czstki naadowane elektrycznie. Konstrukcja wewntrzna
bdzie w zasadzie taka sama. Twórcy PW
Sat przewiduj, e satelita bdzie dziaa
maksymalnie trzy miesice. Przez ten czas
nie powinien ulec uszkodzeniu na orbicie
znajdujcej si kilkaset kilometrów od Ziemi. Na takiej wysokoci promieniowanie
kosmiczne jest na tyle niskie, e wystarczy

Zanim PW Sat znajdzie si na orbicie,
jego prototyp zostanie wyniesiony na
wysoko 35 kilometrów przez balon
stratosferyczny wypeniony helem.
Tam, w warunkach zblionych do panujcych w przestrzeni kosmicznej, zostan przetestowane wszystkie ukady
elektroniczne.
proste zabezpieczenie w postaci specjalnych ekranów.
Kiedy studenckie urzdzenie znajdzie si
ju w Kosmosie, bdzie mona przystpi
do wykonania waciwych zada przewidzianych w misji. Dr Krzysztof Kurek, opiekun naukowy Studenckiego Koa Inynierii
Kosmicznej, mówi, e w przypadku takich
przedsiwzi s róne poziomy sukcesu.
Pierwszym poziomem bdzie umieszczenie
satelity na orbicie i nawizanie cznoci radiowej, aby sprawdzi , czy wszystkie urzdzenia dziaaj poprawnie. Kolejnym – rozoenie specjalnego agla pokrytego foli
aluminiow, który bdzie kierowa PW Sat.
Czy zadanie si powiodo, studenci otrzymaj informacj z amerykaskiego sytemu
dowództwa pónocnoamerykaskiej przestrzeni kosmicznej i powietrznej NORAD.
Jeli agiel rozwinie si, to orbita satelity
zacznie si zmienia . Dodatkowym potwierdzeniem tego faktu bdzie pomiar sygnau
przesunicia dopplerowskiego odbieranego
drog radiow. Nastpnym sukcesem b-

dzie uruchomienie specjalnego przekanika, który umoliwi radioamatorom czno
satelitarn.

Lot w jedn stron
Tu, niestety, trzeba wspomnie o zakoczeniu kilkumiesicznej misji PW Sat. agiel bdzie stopniowo kierowa satelit do
atmosfery ziemskiej, w której kilogramowy
szecian sponie. W tym przypadku nie ma
wyboru, poniewa z jednej strony takie s
wymogi agencji kosmicznych – kady obiekt
umieszczony na orbicie powinien dysponowa mechanizmem, który umoliwi skierowanie go w atmosfer i spalenie. Chodzi o

Kiedy satelita dotrze w przestrze
Kosmosu, zostanie uruchomiony przeka nik radiowy umoliwiajcy radioamatorom czno satelitarn. Trasa
urzdzenia bdzie monitorowana nie
tylko przez studentów, którzy je skonstruowali, ale równie przez pónocnoamerykaski system NORAD.
to, eby w przestrzeni nie przybywao kosmicznego zomu. Celem misji jest przetestowanie sprowadzania satelity z orbity za
pomoc agla. Mimo e studenci zakadaj,
e PW Sat bdzie dziaa tylko kilka miesicy, to podobne urzdzenia dziaay w przestrzeni kosmicznej nawet dwa lata, zanim

strawi je ogie. Nad takim „aglowym” sposobem pracuj równie rmy komercyjne,
bo jest to najtaszy sposób na eliminowanie
sprztu, który zakoczy swoj kosmiczn
dziaalno .
Powró my jednak bezpiecznie na Ziemi.
Kiedy studenci zakocz prace nad swoim
satelit, nie bd siedzie z zaoonymi rkami. Czeka ich wiele pracy. Musz uzyska
odpowiednie certy katy zgodnoci z wymogami Europejskiej Agencji Kosmicznej. Taki
dokument – po odpowiednich badaniach –
wyda albo Centrum Bada Kosmicznych, z
którym wspópracuj, albo inna rma.
W oczekiwaniu na certy katy, czonkowie koa bd budowa centrum kontroli
misji, które bdzie wspópracowa z naziemn stacj na bieco utrzymujc
czno z satelit. Ma ona sterowa
rozoeniem agla, trybem pracy nadajnika radiowego oraz monitorowa poszczególne parametry, takie jak napicie
i zuycie prdu, temperatur oraz poziom
naadowania baterii. Centrum znajdzie si
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych i dziki internetowi moliwe bdzie sterowanie satelit niemal z kadego
miejsca na Ziemi. Jednak najlepiej by
na miejscu, bo w przypadku jakiejkolwiek
usterki mona rcznie ustawi anten,
aby nie utraci cznoci.

Dla studentów bdzie to nie tylko
„kosmiczna przygoda” i rozwijanie naukowego hobby, ale przede wszystkim moliwo sprawdzenia w praktyce wiedzy,
jak zdobyli podczas wykadów i laboratoriów na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych PW.
Konstruktorzy PW Sat nie auj, e
ich praca dosownie pójdzie w Kosmos.
Najwiksz satysfakcj bd mieli, kiedy
wszystkie elementy zadziaaj. A to bdzie
duo jak na pierwsze tego typu przedsiwzicie, organizowane wasnymi siami w
ramach czego, co mona nazwa naukowym hobby, bez ogromnego wsparcia logistycznego.
Dr Kurek dodaje, e jest to prosty sposób,
aby studenci w praktyce mogli wykorzysta
wiedz, któr zdobywaj na wykadach i w
laboratoriach. Ich zadaniem jest skonstruowanie ukadu, który przejdzie testy wymagane dla urzdze kosmicznych, a wery kacja tej wiedzy odbdzie si w przestrzeni
ponad naszymi gowami.
Tekst i zdjcia: MICHA LE NIEWSKI
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Obecnie lampy gazowe stanowi margines owietlenia
dróg. W zasadzie zachoway si
tylko tam, gdzie mog tworzy
specjalny nastrój. Dwie najstarsze wiec na Nowym Miecie
przed kocioem Nawiedzenia
NMP w Warszawie.
Na wspóczesnych latarniach
elektrycznych instaluje si od
jednej do kilku opraw lampowych zawierajcych lampy sodowe. Zazwyczaj sterowane
s one przez automatyczne
sterowniki astronomiczne wczajce lampy o zmierzchu i
gaszce o wicie – o godzinie
zalenej od pory roku lub wczajce lampy po pogorszeniu
si warunków owietlenia naturalnego i gaszce je, kiedy
staje si dostatecznie jasno.
Urzdzenia te mog sterowa
wiksz liczb opraw lub by
elementem pojedynczej.
Nadal jeszcze funkcjonuj
lampy rtciowe o charakterystycznym zielonkawym wietle.
Mona je spotka na obrzeach miast, ale jest to bardzo
nieefektywny sprzt i powinien
zosta jak najszybciej zmienio-

pieszego, ale nie jego twarz lub
sylwetk. Kierowca widzi ciemn posta bd inne przeszkody na tle jasnej, maksymalnie
rozwietlonej jezdni. Natomiast
wiata samochodowe daj
skutek odwrotny – owietlaj
wszystkie powierzchnie pionowe, a jezdni sabo.
Maksymaln
widoczno
jezdni osiga si owietlajc j
bardzo intensywnie – z du
luminancj – dziki czemu
wiato odbite jest najmocniejsze. Chodzi o to, eby jezdnia
bya widziana jako jaskrawa.
Wzmocni ten efekt moe równa nawierzchnia wykonana z
jasnych materiaów.
– Niestety, fakt ten wród drogowców jest mao znany – mówi
dr Jan Grzonkowski z Zakadu
Techniki wietlnej PW.
Rozjanienie
powierzchni
jezdni jest stosunkowo proste
i tanie. Wedug specjalistów z
Instytutu Dróg i Mostów efekt
taki mona uzyska poprzez
wtopienie w warstw bitumiczn jasnego kruszywa zamiast
ciemnego. Co istotne, nie zmieni to kosztów materiau ani nie

Jasno na drodze
O zmierzchu, noc i przy zej widocznoci w dzie
owietlenie na drodze wpywa na nasze bezpieczestwo.
Zarówno kiedy jedziemy jakim pojazdem, jak i wtedy,
gdy poruszamy si pieszo.
raz pierwszy owietlenie uliczne zastosowano w Londynie na pocztku XV
wieku, na polecenie burmistrza
miasta sir Henry’ego Bartona.
Jego ladem poszy inne miasta. Do XIX wieku ulice owietlano pochodniami, lampkami
olejowymi lub karbidowymi,
póniej – znów po raz pierwszy
w Londynie – ustawiono pierwsze latarnie gazowe. W roku
1835 pojawiy si one równie w
Polsce. Z czasem uliczne latarnie olejowe, naftowe i gazowe
niemal wszdzie zostay zastpione lampami elektrycznymi,
najpierw ukowymi, nastpnie
arowymi, uorescencyjnymi,
rtciowymi i sodowymi.

Po
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W cigu ostatnich dziesiciu
lat owietlenie dróg i ulic, podobnie jak i inne rodzaje owietlenia zewntrznego, przeszo
znaczc metamorfoz. Wzgldy ekonomiczne, konieczno
zmniejszenia zuycia energii i
emisji szkodliwych substancji
wymusiy na projektantach, inwestorach, administratorach i
wacicielach owietlenia zmian podejcia do kwestii jego
projektowania,
eksploatacji,
konserwacji i modernizacji.

ny na lampy sodowe niskoprne, wiecce na miodowoóto.
Takie owietlenie znajduje si
w Warszawie na Wybrzeu
Gdyskim, na trasie wylotowej
na omianki. W centrach miast
stosowane s lampy metalohalogenkowe wiecce prawie
biaym wiatem. W niedalekiej
przyszoci powszechne stan
si oprawy z diodami póprzewodnikowymi.

Z rónym nateniem
Generalnie ródem owietlenia dróg moe by sprzt
stacjonarny oraz wiata samochodów.
Owietlenie stacjonarne jest
zawieszane wysoko nad powierzchni jezdni i owietla
wszystkie elementy poziome.
Na przykad gow i ramiona

Na owietlenie drogowe zuywa si w Polsce okoo 1 % wytwarzanej energii elektrycznej. Moliwe jest jednak zmniejszenie
tej iloci o poow dziki rozjanianiu nawierzchni jezdni i
ograniczaniu nadmiernego owietlenia.

wpynie na jego jako i waciwoci.
Na wiecie znane s jasne
nawierzchnie, a nawet w Polsce
jest kilka miejsc, gdzie zostay
ju pooone – midzy innymi w
Poznaniu.
Innym sposobem na oszczdzanie energii jest zrónicowanie
mocy i sposobu owietlania dróg
ze wzgldu na ich przydatno .
Specjalici od zjologii widzenia
ustalili, jakie poziomy owietlenia s potrzebne, eby kierowca
dobrze widzia przeszkody na
jezdni, a pieszy na chodniku.
Zgodnie z tymi kryteriami, mona okreli niezbdne natenie
owietlenia. Natomiast dalsze
jego wzmacnianie praktycznie
nie wpywa na jako widzenia,
tylko bezzasadnie pochania
energi. Zatem naleaoby solidnie zmierzy owietlenie dróg
i tam, gdzie jest ono za silne,
zmieni oprawy owietleniowe
na odpowiednio sabsze.
Bardzo dobrze powinno si
owietla jezdnie dla kierow-

ców, jeszcze lepiej przejcia dla
pieszych, ronda, skrzyowania,
znacznie sabiej chodnik lub parking, po którym samochody poruszaj si z ma prdkoci.

Latarnie uliczne skadaj si z
oprawy owietleniowej i konstrukcji podtrzymujcej – supa,
wysignika lub przewieszki.
Z kolei dla chodników, cieek rowerowych, parków ustala
si wymagania nie tyle dotyczce jaskrawoci, ile natenia
owietlenia. Oprawy mog by
zawieszone nisko, gdy maj
znacznie lepiej owietla front
przedmiotów, twarze i sylwetki
przechodniów. Czsto bywaj
mocowane na tym samym supie, co lampy owietlajce jezdni, ale niej. Dziki temu mog
mie odpowiednio nisz moc.
Przez dwa lata Zespó z Zakadu Techniki wietlnej prowadzi badania owietlenia drogowego dla Zarzdu Dróg Miejskich w Warszawie. Pod lup
znalazo si osiemset ulic w
miecie, w tym te najwiksze.
– Okazao si, e niemal poowa z nich jest kilkakrotnie przewietlona, a zwaszcza te, które
dawno nie byy modernizowane
– mówi dr Grzonkowski. – Kiedy je budowano, nikt nie dba o
oszczdnoci, bo cena energii
bya umowna i niska.
Z udziaem naszych pracowników powstaa mapa owietleniowa Warszawy. Podzieli oni,
ze wzgldu na penione funkcje,
ulice na grupy: na ulice tranzy-

towe, reprezentacyjne – jak np.
Trakt Królewski – handlowo-rozrywkowe o duym nateniu
ruchu pieszych, czce centra
administracyjne dzielnic, dojazdowe itp. Na tej podstawie przyporzdkowali im róny sposób
owietlenia.
Taka mapa pozwoli narzuci
jednolity sposób projektowania
owietlenia na tych drogach.
Kiedy koncepcja zostanie zrealizowana, kierowca – przejedajc tranzytem przez Warszaw
– bdzie mia ulic owietlon
w jednakowy sposób i to bdzie
dla niego wskazówk, e nie
powinien nigdzie zjeda , tylko trzyma si wanie tej drogi. Albo te, gdy zechce tra z
centrum ródmiecia do centrum oliborza, bdzie poda
za okrelonymi wiatami.

Oszczdno bez przesady
Zgodnie z zasadami, czstotliwo rozmieszczenia róde
wiata na drogach powinna
gwarantowa
równomierne
owietlenie – bez ciemnych
miejsc midzy lampami. Jednak dawniej wiele, zwaszcza
ubogich, gmin zwyko oszczdza na owietleniu. Nagminnie montowano wtedy oprawy
owietleniowe na ju istniejcych supach energetycznych
albo telefonicznych. A te nie wymagaj takiej czstotliwoci, jak
supy owietleniowe. Dlatego
takimi drogami czsto podróuje si w ciemnociach.
Kiedy oszczdzano równie
w ten sposób, e wyczano
owietlenie poza wieczornym
szczytem. Dzi obowizujca
norma pozwala przyporzd-

kowa tej samej drodze róne
poziomy owietlenia – w zalenoci od natenia ruchu.
Jeeli w miecie prowadzony
jest monitoring ruchu, to wiadomo, o jakiej porze jest on duy,
a kiedy zamiera. Przepisy nakazuj tworzy takie instalacje,
które dostosowuj intensywno owietlenia do faktycznych potrzeb uytkowników.
Jednak dopuszczalne jest jedynie ciemnianie, a nie cakowite
wyczanie lamp.
Jeszcze jednym sposobem
na bardziej racjonalne owietlenie jezdni jest zmiana miejsca
umieszczania lamp.

Ze wzgldu na bezpieczestwo uczestników ruchu drogowego, w polu widzenia kierowcy
nie powinny znajdowa si elementy wiecce bardzo intensywnie, takie, które powoduj
olnienia. Na przykad – le dobrane oprawy owietlenia ulicznego, ale take bilbordy, wystawy sklepowe i inne róda, których projekt iluminacji drogi nie
uwzgldnia. W wielu krajach
wprowadzono
ograniczenie
ustawiania reklam wietlnych
przy drogach. Na przykad w
Hiszpanii zabroniono stawiania
wzdu autostrad i dróg szybkiego ruchu wszelkich tablic

Wspóczesne latarnie zazwyczaj sterowane s przez automatyczne
sterowniki astronomiczne wczajce lampy o zmierzchu i gaszce
o wicie lub wczajce lampy po pogorszeniu si warunków owietlenia naturalnego i gaszce je, kiedy staje si dostatecznie jasno.
– Miaem okazj zaobserwowa, e wikszo ulic w Budapeszcie jest owietlona z tak
zwanych przewieszek, czyli linek
zamontowanych na budynkach
lub supach po obu stronach
ulicy – mówi dr Grzonkowski. –
To sprawia, e owietlona jest
gównie jezdnia, a nie pobocza.
U nas konieczno przekonania
wacicieli budynków do wyraenia zgody na umieszczenie na
domach instalacji do przewieszek stanowiaby problem nie
do pokonania. Jeszcze innym
rozwizaniem jest takie wygicie
podpory, eby lampy znajdoway si nad rodkiem jezdni. Jest
wiele pomysów, eby wykona
to racjonalnie i adnie.

reklamowych. Owietleniowcy
z naszej uczelni zabiegaj o
to, eby równie w Warszawie
usun znaczn ich cz ,
zwaszcza tych intensywnie
wieccych.
W gronie urzdników samorzdowych zajmujcych si
owietleniem dróg z rzadka zdarzaj si specjalici do spraw
owietlenia. Trudno wic oczekiwa , e bd oni znali sprzt
owietleniowy i wszystkie zasady jego stosowania i e potra 
je racjonalnie wykorzysta .

Dr Grzonkowski uwaa, e jestemy w stanie oszczdzi 60-70%
zuywanej do owietlenia dróg
energii, przyjmujc za punkt wyjcia stan najgorzej dzisiaj owietlonych ulic.
– Jednak wspópraca inynierów drogownictwa i owietleniowców moe prowadzi
do poprawy widocznoci i powanych oszczdnoci energetycznych – uwaa dr Jan
Grzonkowski. – Jestemy w
stanie oszczdzi 60–70% zuywanej do owietlenia dróg
energii, przyjmujc za punkt
wyjcia stan najgorzej dzisiaj
owietlonych ulic.
Tekst i zdjcia:
ANNA ABRAMCZYK
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Dziedzicznie obciona
Nosi pikne, literackie imi – Grayna.
Na Wydziale Chemicznym zacza pracowa 50 lat temu. Po tylu latach
pracy, mimo emerytury, trudno j
sobie wyobrazi jako osob, która sidzie w fotelu, by „nic nie robi”. Nie
zna tego pojcia.
Pani GRAYNA MACIEJKO jest z zawodu technikiem geologii i hydrogeologii.
Wprawdzie po skoczeniu szkoy zostaa wytypowana na studia, nie moga ich
jednak podj ze wzgldu na sytuacj
rodzinn. Musiaa pracowa . Najpierw, z
nakazu pracy, w zawodzie, potem trafia
na PW. Troch ladem swego ojca Zbigniewa Odrow-Kapuciskiego, który po obronieniu doktoratu pracowa na
Wydziale Chemii do roku 1939. Zgin w
Katyniu.

Nie od mylenia
– W zawodzie pracowaam pótora roku.
Potem, dawny przyjaciel mojego ojca, prof.
Mieczysaw Michalski, szef Katedry Chemii Nieorganicznej, zaproponowa mi etat
technika na stanowisku naukowo–badawczym w Katedrze Chemii Analitycznej. Nie
czuam si najmocniej w chemii, ale profesor powiedzia: „Nie martw si dziecko.
W razie czego ci pomog”.
Kiedy dostaa pierwsze zadanie, siedziaa w pracy tak dugo, a osigna
spodziewany rezultat. Przyznaje, e pocztki byy trudne.
– Najpierw pracowaam pod kierownictwem pó niejszego kierownika
katedry, prof. Zygmunta Marczenki.
Wspópraca le mi si ukadaa. Miaam
ambicje, staraam si wicej wiedzie,
wicej przeczyta, ale on tego nie ceni.
Do powanego spicia doszo, kiedy –
mimo wielu prób – nie zdoaam wykona powierzonego zadania za pomoc
jego wytycznych. Poszam do biblioteki,
poczytaam, znalazam inn metod,
zastosowaam j i udao si. Z dum
przedstawiam efekt profesorowi i usyszaam, e... jestem od wykonywania
polece, a nie od mylenia.
Bardzo rozalona zwrócia si do
prof. Jerzego Minczewskiego, kierownika katedry z prob, by przeniós j do innego zespou, bo inaczej
bdzie musiaa zrezygnowa z pracy.
Tak tra a do doc. Zo i Skorko-Trybuowej.
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– Cudowna osoba – mówi o niej. – Na
pocztku bya zdystansowana i patrzya na
mnie z obaw. 20–letnia smarkula, protegowana i na dodatek zaczyna prac od tego,
e chce myle. Po krótkim czasie zaproponowaa mi jednak przejcie do swojego
pokoju i przez 28 lat pracowaymy razem.
Pozwalaa mi na samodzielno. Dostawaam zadania znacznie przewyszajce moje
formalne kwali kacje.
Nie ukrywa, e wiele si od niej – i przy
niej – nauczya.

Spoecznictwo w genach
Niemal od pocztku pani Grayna zaangaowaa si w prace ZNP, zasiadaa w
Radzie Instytutu. Istniaa wówczas w instytucjach funkcja ma zaufania. Osoba taka
uczestniczya midzy innymi w rozmowach
na temat oceny pracowników, interweniowaa w sytuacjach koniktowych. Ku jej
zdumieniu doc. Trybuowa zaproponowaa,
by obja t funkcje. Zostaa wybrana i bya
mem zaufania w katedrze przez dwie kolejne kadencje – osiem lat.
To by pocztek wieloletniej, trwajcej do
dzisiaj pracy spoecznej. Bo spoecznictwo
pani Grayna ma w genach. Jest nim, jak
mówi ze miechem, dziedzicznie obciona.
Jej babcia, Maryla, nie bya typow pann
z dworku. W majtku rodziców, w Dodze
koo Brzeska, zaoya mleczarni, z której wyroby byy sprzedawane w Krakowie,

zespó ludowy, który wystpowa midzy
innymi na deskach Starego Teatru, uczya
czyta i pisa wiejskie dziewczta. Pozytywistka – na dodatek zajmowaa si fotogra i chtnie uwieczniaa mieszkaców wsi.
Chopomania? By moe. W dworze bywali
i Lucjan Rydel, i Stanisaw Wyspiaski
oraz wiele innych osób z krakowskiej bohemy. Z dworu tego wychodziy take oddziay
powstaców styczniowych.
Jej matka, teoretycznie typowa panna z
dworku – fortepian, haft, francuski itp. – po
lubie wyrczana w pracach domowych
przez gosposie, we wrzeniu 1939 roku
zostaa z dwojgiem maych dzieci i sparaliowan matk. Nie do , e zaja si
prac zarobkow, aby utrzyma rodzin,
to zaoya jeszcze przedszkole, organizowaa przedstawienia dla dzieci i tajne
nauczanie.

Zacza prac na PW 1 marca 1959 roku.
Jako szybko zleciao 50 lat. Teraz jest na
pracowitej emeryturze. Aktywnie dziaa w
„Solidarnoci”, dwóch komisjach rektorskich i jednej senackiej.
Od takich przodków – po kdzieli – pani
Grayna nie moga by gorsza.

Nie in., nie mgr, nie dr?
Prof. Marczenko, który zosta szefem katedry, musia, jak mówi, tolerowa j jako
ma zaufania, bo nie mia innego wyjcia.
Pacia za to w sposób dosowny. Mimo e
po latach pracy awansowaa w sensie formalnym i podlegali jej inni technicy, podwyek nie dostawaa.
Kiedy w latach osiemdziesitych
zdecydowaa si wreszcie napisa odwoanie do ówczesnego
rektora, prof. Wadysawa Findeisena, usyszaa: „Dlaczego
dopiero teraz?”
Zhierarchizowana struktura
uczelni, w której stopie naukowy wyznacza pozycj, bya
i jest dla wielu istotna. Kady
winien zna swoje miejsce i nie
wychodzi przed szereg. Aktywno spoeczna i zawodowa
pani Grayny naruszay ten porzdek rzeczy.
– Opracowywalimy w zespole du prac dla Instytutu Metali Nieelaznych. Miay
stamtd przyjecha osoby na
przeszkolenie, midzy innymi
w zakresie stosowanych przez
nas metod. Miaa si tym zaj
doc. Trybuowa, ale zachorowaa i zlecia to mnie. Przyjechay dwie panie, jedna z tytuem
doktorskim, druga doktorantka.

W dworze ziemiaskim w Dodze,
koo Brzecia, domu rodzinnym babci
Grayny Maciejko, jest obecnie Muzeum
Powstania Styczniowego. Wychodziy
std bowiem oddziay powstacze.
Podczas rozmowy zwróciy si do mnie uywajc formy „pani doktor”. Powiedziaam,
e doktorem nie jestem. Pani magister? Te
nie. Inynier? Wyjaniam, e jestem technikiem. Przeszkoliam je, a one pochwaliy
mnie przed szefem katedry. Efekt? Zostaam wezwana na dywanik. Jakim prawem
przyznaam si, e jestem tylko technikiem?
– usyszaam.
Mimo tych zgrzytów uwaa, e Katedra
Chemii Analitycznej jest wietna, szczególna i najlepsza, bo – jak wyjania – wyksztacia najwicej na wydziale samodzielnych
pracowników naukowych.

Dziaalno przez due „S”
Kiedy si pojawia „Solidarno ”, nie mogo w niej zabrakn Grayny Maciejko.
– To by cudowny okres, wreszcie nam
si zdawao, e moemy mie wpyw na to,
co si dzieje – wspomina.
Otworzyy si nowe moliwoci. Czonkami Rad Wydziaów i Senatu mogy zosta
osoby nie bdce nauczycielami akademickimi. Dziaaa w obu radach. W Senacie
przez trzy kadencje. Ba, zostaa przewodniczc Senackiej Komisji Pracy, Pacy i Polityki Socjalnej. Kobieta (byo ich w Senacie
ledwie kilka) bez tytuu! Niewiarygodne, ale
prawdziwe.
– Kiedy koledzy z „Solidarnoci” zaproponowali, bym kandydowaa do tej funkcji,
uznaam to za art. Potem, jak mi powiedzia prof. Findeisen, bya to najaktywniej
dziaajca komisja.
Stan wojenny nie zmniejszy jej aktywnoci. Konspiracyjna dziaalno zwizkowa
bya czym oczywistym. Gdy wygas jej
mandat (nastpia zmiana przepisów), nadal uczestniczya w pracach komisji. Kiedy
i j, decyzj ministra, zlikwidowano – rektor powoa swoj, której bya przewodniczc. Pracowaa w Krajowej Sekcji Nauki
„Solidarnoci”, angaowaa si w prace
nad now ustaw o szkolnictwie wyszym,
nansowaniem dydaktyki, zajmowaa kwestiami kadrowymi i socjalnymi.

Kij bez marchewki
W roku 1990, w zwizku z planem reorganizacji Administracji Centralnej na PW,
dostaa propozycj objcia stanowiska wicedyrektora ds. pracowniczych.
– Wahaam si kilka miesicy. Baam si.
Nie znaam wystarczajco przepisów. Moje
wtpliwoci przeama rektor, prof. Marek
Dietrich. Uzna, e jestem osob, która bdzie potra a wyway interes uczelni i ludzi.
Wspomina, e na pocztku spotkaa si
z tak wielk nieufnoci ze strony kierowni-

ków jednostek, e miaa wraenie, i odbija
si od gumowej ciany.
– Oni uwaali, e nie znam si na tych
sprawach, a na dodatek miaam by „miot” – zajmowa si redukcj zatrudnienia.
Mao tego, podczas pierwszego spotkanie
z pracownikami administracji uyam sformuowania – suba pracownicza. Nie mogli
mi tego darowa. Oni stanowili pastwo w
pastwie. Naraziam si wszystkim. Skutek
by taki, e wychodziam po prawie 10 godzinach pracy i zabieraam ze sob Kodeks
Pracy, Dzienniki Ustaw, Monitory Rzdowe i
uczyam si w domu. By taki moment, kiedy
usyszaam: „Cholera jasna, mymy nie wiedzieli, e pani tyle umie”.
To, przyznaje, by najpikniejszy komplement.
Musiaa wtedy podejmowa wiele trudnych decyzji. Wprawdzie propozycje
zwolnie wychodziy od
kierowników
jednostek,
ale... Zwolni
czowieka
przed emerytur albo matk samotnie wychowujca
dzieci? Czasem zarzucano
jej, e ma zbyt „zwizkowe”
podejcie. Poniewa administracja si komputeryzowaa, zorganizowaa kursy
dla pracowników. Wspomina, e opór materii by duy.
Opowiada, jak prowadzia
„wycieczki” pracownic na
kursy, bo same nie wykazyway zainteresowania.
W roku 1996 ze stanem przedzawaowym
odesza na wczeniejsz emerytur.
Odesza?

Da capo
Czy przez te wszystkie lat, pó wieku pracy na Politechnice, miaa czas dla siebie?
Robia co dla czystej przyjemnoci, bo o
„nic nie robienie” nikt, przy zdrowych zmysach, nie posdzi Grayny Maciejko. Odpo-

We wszystkich dziaaniach kieruje
si szacunkiem dla ludzi i ich spraw,
pomaga rozwizywa problemy. Mimo
e nie zawsze udawao jej si osign
zamierzony skutek, ma satysfakcj,
e wielu pracowników uczelni wita j
umiechem i nadal zwraca si z prob
o rad i pomoc.
wiada bez wahania, e tak, ale...
Lektura – zawsze lubia czyta . Robótki
rczne, prosz bardzo – szycie, sweterki na
drutach, haftowanie... Mówic o tym uywa
jednak czasu przeszego. Ale nie – jest take
co z teraniejszoci. Po odejciu na eme-

POSTACIE
rytur kupia dziak i – jak mówi – „grzebie
w ziemi”. Tyle tylko, e zaraz okazuje si, e
niewiele na to grzebanie ma czasu, bo...
Dostaa kilka propozycji pracy na PW.
Zdecydowaa si zosta na pó etatu w Administracji Centralnej z oddelegowaniem do
„Solidarnoci” i znowu tra a do Krajowej
Sekcji Nauki. Negocjuje w ministerstwie
tre rozporzdze dotyczcych spraw pracowniczych, uczestniczy w pracach dwóch
komisji rektorskich i jednej senackiej...
Rodzina?

– Byam szczliw matk przez 46 lat
(od pótora roku jest wdow – przyp. red.).
M, który nie mia zacicia spoecznego, z
cierpliwoci wytrzymywa wszystkie moje
szalestwa. W roku 1971 urodzi si mój
syn, Pawe.
To jej oczko w gowie. Moe o nim mówi
godzinami. Jest z niego bardzo dumna. I
trudno si dziwi .
Skoczy trzy lata polonistyki i w dwa lata
lozo i na UW, ze redni 5. Potem by rok
na stypendium w Oxfordzie, wróci do kraju, by po roku wyjecha tam ponownie na
picioletnie stypendium doktoranckie. Poniewa jego praca bya powicona historii
judaizmu w Polsce, nauczy si... hebrajskiego. Nastpnie rok spdzi w Chicago,
by przekona si, e w Stanach nie chce
ani pracowa , ani mieszka . Od kilku lat jest
wykadowc w Jerozolimie.
– Do tego jest normalnym facetem, uroczym, sympatycznym i... zarczonym – dodaje pani Grayna. – Ma 39 lat, to ju najwysza pora.
Czy kiedy zostanie babci, zmniejszy nieco swoj aktywno spoeczn? Powróci do
szycia, haftowania, robienia na drutach? Ja
bym na to nie liczya.
JOANNA KOSMALSKA
Fot. z arch. Grayny Maciejko
i Micha Leniewski
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Wyspa z wielk kul rozbyskujc rónymi kolorami wiate w zalenoci od sytuacji
pokojowej na wiecie powinna zdaniem grupy studentów architektury znale  si na
granicy dwóch pastw i kontynentów, a zarazem stref czasowych
temu architekt Marek Rytych, wspówaciciel pracowni MRA, zaprosi kilkoro studentów Wydziau
Architektury Politechniki Warszawskiej do wspópracy przy
projekcie na rozbudow Opactwa Benedyktyskiego w Tycu.
Praca zespou wygraa konkurs
i obecnie Karol Pasternak oraz
Magorzata Piotrowska prowadz realizacj tego projektu oraz
pracuj nad kolejnymi.
– W ten sposób w piwnicy
pracowni powsta „oddzia konkursowy”. Zwoujemy tu naszych
znajomych i co miesic oddajemy
prace na jaki konkurs. Z dobrym
skutkiem, bo przewanie zdobywamy nagrody bd wyrónienia
– mówi modzi architekci.
– Jestemy w trakcie studiów
magisterskich i stwierdzilimy, e
chcielibymy pozna swój zawód
od strony praktycznej – dodaje
Magorzata Piotrowska. – Od roku
udaje si nam czy nauk z pra-

Rok

c. Dziki przychylnoci naszych
profesorów, wykonujc projekty
konkursowe zaliczamy te przedmioty na studiach.
W czerwcu tego roku znaleli si
wród zwycizców midzynarodowego konkursu na projekt dla Cieniny Beringa, ogoszonego przez
Fundacj na Rzecz Pokoju i Zjednoczenia (FPU – The Foundation
for Peace and Uni cation). Zosta
on zorganizowany pod auspicjami
Midzynarodowej Unii Architektów
– UIA, najwikszej midzynarodowej organizacji architektów. Polscy
studenci, pod kierunkiem wacicieli pracowni – Marka Rytycha i
Krzysztofa Kryski– wystartowali
w kategorii dla profesjonalistów.
Zdecydowali zmierzy si z zawodowcami i zdobyli trzecie miejsce
oraz czek na 10 tysicy dolarów.
W skad zespou projektowego
MRA weszli take studenci architektury Radosaw Tabor i Filip
Kurzewski oraz jej absolwent
Maciej Podlewski.

Wyniki konkursu ogoszono w
Seulu i tam te otwarto wystaw
nagrodzonych prac. Gówna nagroda przypada zespoowi z Wenezueli i Kolumbii, a druga Francuzom oraz Koreaczykom.

Nowe ycie
Pomys budowy midzykontynentalnego poczenia na Morzu
Beringa zrodzi si ju w poowie
XIX wieku. Przez wiele lat rozwaano moliwo zbudowania
mostu nad cienin, ale na przeszkodzie stan arktyczny klimat
i przemieszczajce si, potne
warstwy lodu. Lepszym rozwizaniem okazaa si budowa tunelu kolejowego.
W konkursie International Ideas
Competition For The Bering Strait
Project chodzio o przedstawienie
projektu poczenia Alaski i Syberii
– rozdzielonych Cienin Beringa
o niespena dziewi dziesit kilometrów – oraz koncepcji Parku
Pokoju oraz struktury czcej wyspy Du i Ma Diomed lece
porodku cieniny.
– W odpowiedzi na pytanie organizatorów zajlimy si wyspami, które znajduj si na drodze
przyszego tunelu. Jedna naley
do Stanów Zjednoczonych, druga
do Rosji, a dziel je zaledwie cztery kilometry. Kiedy byy dwoma
wzgórzami na jednej wyspie, a

Pomys dwójki studentów
Wydziau Architektury jest taki,
eby poczy teori z praktyk
zawodow i prac zespoow.
midzy nimi pyna rzeka. Teraz
morze midzy nimi ma gboko
piciu metrów – opowiada Magorzata Piotrowska. – Nie do,
e przebiega midzy nimi granica
midzy dwoma pastwami, kontynentami i ronymi kulturami, to
jeszcze jest ona lini zmiany daty.
Ta bariera zainspirowaa studentów do stworzenia koncepcji
oywienia niezwykego miejsca,
w którym obecnie yj tylko nieliczni Eskimosi i utworzenia nowego punktu na mapie, który nie
powinien nalee ani do Amery-

Poczyli
kanów, ani do Rosjan, tylko do
caej ludzkoci. W miejscu, w którym granic dwóch dat przeciby
tunel, zaprojektowali wysp ze
szklan kul, znajdujc si poza
czasem. Kula miaaby rednic
300 metrów i wewntrzne atrium
o stumetrowej rednicy.
Projekt zosta nazwany Nebula, czyli mgawica – miejsce w kosmosie, w którym tworz si nowe
galaktyki i nowe gwiazdy. Modzi
architekci wyobraaj sobie, e
równie w Cieninie Beringa bdzie mogo powsta nowe ycie
i by moe bdzie to zalek nowego pokoju na wiecie.
Historia stworzona przez studentów opowiada o tym, e kolorowe wici w kuli symbolizuj ch
pojednania, które w tym miejscu
wybuchaj i tworzy now „Wie
wiata”. Tumacz, e na razie w
cieninie nie ma ycia, poniewa
Ameryka i Azja nie wspópracuj
ze sob zbyt blisko. Jeli to si
zmieni, wówczas w Cieninie Beringa pojawi si inwestorzy.
Miejsce jest tak wyjtkowe, e
mogoby sta si barometrem sytuacji politycznej, ekonomicznej i
ekologicznej na mapie wiata. Informacje na ten temat kula miaaby przetwarza na iluminacje. W
sytuacji korzystnej rozbyskaaby
tcz, w przeciwnym wypadku
pulsowaaby ciemnymi kolorami.
Twórcy koncepcji wyobraaj sobie nawet, e kula mogaby by

Syberi z Alask
widoczna na ekranach telewizorów i w kadej chwili widz dostawaby informacj o tym, co dzieje
si na wiecie.
– Ta nasza wyspa z kul stanowiaby w arktycznym krajobrazie swego rodzaju oaz, w której
ludzie mogliby si spotyka i ze
sob rozmawia – mówi Magorzata Piotrowska.
– Przewidzielimy te hotele
wkomponowane w skay wysp,
arktyczne Spa i centrum rozrywkowe, a take muzeum powicone pamici osób polegych na
rzecz pokoju – uzupenia Karol
Pasternak. – Na wyspie mógby
si odbywa dwudniowy Sylwester oraz wielkie koncerty i wydarzenia sportowe.
Na razie projekt jest architektoniczn ide, ale wszyscy autorzy
nagrodzonych prac zostali zaproszeni przez organizatora konkursu
do rozmów, w wyniku których do
realizacji zostanie wybrana jedna
albo wicej koncepcji.

Historia i nowoczesno
Pierwszym sukcesem „piwnicznego teamu” by udzia w krajowym
konkursie na Muzeum Konfederacji Barskiej w Opactwie Benedyktyskim w Tycu.
– Zdobylimy za ten projekt
swoj pierwsz nagrod i mamy
moliwo realizacji pomysu.
Opracowalimy ju projekt koncepcyjny i jak tylko otrzymamy fun-

dusze z Unii Europejskiej, ruszy
projekt budowlany – mówi Karol
Pasternak. – Projekt jest nowoczesny i nowatorski, ale dotyczy take
konserwacji zabytków. Cieszymy
si, e ojcowie benedyktyni go
wybrali.
Opactwo liczy tysic lat – niewiele jest takich obiektów na
wiecie. Niedawno zostao czciowo odrestaurowane i wraca
do dawnej wietnoci, a organizatorzy konkursu postawili przed
architektami zadanie znalezienia
takiego rozwizania, eby odciy sam klasztor i zostawi
go dla mnichów, a – tumnie odwiedzajcych Tyniec – turystów
przycign w inne miejsce.
W zwyciskiej koncepcji, wejcie
do Muzeum Konfederacji Barskiej,
które bdzie cakowicie wirtualnym,
multimedialnym przedsiwziciem,
bez rzeczywistych eksponatów,
znajdzie si po przeciwnej stronie
wzgórza ni klasztor.
– Staramy si w tym projekcie
nie ingerowa w rodowisko naturalne. Z zewntrz dobudowywane
miejsca stapiaj si z otoczeniem,

natomiast nowoczesno ukryta
jest we wntrzach – podkrelaj
architekci.
Równie parking potraktowali
w specjalny sposób. Uznali, e do
wioski – od niedawna lecej w
granicach Krakowa – nie bdzie
pasowa wielki, betonowy plac.
Nawizujc do tego, e wzgórze, na którym bd parkowane
samochody, dawniej nazywano
winnic, zaplanowali tarasowy
parking z zadaszeniami pokrytymi pncymi rolinami.
Studenci zaprojektowali take
ciek kontemplacyjn, która zaczyna si przy parkingu i recepcji,
czyli tzw. Nowej Furcie. W tym
miejscu który z braci benedyktynów bdzie udziela informacji.
Centralnym punktem kompleksu
recepcyjnego bdzie odrestaurowany budynek Starej Kuni.
Zostanie do niego dobudowany
nowy budynek, poczony z kuni
kondygnacj podziemn, a ponad
plac wystajcy bry zawierajc
wietlik. W nowym budynku znajdzie si sala wielofunkcyjna przeznaczona na spotkania mieszkaców Tyca oraz biura wydawnictwa wraz z ksigarni.
Ta cz , u podnóa skarpy,
bdzie oddzielona od kamiennej
drogi przeznaczonej wycznie dla
pieszych i rowerzystów, wiodcej
wysokim wwozem w gór. Projektanci skorzystali z opracowanych
przez historyków map forty kacji
barskich i odtworzyli ksztaty historycznych waów z XVIII wieku.
Na górze, mostem przez fos,
bdzie si wchodzi do opactwa i
muzeum, wcinitego w skarp w
midzymurzu.

Rado tworzenia
Kolejnym wyzwaniem dla „oddziau konkursowego” by projekt
siedziby Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach,
za który otrzymali wyrónienie.
Póniej modzi architekci zaprojektowali – równie w stolicy lska
– Akademi Sztuk Piknych, Muzeum Historii Ostrowa Tumskiego
w Poznaniu oraz siedzib Teatru
Nowego w Warszawie.

W International Ideas Competition For The Bering Strait Project
uczestniczyli najlepsi architekci na wiecie, a prace oceniali
sdziowie o najwikszym autorytecie, m.in.: Andrei Bokow –
czoowy rosyjski architekt, Joel Sanders – amerykaski architekt
z Yale University oraz Woch Luciano Lazzari – wiceprezes
Europejskiej Rady Architektów.

Najwieszy projekt powsta
na konkurs dotyczcy gmachu
Muzeum Historii Polski, w którym
najwaniejsz rol mia odegra
kolor.
– Wymylilimy, e bdzie to
amarant. Obiekt ma powsta nad
Tras azienkowsk, któr przykrywamy pyt i nad ni stawiamy

Koncepcja konstrukcyjna Nebuli
zakada wykorzystanie materiaów
z budowy tunelu do budowy tamy
na okrgu o rednicy kilometra i
osuszenie terenu wewntrz okrgu, gdzie bdzie mona wygodnie budowa wysp.
amarantow kresk – kolor polskiej agi i konfederatek – wyjania
Karol Pasternak.
Projekt zbudowany jest na bazie
kwiatów i ich struktury. Ekspozycja
muzeum to wirujce patki kwiatów
– galerie przechodz jedne w drugie. Gdy spojrze na bukiet z góry,
to midzy kwiatami wida przewity. I te przewity studenci wykorzystali na patia i atria dowietlajce
parter, który staje si forum, miejscem publicznym. Ten kwiatowy
pomys podrzuci im – i projektem
kierowa – Marcin Admaczewski,
który jest nie tylko architektem, ale
i artyst plastykiem.
– Staramy si przyciga do
siebie ludzi specjalizujcych si
w rónych dziedzinach – wyjania Magorzata. – Czsto
zapraszamy do wspópracy architektów krajobrazu, artystów,
bo to pomaga skomponowa
co poza architektur. Przez rok
udao nam si stworzy swego
rodzaju druyn, która staa si
ju znana w rodowisku – koledzy wiedz, e mona z nami
popracowa. Dobieramy ich do
projektów zgodnie z zainteresowaniami, eby mieli frajd z
tego, co robi. Filip, na przykad,
jest te rze biarzem i malarzem,
dziki czemu bardzo wzbogaci
nasz team w pracy na konkurs
Bering Strait Project.
W najbliszych planach modzi architekci maj uczestnictwo
w kolejnych, ambitnych konkursach i jak najszybsze skoczenie
studiów. Oby tylko udao si to
wszystko poczy .
ANNA ABRAMCZYK
Ilustr. z arch. pracowni MRA
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„o” Dbrowskiego
By najnowoczeniejszym polskim rednim bombowcem w
latach trzydziestych ubiegego wieku. Nie by dzieem przypadku, nie kopiowano go od wschodnich lub zachodnich
ssiadów. Zosta stworzony przez absolwentów Politechniki
Warszawskiej. Szkoda, e w kampanii wrzeniowej mogo
walczy tylko niewiele takich bombowców.
istoria techniki prezentuje
wiele nowatorskich i ciekawych pomysów, a nawet projektów, które nigdy nie doczekay si
cho by prototypu. W przypadku
PZL P.37 „ o” stao si inaczej.
Kilkadziesit maszyn zostao wyprodukowanych. Niektóre z nich
dzielnie walczyy we wrzeniu
1939 roku. Inne nigdy nie oderway si od pasów startowych. Wiele
walczyo w armii rumuskiej.

H

Latanie jest moliwe
Od wieków ludzie pragnli – jak
ptaki – unosi si w powietrzu. W
XIV wieku Leonardo da Vinci
zaprojektowa pierwsze latajce
statki. Mao z nich ujrzao wiato
dzienne, a jeszcze mniej wznioso
si w powietrze. Niemniej jednak
da Vinci by konstruktorem genialnym, wyprzedzajcym swoje czasy o kilka wieków.
W Polsce pierwsze latajce
konstrukcje powstay za spraw
Tito Liwio Borattiniego, Wocha
zakochanego w Polsce. Na przeomie lat 1647–1648 zbudowa
model latajcego smoka, który
podobno wzniós si w powietrze.
Borattini przedstawi take królowi
polskiemu Wadysawowi IV traktat pt. „Latanie nie jest niemoliwe
tak, jak to dotychczas sdzono”.
Od tamtej pory wielokrotnie ludzie
próbowali wznie si w przestworza. Pocztkowo skupiono
si na wykorzystaniu w tym celu
balonów – te próby si powiody.
Pod koniec XIX wieku rozpoczto
prace nad szybowcami. Sukcesy
w tej dziedzinie odnotowali take
Polacy, gównie za spraw Czesawa Taskiego, który w roku
1894 zbudowa pierwszy model
szybowca o nazwie „Lotnia”. Nie
udao si nim jednak lata . Kolejna, zmody kowana, „Lotnia II” pozwolia na pierwszy „rekonesans”
powietrzny, cho jedynie na dy-
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stansie 30 metrów. Taski, o którym pisalimy w numerze 2/2007
MPW, pracowa nad rónymi statkami powietrznymi, midzy innymi
równie nad migowcem.
W tym czasie w Europie bracia
Orville i Wilbur Wright skonstruowali swój pierwszy samolot „Flyer I” z wyjtkowo lekkim silnikiem.
17 grudnia 1903 roku modszy
z braci, Orville, wykona na nim
pierwsze kontrolowane przeloty,
najduszy o dugoci 260 metrów
w czasie niecaej minuty. Dwa
lata póniej powsta ich kolejny
patowiec o nazwie „Flyer III”. By
to pierwszy samolot pozwalajcy na dusze przeloty i – jak na
owe czasy – stosunkowo atwy w
pilotau. Pilot potra  utrzymywa
go w powietrzu nawet przez pó
godziny. Braci Wright uznano za
pionierów lotnictwa. Ich osignicia szybko dostrzega armia amerykaska i zamówia wojskow
wersj samolotu.
W Polsce pocztki lotnictwa
wojskowego przypadaj na rok
1918, znamienny w naszej historii. Po stu dwudziestu trzech
latach zaborów odzyskalimy
niepodlego . Rozbrajanie zaborców wizao si z odebraniem
im ora, w tym take kilkuset
samolotów znajdujcych si na
odzyskanych terenach Polski.
Niestety, tylko kilka maszyn nadawao si do uytku. Powstaa w
listopadzie w Ministerstwie Spraw
Wojskowych komórka – Sekcja
eglugi Napowietrznej – natychmiast rozpocza starania o zakup
nowych samolotów. Rozpoczto
negocjacje z dostawcami z Austrii,
Francji, Niemiec, Anglii, Woch
oraz Ameryki. Zaowocowao to
sprowadzeniem ponad piciuset
statków powietrznych i kilkuset silników. Szybko jednak dostrzeono brak odpowiedniego zaplecza
technicznego. Znajdujce si przy

lotniskach, przejte od zaborców
warsztaty naprawcze nie daway
potrzebnego wsparcia. Dlatego
w listopadzie 1918 roku na lotnisku mokotowskim w Warszawie
utworzono Centralne Warsztaty
Lotnicze. Ich kierownikiem zosta
wybitny pilot i konstruktor Karol
Sowik. Pod jego kierunkiem
powsta pierwszy w odrodzonej
Polsce samolot CWL „Sowik”
(od nazwy warsztatów i nazwiska
konstruktora). Niestety, podczas
pokazu 23 sierpnia 1919 roku
przed Naczelnikiem Pastwa Józefem Pisudskim, samolot uleg
awarii, a leccy nim konstruktor i
pilotujcy go kapitan Kazimierz
Jesionowski, zginli.

Bombowa konstrukcja
Ministerstwo Spraw Wojskowych, równolegle ze sprowadzaniem obcego sprztu, starao si
rozwija rodzimy przemys samolotowy. Powstaa w roku 1915 Politechnika Warszawska, bdca
spadkobierczyni zaoonej przez
Stanisawa Staszica w roku
1826 Szkoy Przygotowawczej do
studiów technicznych, ksztacia
przyszych inynierów lotnictwa.
Wszystkie te dziaania doprowadziy do tego, e w drugiej poowie
lat dwudziestych, pod wzgldem
liczby posiadanych samolotów,
Polska stanowia drug po Francji
potg lotnicz w Europie. Kiedy
w roku 1926 funkcj kierownika
Departamentu eglugi Powietrznej przy MSW obj pukownik pilot Ludomi Rayski, zaczto przywizywa jeszcze wiksz wag
do rozwoju krajowego przemysu
lotniczego. Opinie historyków

dotyczce prowadzonej przez
Rayskiego polityki s zbiene.
Zdaniem Jerzego Cynka, Rayski
by jedn z gównych osób odpowiadajcych za zy stan sprztu i nieprzygotowanie do wojny
polskiego lotnictwa wojskowego
we wrzeniu 1939 roku, przede
wszystkim ze wzgldu na brak
nowoczesnego lotnictwa myliwskiego. Faktem jest, e z potgi
lotniczej, jak jeszcze na pocztku lat trzydziestych byy polskie
siy powietrzne, zostay – dysponujce przestarzaym sprztem
myliwskim – sabo zarzdzane
jednostki. Jedynym sukcesem
Rayskiego byo wprowadzenie
do linii samolotu PZL P. 37 „ o”,
autorstwa absolwenta Wydziau
Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, inyniera Jerzego Dbrowskiego. Warto zauway ,
e w tym okresie wiele rodzimych
konstrukcji tworzyli inynierowie, którzy koczyli warszawsk
uczelni techniczn. Naley do
nich midzy innymi RWD, stworzony przez Stanisawa Wigur
do spóki z Jerzym Drzewieckim i Stanisawem Rogalskim
oraz PZL P.7a, samolot myliwski
konstrukcji inyniera Zygmunta
Puawskiego.
Znajc zainteresowania Departamentu Lotnictwa, na pocztku
roku 1934 opracowano w Polskich
Zakadach Lotniczych projekt
wstpny nowego samolotu. Jego
autor Jerzy Dbrowski, absolwent
Wydziau Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, wysun
wówczas koncepcj ultranowoczesnego, szybkiego bombowca
o konstrukcji cakowicie metalowej,

ukadzie redniopata wolnononego z chowanym podwoziem i dwoma silnikami o mocy 800–1200
KM. Samolot miaaby pilotowa i
obsugiwa czteroosobowa zaoga. Prdko maksymaln, jak
osigaby bombowiec, przewidziano na 360 km/h.
Jerzy Dbrowski urodzi si 8
wrzenia 1899 roku w Nieborowie
koo owicza. Pasjonowao go malarstwo i sztuka, jednak na studia
wybra Wydzia Architektury Politechniki Warszawskiej. Nauk rozpocz w roku 1921. Po roku studiowania zmieni wydzia na Mechaniczny, gdzie tra  pod opiek
prof. Czesawa Witoszyskiego,
nazywanego „ojcem polskiego lotnictwa”. Dbrowski, któremu w tym
czasie umar ojciec, musia przej
na siebie obowizek utrzymania
rodziny. Udziela korepetycji, co
nie przeszkadzao mu w pracach
Sekcji Lotniczej Koa Mechaników
Studentów PW i skonstruowaniu
swojego pierwszego samolotu –
D–1 „Cykacz”. By to ultralekki,
jednomiejscowy dwupat skonstruowany cakowicie z drewna i dykty.
W roku 1926 Dbrowski przerwa
studia i rozpocz prac w Zakadach Mechanicznych Emila Plage
i Teo la Lekiewicza, w biurze
konstrukcyjnym Jerzego Rudlickiego. Tu powstay jego pierwsze
„profesjonalne” projekty. Cay czas
studiowa lotnicz pras zagraniczn. Dwa lata póniej tra  do
biura konstrukcyjnego PZL. Opracowa midzy innymi specjalny
lizgowiec wodny dla prezydenta
Rzeczpospolitej. W kadym projekcie Dbrowskiego pojawiay si
jakie nowatorskie rozwizania.
Tak te byo z projektem bombowca PZL P.37 o wdzicznej nazwie
„ o”. Za jego opracowanie otrzyma Zoty Krzy Zasugi oraz – w
prezencie – samochód.
Piotr Kubicki, który pomaga
Dbrowskiemu w projektowaniu,
take absolwent Wydziau Mechanicznego PW, tak wspomina
tamte chwile:
(...) Rysowa go sam z wielkim
entuzjazmem, jak zreszt wszystkie swoje samoloty, w bardzo maej skali na papierze milimetrowym
uywajc przy tym lupy – czytamy
wspomnienia w ksice „Samolot
bombowy o”, autorstwa Jerzego Cynka. – Dbrowski rysowa
powoli, zabiera rysunki do domu,
pracujc nad nimi do pó nej nocy...
Co pewien czas przyzywa mnie,
zagadujc: „Kuba, chod , spójrz,

jak ci si podoba?” Podobao mi
si bardzo, bo Jerzy mia iskr
Bo – jego samoloty zawsze byy
bardzo estetyczne i w dodatku zawsze dobrze latay. (...)
Tak byo te z „ osiem”. Próby tunelowe przeprowadzone
na PZL P.37 wypady rewelacyjnie, co skonio konstruktora do
wykorzystania teje konstrukcji
geometrycznej i aerodynamicznej
do stworzenia uniwersalnego samolotu szturmowo-pocigowego.

latywania samolotu zdarzay si
róne dziwne sytuacje. Jedna z
nich powstaa na lotnisku PZL i
miaa kluczowy wpyw na przesunicie w czasie prób silnika. Nad
ranem, przed przeprowadzeniem
pierwszych prób, mechanik – po
wykrceniu wiec i wylaniu nagromadzonego oleju – znalaz w
nim wiórki metalowe. Natychmiast
rozebrano cylinder i znaleziono
w nim stalowy bolec o rednicy
otworu wiecy i dugoci oko-

atakiem hitlerowskich Niemiec na
Polsk. W sumie wyprodukowano
w Warszawie i Mielcu 120 sztuk.
By to najnowoczeniejszy samolot uyty przez polskie lotnictwo w
kampanii wrzeniowej. PZL P.37
znalaz take uznanie za granic,
o czym moe wiadczy dziewi
zamówie na jego dostaw, których jednak – z powodu wybuchu
wojny – nie zrealizowano.
W dziaaniach obronnych
udzia wzio jedynie kilkanacie

Zmaterializowa si on za spraw
inyniera Franciszka Misztala
jako PZL P.38 „Wilk”.
Departament
Aeronautyki,
stworzony w miejsce wczeniej
istniejcego Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, po przeanalizowaniu
projektu i wstpnych wyników
bada „ osia”, sprecyzowa jego
koncepcj taktyczn. Uznano, e
ma suy do szybkich ataków na
cele stae rednio umocnione na
zapleczu wroga, dziaa na rednim puapie, gównie w wietle
dziennym. Zrewidowao to wczeniejsze zaoenia, e bombowce
maj dziaa noc. Postawio take przed konstruktorem nowe zadanie, wykrzesania z „ osia” jak
najwikszej prdkoci, majcej
– wedug generaa Ludomia Rayskiego – by najlepsz obron
przed myliwcami nieprzyjaciela.
13 grudnia 1936 roku po raz
pierwszy wykonano prototypem
próbne loty. Przeloty wypady
pomylnie i Departament Aeronautyki ustali pocztek dostaw
PZL P.37 na stycze 1938 roku.
Podczas dopracowywania i ob-

o 5 cm. Uznano to za sabota i
przeprowadzono dochodzenie.
Oba silniki, gówny i zapasowy,
wysano do bada. Ta sprawa
spowodowaa odsunicie prób o
kilka tygodni. Winnego nigdy nie
wykryto. Kade takie opónienie
odsuwao wprowadzenie „ osi”
na lini produkcyjn.
Wedug ustale departamentu naleao poprawi prdko
bombowca. Dziki mody kacjom wprowadzonym przez Dbrowskiego wzrosa ona do 420
km/h. Po dokonaniu montau
wyposaenia bojowego i instalacji
elektrycznej oraz kolejnych przeróbkach, zwikszono prdko
maksymaln o kolejne 10 km/h.
W „ osiu” zastosowano wiele ciekawych rozwiza, midzy innymi
nowatorskie podwozie Kubickiego
– kada z goleni podwozia posiadaa dwa koa bliniacze, których
osie poczone byy ze sob przegubowo za pomoc równolegych
dwigni.

samolotów. Od 2 wrzenia „ osie”, których zadaniem byy ataki
na kolumny pancerne wroga,
wykonyway loty bojowe. Atakoway take cele naziemne, takie
jak stacje kolejowe i tory, a take
lotniska nieprzyjaciela. Po klsce walk obronnych kilkadziesit
polskich bombowców suyo w
armii rumuskiej. Ostatni sprawny samolot uytkowany by w
Rumunii jeszcze w latach pi dziesitych – do holowania celów powietrznych. Niestety, nie
zachowa si ani jeden egzemplarz „ osia”, samolotu, który za
spraw Dbrowskiego i Kubickiego, absolwentów Politechniki
Warszawskiej, na krótko wysun Polsk na pierwsze miejsce
w lotnictwie bombowym.

Wojna obronna
Pierwsze bombowce tra y do
jednostek sze miesicy przed

ZBIGNIEW ZAJC
Rys. Joanna Majewska
W tekcie zostay wykorzystane informacje z ksiki „Samolot bombowy
o” Jerzego Cynka z roku 1990, wydanej przez WKi oraz z publikacji „Polskie samoloty wojskowe 1918–1939”
Andrzeja Morgay z roku 1972, wydanej
przez MON.
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To nie stao si z dnia na dzie, to by proces... wiato,
cie, pocignicie pdzla, gest aktora na scenie, subtelny
ruch rk, donony gos docierajcy do kadego zaktka
sali, wibrujcy d wik gitary... Magiczny, niezgbiony wiat
sztuki oraz jej twórców. To pasja KRZYSZTOFA MUSIA A,
która rozwijaa si latami. Gboka i prawdziwa. Dziki niej
stworzy niepowtarzaln kolekcj sztuki polskiej.
eatrem, oper i baletem interesowa si od zawsze. Podczas studiów byy na pierwszym
miejscu. Oczywicie oprócz
muzyki rockowej. Na jej punkcie
mia zdecydowanie wikszego
hopla ni jego rówienicy.
Jako student wcieli si w rol
organizatora ycia towarzyskiego i kulturalnego. Zawsze wiedzia, co, gdzie, kiedy: czy przyjecha do Warszawy interesujcy
teatr, czy odbywaj si konfrontacje lmowe, spotkania teatralne
lub te przedstawienia baletowe.
Na imprezy szed z grup znajomych. Kombinowa, jak zdoby
bilety na jak najlepsze miejsca.
Chwyta si najróniejszych sposobów. Tak byo w przypadku
wystpu zespou „Blood Sweat&Tears”, popularnej w latach
70. XX wieku amerykaskiej
grupy jazzowo-rockowej. Przyjechali do Warszawy. Wtedy by
to prawdziwy ewenement. eby
zaatwi dobre miejsca, wpad
na sprytny pomys. By zaangaowany w dziaalno Zwizku
Modziey Socjalistycznej. To mu

T

pomogo. Napisa o cjalne pismo
do organizatora koncertu i w
imieniu ZMS-u Politechniki Warszawskiej zamówi 10 biletów.
Podbi piecztk i wysa. Udao
si! Dosta 10 miejsc na rodku,
w pierwszym rzdzie. Bawili si
kapitalnie.

Denie do celu
Po studiach, w roku 1976, wyjecha za granic. Na pocztku
lat 80. zacz interesowa si
sztukami plastycznymi i kupowa pierwsze obrazy polskich
artystów. Byy to najczciej
przypadkowe zakupy, podczas
których kierowa si sentymentem. „Na powanie” polskie
malarstwo zacz zbiera 10 lat
póniej – z myl, eby stworzy kolekcj. Jednak nigdy nie
planowa, e kiedy stanie si
wacicielem ponad 700 dzie
sztuki! Chcia mie kilkadziesit, moe okoo 100 obrazów
reprezentujcych polsk sztuk
przeomu XIX i XX wieku oraz
pierwszych 30–40 lat XX wieku.
Tak si zaczo. Po kilku latach

Rozsdna pasja
przerodzio si niemal w naóg.
Z czasem zacz koncentrowa
si na tym, co powstao po II
wojnie wiatowej. Teraz zbiera
sztuk wspóczesn.
W miar rozwoju i mijajcych
lat w jego gowie zrodzia si
wiadoma koncepcja kolekcji:
odzwierciedli to, co dziao si w
polskiej sztuce w cigu ostatnich
150 lat. Zgromadzi takie dziea,
eby po ich obejrzeniu kady
móg powiedzie , jakie byy kierunki, nurty, jacy najwaniejsi
artyci si pojawiali. Ma wiadomo , e kolekcj mona cay
czas rozwija i uzupenia braki,
ale zamierzony cel osign.
Zbiera nie tylko malarstwo
olejne, które ceni najbardziej,
ale równie prace na papierze: rysunki, akwarele i gwasze
oraz rzeby. Ma swoje ulubione
obrazy. Jednak z czasem zmieniaj si, przychodz nowe.
Coraz czciej do grona faworytów wkraczaj te powojenne,
ale wród wczeniejszych jest
take kilka elaznych pozycji,
które uwaa za prawdziwe rarytasy. Portret krakowskiego
artysty Franciszka Siedleckiego namalowany przez Olg
Boznask... Mody czowiek
siedzcy na wprost przyciga
wzrok silnym, zdecydowanym
spojrzeniem. W jego doni arzy si papieros... Jest to jedna
z wczesnych prac Boznaskiej,
pochodzca jeszcze z koca
XIX wieku. „Pijana dziewczyna”
Wojciecha Weissa... Wydaje
si zrezygnowana, pena smutku, zagubiona... A moe pi?
Przymknite powieki ukrywaj

wzrok. Z rki dziewczyny wymyka si przechylony dzban, z
którego na stopy spywa struka
czerwonego wina... „Pejza idylliczny” Eugeniusza Zaka, jedna
z wikszych prac artysty... Mikkie, faliste, ciemnozielone pagórki; za granatowo-bkitn ta
jeziora wyrasta szczyt... Widok
niemal bajkowy – nic zego nie
moe si tu zdarzy , a jednak
co drga, wywouje niepokój...
Bezlistne, uschnite drzewo...

Od niedawna Krzysztof Musia
prowadzi Fundacj Polskiej
Sztuki Nowoczesnej razem z jej
zaoycielem Piotrem Nowickim, pierwsz osob w Polsce,
która w poowie lat 70. ubiegego wieku dostaa pozwolenie na
zaoenie prywatnej galerii.
Wród dzie sztuki wspóczesnej mógby wymieni wicej
ulubionych, ale one te czciej
si zmieniaj. Dlaczego tak si
dzieje?

Odkrycie abstrakcji
W trakcie tworzenia kolekcji
czowiek zmienia si, rozwija,
zaczyna dostrzega nowe zjawiska, rzeczy, nowe formy malarskie. Ewoluuje.
Krzysztof Musia przyznaje,
e dowiadczy tego na wasnej
skórze.
Na pocztku wspóczesne
dziea za bardzo go nie interesoway. Byy nieczytelne i niezro-

zumiae. Jednak w miar upywu czasu stay si drogocenne.
Nauczy si je rozumie dziki
temu, e otworzy si na sztuk
abstrakcyjn. To stao si nagle.
W pewnym momencie zorientowa si, e abstrakcje te mu
si podobaj. Na przykad prace
Wojciecha Fangora. Fale i koa
o mikkich granicach. Lekko pulsuj, mieni si i zdaj si wychodzi w stron patrzcego...
Wielu artystów zaczynao od
sztuki guratywnej, krok po kroku
dochodzc do abstrakcji. Jak Jan
Tarasin. Wszystko, co malowa,
to byy przedmioty. Jednak ogldajc jego wspóczesne dziea
nie ujrzymy nic, co by byo do
nich podobne. Dopiero powracajc do dawnych prac znajdziemy
je poustawiane na pókach,
rozmieszczone w przestrzeni. Na kolejnych obrazach
stopniowo trac form, zmieniaj si. Ich ksztat staje si
coraz mniej konkretny. Wiedzc to, znajc drog, któr
poda twórca, zupenie inaczej patrzy si na abstrakcje.
Czy obrazy Piotra Potworowskiego to abstrakcja? Tak moe si wydawa .
Jednak, gdy zagbimy si
w jego malarstwo, dostrzeemy, e to, co tworzy, byo
sztuk guratywn. Ale na
pierwszy rzut oka tego nie
wida . To samo dotyczy
Aleksandra Kobzdeja czy
te Rajmunda Ziemskiego.
Ksztaty, które pojawiaj si na
ich pótnach, s konkretne, ale
nie oczywiste. S przekamane
i trzeba umie je odnale . Obraz czsto wymaga od widza
powicenia czasu i uwagi. Skupienia i wpatrywania si. Dopiero wtedy otwiera przed nim swoje wntrze i zaprasza do rodka,
do swojego wiata, który jest
jedyny i niepowtarzalny.

Kolekcja
Kady obraz, na który si decyduje, musi mu si podoba .
Musi chcie go mie u siebie
w domu. To podstawowy warunek. Kolekcjonuje sztuk, dlatego e lubi to robi . Nie traktuje

tego jako dochodowego biznesu. Kupuje, ale nie sprzedaje. Z
kadym dzieem jest zwizany
emocjonalnie. Wybiera to, co w
jego oczach jest wartociowe.
Nie poda za mod.
Co czuje stajc si wacicielem kolejnego dziea sztuki? To
zaley. Ma ju bardzo duo obrazów. Powoli brakuje dla nie miejsca. Dlatego ostatnio powanie
zastanawia si nad kadym
zakupem. Wybiera tylko to, co
rzeczywicie chce mie , lub to,
co pasuje do kolekcji. Zazwyczaj
nie kupuje wielu dzie tego samego artysty. Jeli ju decyduje
si na taki krok, szuka obrazów
pochodzcych z rónych okresów, tak eby reprezentoway
rozwój twórcy. Moliwo prze-

ledzenia drogi artysty jest dla
niego niezwykle ciekaw i wcigajc przygod. Kupujc czuje
przede wszystkim satysfakcj,
bo uzupenia braki w kolekcji.
Posiadanie obrazów i rzeb daje
mu zadowolenie dziki moliwoci obcowania z nimi.
Dawniej, kiedy nabywa obrazy Teresy Pgowskiej czy
te Olgi Boznaskiej, popada
niemal w stan euforii. Teraz podchodzi do tego troch chodniej,
mniej entuzjastycznie, ale nadal
jest to wspaniay moment. Rozwija kolekcj wedug okrelonego klucza, dlatego nigdy nie nabywa niczego za wszelk cen.
Gdy ma si pienidze, mona

Wspiera kultur i jej rozwój, jak tylko moe. Jest jednym ze
sponsorów Metropolitan Opery w Nowym Jorku. Finansowa
róne przedsiwzicia Teatru Narodowego w Warszawie.
Pomaga modym artystom, dla których organizuje plenery we
Woszech, Francji i Hiszpanii.
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mie prawie wszystko. Ale nie o
to chodzi. Chce, eby jego pasja
miaa sens. Jest w stanie duo
zapaci za to, co mu si podoba,
ale cena w jego odczuciu musi
by godziwa i sprawiedliwa.
Nowe obrazy wiesza na cianach. Patrzy, podziwia i delektuje si. Starsze, kupione wczeniej, niestety musi chowa . Dla
wszystkich brakuje ju miejsca.

Toskania, Prowansja,
Andaluzja
Toskania. Zaczo si od odwiedzin. Znajomi artyci, z któ-

rymi si przyjani, przyjedali
zazwyczaj na kilka dni do jego
letniego domu. Czsto jednak,
korzystajc z gocinnoci gospodarza, zostawali na duej.
Toskaskie wioski, malownicze
widoki i dzika przyroda powodoway, e zaczynali malowa ,
rysowa i rzebi . Dla Krzysztofa Musiaa zawsze byo to
niezwykle ciekawe przeycie.
W kocu postanowi takim
odwiedzinom nada bardziej
formaln posta . Zaprosi artystów na plener. Pomys okaza
si przysowiowym strzaem w
dziesitk. Od tamtej pory odbyo si ju okoo 10 plenerów.
Po kadym organizuje wystaw i wydaje katalog. Zawsze
te wybiera co do swojej kolekcji.
Oprócz plenerów malarskich
organizuje te inne, nietypowe.
Na razie przedsiwzicie znajduje si w fazie eksperymen-

talnej. W roku 2006 w Hiszpanii odby si plener muzyczny.
Kompozytor Marcin Baewicz
– dziekan Wydziau Kompozycji
Akademii Muzycznej w Warszawie – przyjecha z zespoem
modych muzyków dziaajcych
jako Chopin Quintet. Pobyt zakoczy si koncertem, na który
zostao zaproszonych kilkadziesit osób.
Równie nietypowy by plener
ceramiczny, który odby si w
tym roku.
Dlaczego organizuje plenery?
Jest to dla niego niepowtarzalna okazja do obcowania z
narodzinami dziea oraz
artyst. Kady z nich jest
niezwyk indywidualnoci.
Przebywanie z nimi sprawia
mu ogromn przyjemno .
Ponadto nie przychodzi na
gotowe, eby podziwia
efekt kocowy. Moe by
wiadkiem poszczególnych
etapów twórczego dziaania.
Obserwujc prac rónych
artystów duo si uczy. Sam
nie tworzy, dlatego ma potrzeb zblienia si do twórców.
Zauway, e artyci nie
poszukuj
wzajemnego
kontaktu. S skupieni na
sobie. I tak powinno by .
Uwaa, e aby zosta dobrym
artyst, trzeba by bardzo ambitnym, pewnym siebie i tego,
co si robi oraz niezwykle pracowitym. Spenienie tych trzech
warunków jest konieczne. Jeli
artysta chce by najlepszy, to
musi w ten sposób o sobie myle . Sam talent to jeszcze za
mao.

Krzysztof Musia jest absolwentem Wydziau Maszyn Roboczych i Pojazdów (teraz: Wydzia Samochodów i Maszyn
Roboczych) Politechniki Warszawskiej. Od ponad dwóch
lat prowadzi w Warszawie
galeri. W poowie padziernika odbdzie si tam wernisa
prac, które powstay podczas
zeszorocznego pleneru we
Woszech.
JOANNA MAJEWSKA
Fot. A. i E. Ciokowie, Filip Klin,
Joanna Majewska
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Mikrobioanalityka jest terminem okrelajcym interdyscyplinarn dziedzin bada na
pograniczu chemii, biologii i biochemii, medycyny i inynierii
materiaowej, umoliwiajc tworzenie miniaturowych narzdzi i
urzdze oraz opracowywanie
nowych metod i procedur, adekwatnych do operacji jednostkowych w mikroobjtociach.
Wród dominujcych obszarów zastosowa mikrobioanalityki naley wymieni midzy innymi badania mechanizmów
oddziaywania toksycznych pierwiastków i zwizków chemicznych na organizmy ywe na
Ksztacenie studentów wydziaów elektrycznych w zakresie
maszyn elektrycznych, ugruntowane wieloletni tradycj, to
nauczanie podstaw elektromagnetycznego przetwarzania energii, konstrukcji typowych rozwiza maszyn oraz ich wasnoci
elektromechanicznych w stanie
pracy ustalonej. Dalszy wykad
obejmuje najczciej analiz zjawisk pracy nieustalonej i sposobów modelowania tych zjawisk.
Obecnie odczuwa si na rynku brak naprawd dobrej literaratury i zbiorów zada dotyczcych maszyn elektrycznych.
Autorzy podjli si opracowania
tego tematu, majc na wzgldzie potrzeby studentów kierunku
elektrotechnika – osób, które po
raz pierwszy i raczej na krótko stykaj si z zagadnieniami budowy i
eksploatacji maszyn elektrycznych.
Podjta próba zakoczya si penym sukcesem, a prezentowany
podrcznik stanowi wartociowy
element dorobku w dziedzinie
dydaktyki przedmiotu „maszyny
elektryczne”.
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poziomie komórkowym, czyli
poznanie przyczyny chorób i
wczesnego ich diagnozowania,
pozwalajcego na zastosowanie
skutecznej terapii, co w konsekwencji prowadzi do opracowania nowych narzdzi dla szybkiej diagnostyki medycznej.
Niniejszy podrcznik jest
autorskim wyborem najwaniejszych obszarów bada i zastosowa mikrobioanalityki. Obejmuje
zagadnienia specyfiki prowadzenia operacji jednostkowych (dozowanie, mieszanie, kontrola przepywu, rozdzielanie, reakcja analityczna, detekcja) w mikroskali,
projektowania miniaturowych
narzdzi i urzdze, materiaów i
technologii wykonywania miniaturowych systemów Lab-on-a-Chip i
wybrane przykady zastosowa.
Skrypt jest przeznaczony dla
studentów specjalnoci Mikrobioanalityka. Autorzy maj nadziej, e spotka si on z zainteresowaniem szerszego grona odbiorców
w takich dziedzinach, jak: inynieria i diagnostyka biomedyczna,
biotechnologia, biologia molekularna i komórkowa.
Praca zbiorowa pod redak-cj
Zbigniewa Brzózki, Mikrobioanalityka
Praca obejmuje zbiór zada obliczeniowych z transformatorów, silników indukcyjnych, maszyn synchronicznych i maszyn prdu staego.
Osobny rozdzia powicono uzwojeniom prdu przemiennego. Podrcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku Elektrotechnika, a
take kierunków pokrewnych.
Staszewski P., Urbaski W.,
Zagadnienia
obliczeniowe
w eksploatacji maszyn elektrycznych


Od wieków zadajemy sobie pytanie – czy jestemy sami w Kosmosie? Czy na innych planetach byo ycie? Znalezienie dowodu na istnienie wody na Marsie moe pozwoli nam udzieli odpowiedzi. Czerwona Planeta powoli, za spraw kilku misji bezzaogowych, odkrywa nam swoje tajemnice. Sierpniowy numer „Wiedzy i ycia” poda informacj o najnowszych danych zebranych
przez Mars Reconnaissance Orbiter. Amerykaska sonda zostaa wystrzelona na pokadzie rakiety Atlas V cztery lata temu. Jest
przeznaczona do poszukiwanie podziemnych zó wody na Marsie, badania obecnego klimatu oraz odnajdowania wskazówek,
które pomogyby w rekonstrukcji modelu klimatycznego planety
sprzed milionów lat. Obecnie sonda wykonaa zdjcia okolic równikowych. Widoczne s na nich lady, które dotd uwaano za
oznaki dawnej dziaalnoci wulkanicznej. Jednak dokadniejsza
analiza pozwolia na postawienie kolejnej hipotezy. Tym razem
naukowcy domniemuj, e s to lady podobne do – znajdujcych si w Kanadzie i na Syberii – oznak zamarzania i rozmarzania wiecznej zmarzliny. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, e
procesy te przebiegay na Marsie zaledwie 2 miliony lat temu, co
w geologicznej skali czasu oznacza – jakby si dziao wczoraj.
Jeli hipoteza zostaby potwierdzona, zwikszyaby si szansa
odnalezienia pod marsjask powierzchni przetrwalnikowych
form mikroorganizmów. Zacznijmy wic powoli przyzwyczaja
si do obecnoci „innych” we Wszechwiecie.

Przez ostatnie kilkadziesit lat nastpia niesychanie szybka
rewolucja w dziedzinie informacji. Bezporedni dostp do internetu, telewizja i radio w kadym domu przyspieszyy tempo, w
jakim róne wiadomoci docieraj do naszych umysów. Cyfrowy
przekaz nie tylko przypieszy, ale przede wszystkim wielokrotnie zwikszy napyw informacji. Jak donosi „Gazeta Wyborcza”
z 14 sierpnia, powoduje to nasze problemy z empati i twórczym
myleniem. Czy zastanawialicie si kiedy, co by si stao, gdyby do naszych czasów przeniós si czowiek ze redniowiecza?
Jedna gazeta codzienna zawiera wicej informacji, ni on gromadzi podczas caego swojego ycia. Stanisaw Lem ju dawno
przewidzia, e utoniemy w informacyjnej powodzi. Okazuje si,
e wiat, jaki stworzylimy, przerasta moliwoci „przerobowe”
naszych neuronów. Naukowcy jednak wierz w moliwoci adaptacyjne ludzkich mózgów. Oznacza to, e u nastpnych pokole bdzie wzrastao IQ, polepszy si pami wzrokowa, a nasze
dzieci bd potra y robi kilka rzeczy naraz. Jednak ju w tej
chwili pacimy za to dug list negatywnych zmian. Okazuje si
take, e ju teraz ludzki mózg potra przyswoi sobie wiele informacji, lecz ma problemy z ich selekcj i przetwarzaniem. Co
innego, gdy czytamy ksik – papierow – tak z szeleszczcymi kartkami, która pobudza nasz wyobrani. Od komputerów i
wiata informacji nie uciekniemy, warto jednak raz na jaki czas
wyczy telefon komórkowy, odpocz od monitora lub telewizji.
Wszystko po to, by si nie odczowieczy ...

Kto odpowiada za globalne ocieplenie? Wedug amerykaskich
naukowców z Uniwersytetu w Virginii za ten stan rzeczy odpowiedzialni s staroytni. Jak donosi „Dziennik” z 20 sierpnia, William
Ruddiman, badacz z Uniwersytetu w Virginii dowodzi, e kilka tysicy lat temu ludzie wypalali na wielk skal lasy pod zasiewy.
Gdy ziemia zostaa wyjaowiona, przenosili si i ponownie wypalali
ogromne poacie lasów. Automatycznie zwikszao to zawarto
dwutlenku wgla w atmosferze i – zdaniem obecnych naukowców z
USA – ocieplio klimat. Ciekawe, co na te doniesienia powiedzieliby
staroytni?
zibi

Przeczytane w prasie

Czy sterowanie urzdzeniami za pomoc fal mózgowych to tylko wyobraenia scenarzystów i reyserów filmów
science-fiction? Okazuje si, e w
wielu orodkach naukowych na wiecie trwaj badania w tej dziedzinie.
olitechnika Warszawska naley do tego
grona. A mówic dokadniej – Studenckie Koo Naukowe Cybernetyki z Wydziau
Elektroniki i Technik Informacyjnych, które
powstao w roku 2007 przy Zespole Aparatury Biocybernetycznej Instytutu Systemów
Elektronicznych.
Wedug de nicji Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Zielona Sowa z roku
2003, cybernetyka to „nauka o systemach
sterowania oraz przepywie i przeksztacaniu informacji”.
Nazwa pochodzi od greckiego „kybernetes”, co oznacza „sternik; zarzdca” oraz od
„kybernán” – „sterowa ; kontrolowa ”. Duo
szersz de nicj znajdujemy w Sowniku
Naukowo-Technicznym Hutchinsona z roku
1993:
Cybernetyka to nauka zajmujca si
badaniem organizacji, samoregulacji i rozmnaania si ukadów, a take ich ewolucji i uczenia si. W laboratorium tworzy si
obiekty nieoywione, zachowujce si jak
ukady oywione. Zakres zastosowa siga
od tworzenia elektronicznych sztucznych
koczyn do sterowania w peni zautomatyzowan fabryk, gdzie wykorzystanie
maszyn podejmujcych decyzje dochodzi
a do stopnia zarzdzania. Cybernetyka
zostaa zapocztkowana i nazwana w roku
1947 przez amerykaskiego matematyka
Norberta Wienera.
Na zaoycielskim zebraniu studenci z
KNC ustalili kierunki prac Koa. Pierwszymi
projektami byy Brain Computer Interface,
Inteligentny Dom oraz Stymulator Prdowy.
Na szczególn uwag zasuguje pierwszy
pomys, który jest jednoczenie prac inyniersk Tomasza Cedro, prezesa Koa.
– Brain Computer Interface to nowatorskie rozwizanie z dziedziny aparatury
biomedycznej, którego zadaniem jest interakcja sprztu komputerowego z uytkownikiem, bazujca na pomiarze aktywnoci
mózgu – mówi pomysodawca i realizator.
– Urodziem si, eby to zrobi. Od najmodszych lat zaczytywaem si w fantastyce naukowej. Ju dawno róni autorzy snuli
marzenia o podczeniu elektroniki do ludzkiego mózgu. Ostatnio najwyra niej wida
to w trylogii „Matrix”.
BCI ma odczytywa sygnay biologiczne wytwarzane przez ludzki organizm. To
nie nowo . Dawniej jedynym sposobem,
aby dowiedzie si, jak rol odgrywaj
okrelone cz mózgu, bya obserwacja

P

pacjenta z uszkodzonym lub chirurgicznie
usunitym okrelonym jego fragmentem.
Przeom nastpi wraz z wynalezieniem
nowych, nieinwazyjnych metod obserwacji. Dziki nim mona „podglda ”, jak
pracuje mózg czowieka. Dzi dysponujemy wieloma metodami pomiaru aktywnoci
mózgu: elektroencefalogra , pozytonow
tomogra  emisyjn, ródczaszkow stymulacj magnetyczn oraz funkcjonalnym
rezonansem magnetycznym. Oprócz wykonywania pomiaru aktywnoci elektrycznej mózgu, mona mierzy take sygnay
biochemiczne.
– Pierwsze komercyjne interfejsy BCI
s ju w sprzeday. Jednak urzdzenia te
s niezwykle drogie, a ich funkcjonalno
pozostawia wiele do yczenia – podkrela
Tomek. – S to typowo krótkie serie przeznaczone do prowadzenia bada laboratoryjnych.
Projekt Koa koncentruje si przede
wszystkim na pomiarze aktywnoci mózgu.

Cyberstudenci

Ma by taszy, bo komercyjne i gotowe
rozwizania ograniczono do niezbdnego
minimum. Powsta ju prototyp urzdzenia
stanowicy baz do dalszego rozwoju. Tomek Cedro z tego tematu obroni w ubiegym roku akademickim prac inyniersk.
Chciaby, aby w czasie kontynuacji studiów
projekt si rozwija.
BCI to jednak nie jedyna rzecz, któr
zajmuj si studenci. Dokadnie rok temu,
we wrzeniu, Koo brao udzia w Festiwalu
Nauki. Studenci starali si zarazi swoimi
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pomysami modych entuzjastów nauki.
Podczas sesji, która odbya si na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
zaprezentowali seri wykadów „Biocybernetyka w subie ludzkoci” – próbowali
wyjani potrzeb poznawania otaczajcego nas wiata oraz znane metody i techniki
komunikacji pomidzy ludmi a maszynami. Nastpnie zaprosili suchaczy do laboratorium, gdzie teori mogli zastosowa w
praktyce.
W kwietniu KN Cybernetyki gocio na
4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Midzynarodowej Konferencji
Medycznej dla rejonu Morza Batyckiego).
Pierwsza odbya si w Rydze, kolejna w
Kownie. Tym razem organizatorem by Warszawski Uniwersytet Medyczny. Projekt studentów Politechniki Warszawskiej zdoby
drugie miejsce w sesji „Bioinformatics and
Telemedicine”.
W maju tego roku studenci, razem ze
Studenckim Koem Naukowym przy Klinice

Neurologii Wydziau Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
brali udzia w seminarium, na którym przedstawiono system akwizycji sygnaów biologicznych i wykorzystanie go w medycznych
projektach badawczych, gównie z dziedziny
neurologii. Oba Koa zamierzaj niebawem
rozpocz realizacj wspólnych projektów.
Zapewne wkrótce o nich usyszymy. Moe
na forum europejskim?
ZBIGNIEW ZAJC
Fot. z arch. koa
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Gdzie si podziay tamte prywatki?
W rodowisku sportowym mówi si, e nie kady dobry
zawodnik musi by dobrym trenerem. Potwierdzaj to
badania statystyczne pokazujce, jaki niewielki procent zawodników po zakoczeniu kariery przechodzi na
awk trenersk. W przypadku mgr JOLANTY DOLECKIEJ,
kierowniczki Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Warszawskiej, byo inaczej.
nergii mog jej pozazdroci
duo modsi koledzy i koleanki po fachu. ycie zwizao j
z pik siatkow, ale – jak mówi –
lubi wiele dyscyplin. Kady kibic
zespou siatkówki Politechniki
Warszawskiej zna j z widzenia.
Jako prezes spóki zarzdzajcej druyn obecna jest na kadym meczu. Gdy chopcy wygrywaj, na jej twarzy wida rado ,
gdy idzie im gorzej – najchtniej
sama wskoczyaby na parkiet.

E

Gdzie te dziewczyny?
Blondynka o nienagannej gurze, jakiej mog jej pozazdroci
studentki, z którymi ma zajcia z
siatkówki.
Zapytana, co robi, by utrzyma si w formie, Jolanta Dolecka odpowiada, e ma codziennie
kontakt ze sportem. W pracy.
W czym tkwi tajemnica sukcesów pani Joli? W poczeniu profesjonalizmu i ogromnej energii,
której ma wiele.
Urodzia si na warszawskim
Mokotowie i z t dzielnic jest
najmocniej zwizana. Skoczya
szko podstawow poczon
z Liceum Ogólnoksztaccym
nr 44 im. Antoniego Dobiszewskiego.
– Wród absolwentów tego
liceum s midzy innymi Boena Dykiel, Hanna Gronkiewicz–Waltz, nieyjcy ju Marek Perepeczko oraz Wojciech
Gsowski (wykonawca piosenki „Gdzie si podziay tamte prywatki” – red.) – wspomina.
Z nauk nie miaa problemów,
take póniej na studiach. Mimo
e cay czas – od podstawówki,
równolegle z nauk – trwaa jej
przygoda ze sportem.
– Nauczycielem wychowania
zycznego byo u nas Ryszard
Sierszulski, brzowy medalista
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Mistrzostw Europy w siatkówce
z roku 1967 – wspomina Jolanta
Dolecka. – Wtedy w tej druynie
byli midzy innymi Zdzisaw
Ambroziak, Stanisaw Gociniak i Hubert Wagner. Przez
wiele lat by to jedyny znaczcy
sukces siatkarzy w ME.
Nic dziwnego, e pod opiek
takiego nauczyciela jej sportowe
losy potoczyy si wanie w t
stron. Tym bardziej e zawsze
bya wysza od rówieniczek.
Ten jej wzrost oraz dobra sprawno
zyczna wpady w oko
trenera Sierszulskiego, który zaprosi j na treningi juniorek do
warszawskiej Legii. Wtedy, a by
to przeom lat sze dziesitych
i siedemdziesitych, siatkówka kobieca w tym stoecznym
klubie staa na bardzo wysokim
poziomie.
– Mój ojciec gra przed wojn
w Polonii Warszawa, a starszy
brat zdobywa z juniorami Legii
mistrzostwo kraju, byam wic
wychowywana w duchu sportowym – podkrela. – Nikt te mi

nie zabrania, gdy oznajmiam,
e bd trenowaa siatkówk.
Zaczynaa jako trzynastolatka
– trenowaa ze starszymi zawodniczkami. Prawie zawsze bya
jedn z najmodszych. Jednak
nie przeszkadzao jej to odnosi
sukcesów. Graa z druyn w
mistrzostwach Polski juniorek –
penia funkcj kapitana druyny.
Jako szesnastolatka zadebiutowaa w pierwszym zespole Legii,
który wówczas gra w pierwszej
lidze.
– To bya druyna gwiazd
– wspomina pani Jola. – Gray wtedy brzowe medalistki
Igrzysk Olimpijskich z Tokio z
roku 1964 – Krysia Jakubowska-Tabaka, Maria Golimowska-Chyliska oraz Danusia
Kordaczuk-Wagnerowa. Trening z takimi zawodniczkami by
fantastyczn przygod.
Warto podkreli , e do koca
lat sze dziesitych zespoy z
Warszawy – Legia i AZS AWF –
na zmian zdobyway tytuy mistrza i wicemistrza Polski.
By to niesamowity zaszczyt
dla szesnastolatki, gdy zostaa
wczona do pierwszego zespou. Niektóre koleanki byy
od niej starsze o kilkanacie lat.
Pocztkowo baa si mówi do
nich po imieniu. Szybko jednak
znalaza z nimi wspólny jzyk.
– Z Krysi Jakubowsk nadal
jestemy w kontakcie, oczywicie teraz ju mówimy sobie „na
ty” – mówi z umiechem.

Razem z Legi Jolanta Dolecka osigaa swoje pierwsze
powane sukcesy. Gdy skoczya liceum, bez zastanowienia
zoya dokumenty na Akademi
Wychowania Fizycznego w Warszawie. W stolicy w pierwszej lidze siatkówki gray trzy zespoy.
Wspomniane ju Legia i AZS
AWF oraz Spójnia.

Gdzie tamten wiat?
Na pierwszym roku studiów
musiaa pogodzi gr w Legii i
nauk. Nie byo atwo.
– Pamitam jak dzi, by roku
1973, graymy z AWF–em
mecz – mówi Jolanta Dolecka.
– One o mistrzostwo Polski,
my waciwie nie wiadomo o
co. Mówio si wtedy, e Legia
rezygnuje z damskiej siatkówki.
Odeszy olimpijki i nie byo „kim
gra”. W tym spotkaniu na awce rezerwowej miaymy tylko
jedn juniork. Trybuny pene,
rektor AWF, prof. Tadeusz Ulatowski, kibicujcy swoim studentkom. A my – jak natchnione
– w niecae pidziesit minut
wygraymy trzy do zera w setach. Do dzi koleanki z AWF
wspominaj tamto wydarzenie.
One nie zdobyy tytuu mistrza,
mymy spady do drugiej ligi, a
chwil potem rozwizano sekcj.
Z jednej strony mona zada
pytanie – czy nie byo to gupie?
adna z warszawskich druyn
nic nie osigna. W tym jednak
wanie tkwi duch sportu. Nie
ma kunktatorstwa i gierek zakulisowych, sport musi by czysty
i niezaleny. Naley walczy do
koca i o zwycistwo. Wanie

SPORTOWCY POLITECHNIKI
Dolecka. – Byam jednak tak
zmczona cigy stresem, wyjazdami na mecze, zgrupowaniami i brakiem czasu dla rodziny, e zrezygnowaam z posady
trenerki i zajam si tylko prac
ze studentami.
Od tej pory zacza si take
jej praca organizacyjna. Pocztkowo jako prezesa Akademickiego Zwizku Sportowego
Politechniki Warszawskiej, a
nastpnie, gdy mski zespó
siatkówki, pod wodz Lecha
Zagumnego, awansowa do
Polskiej Ligi Siatkówki, jako
prezesa sekcji. Za jej spraw
oraz zespou ludzi z ni wspópracujcych udao si stworzy
– na potrzeby gry w PLS – spók akcyjn oraz profesjonalnie
dziaajcy AZS. Dziki temu
od dwóch lat Politechnika Warszawska zdobywa mistrzostwo
Polski szkó wyszych. Zmys
organizacyjny Jolanty Doleckiej
zauwayy take wadze uczelni – powoano j na stanowisko
kierownika Studium.
ten idea sportu prowadzi Jolant Doleck przez ycie. To
staraa si uwiadomi swoim
zawodniczkom, gdy po studiach
prowadzia zespoy siatkarskie,
a teraz przekazuje studentom
na zajciach.
Po tym sezonie Jolanta Dolecka przesza do druyny AWF
Warszawa. W roku 1975 zdobya z nimi wicemistrzostwo
Polski. Bonusem gry w akademickim zespole byy wyjazd
zagraniczne i to nie na Wschód,
lecz na Zachód. Zwiedzia w
ten sposób Francj, Holandi,
Niemcy.
W roku 1978 ukoczya
AWF. Otrzymaa tytu magistra
oraz trenera klasy II w siatkówce. Rozpocza prac w
szkole sportowej, daa si te
namówi trenerowi Lechowi
Zagumnemu na gr w druynie AZS Politechniki Warszawskiej. Niedugo potem
otrzymaa propozycj pracy w
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW. Zostaa take trenerk kobiecego zespou.
Jej podopieczne wielokrotnie
zdobyway mistrzostwo Polski

szkó wyszych i mistrzostwo
w klasy kacji Politechnik. Nic
dziwnego, e w roku 1985 zaproponowano jej objcie drugoligowego zespou AWF–u.
Historia zatoczya koo. Jolanta
Dolecka prowadzia siatkarki
Akademii przez sze lat –
awansowaa z nimi do pierwszej ligi. Obja take funkcj
trenera kadry Polski juniorek.
W roku 1991, ze wzgldu na
sprawy rodzinne, zrezygnowaa
zarówno z kadry, jak i z prowadzenia druyny AWF i – dziki
przychylnoci ówczesnego kierownika Studium PW, Bogusawa Gorskiego – wrócia na
Politechnik Warszawsk. Po
roku zacza prowadzi juniorki Midzyszkolnego Orodka
Sportowego Wola. Gdy dziewczta skoczyy wiek juniorek,
wszystkie przeszy do AZS
rodowisko Warszawa, który
awansowa do drugiej ligi.
– Ten zespó przekazaam
Pawowi Kozowskiemu, a
sama zajam si siatkarkami
Skry Warszawa, take grajcymi w drugiej lidze – wspomina
lata dziewi dziesite Jolanta

Gdzie si podziay
nasze wspomnienia?
Przyszy nowe czasy. eby
druyna siatkówki moga gra w
PLS, trzeba byo sprofesjonalizowa sekcj. Jolanta Dolecka
zostaa wrzucona na gbok
wod. Najwidoczniej miaa bardzo dobr ocen z pywania na
AWF–ie, bo wymienicie sobie
poradzia.
– Szukanie sponsora, podpisywanie kontraktów, negocjowanie i caa ta organizacyjna
robota – wszystko byo dla mnie
nowe – mówi. – Jednak nie ma
co tego wspomina. Wane, e
ju mamy to za sob i e teraz
trzeba myle o kolejnym sezonie.
Jaki wynik osign nasi siatkarze? Razem z pani Jol marzylibymy o zocie. Ale to tylko
marzenia. Jak bdzie, zobaczymy.
Jedno jest pewne – Jolanta
Dolecka to osoba wyjtkowa.
Inne uczelnie mog jej nam pozazdroci .
ZBIGNIEW ZAJC
Fot. z arch. Jolanty Doleckiej
i Zbigniew Zajc

Druga strona
medalu
Po tym, jak Ludovic Obraniak zadebiutowa w reprezentacji Polski w pice nonej
i strzeli dwa gole, jak króliki z kapelusza
zaczli pojawia si kolejni sportowcy z
polskimi pochodzeniem. Kady z nich ma
by wiksz gwiazd od poprzedniej.
Ten szum medialny jest o tyle ciekawy,
e w naszej reprezentacji gra ju przecie
czarnoskóry Emmanuel Olisadebe, niewiele majcy wspólnego z naszym krajem.
Warto przypomnie, e byo to objawienie
eliminacji do Mistrzostw wiata w roku
2002. Strzela jak na zamówienie. Obecnie
gra w lidze chiskiej w zespole Henan Jianye. W poprzednim sezonie zosta wicekrólem strzelców tamtejszej ekstraklasy. Mimo
to dzi mao kto myli o powoaniu go do reprezentacji. Jego gra dla Polski zakoczya
si, gdy wszyscy obrazili si na reprezentacj, po „daniu ciaa” w fazie grupowej M
2002 w Korei.
Niedawno kolejny „Polak” doczy do
narodowej jedenastki. Tym razem z Brazylii. Po pierwszym meczu Rogera Guerreiro
wszyscy byli zachwyceni jego dynamik,
dryblingiem i sposobem gry, charakterystycznym dla poudniowców. Zawodników
jednak rozlicza si ze strzelonych bramek,
a tu na koncie jest tylko jedna. Czyli marnie.
Obraniak, jako jedyny z tej trójki, faktycznie
ma polskie korzenie. Jego dziadek urodzi
si w kraju nad Wis.
Nie ma w tym nic zego, e szukamy
naszych rodaków za granic i próbujemy
za obce pienidze, bo przecie nie oymy
na wyszkolenie tych chopaków, stworzy
reprezentacj marze. W Polsce, niestety, brak jest systemu. Dzieci, zaczynajce gra w maych klubach, powinny mie
moliwo przejcia do szkóek przy duych klubach ligowych. Szczerze dziwi
si dziaaczom futbolowym, bo przecie
to wanie tu ukryte jest zoto. Polska modzie naprawd potra i chce gra. Trzeba
tylko stworzy im miejsce i da odpowiedni kadr szkoleniow.
Dziki organizacji Euro w Polsce i na
Ukrainie, ruszy program budowy stadionów
szkoleniowych, tzw. Orlików. Ostatnio minister Drzewiecki z entuzjazmem i spoconym
czoem zachwyca si tym, co sam uczyni.
Niestety, tak jest tylko wtedy, gdy s kamery.
Gdy ich nie ma – dzieci nie s wpuszczane
na boisko, eby, bro Boe, go nie zniszczyy. Brak jest trenerów, wic wymylono animatorów. Tyle e nie ma to nic wspólnego ze
sportem. Bardziej z cyrkiem.
Pozostaje cierpliwie czeka, a Francuzi, Anglicy lub Niemcy wyksztac nam
kolejnych Obraniaków. A jak nie, to sami
sobie bdziemy naturalizowa obcokrajowców. Przed Euro 2012 czeka nas wic
odpowiedzialne zadanie. Do roboty!
Czy tdy droga Panowie Od Piki???
zibi

Co i gdzie na Politechnice Warszawskiej?
Jak dugo mona „wkuwa”? Odpowied na to pytanie brzmi: dugo, bardzo dugo, ale nie na tyle, aby nie
móc w peni skorzysta z uroków studenckiego ycia. Czas studiowania, to przecie take czas zabawy,
nawizywania trwaych przyja ni, uczestniczenia i tworzenia kultury studenckiej. Dlatego studenci tak chtnie
tworz organizacje, stowarzyszenia, kluby. Jest ich na Politechnice wiele. Krótki przewodnik, uzupeniony
koami naukowymi, gdzie mona rozwija swe pasje badawcze jest adresowany przede wszystkim
do studentów I roku, ale moe i ci ze starszych lat znajd w nim co nowego.
STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students
of Technology), Gmach Gówny, pok. 142, tel. 022 234–50–24,
www.best.warszawa.pl, e–mail: best@best.pw.edu.pl.
Board of European Students of Technology (BEST) jest midzynarodow, niedochodow i apolityczn organizacj zarzdzan przez
studentów uczelni technicznych. Dziaa w 25 europejskich krajach, na
64 uczelniach ksztaccych przyszych inynierów i jest najwiksz
tego typu organizacj na wiecie. Warszawsk grup BEST tworz
studenci Politechniki Warszawskiej. Due zaangaowanie czonków,
praca zespoowa oraz motywujca atmosfera sprawiaj, e BEST w
cigu roku organizuje kilkadziesit projektów, bdc tym samym jedn z
najprniej dziaajcych oraz najaktywniejszych grup w caej Europie.
Stowarzyszenie Studentów BRATNIAK, ul. Nowowiejska 22
lok. 14, 00–665 Warszawa, tel. 022 234–50–30, fax. 022 234–50–29,
www.bratniak.pw.edu.pl, e–mail: bratniakpw@bratniak.edu.pl.
BRATNIAK to potoczna nazwa powoanego do ycia 24 listopada
1915 roku Towarzystwa Bratniej Pomocy. Dziaajce dzi na Uczelni
Stowarzyszenie postawio przed sob cele podobne do tych, które
realizowao przedwojenne Towarzystwo, chce wic organizowa i
nie pomoc w studiowaniu. Stowarzyszenie funduje Stypendium
Bratniaka, prowadzi kursy przygotowawcze dla maturzystów oraz dla
wieo upieczonych studentów (kursy przygotowawcze do I semestru
studiów), wspomaga finansowo studentów przyjedajcych do nas
zza wschodniej granicy, organizuje szkolenia, obozy, imprezy kulturalne, take wyjazdy o charakterze turystycznym. Prowadzi akcj „Work
and Travel” umoliwiajc wakacyjn prac w USA.
Sekcja Erasmus Student Network (ESN), Centrum Ruchu
Studenckiego DS Riviera, ul. Waryskiego 12, pok. A107, www.
pw.esn.pl, e–mail: pw@esn.pl.
ESN jest dziaajc przy Komisji Europejskiej, ogólnoeuropejsk
organizacj studenck, której celem jest wspieranie i rozwój programów midzynarodowych wymian studenckich, zwaszcza Programu
Socrates–Erasmus. Sekcja ESN na Politechnice Warszawskiej zacza
dziaalno w roku 2006, a na swoim koncie ma ju duy sukces – zorganizowaa „Dni Erasmusa na Politechnice Warszawskiej”. Aktywnie
wspópracuje z sekcjami ESN na innych uczelniach, z Samorzdem
Studentów PW i innymi naszymi organizacjami. Gównym zadaniem jest
szeroko rozumiana pomoc studentom: zagranicznym studiujcym na
Politechnice Warszawskiej i naszym zainteresowanym wymianami.
ESTIEM (European Students of Industrial Engenering and
Menagement), Gmach Nowy Technologiczny, pok. 125, tel.
022 234–82–75, e–mail: info.warszawa@estiem.org.
Midzynarodowe stowarzyszenie studentów zdobywajcych
wyksztacenie menederskie na uczelniach technicznych w caej
Europie. Ma swoje agendy w 25 krajach i posiada ok. 70 lokalnych
przedstawicielstw.
Geoida (Stowarzyszenie Studentów Wydziau Geodezji i
Kartografii PW), Gmach Gówny, pok. 135, tel. 022 234–50–46,
e–mail: geoida@samorzad.pw.edu.pl.
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Organizacja wydziaowa, ale zasigiem wykraczajca poza ramy
Wydziau. Dziaa dynamicznie i wci z tak sam energi, jak w
momencie powstania w roku 1994. Inicjuje i popiera ambicje naukowe
swoich czonków poprzez prowadzenie kó naukowych, organizuje
prac zarobkow dla studentów. Zaznajamia studentów z najnowszymi
osigniciami europejskiej i polskiej geodezji – corocznie reprezentuje
Politechnik Warszawsk na midzynarodowych spotkaniach studentów geodezji. Prowadzi sta gied porednictwa pracy dla przyszych
geodetów. Kadej wiosny w Józefosawiu organizuje „Geopiknik” poczony z „Geoolimpiad”.
IAESTE (International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience), Centrum Ruchu Studenckiego Riviera,
ul. Waryskiego 12, pok. A103, tel. 022 234 9103, www.iaeste.
pw.edu.pl, e–mail: warszawa@iaeste.pl.
Prowadzi midzynarodowy program wymiany studentów uczelni
technicznych. Wysya studentów PW na praktyki zagraniczne, obecnie
do 85 krajów wiata. 13 maja 2009 roku uroczycie i radonie witowano pó wieku dziaalnoci IAESTE Polska; by piknik poczony
z walkami sumo i konkursami przed wydziaem EiTI, a wieczorem
impreza urodzinowa w klubie Remont.
IACES (International Association of Civil Engeneering Students),
Gmach Inynierii Ldowej, pok. 621, tel. 022 234–65–92, e–mail:
iaces@il.pw.edu.pl.
Stowarzyszenie studentów inynierii ldowej i kierunków pokrewnych nawizujce midzynarodowe kontakty midzy studentami,
jednym sowem: jedyna reprezentacja budowlaców w wiecie studenckim. Organizuje imprezy kulturalne, sportowe, równie seminaria
naukowe.
NZS PW (Niezalene Zrzeszenie Studentów Politechniki
Warszawskiej), Gmach Gówny, pok. 87, tel. 022 234–50–32, www.
nzs.pw.edu.pl, e–mail: kontakt@nzs.pw.edu.pl.
Dziaa od roku 1980.
Zdelegalizowane po wprowadzeniu stanu wojennego, prowadzio
intensywn dziaalno podziemn. Po roku 1989 szybko odnalazo swoje miejsce w nowych,
demokratycznych
czasach.
Rocznic 25–lecia czonkowie
NZS upamitnili wietn wystaw obrazujc ich dziaalno
w czasach „komuny” oraz nadaniem DS Mikrus imienia Teodora
Klincewicza, studenta Wydziau
FTiMS, wybitego dziaacza
„Solidarnoci”. W ubiegym roku
akademickim du popularnoci – nie tylko wród studentów
– cieszyy si obchody Tygodnia
NZS zorganizowane pod hasem

„Modzie z parti... si rozliczy”. Dzi w NZS–ie modzi ludzie zdobywaj cenne dowiadczenia, poznaj dziaalno publiczn, ucz si
reprezentowa wasne rodowisko i broni jego praw. Organizacja
prowadzi dziaalno w trzech odrbnych dziedzinach: sporcie i turystyce, prowadzeniu kursów i szkole oraz kulturze studenckiej. Znana
i popularna GAPA (Grudniowy Akademicki Przegld Artystyczny) to
jedna ze sztandarowych imprez zainicjowanych i organizowanych
przez NZS PW.
Soli Deo – Akademickie Stowarzyszenie Katolickie, Gmach
Gówny, pok. 136, tel. 022 234–50–44, www.solideo.pl, e–mail:
prezes_pw@solideo.pl.
W ramach prowadzonej dziaalnoci edukacyjnej zaprasza na
wykady o tematyce katolickiej, a w okresie Adwentu i Wielkiego
Postu – na rekolekcje wyjazdowe. Organizuje koncerty, wystawy zdj ,
wieczory poezji. W listopadzie kadego roku duym wydarzeniem s
Dni Kultury Chrzecijaskiej. Poprzez organizowanie spotka z psychologiem pomaga studentom walczy ze stresem i uwalnia si od
uzalenie.
Zrzeszenie Studentów Polskich, Gmach Gówny, www.zsp.
pw.edu.pl, e–mail: ZSP@samorzad.pw.edu.pl.
Gówne cele to reprezentowanie i ochrona interesów studentów,
tworzenie moliwoci rozwoju i zdobycia dowiadczenia zawodowego,
aktywowanie oraz integracja rodowiska akademickiego, wspieranie
i rozwój studenckiego ycia kulturalnego i naukowego. Organizator
takich przedsiwzi , jak konkurs na najlepszego studenta RP –
„Primus inter pares”, akcji „Powitanie”, a take licznych wyjazdów
turystycznych i imprez kulturalnych.

ORGANIZACJE SPORTOWE, TURYSTYCZNE
i KULTURALNE
Klub eglarski WIMPEL, Wydzia Mechatroniki pok. 114, tel.
022 234–83–10, www.mech.pw.edu.pl/wimpel, e–mail: wimpel@
kz–wimpel.org.
Jest animatorem ycia kulturalnego na „Poudniu” Politechniki, organizuje rejsy ródldowe („Rejs mazurski” to jest impreza!) i morskie,
imprezy w klubie „Mechanik” oraz koncerty szantowe.
Klub Turystyki Wszelakiej DREPTAK – Wydzia Inynierii
Ldowej PW, pok. 714, www.dreptak.webd.pl.
Na stronie internetowej mona przeczyta : (...) Jest klubem studenckim dziaajcym przy Wydziale Inynierii Ldowej Politechniki
Warszawskiej. Jego gównym celem jest popularyzacja najprzeróniejszych (std okrelenie „Wszelakiej” w nazwie) form turystyki wród
braci studenckiej. Zdecydowanie jednak Dreptaki preferuj róne
odmiany dreptania. Na stronach „Dreptaka” bdziesz mie okazj
pozna histori Klubu, jego statut oraz ludzi tworzcych jego wadze.
Oprócz tego znajdziesz tu informacje o imprezach organizowanych

aktualnie przez nasz Klub oraz artykuy i zdjcia w mniejszym lub
wikszym stopniu zwizane z yciem „Dreptaka”. A co najwaniejsze
dowiesz si, w jaki sposób moesz si z nami skontaktowa i zosta
jednym z Dreptaków (...).
AZS – Akademicki Zwizek Sportowy, Budynek Sportowy, ul.
Waryskiego 12a, tel. 022 660–53–71, www.azs.pw.edu.pl.
AZS PW jest jednym z czoowych klubów w Polsce. Prowadzi zajcia dla 33 sekcji sportowych. Jego dziaalno pozwala na ukazanie
wizerunku Politechniki Warszawskiej nie tylko jako wietnej uczelni
technicznej, ale równie uczelni o wysokim poziomie sportowym.
Moe si pochwali duym sukcesem, jakim jest gra druyny siatkówki
mczyzn w Polskiej Lidze Siatkówki. Z inicjatywy czonków KU AZS
PW powstaa nowa organizacja „Klub Kibica AZS PW”. Organizacja ta
wspomaga dopingiem nie tylko zespó siatkarzy, ale równie wszystkie
inne sekcje KU AZS PW tworzc w ten sposób atmosfer sportu na
stadionach i halach sportowych.
Studenckie Koo Przewodników Beskidzkich, www.SKPB.waw.
pl, e–mail: zarzad@skpb.waw.pl.
Jest tu miejsce dla tych, którzy znaj i kochaj góry. Terenem
dziaania jest przede wszystkim Beskid Niski i Bieszczady, ale obozy
docieraj te na Ukrain, do Rumunii, Bugarii, na Ural, nad Bajka, do
Turcji. S te organizowane rajdy dla licealistów („Beskidzki Trakt”).
Koo wydaje dwa periodyki „Magury” i „Pooniny”. Przez cay rok 2007
SKPB witowa 50–lecie swojej dziaalnoci. W kolejnym pówieczu
bdzie si na pewno wykazywa podobn, albo nawet zdwojon
aktywnoci.
Studencki Klub eglarski, Centrum Ruchu Studenckiego DS
Riviera, ul. Waryskiego 12, pok. A106, tel. 022 6234–98–88, www.
skz.polibuda.info, e–mail skz@skz.pw.edu.pl.
Jedna z najstarszych (dziaa od roku 1969!), ale i najbardziej
dynamicznych organizacji studenckich. Organizuje rejsy morskie i
ródldowe, regaty, obozy szkoleniowe. W jej posiadaniu znajduj si
obecnie: 7 kabinowych jachtów ródldowych, szalupa DZ, 4 jachty
Omega, 4 bojery DN.
Warszawski Akademicki Klub Kajakowy „Habazie”, Centrum
Ruchu Studenckiego Riwiera, ul Waryskiego 12, tel. 022 2349888,
www.habazie.waw.pl, e–mail: prezes@habazie.waw.pl.
Klub dla wielbicieli kajakarstwa pod kad postaci – po rozlegych
rzekach nizinnych, bajecznych rzekach górskich, ale take morzach.
W tym roku bdzie uroczycie witowa 50–lecie „mokrego” spdzania czasu.
„Maluch” – Akademicki Klub Turystyczny, Wydzia Elektroniki
i Technik Informacyjnych, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska
15/19, pok. 133a, tel. 022 234–79–86, www.maluch.elka.pw.edu.pl,
e–mail: maluchy@elka.pw.edu.pl .
„Maluch” jest klubem turystycznym, dziaajcym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dziaalnoci
nie ogranicza jednak do studentów Wydziau ani nawet do studentów
naszej Uczelni. Czonkiem Klubu zostaje kady, kto pojedzie na trzy organizowane przez nich wyjazdy. Jest ich wiele – obozy letnie, zimowe,
piesze, kajakowe i rowerowe, take kilkudniowe rajdy i jednodniowe
wycieczki pod Warszaw. Od ponad 25 lat „Maluch” chlubi si swoj
Chatk, która – jak mona przeczyta na stronie internetowej klubu –
(...) wita z radoci kadego gocia, oferujc nie tylko kubek gorcej
herbaty, ale i nocleg, za który jedyn „pat” jest pomoc przy chatkowych pracach, szczególnie drobnej obróbce drewna, zwanej te piowaniem, rniciem i rbaniem (...).
PTTK koo nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, Gmach Gówny, Plac Politechniki 1, www.jedynka.om.pttk.pl, e–mail: jedynka@
ime.pw.edu.pl.
Najstarsze koo akademickie dziaajce w Warszawie, drugie w Polsce.
(...) My uwaamy e równie najciekawsze. Zostao zaoone w
1954 roku i od tego czasu bezustannie uczestniczymy w organizowaniu imprez turystycznych. S to rajdy, wycieczki krajoznawcze,
szkolenia, obozy wdrowne, spywy kajakowe i eglarskie. Czsto
imprezy te organizowane s wspólnie z innymi klubami studenckimi.
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Ale to nie wszystkie moliwoci spdzenia czasu. Wiele zaley od
potrzeby chwili i aktualnych moliwoci. Jeeli jeste zainteresowany aktywn turystyk, chcesz dzieli si swoimi zainteresowaniami
z innymi, to zapraszamy na coroczny Kurs Organizatora Turystyki
PTTK (...) – zachcaj czonkowie do uczestnictwa na stronie internetowej.
Prowadzi bardzo rónorodn dziaalno turystyczn. Poza wymienion wyej, take imprezy na orientacj oraz zajcia terenowe – zaliczajce WF – dla studentów Politechniki.
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, Gmach „Paacyk”,
lok.01, 02–008 Warszawa, ul. Koszykowa 80, tel. 022 234–70–09,
www.chor.pw.edu.pl, e–mail: chor@chor.pw.edu.pl.
Zajmuje si promowaniem PW poprzez wystpy artystyczne.
Uwietnia wszystkie waniejsze uroczystoci akademickie na naszej
Uczelni, jest te coraz czciej zapraszamy do koncertowania na zewntrz. Pod kierownictwem artystycznym dyrygenta Dariusza Zimnickiego chór zrobi widoczne postpy.

Telefon alarmowy do Stray Akademickiej

6000 lub 6666

Telewizja Internetowa Politechniki Warszawskiej, DS „Riviera”,
ul. Waryskiego 12, pok. A104, tel. 022 234–98–88, www.tvpw.pl,
e–mail: info@tvpw.pl.
Ruszya 9 czerwca 2007 roku. Rozwija si nadzwyczaj dynamicznie. Dzia „Informacje” przedstawia biece, najciekawsze wydarzenia
dotyczce ycia studenckiego. W sekcji „Kultura” mona znale relacje z imprez studenckich, pokazów, koncertów, konkursów itp. Dzia
„Nauka”, w opinii redaktorów, powinien odzwierciedla kreatywno i
innowacyjno Uczelni.
Polibuda.info, DS „Riviera”, ul. Waryskiego 12, pok. A105,
www.polibuda.info, e–mail: info@polibuda.info.
Portal internetowy studentów Politechniki Warszawskiej zosta
uruchomiony na pocztku stycznia 2005 roku i zawiera wszelkie
informacje o aktualnych wydarzeniach na Uczelni. Do jego gównych
serwisów nale: aktualnoci, foto, kultura, nauka, sport i turystyka,
studia, samorzd.
Miesicznik I.PEWU, DS „Riviera”, ul. Waryskiego 12, pok.
A105, A107, www.ipewu.pw.edu.pl, e–mail: redakcja@ipewu.pw.edu.pl.
Powsta w roku 2004. Za zadanie redaktorzy postawili sobie szerzenie wród studentów szeroko rozumianej kultury oraz prowadzenie
dyskusji na tematy wice si z „egzystencj braci studenckiej”.

KLUBY
(...) Pod hasem „Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej”
kryje si zespó modych ludzi penych zamiowania do muzyki powaniej i niepowanej, penych zapau do wyraania si poprzez piew, ale
przede wszystkim pragncych przey wielk przygod artystyczn
(...) – tak przedstawiaj si czonkowie Chóru Akademickiego na swojej stronie internetowej.
Zespó Taca Ludowego „MASOVIA” Politechniki Warszawskiej Szkoy Nauk Technicznych i Spoecznych w Pocku, 09–400
Pock, ul. Jachowicza 2/4, tel. 024 367–59–97.
Zespó da ponad 1000 koncertów w kraju i za granic. Otrzyma
wiele prestiowych nagród. jest czonkiem Polskiego Akademickiego
Stowarzyszenia Folklorystycznego. W jego repertuarze znajduj si
tace i pieni Polski poudniowo–wschodniej i Mazowsza. W roku
2007, z okazji 30–lecia Zespou i 40–lecia Politechniki Warszawskiej
w Pocku, odby si w pockim Teatrze Dramatycznym wielki koncert
galowy.
Zespó Pieni i Taca Politechniki Warszawskiej, DS „Riviera”,
ul. Waryskiego 12, pok. A122, tel. 022 234–98–85, tel./fax 022
825–36–48, www.zpit.pw.edu.pl, e–mail: poczta@zpit.pw.edu.pl.
Powsta w roku 1951. Od pocztku jego czonkom towarzyszy zapa
w poznawaniu i rozpowszechnianiu polskiego folkloru. Zespó zdobywa liczne nagrody na festiwalach na caym wiecie. Da ponad 3000
koncertów na scenach krajowych i zagranicznych. Jest zdobywc
midzy innymi srebrnej i brzowej Kolii Ksit Burgundii, srebrnej
pyty przyznanej przez francusk Akademi Muzyczn im. Charles’a
Crosa. Za zasugi dla Warszawy otrzyma Zot Syrenk. Uwietnia
imprezy i uroczystoci uczelniane, m.in. inauguracje roku akademickiego, wigili rektorsk, wieczory kold. Nagrywa i wydaje pyty ze
swoimi koncertami.
Orkiestra Taneczna PW „The Engineers Band”.
Najmodsze „dziecko” Uczelni, ale bardzo rozrywkowe.

MEDIA
Radio Aktywne, DS „Riviera”, ul. Waryskiego 12, pok. A109,
A110, tel. 022 234–98–88, www.radioaktywne.pl, e–mail: redakcja@radioaktywne.pl.
Pierwsze internetowe radio studenckie dziaa od padziernika
2004 roku pod patronatem Samorzdu Studentów Politechniki
Warszawskiej. Wspópracuj z nim studenci innych warszawskich uczelni (UW, Akademii Medycznej, SGH, SGGW, Akademii
Medycznej). Oferta programowa jest bogata – od muzyki wszelkiego autoramentu, poprzez publicystyk, informacj, do wiadomoci
kulturalnych i sportowych.
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„Stodoa” (Centralny Klub Studentów PW), ul. Batorego 10, tel.
022 825–60–31(2), tel./fax. 825–86–46, www.stodola.pl.
Najwikszy w Europie klub studencki, w którym zawsze co si
dzieje. Dziaa tu kilka sekcji: fotograficzna, poetycka, publicystyki, s–f,
studenckie centrum filmowe, Teatr Ruchu AKT i kilka sekcji taca.
Sta imprez jest równie odbywajca si w kad niedziel najwiksza w Polsce Gieda Fotograficzna. Coraz popularniejsze staj si
organizowane tu projekty muzyczne finansowane z budetu miasta st.
Warszawy. Niedawne obchody 50–lecia klubu byy wielkim wydarzeniem kulturalnym szeroko wykraczajcym nie tylko poza ramy Uczelni,
ale i caej Warszawy.
„Remont”, budynek DS „Riviera”, ul. Waryskiego 10 – wejcie od Armii Ludowej, tel. 022 234–98–75, www.klubremont.pl,
e–mail: remont@klubremont.pl.
Od powstania – w roku 1973 – by liczcym si orodkiem kultury
studenckiej. Od niedawna mamy okazj pozna nowe oblicze klubu.
Jakie? – sprawdcie sami. Poza organizowaniem rónorodnych
imprez, „Remont” wydaje take swoj gazetk.
Mechanik, ul. Narbutta 87, www.klubmechanik.pl, e–mail:
klub@klubmechanik.pl.
Tradycje klubu umiejscowionego przy Wydziale Mechatroniki sigaj
lat sze dziesitych. Obecnie jest to najnowoczeniejszy wydziaowy
klub studencki w caej Warszawie. Nie tylko codzienne miejsce spotka studentów Wydziau Mechatroniki, ale take „kunia” kulturalna.
S tu m.in. organizowane spotkania z wybitnymi naukowcami, artystami i politykami, s otwierane wystawy malarstwa, grafiki, fotografii.
Nowoczesna kameralna aranacja wntrza, dobre nagonienie i
nowoczesne systemy owietleniowe to take zalety tego miejsca.
Amplitron, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19, tel. 022
234–78–18, www.amp.pw.edu.pl.
Koo Mioników Teatru – Teatr Studentów PW, www.teatr.pw.edu.pl, e–mail: teatrpw@samorzad.pw.edu.pl.
Powstao z inicjatywy studentów i Samorzdu PW. Jak na niecae
4 lata dziaalnoci, repertuar ma imponujcy: „ lub” oraz „Iwona,
Ksiniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza, „Niedwied” oraz
„Owiadczyny” Antoniego Czechowa, „Kopalnia” Michaa Wakczaka.
Spotkania maj charakter warsztatów z gry aktorskiej, ksztacenia
gosu i wymowy.
Centrum Ruchu Studenckiego Riviera, DS „Riviera”, ul.
Waryskiego 12, tel. 022 234–98–88, e–mail: cerus@samorzad.
pw.edu.pl.
To wany adres. Dobrze jest tam pój i przy kawie rozejrze
si, co robi studenci w zlokalizowanych tam organizacjach. W

jednym miejscu, na antresoli, swoje siedziby maj liczne studenckie
organizacje.

KO A NAUKOWE NA WYDZIA ACH
Administracji i Nauk Spoecznych – Studenckie Koo Naukowe
PROGRES, Koo Naukowe Gospodarki Nieruchomociami.
Architektury – Koo Naukowe Rysunku, Koo Naukowe
Architektury Rodzimej, Koo Naukowe przy Zakadzie Konserwacji
Zabytków Wydziau Architektury PW, Koo Naukowe Nowe Media w
Architekturze.
Chemicznym – Chemiczne Koo Naukowe „Flogiston”, Koo
Naukowe Biotechnologów „HERBION”.
Elektroniki i Technik Informacyjnych – Koo Naukowe
Mikroelektroniki i Nanoelektroniki, Koo Naukowe Radiolokacji i
Cyfrowego Przetwarzania Sygnaów, Koo Naukowe Innowacyjnych
Technologii Informatycznych, Studenckie Koo Inynierii Kosmicznej,
Koo Naukowe WO@PW Wolne Oprogramowanie na PW, Koo
Naukowe Mikrosystemów ONYKS, Koo Naukowe Technik
Laserowych, Studenckie Koo Naukowe Inynierii Biomedycznej
i Jdrowej BIOMEDYCZNI, Koo Naukowe Optoelektroniki, Koo
Naukowe BIONIK, Koo Naukowe IMPULS, Koo Naukowe Technik
Mobilnych i Sieciowych, Koo Naukowe Ukadów Cyfrowych
DEMAIN, Koo Naukowe Cybernetyki, Koo Naukowe Techniki
w Medycynie, Koo Naukowe Twórców Gier POLYGON, Koo
Naukowe Technik Multimedialnych, Koo Naukowe Zarzdzania
Projektami PMArt”.
Elektrycznym – Koo Naukowe „Stowarzyszenia Elektryków
Polskich” nr 231, Koo Naukowe FAZA, Studenckie Koo Trakcji
Elektrycznej, Koo Naukowe Informatyków–Elektryków, Studenckie Koo
Naukowe Informatyczno–Elektroniczne „M–2”, Koo Naukowe SIECI,
Koo Naukowe STERY, Studenckie Koo SIB – Systemy Inteligentnego
Budynku, Koo Naukowe Automatyki Elektroenergetycznej „K2E”,
Koo Naukowe MOSFET, Studenckie Koo Naukowe IEE – Intelligent
Energy Europe.
Fizyki – Koo Naukowe CAMAC, Koo Naukowe Fizyków, Koo
Naukowe Muzyka i Akustyka.
Geodezji i Kartografii – Koo Naukowe Gospodarki Przestrzennej.
Inynierii Chemicznej i Procesowej – Koo Naukowe Inynierii
Chemicznej i Procesowej.

Inynierii Ldowej – Koo Naukowe Komputerowego Wspomagania
Projektowania, Koo Naukowe Mostowców, Koo Naukowe Inynierii
Materiaów Budowlanych, Koo Naukowe Inynierii Komunikacyjnej,
Studenckie Koo Naukowe Zastosowa KSAK, Koo Naukowe
Budownictwa Ogólnego.
Inynierii Produkcji – Koo Naukowe Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych POLIMER, Koo Naukowe CAD/CAM, Koo Naukowe
Automatyki Przemysowej, Studenckie Koo Naukowe KONSTRUKTOR,
Koo Naukowe Technologie i Materiay TiM.

Inynierii Materiaowej – Koo Naukowe Inynierii Materiaowej
WAKANS.
Inynierii rodowiska – Koo Naukowe Inynierii Wodnej, Koo
Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji, Koo Naukowe Wodocigów i
Kanalizacji WOD–KAN, Koo Naukowe Ciepownictwa i Ogrzewnictwa,
Koo Naukowe Inynierii Gazownictwa KNiG, Koo Naukowe Energii
Odnawialnej i Recyklingu Odpadów NAVITAS, Koo Naukowe Metrologii
i Ochrony Atmosfery VOLTURNUS, Koo Naukowe Biotechnologii
rodowiska.
Matematyki i Nauk Informacyjnych – Koo Naukowe Matematyków
„Pi razy drzwi”, Koo Naukowe Informatyki, Kombinatoryczno–
Algebraiczne Koo Naukowe KOALA.
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa – Koo Naukowe Lotników,
Studenckie Koo Astronautyczne, Koo Naukowe Energetyków,
Studenckie Midzywydziaowe Koo Naukowe „SAE”, Jachtowe
Studenckie Koo Naukowe, Studenckie Koo Naukowe Energetyki
Niekonwencjonalnej SKNEN, Koo Naukowe Chodników, Studenckie
Koo Aerodynamiki Pojazdów SKAP, Koo Naukowe Robotyków,
Studenckie Koo Komputerowych Technik Projektowania, Koo
Naukowe Awioniki MELAVIO, Koo Naukowe Drga OMEGA.
Mechatroniki – Koo Naukowe Teleinformatyka, Studencka
Sekcja SPIE PW, Koo Naukowe Aparatury Biomedycznej, Koo
Naukowe Nanotechnologii NANO, Koo Naukowe „Biocybernetyka i
Inynieria Biomedyczna”, Koo Naukowe CYBORG++, Koo Naukowe
Automatyki i Robotyki ROBOMATIC, Koo Naukowe Mikromechatroniki
MIKROKO O.
Samochodów i Maszyn Roboczych – Koo Naukowe Mechaników
Pojazdów, Akademickie Koo Motoryzacji.
Transportu – Studenckie Koo Logistyki Stosowanej, Studenckie Koo
Naukowe Transportu Lotniczego, Koo Naukowe 243 Stowarzyszenia
Elektryków Polskich przy Wydziale Transportu, Studenckie Koo
Naukowe Technik CAx w Modelowaniu Systemów „Czowiek– rodki
transportu–Otoczenie”, Studenckie Koo Naukowe Nowoczesnych
Technologii Sterowania Ruchem Kolejowym „Balisa”, Koo Naukowe
Elektrotechniki w Systemach Transportowych, Studenckie Koo
Naukowe Inynierii Ruchu Drogowego.
Zarzdzania – Koo Naukowe Ergonomia, Studenckie Koo
Naukowe SITE, Studenckie Koo Naukowe „Manager”, Studenckie
Koo Naukowe „E–biznes”.
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Pocku – Koo
Naukowe Mechaników ROTOR, Pockie Naukowe Koo Chemików,
Koo Naukowe Inynierii rodowiska, Koo Naukowe Fizyki i Astrofizyki,
Koo Naukowe Fotografii i Filmu, Koo Naukowe Budownictwa.
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spoecznych w Pocku –
Studenckie Koo Naukowe SONDA.
SAMORZD STUDENTÓW
Gmach Gówny, pl. Politechniki 1, pok. 165, tel. 022 234–50–10,
http://www.samorzad.pw.edu.pl, e–mail: biuro@samorzad.pw.edu.pl.
Samorzd Studentów tworz wszyscy studenci Uczelni, a organy
Samorzdu s jedynym reprezentantem ogóu studentów.
Przewodniczcy Samorzdu Studentów PW – Natalia Greniewska
(Wydzia MEiL), przewodniczcy Komisji Socjalnej – Jakub
Zaremba (Wydzia MEiL), przewodniczca Komisji Dydaktycznej –
Magda Ziókowska (Wydzia Chemiczny), przewodniczcy Komisji
Finansowo–Gospodarczej – Pawe Rzewski (Wydzia MiNI),
przewodniczcy Komisji Zagranicznej – Przemysaw Kornatowski
(Wydzia Mechatroniki), przewodniczcy Komisji Kultury – Mateusz
Wawrzyniuk (Wydzia Fizyki), przewodniczca Komisji Sportu i
Turystyki – Ewa Pawlak (Wydzia Transportu), przewodniczcy
Komisji Domów Studenckich – Kamil Lubikowski (Wydzia SiMR);
czonkowie: Maciej Dukata (Wydzia Elektryczny), Piotr Kraszewski
(Wydzia Elektryczny), Adam ski(Wydzia MEiL), Afia Alice Ntale
(Wydzia Inynierii Produkcji), Dominik Suligowski (Wydzia Inynierii
Produkcji).
Oprac. Ech
Fot. Micha Leniewski

31

Pótora miliona tomów ksiek i czasopism drukowanych, ponad osiemnacie tysicy elektronicznych
wydawnictw, róde informacji i baz danych oferuje
studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej
ponad 40 uczelnianych bibliotek.

dzi , czy zamówienie zostao przyjte i gdzie naley odebra ksik. System automatycznie przesya na adres e-mail informacje o:
zbliajcym si terminie zwrotu lub jego przekroczeniu i naliczeniu
kary za przetrzymanie ksiki oraz moliwoci odbioru zamówionej
ksiki w Wypoyczalni Studenckiej, cznie z informacj, po jakim
czasie zamówienie zostanie wykasowane w systemie.

W zbiorach

Biblioteki Gównej przewaa pimiennictwo z zakresu nauk podstawowych: matematyka, zyka, chemia, a z nauk technicznych:
Zasoby bibliotek stanowi ksiki naukowe, podrczniki, skrypmechanika, energetyka, budownictwo, inynieria sanitarna, lotnicty, informatory, poradniki, leksykony, czasopisma, zeszyty naukowe
two, elektronika, informatyka, inynieria chemiczna i procesowa,
szkó wyszych, Polskie Normy, kartogra a, prace doktorskie, bazy
mechatronika, transport, maszyny robocze, geodezja i kartogra a.
danych na CD i on-line, mikro lmy, mikro sze.
Dostpne s równie wydawnictwa z dziedzin nauk spoecznych,
w tym ekonomii i nansów, organizacji i zarzdzania, marketingu,
Prawo do ich wypoyczania
polityki spoecznej, psychologii, socjologii, historii najnowszej, peuzyskuje si na podstawie karty bibliotecznej lub studenckiej ledagogiki oraz jzykoznawstwa.
gitymacji elektronicznej. Zapisy do Biblioteki Gównej i jej lii prowaródem informacji o tych zasobach jest katalog komputerowy
dzone s w wypoyczalniach, a na pocztku roku akademickiego
OPAC w systemie ALEPH i katalogi kartkowe (nie s one ju aktake w wyznaczonych do tego celu punktach.
tualizowane). Po wyszukaniu w katalogu wikszo pozycji mona
Legitymacja i karta posiada kod kreskowy, dziki czemu wszystkie
zamówi komputerowo; czas realizacji zamówienia nie przekracza
wypoyczenia rejestrowane s w bibliotecznym systemie komputezwykle 30 minut, z wyjtkiem pocztku i koca kadego semestru,
rowym ALEPH. Informacje na
kiedy moe to trwa od 24 do 48 godzin. Ksiki
temat stanu swojego konta w bimona odbiera w Wypoyczalni Studenckiej albo
Biblioteka Gówna mieci si w Gmachu
bliotece, liczbie wypoyczonych
w Filii Biblioteki Gównej przy ul. Narbutta w terksiek, terminach zwrotów
minie 4 dni. Po jego upywie zamówienie zostaje
Gównym PW, przy pl. Politechniki 1.
albo czy zoone zamówienie
skasowane w systemie.
Adres internet.: http://www.bg.pw.edu.pl.
zostao przyjte i gdzie naley
Cz egzemplarzy opatrzonych informacj
odebra ksik – mona uzy„Wypoyczalnia Studencka – Wolny Dostp” wyska wchodzc na stron domow Biblioteki Gównej i po podaniu
poycza si osobicie – bez zamawiania – w Bibliotece Gównej, w
takich danych, jak numer karty bibliotecznej i haso – PIN.
pokoju 71.
W systemie ALEPH dostpne s take nastpujce bazy danych:
O tym, jak korzysta
bibliogra a publikacji pracowników PW (BIBLIO); katalog prac doktorskich i habilitacyjnych (DOKTO), SYMPOnet – baza materiaów
ze zbiorów biblioteki, studenci I roku studiów dowiaduj si podpokonferencyjnych, tworzona w Bibliotece Gównej PW przy wspóczas szkole prowadzonych na pocztku roku akademickiego. W
udziale wielu bibliotek naukowych w kraju.
czasie tych obowizkowych (z wpisem do indeksu) zaj z zakresu
Na stronie internetowej Biblioteki Gównej znale mona dostp
przysposobienia bibliotecznego, studenci s informowani o funkdo zbiorów w wersji elektronicznej – penotekstowych baz ksiek i
cjonowaniu systemu biblioteczno-informacyjnego PW, strukturze i
czasopism, biblioteki cyfrowej PW oraz baz bibliogra cznych.
organizacji Biblioteki Gównej, o agendach udostpniania zbiorów,
Oprac. A.A.
zasobach bibliotecznych i zasadach ich udostpniania, zapisach do
Fot. Micha Leniewski
Biblioteki, uprawnieniach i ograniczeniach nadawanych przez system
komputerowy. S równie instruowani, jak wyszukiwa informacje w
katalogu bibliotek PW oraz jak komputerowo zamawia ksiki.
W Orodku Informacji Naukowej BG PW, mieszczcym si w
Gmachu Gównym PW, na pierwszym pitrze, w sali 161B i C, przez
cay rok przeprowadzane s take szkolenia indywidualne dotyczce korzystania z katalogu komputerowego, ogólnych informacji o
systemie biblioteczno-informacyjnym PW, a take posugiwania si
rónymi ródami informacji i najlepszego ich wyboru. Poza tym pracownicy OIN pomagaj w znajdowaniu potrzebnych ksiek, zrobieniu zamówienia, odszukiwaniu tytuów w zbiorach wasnych lub
innych bibliotek na terenie Warszawy i kraju.
W bibliotekach PW mona nie tylko korzysta z ich zasobów, ale
równie si uczy , a przed sesj egzaminacyjn – w styczniu i w
czerwcu – we wszystkie soboty Biblioteka Gówna i jej lie, pod hasem „Ucz si u nas”, udostpnia swoje czytelnie i wypoyczalnie
przez cay dzie.
Uatwieniem dla czytelników s samoobsugowe kserografy na
karty magnetyczne.

Z czego si uczy?

Internetowa obsuga konta
jest dostpna dla uytkowników zarejestrowanych w systemie
bibliotecznym. Po wybraniu opcji „Moje konto” z górnego menu, naley wpisa takie dane, jak przy zamówieniu: nr konta lub PESEL i
haso (PIN). Nastpnie mona uzyska , midzy innymi, informacje
dotyczce terminu wanoci konta i liczby wypoyczonych ksiek,
biecych wypoycze (terminów wypoycze i zwrotów), spraw-
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