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Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Gdańsku

Pożar 27-piętrowego
apartamentowca
Członkom
Stowarzyszeń
na Latimer Road w Londynie, 2017 r.

Naukowo — Technicznych,
zrzeszonych w Federacji
Naczelnej Organizacji Technicznej,
a także Sympatykom, Klientom oraz Kontrahentom,
składamy najlepsze Życzenia Noworoczne.
Niech Nowy Rok okaże się bogaty w nowe,
pozytywne doświadczenia,
zaowocuje ciekawymi projektami
i doniosłymi osiągnięciami.

Nowoczesne techniki modelowania - DRUK 3D str. 26
Fot. www.remiza.pl
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Kalendarium
24 sierpnia - posiedzenie Zarządu Pomorskiej Rady Miejskiej w Gdyni
FSNT NOT w Gdańsku
26 września - inauguracja XLIV edycji Olimpiady Wiedzy
30 sierpnia - XV spotkanie Loży Mentorów
Technicznej
4 września - posiedzenie Komitetu Obchodów Jubileuszu 9 października - Klub Technika NOT Nowoczesne techniki
12 września - spotkanie z Wiceprzewodniczącą Sejmiku modelowania-DRUK 3D
Województwa Pomorskiego Hanną Zych-Cisoń

16 października - spotkanie z Marszałkiem Wojewódz18 września - spotkanie ekspertów ds. transportu - Pro- twa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem
blemy komunikacyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk 17 października - spotkanie ze Stanisławem Michelem w
– Gdynia – Sopot
ramach cyklu Zasłużeni dla Miasta Gdańska
19 września - posiedzenie Kapituły Konkursu o Pomorską 21-22 października - festiwal architektury Open House
Nagrodę Jakości
Gdańsk
20 września - spotkanie z Dyrektorem Wydziału Zdrowia 27 października - Gdańskie Dni Elektryki
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dr Jerzym Karpiń30 października - posiedzenie Zarządu Pomorskiej Rady
skim
FSNT NOT w Gdańsku
25 września - posiedzenie Zarządu Pomorskiej Rady FSNT
NOT w Gdańsku
26 września - obchody 25-lecia Zarządu Komunikacji
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Wydarzenia
25 lat Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni rozpoczął działalność organizatora transportu miejskiego pierwszego października 1992r. Uroczystość z okazji rocznicy odbyła się
26 września br. w sali konferencyjnej gdyńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej z udziałem Prezydenta Miasta Gdyni pana dr Wojciecha Szczurka, który
przybył na spotkanie w towarzystwie swoich zastępców –
pani Katarzyny Gruszeckiej – Spychała i pana dr Marka
Stępy. Przybyli także pan Czesław Kordel Przewodniczący
Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
i pan dr Hubert Kołodziejski - Przewodniczący Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej a
także reprezentanci miast i gmin, które korzystają z usług
komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM w Gdyni.
W gronie licznych gości byli przedstawiciele przedsiębiorstw przewozowych (operatorów), uczelni, prasy i
innych mediów a także „weteranów” komunikacji miejskiej - byłych dyrektorów, kierowców i innych zasłużonych pracowników.
Witając uczestników spotkania prof.dr.hab. Olgierd Wyszomirski-Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej przedstawił proces przemian w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej w Gdyni i sąsiadującym obszarze. Zmiany te
przyniosły podniesienie jakości usług w postaci dostosowania oferty przewozowej do popytu i preferencji komunikacyjnych mieszkańców, niezawodności funkcjonowania, modernizacji taboru. Podkreślił, że działalność ta wynikała z potrzeby zapewnienia atrakcyjnej alternatywy dla
podróży samochodami osobowymi w warunkach dynamicznie wzrastającej motoryzacji indywidualnej. W zakończeniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się
do rozwoju gdyńskiej komunikacji miejskiej w minionym
dziesięcioleciu, w szczególności władzom Gdyni i innych
gmin obsługiwanych przez ZKM, kierownictwu i pracow-

nikom tej jednostki oraz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej a także pracownikom wszystkich przed-

fot. Maciej Czarniak

siębiorstw przewozowych.
Zabierając głos, Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech
Szczurek podziękował kierownictwu Zarządu za pracę w
minionym 25 - leciu, podkreślając dążenie firmy do doskonalenia i dywersyfikacji świadczonych usług. Wyraził
uznanie dla ZKM Gdynia, która stała się wzorem dla organizatorów transportu miejskiego w innych miastach w
Polsce i wręczył Dyrektorowi ZKM profesorowi Olgierdowi Wyszomirskiemu list gratulacyjny.
Wręczenie odznaczeń i dyplomów zakończyło pierwszą
część spotkania bardzo sprawnie poprowadzoną przez
pana Marcina Gromadzkiego rzecznika prasowego ZKM.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni organizuje komunikację miejską na obszarze Gdyni oraz miast Sopotu i Rumii i gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo i Żukowo. Linie ZKM docierają także do Gdańska i Redy.
Sieć linii komunikacji autobusowej, midibusowej i mikrobusowej liczy obecnie 1039,3 km. Przewozy tymi środkami (65,5 mln pasażerów/rok) realizowane są przez 2
przedsiębiorstwa stanowiące własność Miasta Gdyni
(Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej) i firmy prywatne wśród
których wyróżnia się firma GRYF-Przewozy Autobusowe z
Żukowa. Wykreowano w ten sposób mechanizm konkurencji w świadczeniu usług w tym racjonalizacji kosztów
funkcjonowania komunikacji miejskiej.
W 2017 roku przewoźnicy autobusowi (operatorzy) dysponują 241 autobusami, w tym 122 spełniającymi rygorystyczne normy emisji spalin Euro 6, oraz 22 midibusami i

fot. Maciej Czarniak
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5 mikrobusami.
Sieć linii komunikacji trolejbusowej liczy obecnie 175,7
km,
Przewozy trakcji trolejbusowej wynoszą 22,4 mln pasażerów rocznie.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej , trzecie z
przedsiębiorstw komunikacyjnych stanowiących własność
Miasta Gdyni, dysponuje do obsługi Gdyni i Sopotu 93
trolejbusami w tym 38 z zasobnikami energii umożliwiającymi obsługę tras bez sieci trakcyjnej ( co najmniej 15 km
z baterii litowo-jonowych).
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni organizuje przewozy ok. 88 mln pasażerów rocznie na sieci tras o długości
ok. 430 kilometrów na których funkcjonują linie o łącznej
długości ponad 1200 kilometrów.
Uczestniczący w spotkaniu dr inż. Jan Bogusławski, Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, przypomniał iż nie byłoby komunikacji miejskiej bez
udziału inżynierów i techników. Nawiązał do przypadają-

cej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę i nieodległej setnej rocznicy uzyskania praw
miejskich przez Gdynię (1926). Nazwiska inżynierów zasłużonych w odbudowie i budowie gospodarki polskiej po
1918 roku a Gdyni w szczególności jak Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Wenda, Stanisław Hueckel są dobrze
znane. Mniej znane jest to, że pierwsze techniczne stowarzyszenia zawodowe na polskim Wybrzeżu powstały w
Gdyni - Związek Zawodowy Inżynierów Lądowych i Wodnych (1931), Morskie Stowarzyszenie Elektryków Polskich
(1932), Polski Związek Inżynierów Budowlanych (1936),
Stowarzyszenie Techników Okrętowych Polskich (1936) i
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Budownictwa Okrętowego (1936). Wdrażały one inżynierskie myślenie i
zdrowy rozsądek w obszarze swego działania.
Tak też i teraz czynimy w ZKM, w „małej skali”, jako organizator komunikacji miejskiej w Gdyni.
Poczęstunek i wspomnienia w miłej atmosferze zakończyły spotkanie.
JB

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej
Inauguracja
Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR FSNT-NOT

Inauguracja, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka, prorektora Politechniki Warszawskiej, odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT.
Życzenia udanej edycji w imieniu władz organizatora
Olimpiady,
Federacji
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, przekazała prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.
Teraz wielkie zadanie stoi przed Komitetami Okręgowymi
OWT i Terenowymi Jednostkami Organizacyjnymi NOT.
Chodzi o pozyskanie do udziału w zawodach I stopnia jak
największej ilości szkół. Dotychczas było ich trochę ponad
400, a mogłoby być nawet 10 razy więcej !
Szczególnie liczymy na zainteresowanie tą formą krzewienia wiedzy i kultury technicznej ze strony nauczycieli

We wtorek, 26 września 2017 r., spotkaniem sekretarzy
Komitetów Okręgowych z Prezydium Komitetu Głównego
zainaugurowano XLIV OLIMPIADĘ WIEDZY TECHNICZNEJ.
Po raz 44 zapraszamy uczniów szkół średnich (do ubiegłego roku ponadgimnazjalnych) do szlachetnej rywalizacji
w dziedzinach wiedzy nauk ścisłych i techniki.
Trzystopniowe zawody rozgrywane będą w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Laureatów poznamy dopiero po finałach w przyszłym roku.
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liceów i szkół zawodowych. To znakomita forma pokazania aplikacji techniki, jej najnowszych osiągnieć w życiu
publicznym i gospodarczym, służącym podniesieniu
standardów cywilizacyjnych.
Zawody szkolne XLIV OWT odbyły się w piątek, 20 października 2017 r. Zawodnicy mieli do rozwiązania zestaw
testów i kilku prostych zadań opartych głównie na wiedzy z fizyki i matematyki.
Więcej o OWT na stronie www.owt edu.pl

Finały w Gdańsku
Co roku zawody finałowe Olimpiady odbywają się w innym mieście. W Gdańsku do tej pory odbyły się tylko raz
w 1991 roku, była to XVII edycja.
Zawody finałowe XLIV edycji OWT odbędą się w dniach 6
-8 kwietnia 2018 roku. Udział w nich weźmie około 80
najlepszych uczniów szkół średnich z całej Polski.
Dołożymy wszelkich starań, aby pobyt w Gdańsku był
niezapomniany zarówno dla Olimpijczyków jak i pozostałych gości—opiekunów, przedstawicieli Komitetu Głównego OWT oraz Komitetów Okręgowych.

inż. Paulina Orłowska
Sekretarz Pomorskiego Komitetu
OWT w Gdańsku
Z radością informujemy, że zawody III stopnia - ogólnopolskie XLIV edycji OWT odbędą się w Gdańsku. Jest to
ogromne wyróżnienie dla Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT, który zajmuje się organizacją zawodów I i II
stopnia (szkolnych oraz okręgowych) na terenie województwa, a także wielka odpowiedzialność.

Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator” - ruszyła XI edycja
Tradycyjnie we wrześniu rozpoczęła się XI już edycja
Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII),
gimnazjalnych (kl. II, III) oraz ponadgimnazjalnych
(liceów oraz techników).
Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju ich zainteresowań technicznych jest dla Naczelnej Organizacji Technicznej niezwykle ważne. Inicjatywę tę popiera i docenia
także Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmując Konkurs patronatem. Przypominamy, że finał X edycji Konkursu odbył się w siedzibie Ministerstwa, co dla laureatów było dodatkowym wyróżnieniem.
Wzorem lat ubiegłych eliminacje okręgowe na terenie
województwa pomorskiego przeprowadzi Pomorska
Rada FSNT NOT w Gdańsku. Jesteśmy przekonani, że w
tej edycji młodzież, jak zawsze zaskoczy nas innowatorskimi pomysłami.

5

Terminarz XI edycji Konkursu:
I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2018 r.
II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 31 marca
2018 r.
III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 10 maja
2018 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie www.gdansk.enot.pl w zakładce Konkursy.
PO
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Zasłużeni w Historii Miasta Gdańska
Gdański architekt Stanisław Michel został odznaczony
tytułem Zasłużony w Historii Miasta Gdańska.
„Architektura to sztuka, miłość, harmonia i szacunek
dla ludzi” - to jego motto.
17 października 2017 roku w Wielkiej Sali Wety Ratusza
Głównego Miasta miała miejsce uroczystość nadania tytułu „Zasłużony w Historii Miasta Gdańska” architektowi
Stanisławowi Michelowi.
Otrzymał On również od Marszałka Województwa Pomorskiego Plakietkę Gryfa Pomorskiego De Niholo Nihil
Fit oraz Medal Prezydenta Miasta Gdańska, który wręczył
Z-ca Prezydenta miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski. Doceniając liczone zasługi laureata Dyplom Uznania wręczyła Prezes Pomorskiej Rady
FSNT NOT w Gdańsku prof. dr hab. inż. Bożenna KawalecPietrenko.
Uroczystość otworzył Dyrektor Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska prof. Waldemar Ossowski, następnie
głos zabrali doc. dr inż. Andrzej Januszajtis - Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” oraz architekt Tomasz Miatkowski - Prezes SARP, który wygłosił laudację.
W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości w
tym reprezentacja młodzieży szkolnej z Państwowych

Szkół Budownictwa z panią Dyrektor Renatą Wypasek,
która poinformowała o inicjatywie nadania wybranej z
ulic Gdańska imienia prof. Mariana Osińskiego. Profesor
Osiński był nauczycielem Stanisława Michela, gdy ten
pobierał nauki w Państwowych Szkołach Budownictwa i
Politechnice Gdańskiej.
Lampka szampana przy której odśpiewano „Wiele lat,
wiele lat…” na cześć Jubilata zakończyła tę miłą uroczystość.
Stanisław Michel (ur. 1927) – polski architekt przez całe
życie związany z Gdańskiem, autor projektu budowy i
odbudowy Głównego Miasta, a także współautor obowiązującej przez kilkadziesiąt lat koncepcji zagospodarowania przestrzennego gdańskiego Śródmieścia. Przez wiele
lat związany z biurem Miastoprojekt, w XXI wieku członek
zespołu architektów Zapa-Architekci. Do Gdańska przybył
z Lublina w czerwcu 1945.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej włączył się w ruch odbudowy Gdańska ze
zniszczeń wojennych i wkrótce został jednym z naczelnych
projektantów w Miastoprojekcie. Jego projekty wpisywały
się w nurt „rekonstrukcji kreatywnej”. Stworzył projekty
budowy i odbudowy 104 kamienic, w tym około 90 w obrębie gdańskiego Głównego Miasta. Wśród nich m.in.
koncepcję odbudowy i dostosowania do celów muzealnych Domu Uphagena, projekty trzech kamienic przy ulicy
Mariackiej, a także projekty m.in. hali targowej
przy Targu Siennym, gospody pod Wielkim Młynem i Domu Młynarza. W okresie tym był wiodącym autorem planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Gdańska, który obowiązywał przez kilkadziesiąt lat. Zespół autorski tego planu 1 uzyskał w 1963
roku Zespołową Nagrodę II stopnia Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury za wybitne osiągnięcia
twórcze w projektowaniu.
Stworzył także wiele projektów modernistycznych, m.in.
budynek Domu Rzemiosła, siedziby Rolniczej Kasy Ubezpieczeniowej, pawilon handlowy przy Kartuskiej, wieżowiec Olimp, dom kultury na Oruni, czy kompleks biurowy Artus Park. Zaprojektował także 12-budynkowe osiedle punktowców w Gdańsku-Oruni i dziesięć budynków
mieszkalnych na Osiedlu Społecznym w Gdańsku. Brał
udział w tworzeniu ogólnego planu zagospodarowania
miasta Rumi. Przez pewien czas pełnił również funkcję
przewodniczącego komisji ładu przestrzennego przy Radzie Dzielnicy Śródmieście2.
PO
1

Skład Zespołu: Irena Balcerkiewicz Tadeusz Woronowicz, Stanisław
Michel, Jan Bogusławski, Jadwiga Kokoszko, Władysław Korczak
2
https://pl.wikipedia.org
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Z życia Pomorskiej Rady
Notatka ze spotkania ekspertów ds. transportu poświęconego
problemom komunikacyjnym Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk – Gdynia – Sopot
DOM TECHNIKA NOT w Gdańsku, 18 września 2017 roku, godz. 14:00


GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY
NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska,
 Zamierzeń w zakresie utylizacji odpadów komunalnych
w Gdańsku,
 Projektu budowy kanału przez Mierzeje Wiślaną,
 Listy przedsięwzięć transportowych do podjęcia w
latach 2016 – 2030 w Obszarze Metropolitalnym
Gdańsk - Gdynia – Sopot. Lista rekomendowanych
przedsięwzięć została przesłana do Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydentów Gdańska i Gdyni
oraz do wiadomości Wojewodzie Pomorskiemu, w
kwietniu 2016 roku.
Następnie wiceprezes Pomorskiej Rady wskazał na ciągle
istniejące bariery hamujące rozwój systemu transportu w
Źródło: www.gdyniainfobox.pl
OM GGS, do których należą:
 brak kompleksowych badań ruchu w całej Metropolii,
czego efektem jest brak pełnego rozpoznania zachowań komunikacyjnych mieszkańców,
 brak centrum planistyczno – programowego, które
sterowałoby rozwojem systemu transportu w całym
regionie,
 brak wspólnej polityki transportowej dla całego Obszaru Metropolitalnego,
AGENDA:
 słabość miejskich służb realizujących zadania inwesty1. Otwarcie spotkania i wprowadzenie do dyskusji dr inż. cyjne,
Jan Bogusławski Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Rady
FSNT NOT w Gdańsku.
2. Rama drogowa – Obwodnica Gdańska, Zielona Droga
czy Zielony Bulwar?
3. Połączenie tramwajowe Gdańsk Południe – Wrzeszcz
Oliwa.
4. Inne kwestie.
Ad.1. Po powitaniu przybyłych ekspertów, dr inż. Jan
Bogusławski poinformował zebranych o dotychczasowych statutowych działaniach NOT dotyczących ważnych
problemów rozwoju przestrzennego i infrastruktury Pomorza, które polegały między innymi na przedstawieniu
opinii Pomorskiej Rady do:
 Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Pomorskiego,
Źródło: www.gdansk.naszemiasto.pl
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oporne wdrażanie ujednoliconego systemu taryfowo – 4.2. Zauważono także, iż układ kolejowy w Obszarze Mebiletowego w komunikacji pasażerskiej.
tropolitalnym również wymaga modernizacji, szczególnie
Ad.2. Rama Drogowa – Zielona Droga czy Zielony Bul- w zakresie obsługi kolejowej portu w Gdyni oraz doprowadzenia do likwidacji kolizji drogowych z torami kolejowar?
W toku dyskusji, większość ekspertów potwierdziła zasad- wymi.
ność budowy „ramy drogowej” w standardzie drogi klasy KONKLUZJE ZE SPOTKANIA:
GP. Wskazywano na potrzebę rozważenia parametrów 1. Sposób realizacji Zielonej Drogi winien być przeanalizotechnicznych Drogi Zielonej i etapowania realizacji inwewany w wariantowym studium techniczno – ekonostycji. Dlatego też, zasadnym byłoby opracowanie konmicznym, z uwzględnieniem wariantu tej drogi w klasie
cepcji tej drogi w klasie GP, ewentualnie G i przeanalizoGP ewentualnie G. Zapisy tego Studium stanowić powanie efektów funkcjonalnych, ekonomicznych, środowiwinny podstawę do publicznych dyskusji przed podjęskowych i społecznych, a następnie porównanie z efektaciem ostatecznej decyzji o jej klasie i przebiegu.
mi Bulwaru Zielonego (klasy Z) wg koncepcji zawartej w 2. Należy opracować studium pasażerskiej komunikacji
aktualnie opracowanym studium uwarunkowań i kierunszynowej w Obszarze Metropolitalnym GGS.
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.
3. W zakresie obsługi ruchu pasażerskiego w relacji
Ad.3. Połączenie tramwajowe Gdańsk Południe
Gdańsk Pd – Wrzeszcz i Oliwa, zasadnym byłoby opraWrzeszcz i Oliwa
cowanie studium, które umożliwiałoby porównanie
W zakresie układu komunikacji szynowej eksperci wskazywprowadzenia tramwaju na tory PKM, z koncepcją
wali, że należy opracować studium, w którym zostanie
poprowadzenia linii tramwajowej w trasie Nowa Poliprzeanalizowana koncepcja połączenia Gdańsk Pd –
techniczna.
Wrzeszcz, Oliwa, szybkim tramwajem poprowadzonym po
4.
Uznaje się za celowe podjęcie przez odpowiednie włatorach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, które mają duże
dze działań umożliwiających wprowadzenie tramwaju
rezerwy przepustowości.
hybrydowego zarówno na torach kolejowych jak i
Zwrócono również uwagę na konieczność przeanalizowatramwajowych w województwie pomorskim, oraz na
nia docelowego układu tramwajowego na Dolnym Tarasie
terenie całego kraju.
Gdańska [1].
Wszelkie decyzje planistyczne, projektowe i inwestycyjne
Ad. 4. Inne kwestie
powinny opierać się na studiach techniczno- ekonomicz4.1. Uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat wpro- nych, z uwzględnieniem wariantowania rozwiązań, w któwadzenia jednopoziomowych przejść dla pieszych przez rych zostaną przeanalizowane wszystkie aspekty danego
jezdnie w wybranych miejscach podstawowego układu projektu tj.: techniczne, ekonomiczne, funkcjonalne, śroulicznego w Gdańsku. Rozpatrywanie propozycji ich loka- dowiskowe i inne niewymienione. Winno to dotyczyć
lizacji winno uwzględniać:
zarówno dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, takich
 bezpieczeństwo pieszych,
jak Zielona Droga, jak i małych, jak na przykład wymienio płynność funkcjonowania transportu publicznego,
ne wyżej przejścia dla pieszych w Gdańsku.
 skutki zmniejszenia przepustowości ulic.
Na tym spotkanie zakończono.

W takich miejscach jak sąsiedztwo tunelu pod ulicą Podwale Grodzkie przy Dworcu Głównym w Gdańsku, wprowadzenie przejścia w poziomie jezdni i torowiska tramwajowego, na którym natężenie ruchu wynosi ponad 70 pociągów na godzinę w obu kierunkach, nie jest możliwe do
przyjęcia ze względu na bezpieczeństwo pieszych i płynność funkcjonowania transportu publicznego. Analogiczna sytuacja występuje w sąsiedztwie tunelu przy Bramie
Wyżynnej. W tych miejscach należy modernizować tunele
poprzez budowę pochylni i wind.

[1] klasy dróg:
GP - droga główna ruchu przyspieszonego 2x2 pasy ruchu,
prędkość projektowa do 100 km/godz.
G - droga główna 2x2 pasy ruchu, prędkość projektowa do
70 km/godz.

Z - droga zbiorcza 1x2 pasy ruchu, prędkość projektowa
do 60 km/godz.

Pani Karolina Rospęk-Aszyk, Kierownik Zespołu Transportu Biura Rozwoju Gdańska, która uczestniczyła w spotkaniu
wniosła do powyższej notatki następujące uwagi:
W nawiązaniu do notatki sporządzonej ze spotkania poświęconego problemom komunikacyjnym Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot, które odbyło się 18
września 2017 roku, jako uczestnik tego spotkania zgła-

szam następujące uwagi:
1. W punkcie Ad.2 znalazło się zdanie: "W toku dyskusji
większość ekspertów potwierdziła zasadność budowy ramy drogowej w standardzie drogi klasy GP" . Zdanie takie
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w połączeniu z listą obecności sugeruje, że przedstawiciel
BRG także prezentuje takie stanowisko co jest nieprawdą. Przedstawiciel BRG nie wypowiadał się w zakresie
słuszności takiego stanowiska a wskazywał, że zgodnie z
projektem SUiKZP miasta Gdańska Zielony Bulwar projektowany jest obecnie w klasie ulicy zbiorczej. Z uwzględnieniem takiej właśnie klasy technicznej DRMG prowadzi
obecnie postępowanie mające na celu pozyskanie materiałów do decyzji środowiskowej dla realizacji tej ulicy.

PKP i Bramy Wyżynnej nie przytoczono wypowiedzi przedstawiciela BRG i GZDiZ. Stwierdzenie zawarte w notatce,
że takie rozwiązanie nie jest możliwe do przyjęcia i należy
jedynie modernizować tunele nie jest stanowiskiem
przedstawicieli miasta Gdańska.

4. W zakresie realizacji Drogi Zielonej nie przytoczono
wypowiedzi przedstawiciela BRG, że dla ciągu transportowego Zielony Bulwar - Nowa Spacerowa wykonano już w
2014 roku Studium techniczno - ekonomiczno - środowi2. W odniesieniu do połączenia tramwajowego Gdańsk skowe, a kolejne działania miasta w zakresie realizacji
Południe Wrzeszcz i Oliwa w notatce ze spotkania nie tego korytarza prowadzone są w oparciu o ten dokument.
odwzorowano wypowiedzi przedstawiciela BRG, który W związku z powyższym BRG nie akceptuje takiej formy
informował, że w ramach procedowanego Studium uwa- notatki, ponieważ nie odwzorowuje ona stanowiska
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszystkich uczestników spotkania
miasta Gdańska zaplanowano połączenia trasami tramZ poważaniem
wajowymi południowych dzielnic miasta z Wrzeszczem i
Oliwą, także z wykorzystaniem torów PKM oraz w formie Karolina Rospęk-Aszyk
Kierownik Zespołu Transportu
tramwaju szybkiego.
3. W zakresie tematu dotyczącego wprowadzenia jednopoziomowych przejść przez jezdnie w sąsiedztwie Dworca

Poniżej prezentujemy odpowiedź na uwagi Pani Kierownik Karoliny Rospęk-Aszyk, którą z ramienia Pomorskiej Rady
wystosował Waldemar Cezary Zieliński, Sekretarz Zarządu-Dyrektor Biura.
Szanowna Pani Kierownik,

przedstawiciel tak szacownej instytucji jaką jest BRG, nie
Niezmiernie nas cieszy, że tak wnikliwie zapoznała się jest wymagana forma pisemnej akceptacji.
Pani z Notatką ze Spotkania ekspertów do spraw trans- Przedstawione w Pani emailu poglądy w poszczególnych
portu z dnia 18 września 2017 roku. Dziękujemy za prze- kwestiach, zostaną włączone do materiałów ze spotkania
słanie bardzo interesujących własnych poglądów i jedno- jako stanowisko Biura Rozwoje Gdańska, jednakże nie
cześnie wyrażających stanowisko BRG w poruszanych w może ono zmienić konkluzji ze Spotkania.
trakcie spotkania problemów komunikacyjnych.
Tym nie mniej, bardzo nas cieszy Pani zaangażowanie i
Jednakże pragniemy zważyć co następuje: „Notatka ze
spotkania” ze swej natury nie jest protokołem i ścisłym
zapisem poglądów przedstawianych przez uczestników
spotkania. W naszej notatce przedstawiliśmy główne
omawiane aspekty z szerokiej problematyki komunikacyjnej bez przywoływania i cytowania poglądów w danej
materii zgłaszanych przez poszczególne osoby uczestniczące w dyskusji.

troska o taki rozwój komunikacji w Obszarze Metropolitalnym, aby służyła ona najlepiej jak to możliwe w efektywnym zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców
naszego regionu, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękujemy za obecność na spotkaniu ekspertów, przedstawione poglądy i stanowisko BRG i mamy
nadzieję, że jeszcze nie raz przyjdzie nam dyskutować o
Spotkania, w tym ekspertów ds. transportu organizowane nierozwiązanych problemach komunikacji, co może doprzez Pomorska Radę Federacji SNT NOT oraz Stowarzy- prowadzić nawet do zbliżenia poglądów na przyjęte rozszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, z natury rze- wiązania.
czy są poświęcone przedstawieniu poglądów i stanowisk Nasza współpraca z Panią osobiście oraz z Biurem Rozwoniezależnych ekspertów i skonfrontowanie ich, jak to Pani ju Gdańska, szczególnie w trakcie dyskusji nad projektami
ładnie napisała, ze „stanowiskiem przedstawicieli miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaGdańska”. Organizowanie takich spotkań uważamy za nia Gdańska dobrze służy Miastu i oznacza, że każdy z
nasz podstawowy, statutowy obowiązek, jednakże nie uczestników właściwie wypełnia swoją rolę.
możemy się zgodzić aby była to jedynie platforma, która
Licząc na dalszą owocną i obopólnie korzystną współpracę
odzwierciedla skądinąd słuszne często poglądy reprezenpozostaję z poważaniem
tantów władz.
Waldemar Cezary Zieliński
Sformułowanie: „BRG nie akceptuje takiej formy notatki”
Sekretarz Zarządu-Dyrektor Biura
uważamy za niefortunne, gdyż dla zaprezentowania stanowiska przez uczestnika spotkania, nawet jeżeli jest nim
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Open House w Domu Technika
inż. Paulina Orłowska
Dział Rozwoju i Współpracy
PR FSNT NOT w Gdańsku
Sobota, 21 października - rusza pierwsza edycja festiwalu
Open House Gdańsk, jest on częścią międzynarodowego
festiwalu Open House Worldwide. Gdańsk jest drugim
miastem w Polsce, które przyłączyło się do międzynarodowej imprezy (po raz pierwszy odbył się on w Gdyni w 2015
roku), która jest najbardziej rozpoznawalnym, globalnym
festiwalem architektury, który dociera do ponad miliona
odbiorców.
Udział w Gdańskim festiwalu biorą wyselekcjonowane,
cenne kulturowo, inspirujące obiekty o niebanalnych rozwiązaniach, porywającej historii - muzea, pracownie,
warsztaty, prywatne mieszkania i... nasz budynek—Dom
Technika NOT, siedziba Pomorskiej Rady FSNT NOT w
Gdańsku.
Wybiła godzina 10 - niepewność, zastanawiamy się czy
ktoś zechce zwiedzić nasz budynek. Faktem jest, że znawcy architektury mówią o nim „perła modernizmu” i że w
niektórych miejscach czas jakby stanął w miejscu, zatrzymał się w latach 70., ale czy tak na prawdę jest tu co zwiedzać?
Do oprowadzania Festiwalowiczów zaangażowaliśmy Wiceprezesa Pomorskiej Rady Henryka Paszkowskiego, który
od wielu lat związany jest z naszą Federacją i zna historię
Domu Technika od samego początku. Dobrze by było gdyby chociaż kilka osób się pojawiło - myślimy.
Czekamy… - ku naszemu zdziwieniu i uciesze pojawiła się
pierwsza grupa zwiedzających a za nią druga i trzecia… Z
błyskiem w oczach podążają korytarzami, na co dzień nieuczęszczanymi bocznymi klatkami schodowymi, podziwia-
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ją ceramiczne ściany i mozaiki, zwiedzają gabinet
„Prezesów Pomorskiej Rady”, od wieków nieużywaną kabinę projektorów filmowych, w końcu z zapartym tchem
wysłuchują historii Domu Technika. Opowiedzianej przez
Wiceprezesa Zarządu PR FSNT NOT w Gdańsku Henryka
Paszkowskiego
Okazuje się, że to co przez nas - osoby codziennie podążające holami budynku i pewnie wiele innych osób, uważane
jest za przestarzałe i niemodne może zachwycać.
Okazuje się, że nasz Dom Technika faktycznie jest „perłą
modernizmu”! Niewiele obiektów wybudowanych w tym
stylu przetrwało do dnia dzisiejszego. Po zmianie ustroju
w Polsce w 1989 roku zaobserwowano dewastowanie i
oszpecanie architektury modernistycznej zarówno przedwojennej jak i powojennej poprzez nieumiejętne, tandetne remonty prowadzone często na masową skalę w wyniku złego stanu wiedzy o historii architektury wśród społeczeństwa oraz prawie całkowite zapomnienie, iż modernizm to forma wynikająca z funkcji, a każdy budynek powinien być funkcjonalny, estetyczny i ekonomiczny.
Budynek Domu Technika niewątpliwie wymaga remontu i
sporych nakładów finansowych. Przed nami nie lada wyzwanie - aby jednocześnie zachować i wyeksponować w
budynku to co najcenniejsze - styl architektury modernistycznej.
Niezmiernie się cieszymy, że to właśnie nasz Dom Technika wziął udział w pierwszym festiwalu Open House
Gdańsk. Serdecznie dziękujemy fundacji PURA - organizatorowi fastiwalu, wolonatriuszom i przede wszystkim
uczestnikom Open House Gdańsk, którzy zechcieli poznać
historię naszego Domu.
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Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne
PR FSNT NOT

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SEP Oddział Gdańsk na Bałkanach
Marek Rusin
Marek Behnke
SEP Oddział Gdańsk

Zarząd Oddziału Gdańsk SEP w dniach 24-31 września
2017 r. zorganizował dla swoich członków wyjazd integracyjny na Bałkany. Program obejmował zwiedzenie najciekawszych miejsc w Albanii (Tirana, Kruja), Chorwacji
(Dubrownik, Split, Trogir, wodospady na rzece Krka),
Czarnogóry (Budva, Cetina, Kotor), Bośni i Hercegowiny
(Mostar, Sarajewo, Medjugorie) terenu położonego między Górami Dynarskimi, Adriatykiem, a niebem.

cych ze sobą miast-twierdz Kotoru i Dubrownika. Twierdza w Kotorze położona jest pomiędzy zatoką, a wzgórzem. Po wejściu do twierdzy, której historyczne centrum
wpisane jest na listę UNESCO, zwiedziliśmy
5 głównych placów oraz katedrę św. Trybuna z 1166 r. Kolejnym
punktem podróży był Dubrownik zwany Perłą Adriatyku,
który przez wiele wieków był niezależnym miastempaństwem zwanym jako Raguza. Do twierdzy udaliśmy się
przez Bramę Pile obok fontanny Onofria, do klasztoru
franciszkanów z XIV wieku i najstarszej apteki w Europie.
Następnie główna ulicą Stradun przeszliśmy do katedry
Wniebowzięcia NMP oraz portu. Stąd statkiem rozpoczęliśmy rejs w czasie którego, mogliśmy podziwiać z morza
twierdzę i masyw górski z fortem, a także opłynąć wyspę
„przeklętą” Lokrum. Na nocleg udaliśmy się Neum w Bośni i Hercegowinie położonego nad morzem.

Po wylądowaniu wieczorową porą na lotnisku na płd. od
Dubrownika, przekroczeniu granicy UE i przedostaniu się
promem przez Bokę Kotorska, udaliśmy się na nocleg do
Budvy.
Kolejny dzień rozpoczął się od zwiedzania Mostaru. W
Kolejnego dnia po śniadaniu zwiedziliśmy starówkę w Mostarze udaliśmy się na słynny most nad Neretwą
Budvie, a następnie serpentynami odbyliśmy podróż do (wpisany na listę UNESCO) z którego najodważniejsi
historycznej stolicy w Cetinie, gdzie m.in. znajduje się mieszkańcy skaczą do rzeki. Następnie uliczką ze sklepikaMuzeum Narodowe, niegdyś pałac ostatniego króla Miko- mi z pamiątkami udaliśmy się do meczetu oraz do starego
łaja I Petrowica. Kolejny punkt programu to Njegusza - domu z XIX wieku, w którym dwoje naszych uczestników
niewielka wioska - miejsce narodzin przedstawicieli dyna- przebrano w stroje bośniaków z tamtego okresu. Rzeka w
stii Petroviców, która położona jest u podnóża masywu Mostarze dzieli nie tylko samo miasto, ale również ludLovcen objętego Parkiem Narodowym. Stąd ekstremalną ność - po jednej stronie większość stanowią Chorwaci, po
drogą z 26 serpentynami - wykonaną w czasach Francisz- drugiej Bośniacy. Ponadto w budowie jest cerkiew dla
ka Józefa - zjechaliśmy nad morze, po drodze podziwiając Serbów. W drodze do hotelu zatrzymaliśmy się w Jablaniz góry Bokę Kotorską - największy fiord na południu Euro- cy przy restauracji Zdrava Voda, by podziwiać pieczenie
py. Dzień ten zakończyliśmy kolacją i noclegiem w Tiranie. jagniąt na rożnach w czym specjalizują się restauracje
przy tutejszych szosach. Kolejny punkt dnia, to Sarajewo Zwiedzanie stolicy Albanii rozpoczęliśmy wczesnym ranzałożone w XV wieku przez Turków Osmańskich miasto,
kiem. W centrum miasta mogliśmy podziwiać olbrzymie
gdzie mieszają się wpływy różnych kultur i religii. W 1984
place, z zewnątrz obiekty rządowe oraz piramidę (niegdyś
r. odbyła się tu Zimowa Olimpiada, a po ogłoszeniu niemuzeum dyktatora E. Hodży). Następnie udaliśmy się do
podległości przez 3 lata miasto było oblężone. W trakcie
starej stolicy - Kruji - położonej u podnóża góry. Idąc strozwiedzania mogliśmy zobaczyć Latinski Most – miejsce
mą ścieżką wśród starego bazaru z pamiątkami doszliśmy
zamachu na arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonkę (co
do twierdzy Skanderbega, największego bohatera narobyło powodem wybuchu I wojny światowej), bazar, stadowego żyjącego w XV wieku, który zjednoczył zwaśnione
dion oraz wielki cmentarz poległych podczas oblężenia
rody i przez ponad 20 lat odpierał najazdy Turków. Domiasta w trakcie którego śmierć poniosło kilkanaście tydatkową „atrakcją” w Albanii były bunkry wybudowane w
sięcy ludzi, zaś co trzeci mieszkaniec wyemigrował.
czasach dyktatora E. Hodży, których ilość można liczyć na
terenie całego kraju w setkach tysięcy. Nocleg spędzili- Kolejny dzień, to podróż do Medjugorie - miejsca znanego z mającego tu wystąpić w 1981 r. objawienia maryjneśmy w Ulcinij nad morzem w Czarnogórze
go. Następnie udaliśmy się do Parku Narodowego Krka.
Trzeci dzień zwiedzania, to poznanie dwóch konkurują-
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Spacerując drewnianymi pomostami podziwialiśmy nieregularne koryto rzeki z 17 kaskadami oraz największym
wodospadem - Skradinski Buk. Spacer zakończyliśmy przy
szerokim zbiorniku z którego część uczestników skorzystała zażywając kąpieli. Na wodospadzie w przeszłości
wybudowano młyny wodne oraz elektrownię wodną
(uruchomioną w 1895 r.) dostarczającą prąd do Szybenika. Nocleg spędziliśmy w miejscowości Vodice nad Adriatykiem.

zaobserwować sposób prowadzenia sieci energetycznej
w terenie górzystym oraz rozdzielnię WN/SN wkomponowaną w zbocze góry w rejonie Dubrownika. Kilka hoteli w
których nocowaliśmy było położonych nad brzegiem morza. Niektórzy uczestnicy skorzystali z kąpieli w Adriatyku.
Podczas pobytu najwyższa temperatura osiągnęła 40
stopni, najczęściej wahała się jednak od 34 do 37 stopni
C. Na Bałkanach ludzie żyją wg zasady „polako, polako”,
co znaczy powoli, powoli.

Na zakończenie wyjazdu zwiedzaliśmy perły Dalmacji:
Trogir z katedrą św. Wawrzyńca z XIII wieku, gdzie wysłuchaliśmy 2-ch pieśni (chorwackiej i O maryjanno) wykonanej przez 4-ch mężczyzn a capella oraz Split, a w nim
ruiny pałacu cesarza rzymskiego Dioklecjana zbudowanego w IV wieku wraz z katedrą i malowniczym portem. Na
zakończenie udaliśmy się do miejscowości Omiś, by odbyć rejs kanionem rzeki Cetina, która w przeszłości była
ostoją piratów.

Reasumując: mogliśmy poznać jak zróżnicowane są te
tereny pod względem kulturowym, religijnym, krajobrazowym, posiadające bogatą historię, gdzie miasta nadmorskie wciśnięte są w zbocze gór lub nimi otoczone.
Zadowoleni z programu, polecamy zwiedzenie zainteresowanym tym kawałkiem Europy.

Podczas wycieczki widzieliśmy pożary lasów w rejonie
Dubrownika oraz spalone tereny wokół Splitu. Mogliśmy

Fotorelacja z wyjazdu
Dariusz Świsulski, Mateusz Bulwan, Marek Olesz - SEP Oddział Gdańsk

Czarnogóra - Budva

Bunkier w Tiranie - Albania

Plac Skanderbega w Tiranie - Albania

Bazar z pamiątkami w Kruji Albania

Plac w Kotorze - Czarnogóra

Katedra św. Trybuna - Kotor Czarnogóra
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Plac w Dubrowniku - Chorwacja

Most w Mostarze nad rzeką Neretwą- Bośnia i Hercegowina

Uczestnicy wyjazdu przebrani za
Bośniaków z XIX w.

Latinski Most - miejsce zamachu na
arcyksięża Ferdynanda - Bośnia i
Hercegowina

Cmentarz poległych podczas oblężenia Sarajewa

Kościół św. Jakuba w Medjugorie Bośnia i Hercegowina

Rzeźba Chrystusa w Medjugorie Bośnia i Hercegowina

Park Narodowy Krka - Chorwacja

Park Narodowy Krka - Chorwacja

Chorwacja - Trogir

Wykonawcy 2-ch pieśni w Trogirze Chorwacja
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IV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską
Gdańsk, w którym głównymi nagrodami były nagrody
pieniężne.

Marek Behnke
SEP Oddział Gdańsk

Lista laureatów :

Pod koniec września na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, a także Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki oraz 12 października 2017
r. na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej, odbyły
się inauguracje roku akademickiego 2017/2018. Z Oddziału Gdańsk SEP udział w ww. wydarzeniach wzięli m.in.
prezes – mgr inż. Waldemar Dunajewski, wiceprezes dr
inż. Adam Rynkowski oraz członek zarządu - dr inż. Stanisław Wojtas.

I nagroda (5000 zł) : Agata Kozakowska
Uczelnia : Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i
Automatyki „Koordynacja działania regulatora generatora i regulatora transformatora blokowego – testy na modelu fizycznym”
II nagroda (3000 zł) : Maria Gatz
Uczelnia : Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny „Opracowanie programu do eksperymentalnej weryfikacji czasowo-częstotliwościowych modeli fal wodnych i
wiatrowych”

Podczas swoich wystąpień przedstawiciele SEP Oddział
Gdańsk mieli możliwość przedstawienia krótkiej charak- III nagroda (2000 zł) : Jakub Flis
terystyki Naszego stowarzyszenia jak i zachęcenia przy- Uczelnia : Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Teszłych absolwentów uczelni do wstąpienia w jego szeregi. lekomunikacji i Informatyki „Aplikacja demonstrująca
techniki cyfrowego odcisku palca dla obrazów”
W trakcie inauguracji zostały również wręczone dyplomy
laureatom „IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską" organizowanego przez SEP Oddział Fot. Piotr Niklas, Marcin Pazio, Politechnika Gdańska

dr inż. Stanisław Wojtas w trakcie wystąpienia podczas
inauguracji na Wydziale ETi PG

Dziekan Wydziału ETi PG prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek
składający gratulacje laureatowi III miejsca

Prezes Oddziału Gdańsk SEP Waldemar Dunajewski
ogłaszający listę laureatów konkursu

Prezes Oddziału Gdańsk SEP składający gratulacje laureatce I miejsca
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XI Turniej o Puchar Prezesa Oddziału Gdańsk SEP
Marek Rusin
SEP Oddział Gdańsk

Poszczególne zadania:


teoretyczne – opracował i oceniał wiceprezes Marek
Rusin z SEP Oddział w Gdańsku,

W dniu 3 października 2017 r. przeprowadzono kolejne
 praktyczne – przygotował Ryszard Rychliński z ZSE w
zawody o Puchar Prezesa Oddziału Gdańsk SEP drużyn 3Gdańsku, osprzęt do wykonania zadania dostarczyła
osobowych ze szkół elektrycznych z województwa pofirma ZEUS; wykonanie oceniał Stanisław Przybek z SEP
morskiego:
O. Gdańsk,
 Zespołu Szkół,. Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejhero pierwsza pomoc – przygotowała i oceniała Paulina
wie,
Bastion z ZSE w Gdańsku.
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku,
Część teoretyczną każdy uczestnik rozwiązywał indywidu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku,
alnie. Najlepszy pod tym względem okazał się Artur Brze Zespołu Szkół Technicznych im Ceynowy w Kartuzach, ski z Wejherowa. O zwycięstwie drużynowym decydowa Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ły zdobyte punkty przez dany zespół we wszystkich konkurencjach.
 Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku.
Puchar Prezesa SEP Oddział Gdańsk w 2017 r. zdobyła
Organizatorami turnieju było Stowarzyszenie Elektryków
drużyna Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku. KoPolskich Oddział Gdańsk oraz Zespół Szkól Energetyczlejne miejsca zajęły szkoły z : Wejherowa, Kartuz, Słupska,
nych w Gdańsku. Pani Dyrektor Iwona Targańska z ZeMalborka i Gdyni. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
społu Szkól Energetycznych otworzyła zawody, które skłaOddział Gdańsk ufundowało nagrody dla uczestników
dały się z trzech części:
konkursu, natomiast firmy ZEUS i EDF Wybrzeże wsparły
 teoretycznej – 20 pytań zamkniętych i otwartych o finansowo realizację Turnieju. Zmagania uczestników
różnej skali trudności m. in.: testy, symbolika oznaczeń obserwował Sławomir Kucharski – Prezes Zarządu firmy
elektrycznych oraz zadania do rozwiązania,
ZEUS S.A.
 praktycznej – zmontowanie i uruchomienie układu Wszystkie zadania przeprowadzono w sali gimnastycznej,
sterowania silnika 1-fazowego,
dzięki czemu możliwość obserwacji zawodów mieli ucz

pierwsza pomoc – postępowania podczas udzielenia niowie szkoły będącej organizatorem.
pomocy osobie porażonej prądem.

Uczestnicy w trakcie wykonywania części praktycznej
turnieju

Uczestnicy w trakcie pisania części teoretycznej
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Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych
i Melioracyjnych
mgr inż. Artur Ryster
Sekretarz SITWM Oddział w Gdańsku

Z życia Stowarzyszenia
W dniach 2-9 września br. członkowie Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddziału Gdańskiego odbyli wycieczkę do Rumunii.
Rozpoczęliśmy długim przejazdem przez Polskę, Słowację
i Węgry do Satu Mare w Rumunii, tuż za granicą węgiersko-rumuńską.
Północna Rumunia znana jest z małej wioski Sapanta położonej prawie na granicy z Ukrainą, do której przyjeżdżają turyści z całego świata aby zobaczyć nietypowy cmentarz. Cmentarz ten jest wesoły, w odróżnieniu od cmentarzy europejskich - smutnych, bo śmierć jest raczej smutna
i zalana łzami. Na ten cmentarz wchodzimy przez kolorową bramę a następnie napotykamy wesołe kolorowe
drewniane nagrobki, na których wyrzeźbione są sceny z
życia wioski. Dowiadujemy się czym się oni parali w życiu, jakie mieli słabości , w jakich okolicznościach zginęli.
Dominujący jest kolor niebieski. Wszystko pięknie wykonane, bogato zdobione motywami roślinnymi i geometrycznymi. Cmentarz pozostawia ogromne wrażenie.
Przejazd przez góry Rodniańskie i przełęcz Prislap na wysokości 1416 m po modernizowanej (w przebudowie)
drodze górskiej to niezwykłe przeżycie. Docieramy do
Bukowiny i jej administracyjnego centrum Suczawy. Miasto przez długi czas pełniło rolę siedziby hospodarów
mołdawskich. Twierdza i potężne fortyfikacje oparły się
kilku sporym najazdom, między innymi wojsk polskich w
wojnie polsko-tureckiej w 1479 r. kiedy Suczawa opowiedziała się po stronie Turcji.
Rumunia to kraj kilku wyznań chrześcijańskich, zgodnie
współżyjących. Prawie w każdej miejscowości są 3-4 świątynie różnych wyznań. Dominuje prawosławie, pozostałe
to kościoły katolickie, greko-katolickie, protestanckieluterański i kalwiński.
W Voronet zwiedzamy monastyr w skład którego wchodzi
cerkiew pod wezwaniem Św. Jerzego, z uwagi na piękne
freski zwana jest kaplicą Sykstyńską Wschodu. Całość
wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W Batos trafiamy do winnicy położonej daleko od zabudowań w szczerym polu. Degustacja miejscowych win w
winnicy Liliac to ogromna atrakcja.
Szeklerszczyzna—historyczna kraina Rumunii zamieszkałą
przez węgierskojęzyczną ludność szeklerską, stanowiącą
ciekawa grupę etniczną. Dominuje tu katolicyzm, ale zdarzają się też kalwini. Domy są oznakowane na końcach

odcinków zwieńczeń dachowych. Na domach katolickich
zamocowane są krzyżyki, zaś na domach kalwinów kuleczki. Charakterystycznym elementem zabudowy szeklerskiej są specyficzne bramy, bogato zdobione co świadczy o zamożności właścicieli.
Sighisoara - zabytkowe średniowieczne miasto wpisane
na listę UNESCO. W mieście tym urodził się słynny z legend Drakula - syn Kuli, znany również jako Wład palownik. Jego dom to żółta charakterystyczna kamieniczka.
W mieście Praid zwiedzamy kopalnię soli. Dziś już wyeksploatowaną, ale stanowiącą atrakcję turystyczną. W kopalni urządzono centrum wypoczynku dla mieszkańców i
moc atrakcji. Z kopalnią wiąże się legenda o Św. Kindze
żonie Bolesława Wstydliwego, Księcia dzielnicy senioralnej krakowskiej. Św. Kinga POPROSIŁA Pana Boga żeby w
wianie dał jej kopalnię soli. W tym celu udała się do kopalni w Praid i do szybu wrzuciła pierścień. Po przyjeździe
do Polski w miejscu dzisiejszej Wieliczki rozkazała robotnikom kopać. Ku zdziwieniu wszystkich wykopano pierścień, który Św. Kinga wrzuciła w kopalni Praid. W tych
czasach sól stanowiła ogromne bogactwo, za wóz soli
można było kupić wieś.
W Rasnow oglądamy zamek chłopski. To unikalne zjawisko w Europie. Nigdzie nie powstały twierdze budowane
przez lud. Zamki chłopskie służyły przede wszystkim obronie okolicznych mieszkańców.
Transylwania - Siedmiogród, to najatrakcyjniejsza kraina
Rumunii. Kraina pięknych saskich miast zakładanych i
zamieszkałych przez Niemców. Kraina węgierskich i szeklerskich grodów kościelnych, królewskich i szlacheckich.
To kraina z której wywodził się Stefan Batory Książe Siedmiogrodu a nasz król polski.
Warowny kościół w Prejmer to unikat w skali Europejskiej. Wpływy Starożytnego Cesarstwa Rzymskiego na
terenie Rumunii odkrywamy w jednej z dawnych stolic
Siedmiogrodu Alba Julia. Zwiedzamy Cytadelę Alba Carolina oraz katedrę. Tutaj w starożytności przebiegały granice Cesarstwa Rzymskiego. Tutaj zamieszkiwali Dakowie,
lud podbity i wytępiony przez Rzymian. Język Rumuński
należy do rodziny języków romańskich co jest często z
dumą podkreślane przez Rumunów.
Wrażenia z Rumunii są bardzo pozytywne. Widoczne są
efekty przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. Kraj
nie zniszczony przez wojnę tak jak była zniszczona Polska,
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Fotorelacja z wyjazdu

Sapanty - wesoły cmentarz

Suczawa - mury obronne zamku

Sighisoary - restauracja Draculi

Rasnov-Barszów - zamek chłopski

Prejmer - siedmiogrodzki kościół wa- Monastyr Cozia - z XIV w.
rowny

Barszów - widok na wzgórze Brasov

Humoruluć - twierdza tronowa, monastyr z malowniczą cerkwią

Alba Julia - cytadela - jedna z dawnych stolic siedmiogrodu

Alba Julia - cytadela - jedna z dawnych stolic siedmiogrodu

19

Sibiu - miasto artystów

Kluż Napoka - stolica , katedra prawosławna i kościół ewangelicki
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Specjalistyczno-szkoleniowa wycieczka z okazji „Roku Wisły”
22 września odbyła się doroczna wycieczka członków
SITWM. Tym razem głównym celem była królowa rzek
Polskich Wisła, bowiem rok 2017 został ogłoszony rokiem
Wisły.

głównym celem jest jednak zabytkowa oczyszczalnia
miejska wybudowana w 1906 roku, pracująca jeszcze w
latach 80. XX wieku. Pięknie odrestaurowana dzięki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Gdańska w górę rzeki Grudziądzu oraz grupie zapaleńców, pracowników tego
szlakiem dolnej Wisły a pierwszym jej etapem był Tczew - zakładu.
miasto związane nierozerwalnie z Wisłą. Wprowadze- Następnym etapem jest Świecie i zwiedzanie XIV wieczniem do tematu było zwiedzanie muzeum Wisły i nowo nego, jedynego krzyżackiego zamku wodnego, w przeotwartego Muzeum Wraków w Tczewie.
szłości otoczonego ze wszystkich stron wodami. Obecnie
Muzeum Wisły to wystawy planszowe, ukazujące Wisłę od strony głównego koryta Wisły zamek jest oddalony o
jako arterię komunikacyjną, szlak handlowy stanowiący około 0,5 km. O tym, że kiedyś zamek znajdował się przy
źródło bogacenia się miast położonych nad rzeką. To rów- rzece świadczą starorzecza.
nież ciężka praca flisaków, piaskarzy i marynarzy pracują- Chełmno „polskie Carcassonne” pierwsza stolica Zakonu
cych na rzece.
Krzyżackiego, miasto Kościołów. Tutaj w Karczmie ChełmMuzeum Wraków to zbiór różnego rodzaju łodzi, jach- skiej obiad z daniem głównym o intrygującej nazwie
tów, na których dzielni żeglarze potrafili opłynąć kulę „policzki wieprzowe w sosie” bardzo smaczne, wywołało
ziemską. Mieści się tutaj również pracownia konserwacji ogólny aplauz uczestników. Po obiedzie spacer ulicami
miasta, mury bramy miejskiej, rynek, renesansowy razabytkowych łodzi oraz wydobytych wraków.
tusz, kościół farny, zabytkowa wieża ciśnień z 1899 roku i
Po takim wstępie udaliśmy się do Grudziądza. Miasto od
planty miejskie z ławeczką dla zakochanych. W drodze
strony Wisły przedstawia się imponująco. Szczególnie
powrotnej przejazd przez nowy most w Kwidzynie i jego
pięknie wyglądają spichlerze przy rzece oraz most kolejooglądanie z poziomu międzywala od dołu.
wo-drogowy przez Wisłę - dzieło sztuki inżynierskiej. Odbywamy spacer pop przez Bramę Wodną, rynek, górę Powrót do Gdańska. W wycieczce uczestniczyło 40 członzamkową, aż do pomnika ułana z dziewczyną. Naszym ków SITWM. Całość kosztów pokryło Stowarzyszenie.

Fotorelacja z wyjazdu

Tczew - Muzeum Wraków

Świecie - krzyżacki zamek wodny

Chełmno - ławka dla zakochanych

Świecie - uczestnicy wyjazdu
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Chełmno - ratusz

Kwidzyn - most na Wiśle
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Z Oruni do Niemiec
Joanna Sznajder- Stworzyjanek
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w CKZiU Nr
2 współautor projektów zagranicznych
członek Stowarzyszenia SITWM
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i ochronie
środowiska, kształcąc na stanowisko średniego dozoru technicznego w branży wodno-melioracyjnej oraz ściśle pracuje z organami i organizacjami terenowymi i środowiskowymi regionu Pomorza w tym z Gdańskim Oddziałem
SITWM (w szkole działa Koło Zakładowe Stowarzyszenia).

W październiku 2017 kolejna grupa, uczniów Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
wyjechała na staż zagraniczny do Niemiec. Wyjazdy
uczniów z oruńskiej szkoły są możliwe dzięki programowi
POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

wego. Uczniowie, wyjeżdżają do ośrodków szkoleniowych, które posiadają długie doświadczenie w przyjmowaniu i prowadzeniu szkoleń z obcokrajowcami, w tym
także grupami polskimi. Do tej pory CKZiU nr 2 zrealizowało projekt „Bądź praktykiem, nie teoretykiem –
podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie
ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia
Do tej pory 97 uczniów CKZiU Nr 2 wzięło udział w sta- szansy na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej”, któżach, które odbywały się w niemieckich ośrodkach szkole- rego rezultaty zostały przedstawione podczas zajęć prakniowych w DEULA, w Dolnej Saksonii i ILLUT pod Berli- tycznych z klasami o profilu technik inżynierii środowiska
nem. Celem dwutygodniowego wyjazdu jest nabycie no- i melioracji. Efektem tego są gabiony wykonane przed
wych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomo- szkołą, jako element dekoracyjny oraz oczko wodne.
ści języka niemieckiego i poznanie kultury naszych za- Technologii wykonania tych obiektów uczniowie uczyli się
podczas pobytu na stażu. W roku szkolnym 2017/18 w
chodnich sąsiadów.
CKZiU Nr 2 realizowany jest projekt „Technik Technologii
Staże zagraniczne, finansowane ze środków UE są jedną z
Żywności – zawód o wielu możliwościach na europejskim
najciekawszych form nauki podczas kształcenia zawodorynku pracy”, a w kolejnym roku 2018/19
uczniowie będą mogli brać udział w projekcie „Praktyka czyni mistrza, doskonalenie
umiejętności zawodowych uczniów CKZiU nr
2 w Gdańsku poprzez wyjazdy na staże zagraniczne do Niemiec”. Nauczyciele CKZiU
Nr 2 nie pozostają bierni i wciąż poszukują
nowych możliwości i szans na podnoszenie
kompetencji zawodowych swoich i młodzieży, a jedną z tych szans jest udział w projekbudowa oczka na Oruni
tach finansowanych w 100% ze środków UE.
oczko wodne -rezultat projektu

stażyści po zajeciach - DEULA
Nienburg

zajęcia praktyczne w DEULA
Nienburg
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Jakość w Pomorskim
FUTURE, czyli co nas czeka w kształtowaniu jakości
w najbliższej przyszłości

Prof. nadzw. UG dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska
Przewodnicząca Kapituły
Pomorskiej Nagrody Jakości

Współczesne, szybko zmieniające się i konkurencyjne
warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce
rynkowej powodują, że decydującego znaczenia nabiera
informacja zorientowana na przyszłość. Istotne, jak nigdy
dotąd, jest przy tym tzw. prognozowanie ekspertologiczne, rozumiane jako formułowanie, na podstawie wiedzy,
doświadczenia, wyobraźni i intuicji ekspertów, wniosków
naukowych, co do przyszłego kształtowania się badanych
zmiennych, rozwoju problemów albo przynajmniej zebranie sposobów i metod ich rozwiązania albo, też ocena
wpływu wybranych zdarzeń na przedmiot prognozy w
warunkach niedostatecznej informacji. Warto przyjrzeć
się temu problemowi z perspektywy sześciu kluczowych
czynników, opisanych symboliczną nazwą FUTURE. Wydają się one niezwykle istotne w świetle troski o jakość, w
tym bezpieczeństwo produktu, w tym usługi. FUTURE to
akronim, na który składają się następujące słowa/hasła: F
– Fast (szybkość), U – Urban (wielkomiejskość), T – Tribal
(plemienność), U – Universal (uniwersalność), R – Revolutionary (rewolucyjność), E – Ethics (etyka). Zostaną one
zinterpretowane i szerzej omówione w kolejnych podrozdziałach, podporządkowanych ich istocie.
Fast - szybkość
W odniesieniu do jakości „fast” oznacza fakt, iż otoczenie
zewnętrzne danej organizacji zmienia się szybciej, niż w
istocie są w stanie pojawić się decyzje podejmowane
przez kierownictwo, pozwalające nadążyć za różnymi
potrzebami bliższego i dalszego otoczenia oraz zagrożeniami, jakie z niego pochodzą. „Fast” winno być tu zatem
traktowane jako swoisty postulat przyczyniający się do
rozwoju i wdrożenia, a przy tym testowania, różnych programów przewidywania, wczesnego ostrzegania i reagowania na rzecz zachowania jakości i ochrony jej właściwości. Podstawą tych programów powinno być bieżące monitorowanie różnych zakłóceń, sygnałów i informacji,
istotnych dla danego przedsiębiorstwa, z punktu widzenia
konieczności zachowania ciągłości działania organizacji,

satysfakcji i bezpieczeństwa konsumenta oraz zaspokojenia jego rosnących wymagań w warunkach narastającej
niepewności. Nadrzędną potrzebą, jak się wydaje, jest
konieczność prowadzenia analizy ryzyka z wykorzystaniem sprawdzonych już podejść, jak RCA (Root Cause
Analysis) czy FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). W
tym kontekście zależy również uwypuklić znaczenie różnych analiz i badań rynkowych, a także wyników badań
naukowych, ukierunkowanych na rozpoznanie i zweryfikowanie najnowszych zagrożeń, ich źródeł, tendencji i
podejść (np. systemów, modeli, metod i narzędzi) służących ochronie jakości. Przedsiębiorstwa, na podstawie
analizy ryzyka, będą mogły lepiej przewidywać wszelkie
punkty, etapy i obszary o charakterze krytycznym, np.
wrażliwe i podatne na oszustwa, zafałszowania czy na
terroryzm żywnościowy. Szybkość w tym względzie będzie odgrywała kluczowe znaczenie, np. w celu poprawy
identyfikowalności i skuteczności wycofania podejrzanego produktu z rynku czy w sytuacji dokonywania zakupów
przez Internet.
Urban - wielkomiejskość
Drugą składową akronimu FUTURE jest „Urban”. Z perspektywy rozwoju cech jakości i zapewnienia potrzeb w
tym aspekcie, wydaje się, iż ważnymi i nasilającymi się w
przyszłości zjawiskami, które łączą się z tym hasłem będą
na pewno takie kwestie jak: wzmożone zmiany demograficzne, rozwój mega-miast, dalszy rozwój cyfryzacji, wzrastająca rola kobiet i ruchów feministycznych czy przełomy
w medycynie. Ze względu na ograniczenia treści, przykładowo, warto skupić się na pierwszym z tych zjawisk. Należy tu podkreślić bardzo widoczne i odczuwalne zmiany w
strukturze demograficznej społeczeństw, wynikające z
pojawienia się i rosnącej liczby osób, konsumentów starszych, o specyficznych dla ich wieku oczekiwaniach. Planowanie cech jakości produktów, w tym usług zaadresowanego dla konsumenta senioralnego powinno zatem
stać się swoistym priorytetem dla producentów i szansą
na wypełnienie tej specyficznej niszy rynkowej. Rozwój
oferty specjalnie zaprojektowanej pod kątem seniorów,
w tym poziomu ich sprawności oraz usuwania barier fizycznych i psychologicznych, może przyczynić się do
zmniejszenia ich wykluczenia społecznego, do poprawy
motywacji do życia i bieżącej aktywności w gronie innych
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osób, nie tylko starszych.
Tribal - plemienność
Ciekawym, acz intrygującym czynnikiem wydaje się również potrzeba plemienności w relacjach międzyludzkich,
szczególnie w świetle opisanej wcześniej wielkomiejskości.
Nie stoją one wszakże w żadnej sprzeczności, ponieważ
owa plemienność objawia się również w środowisku i na
rzecz miast, choć oczywiście nie tylko. Pod pojęciem plemienności w tym kontekście można bowiem rozumieć
potrzebę jednoczenia, łączenia się ludzi, konsumentów
wokół pewnej wartości związanej z danym produktem czy
– ogólnie – ofertą. Wydaje się, iż nasilą się i rozwiną, w
stosunku do obecnej sytuacji, grupy konsumentów reprezentujących konsumpcję świadomą, zwaną także odpowiedzialną, etyczną czy zrównoważoną, których zaangażowanie na rzecz pewnych idei, szczególnie ochrony środowiska
i jego zasobów, poszanowania różnorodności i autentyczności, stanowi przeciwwagę dla tzw. konsumeryzmu. Masowa konsumpcja i konsumpcjonizm, charakterystyczne
dla współczesnych społeczeństw, wywołują bowiem nie
tylko destrukcyjne konsekwencje dla ludzkiej duchowości,
zdrowia fizycznego i psychicznego czy relacji społecznych,
ale także dla środowiska naturalnego. Negatywne następstwa nadmiernej konsumpcji stają i będą stawać się zarzewiem powstania różnych ruchów i zbiorowości konsumenckich, które stanowczo odrzucają konsumpcjonizm i
materializm oraz nawołują do respektowania zasad zrównoważonego rozwoju opierającego się na łączeniu poszanowania środowiska naturalnego z odpowiedzialnym korzystaniem ze zdobyczy współczesnego świata. Wydaje się,
iż można się spodziewać zintensyfikowania pewnych określonych „plemiennych” zjawisk czy ruchów, szczególnie ze
względu na skutki kryzysu gospodarczego. Dla przykładu,
będą to, m.in.: tzw. sharing, polegający na wypożyczaniu,
wymianie, dzieleniu się tym, co się ma w nadmiarze, freeg-
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anizm, czyli antykonsumpcyjny styl, polegający na zmniejszeniu marnotrawstwa produktów w handlu czy użytkowaniu, smart shopping, czyli racjonalne planowanie budżetu domowego poprzez kupowanie produktów po niższych, promocyjnych cenach, a nade wszystko tych, które
rzeczywiście powinny być kupione, czy choćby domocentryzm, zwany również kokonizacją, polegający na zaszywaniu się konsumentów w zaciszu domowych, celebrowaniu
wspólnego czasu, z dala od zgiełku (takie zjawisko może,
dla przykładu, spowodować wzrost zainteresowania jakością, w tym bezpieczeństwem urządzeń wspomagających
domową produkcję żywności, ich nowoczesnością i wielofunkcyjnością). Warto także zwrócić uwagę na inny aspekt
„plemienności”, wyrażający się postawami patriotycznymi
przy wyborze produktów. Mowa tu o etnocentryzmie,
rozumianym jako zachowanie konsumentów polegające
na „przecenianiu” produktów krajowych, deprecjonowaniu produktów importowanych oraz zaniechaniu zakupu
produktów pochodzenia zagranicznego. Etnocentryzm
jako czynnik wpływający na wybór produktu czy miejsca
zakupu, staje się coraz bardziej istotny na współczesnym
rynku obok klasycznych czynników kształtujących zachowania rynkowe nabywców i w przyszłości, prawdopodobnie się nasili, szczególnie ze względu na rozwijające się
ruchy narodowościowe.
Universal - uniwersalność
„Universal” to hasło traktujące o potrzebie uniwersalności
i ogólnoświatowości w zakresie kształtowania jakości, który należy rozumieć głównie poprzez pryzmat wystandaryzowanego podejścia do jej zapewnienia. Od dawna jest
ono widoczne poprzez działalność takich instytucji, jak
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna - ISO
(International Organization for Standardization). Dla przykładu objawia się to opublikowaniem norm serii 9000,
dotyczących systemów zarządzania jakością, czy bardziej

https://polska.raben-group.com
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specyficznych, branżowych, jak ISO 22000, dotycząca zarządzania bezpieczeństwem żywności. W innym ujęciu
uniwersalność oznacza potrzebę zapewnienia wielofunkcyjności czy kompaktowości produktów, zgodnie z zasadą
– więcej za mniejszą cenę.

żenie dla ogólnie przyjętego ładu, w tym ciągłości działania w łańcuchu dostaw produktu. Chodzi tu o rozwijające
się i nasilające zjawisko terroryzmu i innych nieuczciwości
– patologii na rynku, które, zdaniem specjalistów, na pewno w przyszłości przybiorą na sile, przede wszystkim dlatego, iż bilans doświadczeń w zakresie urzędowego przeRevolutionary - rewolucyjność
ciwdziałania różnym zagrożeniom nie wydaje się do końca
Kolejnym kierunkiem przyszłych zmian staje się nacisk na
optymistyczny.
rewolucyjne, wręcz politycznie i ideologicznie uwarunkowane, podejście do potrzeb w zakresie kształtowania ja- Ethics - etyka
kości. Owa rewolucyjność już teraz przejawia się poprzez Ważną i o rosnącym znaczeniu kwestią jest i będzie na
działalność różnych ruchów społecznych, propagujących pewno etyka w działalności organizacji. Etyka i moralność
idee im bliskie, ugruntowywane, między innymi, dzięki świata biznesu stały się bowiem widocznym przedmiotem
rozwojowi opisanej już plemienności. Takie ruchy są czę- nasilającej się debaty publicznej. Etyka koncentruje się
sto lepiej, niż tradycyjne podmioty polityczne, przygoto- wokół pytań: czym jest dobro, sumienie i odpowiedzialwane na procesy globalizacji, a przy tym rośnie poparcie ność oraz jaki jest wpływ działania moralnie dobrego i
obywateli dla ich działań, na przykład w zakresie nagła- moralnie złego na naturę człowieka oraz społeczność.
śniania skomplikowanych kwestii moralnych. Istotną rolę Kolejnym zjawiskiem, ważnym w tym kontekście, jest i
w tym względzie odgrywają i będą odgrywać wszelkie będzie etyka zawodowa. Przejawem zjawiska etyki zaworuchy ekologiczne, np. broniące praw zwierząt i ich huma- dowej i jej rangi są rozmaite kodeksy etyczne opracowynitarnego traktowania, czy ruchy służące, np. ochronie wane, uchwalane lub proponowane w różnych środowiupraw czy hodowli przed zjawiskiem GMO. Prowadzone skach i grupach zawodowych. Etyka zawodowa jest teorią
przez nie zbiorowe akcje służą forsowaniu zbiorowych odpowiedzialnej, a więc moralnie dobrze realizowanej
interesów lub dążeniu do wspólnego celu, realizowanego pracy, wykonywanej dzięki sprawnościom warunkującym
poza sferą ustanowionych oficjalnie instytucji. Organiza- efektywną pracę. Oznacza ona prowadzenie pracy w spocje te mogą angażować się w propagowanie pewnych sób nie uwłaczający godności człowieka i nie naruszający
sposobów produkcji, stylów życia konsumentów, relacji zasad humanitarnych ludzi i zwierząt, na wykorzystywamiędzyludzkich, kształtowanie społecznej świadomości na nie, w jak największym stopniu, naturalnych właściwości
temat wybranych aspektów życia publicznego, wskazywa- surowców, na prowadzenie produkcji w sposób nie zagranie szans i zagrożeń stojących przed współczesnym świa- żający człowiekowi i społeczeństwu, a także środowisku
tem. Ważnym aspektem w ramach omawianego proble- naturalnemu, na uzależnianie jakości swej pracy nie od
mu jest tu bowiem narastające zjawisko tzw. konsumery- wynagrodzenia, a od społecznej wartości produktu, na
zmu politycznego i bojkotu konsumenckiego. Konsume- wykorzystywanie osiągnięć nauki oraz techniki w doskoryzm polityczny łączy w sobie różne nurty, począwszy od naleniu jakości i wartości wyrobów, na upowszechnianie
pomocy klientom w dokonywaniu racjonalnych transakcji w społeczeństwie rzetelnych wiadomości o produktach,
handlowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, do ru- nie ukrywając ograniczeń czy na wykorzystywanie w rechów reformatorskich, kwestionujących konsumpcyjny klamie i promocji tylko sprawdzonych i prawdziwych incharakter współczesnej cywilizacji oraz występujących z formacji oraz nie umniejszenia jakości lub wartości propostulatami zwiększenia uczestnictwa obywateli w podej- duktów konkurencji.
mowaniu decyzji gospodarczych. Głos konsumentów – Wskazane uwarunkowania nie są jedynymi, na które naleobywateli przejawia się także jako sprzeciw wobec pew- ży zwrócić uwagę. Można oczywiście dodać takie kwestie
nych, moralnie wątpliwych zachowań producentów, zaś jak nasilające się ostatnio migracje ludności, wyczerpywarealizuje się często poprzez bojkot. Podczas bojkotu jedna nie się deficytowych źródeł surowców do produkcji oraz
lub kilka organizacji zachęcają konsumentów do rezygna- wody, ocieplenie klimatu czy naturalne katastrofy, powocji z zakupu określonych dóbr w celu nakłonienia przed- dujące zmiany w gospodarce. Nie zmienia to jednak faktu,
siębiorstwa do zmiany sposobu działania. Powodem, dla iż jedną z najważniejszych umiejętności współczesnego
którego organizowane są bojkoty, jest zazwyczaj zmusze- menedżera, w tym menedżera przedsiębiorstwa odponie firmy do zaprzestania praktyk szkodliwych dla społe- wiedzialnego za jakość, staje się zdolność do wykorzystaczeństwa lub środowiska naturalnego. Z tego powodu nia dostępnych mu danych do sporządzania prognoz i
bojkotowanie produktów jest ważnym i nasilającym się identyfikowania przyszłego kierunku rozwoju zjawisk ekozjawiskiem na rozwiniętych rynkach. Z powodu swojej nomicznych. Im menedżerowie bardziej precyzyjnie zroskuteczności, tego typu ruchy mogą się rozwijać w przy- zumieją czego należy oczekiwać w przyszłości, tym lepiej
szłości. Z drugiej strony, rewolucyjnym aspektem, przekła- będą wykorzystywać pojawiające się szanse i tym skuteczdającym się na wzmocnienie starań na rzecz jakości jest niej będą mogli unikać zagrożeń.
również wszelka działalność przestępcza i aktywność
skrajnych ugrupowań terrorystycznych, stanowiąca zagro-
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S C E N A T E AT R A L N A N O T Z A P R A S Z A

MAŁŻEŃSKI RAJD DAKAR
Data: 4 listopada
Godz. 19:00

OSTRA JAZDA - SPEKTAKL GOŚCINNY
data: 1 grudnia
godz.17:30, 20:30

NIKT NIE JEST DOSKONAŁY
data: 11 LISTOPAD
godz. 17:00

KABARET ŁOWCY.B
data: 6 grudnia
godz. 20:00

OKRUCHY ŻYCIA
data: 16 listopada
godz. 9:00, 12:00

ZŁODZIEJ
data: 19 listopada
godz. 16:00, 19:00

WIKINGOWIE
MUSICAL NIELETNI - SPEKTAKL GOŚCINNY
data: 8 grudnia
godz. 9:00, 12:00, 18:00
data: 9 grudnia
godz. 9:00, 18:00

IMIĘ
data: 24 listopada
godz. 18:00, 20:30

POD NIEMIECKIMI ŁÓŻKAMI - SPEKTAKL GOŚCINNY
data: 10 grudnia
godz. 16:00, 19:00

MĘŻCZYZNA IDEALNY
data: 25 listopada
godz. 19:00, 20:30

TRUDNE PYTANIA
data: 19 grudnia
godz. 9:00, 19:00
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Klub Technika
PR FSNT NOT w Gdańsku
Nowoczesne techniki modelowania - DRUK 3D
inż. Paulina Orłowska
Dział Rozwoju i Współpracy
PR FSNT NOT w Gdańsku

tów na drukarce, aby wdrożyć je na rynek i sprzedawać?
Odpowiedź brzmi „tak”. Wszystko jest jednak kwestią
kalkulacji, bowiem będzie to trwało dość długo, a czas jak wiadomo - kosztuje. Dlatego właśnie drukowanie
Drukowanie 3D budzi wiele emocji i cały czas wzbudza 3D jest zazwyczaj wykorzystywane w produkcji bardzo
ogromne zainteresowanie. Co chwile media donoszą o małoseryjnej, gdzie nie opłaca się tworzyć form wtryskonowych możliwościach zastosowania tej technologii.
wych dla kilkudziesięciu elementów. Dużo korzystniej jest
Drukowanie przestrzenne, zwane 3D pierwotnie było je po prostu wydrukować w technologii 3D.
jedną z metod szybkiego prototypowania używaną za- Personalizacja
równo do budowania form jak i samych prototypów. Tak bardzo spopularyzowany ostatnio indywidualizm
Wraz z postępem dokładności drukowanych obiektów, sprawia, że ludzie chcą się wyróżniać. Choćby tylko kolotechnologia ta znalazła szerokie zastosowanie przy wyko- rem włosów, stylem ubioru albo wyjątkową obudową do
nywaniu gotowych obiektów. Począwszy od skrajnych telefonu. W takich sytuacjach druk 3D odnajduje się ideprzypadków jak bioprinting czyli drukowanie komórek, alnie. Personalizacja szeroko pojętej elektroniki
poprzez protezy, części zamienne urządzeń i maszyn aż czy biżuterii jest bowiem bardzo modna.
do słodyczy i innego rodzaju jedzenia. Poniżej kilka najInżynieria „przeszłości”
bardziej popularnych przykładów.
Elementy różnych urządzeń – nawet tych najlepszej jakoSzeroko pojęte prototypowanie
ści – mają niestety tendencje do „zużywania się”. To rówPrototypowanie to zazwyczaj najdroższa część wdrażania nież jest dziedzina, w której drukowanie 3D doskonale się
nowych produktów. Często nie wszystko udaje się za sprawdza. Może to być na przykład wykonanie zębatki do
pierwszym razem, dlatego konieczne są poprawki, co starego zegara, której nie da się dostać w sklepie, licznika
generuje dodatkowe koszty. W takich sytuacjach idealnie samochodowego, części ukruszonych rzeźb, radia samoodnajduje się drukowanie 3D. Materiał, który wykorzy- chodowego lub ukochanych zabawek z dzieciństwa. Dzięstują niektóre technologie, jak np. FDM, pozwala na szyb- ki technologii 3D jesteśmy w stanie przywrócić im dawną
ką obróbkę mechaniczną lub chemiczną po wydruku, świetność.
przez co można łatwo wpłynąć na wyrób końcowy, zmoModelarstwo
dyfikować go według potrzeb i sprawdzić w praktyce. Są
W tej dziedzinie znajdują zastosowanie wszystkie wymieto bowiem stuprocentowo użytkowe prototypy.
nione powyżej sposoby wykorzystania technologii druku
Produkcja małoseryjna
3D. Modelarze mogą bowiem nie tylko projektować właCzy jesteśmy w stanie wydrukować 100 lub 1000 elemen- sne elementy do swoich modeli, ale również je personali-
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zować lub wręcz nadawać im nowe zastosowanie. Przedstawione przykłady zastosowania druku 3D to tylko mała
cząstka tego, co oferuje ta wciąż innowacyjna technologia. Każdy może znaleźć w niej coś dla siebie1.
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jest na stronie gdansk.enot.pl).

W listopadzie ruszą, organizowane przez Stowarzyszenie,
warsztaty budowy robotów dla młodzieży, które potrwają aż do maja przyszłego roku. Zajęcia zakończą się
Poznać bliżej tę technologię oraz zobaczyć jak drukarki uczestnictwem w największych na Pomorzu zawodach 3D drukują obiekty mieli przyjemność uczestnicy spotka- Trójmiejskim Turnieju Robotów (więcej informacji o
nia z cyklu Klubu Technika, które odbyło się 9 październi- warsztatach na www.facebook.com/SkalpPG)
ka br. w Gdańskim Domu Technika. Spotkanie prowadził Kolejne spotkanie w Klubie Technika w grudniu, więcej
konstruktor Mateusz Dyrda ze Stowarzyszenia Roboty- informacji wkrótce na www.gdansk.enot.pl.
ków SKALP - młody człowiek o bardzo dużej wiedzy a
PO
przede wszystkim ogromnej pasji i zamiłowaniu do automatyki i robotyki. O laboratorium Stowarzyszenia SKALP,
które powstało w Domu Technika pisaliśmy w lipcowym 1 http://drukw3d.com/zastosowanie-druk-3d/
wydaniu Biuletynu Informacyjnego (publikacja dostępna

Loża Ekspertów
O możliwościach zagospodarowania zwykłych wód
podziemnych w celach energetycznych
Perspektywy magazynowania ciepła metodą Lt-Ates celem produkcji ciepła i chłodu w Rynnie Słuszewskiej
Gérard LEMOINE
Nieetatowy konsultant ds. termogeologii,
członek Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Sezonowe magazynowanie energii cieplnej będzie tematem coraz bardziej obecnym w światowej przestrzeni
energetyki, z trzech powodów. Po pierwsze umożliwia to
wykorzystanie energii ze słońca lub innego źródła ciepła
w okresach kiedy są one mało dostępne. Po drugie, pozwalając na oszczędzanie energii cieplnej, redukuje to
uzależnienie od nieodnawialnych źródeł energii pod postacią paliw kopalnych, które na dodatek są coraz mniej
dostępne a więc coraz droższe. Po trzecie, zachęcając do
produkcji energii w samym miejscu, gdzie jest ona zużyta, obniża to uzależnienie od zewnętrznych dostawców
energii.
W kontekście wzrostu zapotrzebowania na ciepło towarzyszące przyśpieszonemu rozwojowi urbanizacji po drugiej wojnie światowej, pierwszy kryzys naftowy w 1973 r.
rzucił niespodziewane wyzwanie energetyczne całemu
światu zachodniemu. Powstały wtedy różne innowacyjne
projekty magazynowania energii cieplnej w warstwach

wodonośnych (ang. : ATES: Aquifer Thermal Energy Storage), m.in. w Stanach Zjednoczonych. Większość z tych
prototypów była ukierunkowana na bezpośrednią produkcję ciepła, z temperaturą zasobników ponad 50 °C, na
potrzeby ogrzewania powierzchniowego i dostarczenia
ciepłej wody użytkowej na wzór systemów geotermicznych średniotemperaturowych. Tym razem głównym
źródłem magazynowanego ciepła było ciepło odpadowe z
przemysłu. Takie projekty na zwór flagowego w Niemczech systemu ATES Reichstagu w Berlinie nie znalazły
jednak wielu zastosowań w gospodarce.
Od dwóch dekad obserwuje się rozbudzenie branży ATES
w Europie, szczególnie w Europie Północnej, gdzie ta metoda jest aktualnie uznana jako najtańsza dla sezonowego
magazynowania ciepła. O tym nowym impulsie świadczą
liczne instalacje o dużej mocy znamionowej, często ponad 1 megawat na przekładzie Holandii, która liczy ponad
3500 instalacji tego typu. W odróżnieniu od dominujące-
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go średniotemperaturowego poziomu energetycznego
prototypów z lat 70-tych ub.w., większość tych nowych
inwestycji jest oparta na niskotemperaturowej metodzie
(ang. Low Temperature Aquifere Energy Storage: LTATES, z zakresem temperatur od 5 do 20 °C), i dodatkowo przeznaczona do produkcji chłodu oprócz ciepła do
ogrzewania. Należy tu doprecyzować, że prostota strukturalna płytkich utworów geologicznych i rozbudowany
system wodonośny tego ostatniego kraju tworzą wyjątkowo korzystne warunki do rozpowszechnienia tej branży
płytkiej geoenergetyki.
W Polsce sektor zastosowań energii z odnawialnych źródeł do ogrzewania i klimatyzacji rozwija się powoli, ponieważ nadal panuje przekonanie, że nie ma wielu wiarygodnych alternatyw oprócz węgla, jako krajowego i taniego
źródła energii. W tym kontekście metoda LT-ATES nie
budziła dotychczas dużego zainteresowania. Nadal brakuje tu projektów demonstracyjnych. Próbując wyjaśnić

różnicę pod tym kątem, między Polską a krajami takimi
jak Holandia, geolodzy słusznie odwołują się do różnic
warunków geologicznych. Pozostaje jednak faktem, że
poza regionami świata typowo przydatnymi do zastosowań metody LT-ATES, ta technologia może lokalnie otworzyć nowe perspektywy we waloryzacji energetycznej
wód podziemnych, nawet w terenach o złożonej strukturze geologicznej, które cechują obszary młodoglacjalne
na przykładach Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny
Żarnowieckiej. Zważywszy, że zmienność przestrzenna
płytkich utworów geologicznych jest bardzo wysoka na
tych obszarach, można śmiało formułować hipotezę geostatystyczną wg której, występują tam warunki nie tylko
mało korzystne, ale również warunki bardzo korzystne
do magazynowania ciepła w Ziemi metodą LT-ATES, ponieważ wszystko zależy od dokładniej lokalizacji terenów
z rozdzielczości obrębu geodezyjnego.

Schemat ideowy Jednostkowego Modułu cyklicznego LT-ATES
wykorzystanego do stymulacji hydrotermicznej warstwy wodonośnej
(Źródło: Lemoine, 2016)

28

BIULETYN INFORMACYJNY PR FSNT NOT W GDAŃSKU

Wstępnym wyzwaniem zastosowań metody LT-ATES do
obszarów o złożonej przypowierzchniowej strukturze
geologicznej jest więc rozpoznanie i analiza stref przydatnych do lokalizacji instalacji tego rodzaju. Z uwagi na
ryzyko ekonomiczne związany z złą lokalizacją, zaleca
się identyfikację stref perspektywicznych dla projektów
pilotażowych, następnie wyczerpującą analizę buforowego potencjału termicznego wybranych stref na etapie
przedprojektowym. Wyniki symulacji komputerowej
wieloletniej stymulacji termicznej rozpoznanej warstwy
wodonośnej mają na tym etapie decydujące znaczenie.
Stymulację komputerową wykonuje się w odniesieniu
do jednostkowego Modułu Cyklicznego LT-ATES, jako
podstawowy system LT-ATES na warstwach wodonośnych mało płynących, tj. prosta dwu-otworowa instalacja pracująca w cyklicznym trybie, z stałą studnią cieplną
i stałą studnią ziemną. O podejściu do etapu projektowego sensus stricto decydują wyniki otrzymane na etapie przedprojektowym. W przypadku potwierdzenia
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zasadności projektu pilotażowego lub komercyjnego,
należy wtedy doprecyzować wydajność energetyczną
wielootworowego systemu o mocy chłodzącej conajmniej 1 MW. W tym celu wykorzystuje się wieloletnią
symulacje pracy systemu na bazie trójwymiarowego
modelu propagacji ciepła w warstwie wodonośnej.
W celu testowania metodyki oceny potencjału LT-ATES
w konfiguracji hydrogeologicznej obszarów młodoglacjalnych wybrano jako przykład górny odcinek Rynny
Słuszewskiej. Rynna ta znajduje się w południowej części
Wysoczyzny Żarnowieckiej, na terenie gminy Gniewino
(powiat wejherowski). W tym odcinku oceniono najpierw potencjał termiczny wód gruntowych w odniesieniu do technologii „open loop”, potem potencjał energetyczny pierwszego poziomu wód względnych, który
najbardziej nas interesuje z uwagi na buforowy potencjały termiczny LT-ATES.

Szkic pionowego układu krążenia wód podziemnych na tle schematycznego przekroju hydrogeologicznego
Rynny Słuszewskiej w rejonie Jęczewo-Tadzino-Lisewo
(* źródło danych: Wyjaśnienia MHP, arkusz 05 -Sławoszyno, N-33-37C)
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Zmiany temperatury wyprodukowanej wody i ilości energii cieplnej z upływem czasu w stronie cieplnej studni JM cyklicznego systemu LT-ATES – sześcioletnia symulacja wykorzystania wód wgłębnych z II międzymorenowego poziomu wodonośnego Wysoczyzny Żarnowieckiej w górnym odcinku Rynny Śłuszewskiej

W poprzedniej pracy poświęconej Pojezierzu Kaszubskiemu, pokreślono buforowy potencjał termiczny wód podziemnych pierwszego poziomu wód względnych z czwartorzędowego piętra wodonośnego. Z uwagi na dobrą
ekranizację termiczną od powierzchni i stosunkowo niską
prędkość naturalnego przepływu regionalnego ten poziom wodonośny został wytypowany jako szczególnie
perspektywiczny do sezonowego magazynowania ciepła
metodą LT-ATES w strefach wewnętrznych wysoczyzn
dennomorenowych. Strefy rynnowe oceniono wtedy jako
mało korzystne pod tym kątem, z uwagi na zbyt wysoką
prędkość przepływu wód podziemnych. Niniejsza praca
wskazuje natomiast, że poza głównymi rynnami strukturalnymi, drugorzędne cięcia rynnowe, które w obrębie
moreny dennej sięgają do pierwszego poziomu międzymorenowego, tworzą lokalnie dobre warunki do magazynowania ciepła tą metodą. Rzeczywiście te jednostki udostępniają niewielkimi kosztami wody względne bardzo
mało płynące lub nawet prawie stojące, nawet w konfiguracjach, gdzie zalegające kilkanaście metrów powyżej
wody gruntowe podlegają znacznym gradientom ciśnienia i wykazują fację hydrodynamiczną wyraźnie płynącą.

ne podejście do lokalizacji stref perspektywicznych do
magazynowania ciepła w Ziemi metodą LT-ATES w obszarach młodo-glacjalnych. Przedprojektową ocenę buforowego potencjału termicznego tych stref można wykonać
prostą metodą komputerową za pomocą arkusza kalkulacyjnego, stosując metodykę stosowana już w latach 70tych. Projektowanie wielootworowych instalacji i ocenę
ich efektywności ekonomicznej należy natomiast wykonać za pomocą nowoczesnych modeli numerycznych 3-D
propagacji ciepła w warstwach wodonośnych.

Podsumowując, analiza geomorfologiczna stanowi istot-
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Hałda fosfogipsów w Wiślince w opinii społecznej
– stanowiska stron
mgr Waldemar Cezary Zieliński
Sekretarz Zarządu
PR FSNT NOT w Gdańsku

wiązku ciągłego monitorowania hałdy i jej oddziaływania
na środowisko. Powyższą obszerną korespondencję zamieściliśmy
na
naszej
stronie
internetowej
www.gdansk.enot.pl.

Zamieszczony w kwietniowym numerze Biuletynu
(dostępny na stronie www.gdansk.enot.pl) interesujący,
przewodni artykuł, którego autorami są dr hab. Alicja
Boryło oraz prof. dr. hab. Bogdan Skwarzec, zawierał następujące wnioski:

Ocenę użytych w obu stanowiskach argumentów pozostawiamy czytelnikom, pragniemy jednakże zwrócić subtelnie uwagę na jeden fakt, że nie powinno się być sędzią
we własnej sprawie. W piśmie Departamentu Środowiska
i Rolnictwa zawarto zdanie:



Rekultywacja hałdy polegająca na pokryciu glebą oraz
roślinami i zalesieniu terenów bezpośredniej okolicy,
choć potrzebna, nie spowoduje zaniku problemu jej
radioaktywności,

„Z przeglądu ekologicznego wykonanego w kwietniu 2014
r., a następnie zweryfikowanego w lutym 2015 r. przez
jego wykonawcę Biuro Projektowo – Doradcze Ekokonsult wynika, że hałda jest odpowiednio zabezpieczona.”



Wyniki badań radiochemicznych na terenie Wiślinki po
zamknięciu hałdy wskazują na celowość prowadzenia
prac badawczych, mających na celu bieżącą ocenę zawartości polonu, uranu oraz radu we wszystkich
składnikach środowiska w otoczeniu hałdy,

Sposób zabezpieczenia hałdy, naszym zdaniem, winien
być zweryfikowany nie przez wykonawcę przeglądu, lecz
przez niezależnego audytora.

Zachęcamy wszystkie instytucje oraz inne podmioty zainteresowane skutkami oddziaływania hałdy w Wiślince do
 Obowiązkiem władz samorządowych jest określenie zabrania głosu w tej istotnej z punktu widzenia ochrony
poziomu skażenia ekologicznego obszarów wokół hał- środowiska i zdrowia życia mieszkańców Trójmiasta, któdy fosfogipsów i poinformowanie o negatywnych skut- re będziemy publikować na stronach Biuletynu.
kach, zarówno zdrowotnych, jak również ekonomiczWyrażamy przekonanie, że oba stanowiska, zyskają
nych dla mieszkańców tych terenów.
znaczne zainteresowanie i spotkają się z odzewem ze
Do artykułu obszerną odpowiedz przedstawiła Pani Ma- strony czytelników.
rzena Sobczak Dyrektorka Departamentu Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, uzupełnioną kilkoma załącznikami w
tym stanowiskiem Prezesa Zarządu GZNF Fosfory Sp. z
o.o.
W pismach tych stwierdzono, że zastosowany system
zabezpieczeń stanowi skuteczną barierę hydrologiczną zapobiegającą wyciekom fosforanów do Martwej Wisły i Bałtyku.
Stwierdzono też, że składowisko nie stwarza zagrożenia dla ludności i środowiska z punktu widzenia
ochrony
radiologicznej.
Komentując te stanowiska
prof. Bogdan Skwarzec
podtrzymał swoją opinię, iż
zamknięcie i rekultywacja
hałdy fosfogipsów w Wiślince nie zwalnia od obo-

trojmiasto.tv
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