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Na profilu FB Wydziału Humanistycznego (WH)  
możemy przeczytać rozmowę z Dominiką Miel-
niczuk-Bączek z Katedry Pedagogiki i Studiów  
Edukacyjnych WH, opiekunką studenckiego wolon-
tariatu na kierunku Pedagogika.   

W okresie przed- i świątecznym studentki tego kierunku 
przeprowadziły zbiórkę pieniędzy i najpotrzebniejszych 
rzeczy z przeznaczeniem dla osób chorujących na schizo-
frenię. Skąd pomysł, żeby właśnie na tej grupie społecznej 
skoncentrować aktywność wolontariuszek?

Dominika Mielniczuk-Bączek wyjaśnia: „Schizofrenia wy-
stępuje u około 1% populacji. Jest chorobą przewlekłą, 
często ograniczającą, a nawet uniemożliwiającą nor-
malne funkcjonowanie chorego, w tym jego aktywność  
zawodową. (...) Rodziny, którym pomogliśmy ze wzglę-
du na stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy, a ich 

miesięczne dochody ledwo pokrywają koszty związane  
z utrzymaniem, zaspokajaniem bieżących potrzeb i lecze-
niem. 

(...) Uznaliśmy, że pomoc pozwoli na chwilę wytchnienia, 
odciążenie domowych budżetów i stworzy szansę na ro-
dzinne święta spędzone bez troski o to, czy coś znajdzie 
się na stole”.
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» Pomoc wolontariuszy dla osób chorujących na schizofrenię

AKTUALNE KONKURSY – PROJEKTY BADAWCZE ORGANIZOWANE PRZEZ NCBR

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych od nowego roku ruszy kilka konkursów adresowanych do 
naukowców, zwłaszcza młodych. 

LIDER – po raz 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do aplikowania o środki na autorskie projekty 
badawcze. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych i zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki 
mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Termin naboru wniosków od 18 stycznia do 
18 marca 2021 r.

CALL PROGRAMU AAL – to międzynarodowy konkurs organizowany w ramach programu AAL. Skupia się na finanso-
waniu z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspierających osoby z demencją. Nabór potrwa 
do 21 maja 2021 r. 

W ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES) wystartowała pierwsza edycja międzynarodowego konkur-
su MICall20, który obejmuje finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych. 
Przyjmowanie wniosków potrwa do 17 lutego 2021 r.

INFRASTARt – to pierwsza edycja konkursu na dofinansowanie projektów w ramach programu zwiększenia efektyw-
ności wykorzystania infrastruktury B+R i wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych. Nabór 
wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 r. 

Więcej: ncbr.gov.pl

TRWA ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH

Przypominamy, że Politechnika Koszalińska prowadzi akcję gromadzenia pamiątek uczelnianych. 
Projekt ma szansę zakończyć się uruchomieniem wystawy lub ekspozycji na wzór muzealnej o histo-
rii Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej.

Odpowiedzialne za akcję Biuro Komunikacji Społecznej przyjmuje wszystko, co dotyczy historii 
uczelni i czasów współczesnych. Mogą to być np.: zdjęcia, druki pamiątkowe, spisane lub nagrane 
wspomnienia, materiały audio i wideo, rękopisy, sprzęty i urządzenia, dekoracje i oznaczenia, listy 
okolicznościowe, przedmioty związane z konferencjami, juwenaliami, działalnością osób, zespołów 
badawczych, wydziałów, organizacji, skrypty, książki, albumy, podręczniki, plakaty, zaproszenia  
i inne wydawnictwa, dokumentacje, szkice, zbiory fotograficzne etc. 

Mogą to być oryginały, repliki, rzeczy wielonakładowe, kopie. Stan techniczny przedmiotów powi-
nien umożliwiać ich ekspozycję. Przedmioty są rejestrowane. Po skatalogowaniu zostaną przypisane 
do odrębnych działów tematycznych. 
Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/34 78 621.

NAWA: NABÓR ZAINTERESOWANYCH ZAGRANICZNYMI STAŻAMI DOKTORSKIMI

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej PK, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 
ogłosiła nabór wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich  
– PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez 
umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych  
w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.

Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem 
w zagranicznym ośrodku goszczącym i tzw. dodatek mobilnościowy. Wyjazdy mogą potrwać od trzech do 
sześciu miesięcy. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 
2024 r. 

Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-nawa-preludium-bis-1
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ZMARŁ DR HAB. INŻ. WOJCIECH KAPŁONEK, 
PROF. PK (1976-2021)

2 stycznia 2021 r. odszedł dr hab. inż. Wojciech 
Kapłonek, prof. PK, wieloletni pracownik Katedry 
Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego.

Prof. Wojciech Kapłonek urodził się 1 stycznia 1976 r. 
w Koszalinie. Był absolwentem Politechniki Koszalińskiej. 
Pracę na uczelni rozpoczął 1 października 2007 r. Zainte-
resowania naukowe rozwijał w Katedrze Inżynierii Pro-
dukcji, uzyskując w 2010 r. stopień doktora, a następnie 
w 2018 r. doktora habilitowanego.

Zajmował się zagadnieniami związanymi z pomiarami 
struktury geometrycznej powierzchni, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod wykorzystujących obrazowanie 
i analizę światła rozproszonego. W 2017 r. uczestniczył 
w tworzeniu czasopisma Wydziału Mechanicznego „Jour-
nal of Mechanical and Energy Engineering”. Brał również 
udział w pracach Wydziałowej Komisji Wydawniczej.

„Zapamiętamy jego życzliwość, profesjonalizm, sumien-
ność i zaangażowanie zarówno w pracę naukową, jak 
i dydaktyczną – napisali we wspomnieniu o prof. Wojcie-
chu Kapłonku przyjaciele i współpracownicy z Wydziału 
Mechanicznego. – Straciliśmy wspaniałego Kolegę, 
Przyjaciela, Wykładowcę, Naukowca, którego ciekawość 
badawcza była dla wielu wzorem do naśladowania”. 

APEL KOMISJI DS. NAUKI KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH DO 
SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ O PROPAGOWANIE UDZIAŁU W SZCZEPIENIACH PRZECIWKO 
COVID-19.

Trwająca już wiele miesięcy pandemia COVID-19 dewastuje nasze życie społeczne, zawodowe czy osobiste, przyczy-
niając się do śmierci tysięcy osób w sposób bezpośredni oraz pośredni, na skutek ograniczonego dostępu do opieki 
medycznej.

Przy braku powszechnie skutecznej terapii, mimo nadzwyczajnego wysiłku społeczeństw stosujących dystans spo-
łeczny i ograniczenia w życiu codziennym, jedynym sposobem powrotu do normalnego życia i uratowania wielu ist-
nień ludzkich, jest powszechny udział w szczepieniach przeciwko COVID-19.

Zarejestrowane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA) szcze-
pionki przeciwko COVID-19 przeszły wszystkie wymagane etapy badań przedklinicznych i klinicznych niezbędne przy 
dopuszczeniu ich do stosowania.

Wykorzystywane w szczepionkach technologie oparte są o znane i stosowane wcześniej platformy. Nasilenie skutków 
ubocznych w badaniach nad szczepionką było niskie do średniego, a objawy po kilku dniach ustępowały. Obserwowa-
ne dolegliwości towarzyszą również innym szczepieniom, ale korzyści płynące z ochrony jaką daje szczepienie prze-
ciwko COVID-19 są niewspółmiernie wysokie!

Jako Komisja ds. Nauki KRASP apelujemy do wszystkich osób ze społeczności naszych Uczelni o aktywne włączenie 
się do rzetelnego przedstawiania korzyści osobistych i społecznych związanych z powszechnym poddaniem się szcze-
pieniu przeciwko COVID-19.

Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy tą pandemię zakończyć!

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP

ZMARŁ MGR INŻ. WIKTOR SZAMIN (1946-2020)

Mgr inż. Wiktor Szamin urodził się 6 marca 1946 r. w Gdyni. Był absolwentem 
Politechniki Gdańskiej.

Pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej (ówczesna Politechnika Koszalińska) w Koszalinie 
rozpoczął 1 października 1974 r. w Katedrze Konstrukcji Metalowych, z którą związany 
był całe życie zawodowe. W latach 1993-1999 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów dla 
pracujących na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Był wielokotnie wyróż-
niany nagrodami rektora PK.

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela (...), 
wieloletniego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń studentów naszego wydziału – tak wspomni-
nają Wiktora Szamina przyjaciele i współpracownicy z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. – W osobie 
Wiktora Szamina tracimy wspaniałego, pełnego radości życia i ciekawości świata kolegę. Będzie nam Go brakować.”
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W oczekiwaniu na decyzje resortu zdrowia oraz 
resortu nauki i szkolnictwa wyższego, Politechni-
ka Koszalińska rozpoczęła przygotowania do akcji 
szczepień pracowniczych przeciwko COVID-19.

25 stycznia 2021 r. – jak wynika z Narodowego Programu 
Szczepień – rozpocznie się II etap szczepień, do którego 
przypisane zostały „kluczowe grupy zawodowe”. Wśród 
nich znaleźli się pracownicy sektora edukacji. 

Realizatorem szczepień będzie Poradnia Lekarzy Rodzin-
nych „Sanatus”. Na obecnym etapie przygotowań powsta-
je lista osób zainteresowanych udziałem w szczepieniach. 
Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. 

Żeby wziąć w nich udział należy wysłać e-mail z potwier-
dzeniem chęci udziału na adres:  
szczepienia@tu.koszalin.pl 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 stycznia br. Lista uła-
twi przeprowadzenie akcji szczepień. 

DLACZEGO WARTO ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO COVID-19?

Ponieważ uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95 proc.  
– szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

Ponieważ uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach  
i znajomych. Ale także nieznajomych, spotkanych przypadkiem na ulicy, czy  
w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeżeli 
czujesz się młody i silny poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

Ponieważ możesz
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

Ponieważ pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie 
od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50 proc. zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na 
zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Ponieważ zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

Ponieważ szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej 
Agencji Lekowej.

Ponieważ zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

Ponieważ dzięki Tobie możemy szybciej wrócić do normalności
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
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POWRÓT DO NORMALNOŚCI OZNACZA:

• odejście od maseczek       • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi      • dalszy rozwój gospodarki

• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych      • wakacje i urlopy bez ograniczeń

• nieograniczony dostęp do kin i teatrów        • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia

• poprawę jakości życia nas wszystkich             • swobodny dostęp do basenów, siłowni i restauracji                      

» Czy chcesz zaszczepić się przeciwko COVID-19?

BIBLIOTEKA GŁÓWNA PK: SKORZYSTAJ Z BAZY SCOPUS
Biblioteka Główna PK zaprasza do korzystania z bazy Scopus. Scopus to zbiór abstraktów i cytatów, 
pozwalający na odkrywanie światowego dorobku naukowego, śledzenie trendów w literaturze na-
ukowej, umożliwiający wizualizację danych. 
Więcej: www.elsevier.com/pl-pl/solutions/scopus

BAZA DANYCH W MODULE „ePRACOWNIK”

Jak informuje Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI), w systemie kadrowo-pła-
cowym został uruchomiony moduł „ePracownik”. Moduł umożliwia każdemu pracownikowi dostęp  
w trybie podglądu do swoich danych – PIT (wydruk), RMUA (wydruk) i innych.

Szczegółowa instrukcję postępowania w celu uzyskania danych do logowania z wykorzystaniem Elek-
tronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została rozesłana przez UCTI do wszyst-
kich pracowników za pośrednictwem uczelnianych adresów e-mailowych. W tym tygodniu zostaną 
również uruchomione inne kanały do uzyskania danych logowania.

Na profilu FB Wydziału Humanistycznego (WH)  
możemy przeczytać rozmowę z Dominiką Miel-
niczuk-Bączek z Katedry Pedagogiki i Studiów  
Edukacyjnych WH, opiekunką studenckiego wolon-
tariatu na kierunku Pedagogika.   

W okresie przed- i świątecznym studentki tego kierunku 
przeprowadziły zbiórkę pieniędzy i najpotrzebniejszych 
rzeczy z przeznaczeniem dla osób chorujących na schizo-
frenię. Skąd pomysł, żeby właśnie na tej grupie społecznej 
skoncentrować aktywność wolontariuszek?

Dominika Mielniczuk-Bączek wyjaśnia: „Schizofrenia wy-
stępuje u około 1% populacji. Jest chorobą przewlekłą, 
często ograniczającą, a nawet uniemożliwiającą nor-
malne funkcjonowanie chorego, w tym jego aktywność  
zawodową. (...) Rodziny, którym pomogliśmy ze wzglę-
du na stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy, a ich 

miesięczne dochody ledwo pokrywają koszty związane  
z utrzymaniem, zaspokajaniem bieżących potrzeb i lecze-
niem. 

(...) Uznaliśmy, że pomoc pozwoli na chwilę wytchnienia, 
odciążenie domowych budżetów i stworzy szansę na ro-
dzinne święta spędzone bez troski o to, czy coś znajdzie 
się na stole”.
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» Pomoc wolontariuszy dla osób chorujących na schizofrenię

AKTUALNE KONKURSY – PROJEKTY BADAWCZE ORGANIZOWANE PRZEZ NCBR

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych od nowego roku ruszy kilka konkursów adresowanych do 
naukowców, zwłaszcza młodych. 

LIDER – po raz 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do aplikowania o środki na autorskie projekty 
badawcze. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych i zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki 
mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Termin naboru wniosków od 18 stycznia do 
18 marca 2021 r.

CALL PROGRAMU AAL – to międzynarodowy konkurs organizowany w ramach programu AAL. Skupia się na finanso-
waniu z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspierających osoby z demencją. Nabór potrwa 
do 21 maja 2021 r. 

W ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES) wystartowała pierwsza edycja międzynarodowego konkur-
su MICall20, który obejmuje finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych. 
Przyjmowanie wniosków potrwa do 17 lutego 2021 r.

INFRASTARt – to pierwsza edycja konkursu na dofinansowanie projektów w ramach programu zwiększenia efektyw-
ności wykorzystania infrastruktury B+R i wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych. Nabór 
wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 r. 

Więcej: ncbr.gov.pl

TRWA ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH

Przypominamy, że Politechnika Koszalińska prowadzi akcję gromadzenia pamiątek uczelnianych. 
Projekt ma szansę zakończyć się uruchomieniem wystawy lub ekspozycji na wzór muzealnej o histo-
rii Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej.

Odpowiedzialne za akcję Biuro Komunikacji Społecznej przyjmuje wszystko, co dotyczy historii 
uczelni i czasów współczesnych. Mogą to być np.: zdjęcia, druki pamiątkowe, spisane lub nagrane 
wspomnienia, materiały audio i wideo, rękopisy, sprzęty i urządzenia, dekoracje i oznaczenia, listy 
okolicznościowe, przedmioty związane z konferencjami, juwenaliami, działalnością osób, zespołów 
badawczych, wydziałów, organizacji, skrypty, książki, albumy, podręczniki, plakaty, zaproszenia  
i inne wydawnictwa, dokumentacje, szkice, zbiory fotograficzne etc. 

Mogą to być oryginały, repliki, rzeczy wielonakładowe, kopie. Stan techniczny przedmiotów powi-
nien umożliwiać ich ekspozycję. Przedmioty są rejestrowane. Po skatalogowaniu zostaną przypisane 
do odrębnych działów tematycznych. 
Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/34 78 621.

NAWA: NABÓR ZAINTERESOWANYCH ZAGRANICZNYMI STAŻAMI DOKTORSKIMI

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej PK, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 
ogłosiła nabór wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich  
– PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez 
umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych  
w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.

Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem 
w zagranicznym ośrodku goszczącym i tzw. dodatek mobilnościowy. Wyjazdy mogą potrwać od trzech do 
sześciu miesięcy. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 
2024 r. 

Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-nawa-preludium-bis-1
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Marcin Kobylarz, członek zarządu Związku Piłki 
Ręcznej (ZPR) w Polsce, podziękował władzom 
uczelni za udział Politechniki Koszalińskiej  
w organizacji Mistrzostw Polski Młodziczek i Mło-
dzików w Piłce Ręcznej Plażowej w sierpniu 2020 
roku oraz promocję tej dyscypliny sportu.

8 stycznia br. na ręce rektor Politechniki Koszalińskiej, 
dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK i prorektora ds. stu-
denckich dra hab. inż. Tomasza Królikowskiego, prof. PK 
(działacz ZPR – odpowiedzialny w związku za plażów-
kę)– przekazał tablicę ze specjalną edycją medali oraz 
pamiątkową piłkę plażową.  

Mistrzostwa odbyły się w obiektach PK przy ulicy Racła-
wickiej. W tamtejszym kampusie powstał zespół boisk 
do sportów plażowych. Co ciekawe, jedno ze zdjęć doku-
mentujących turniej, autorstwa Adama Paczkowskiego, 

fotografa uczelni, zostało opublikowane na stronie Świa-
towej Federacji Piłki Ręcznej.

Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/2631

» Podziękowanie za współorganizację mistrzostw w piłce ręcznej plażowej

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK i prorektor ds. studenckich dr 
hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, podpisali  
7 stycznia br. umowę na realizację projektu „Uczel-
nia dostępna – Politechnika Koszalińska”. 

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju w wysokości 4,8 mln zł Politechnika Koszaliń-
ska stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla osób z nie-
pełnosprawnością, w tym studentów.   

Projekt przewiduje likwidację barier architektonicznych 
w obiektach uczelni, w tym np. montaż windy w budyn-
ku Wydziału Architektury i Wzornictwa, adaptację 10 to-
alet w różnych budynkach uczelni, montaż schodołazów, 
doposażenie pracowni, a przede wszystkim powstanie 
Biura Osób Niepełnosprawnych.  

Poza tym opracowane zostaną procedury, które pomogą 

osobom z niepełnosprawnością na wszystkich etapach 
kształcenia i zapewnią im niezbędne wparcie technolo-
giczne. W planie są również alternatywne zajęcia spor-
towe, językowe i wsparcie psychologiczne.

Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/2630

» Podpisanie umowy na realizację projektu dla osób z niepełno-
sprawnościami „Uczelnia dostępna – Politechnika Koszalińska”

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 8 STYCZNIA 2021 R. 
W SPRAWIE WYZNACZENIA DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD PRACY W 2021 ROKU DLA PRA-
COWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

§ 1
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 85, ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 kodeksu pracy, wyznacza się dzień:

1) 4 czerwca 2021 r. (piątek) jako dzień wolny od pracy w zamian za przypadający w sobotę 1 maja 2021 r. dzień 
świąteczny, 
2) 24 grudnia 2021 r. (piątek) jako dzień wolny od pracy w zamian za przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 r. dzień 
świąteczny. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

KONKURSY DLA NAUKOWCÓW, NOWE PROJEKTY I MOŻLIWOŚCI

Biuro Projektów Badawczych zachęca do zapoznania się z nowymi propozycjami konkursów ad-
resowanych do naukowców, zwłaszcza młodych. Organizatorami przedsięwzięć są Narodowe Cen-
trum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Na stronach internetowych tych 
instytucji znajdują się informacje rozszerzone. 

Wśród konkursów warto zwrócić uwagę na V edycję TANGA, które wspiera rozwój technologii 
opartych na wynikach badań podstawowych. NCN, wspólnie z NCBiR, w tym przypadku mają do 
rozdysponowania 30 mln zł. Za konkursem stoi idea budowania mostów pomiędzy badaniami  
a ich praktycznym wykorzystaniem. Instytucje wychodzą naprzeciw innowatorom, których bada-
nia mają znaczący potencjał wdrożeniowy.

Inną propozycją jest III edycja konkursu SZAFIR na wykonanie i sfinansowanie projektów w zakresie 
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach 
programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronno-
ści państwa”. Potencjalni uczestnicy projektu mają czas na jego przygotowanie do połowy lutego 
br. 

Więcej: osf.opi.org.pl
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Jak wygląda szczepienie?
    • szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny 
    • wszyscy otrzymają dwie dawki szczepionki (po 0,3 ml) w odstępie co najmniej 21 dni
    • druga dawka nie może zostać zastąpiona szczepionką innego producenta, musi być tożsama z pierwszą dawką
    • nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej    
    • szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki
    • szczepienie odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym
    • przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz
    • nie ma zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia

Zgłoś i omów z personelem szczepiącym, jeżeli:
    • miałeś/łaś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu
    • zemdlałeś/łaś po zastrzyku
    • chorujesz na cokolwiek w chwili szczepienia
    • masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe
    • masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby   
    • przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz leki immunosupresyjne

Co jeszcze należy zrobić?
    • powiedz personelowi o lekach stosowanych obecnie lub ostatnio 
    • o lekach, które planujesz stosować
    • o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach
    • po podaniu szczepionki należy pozostać pod obserwacją przez co najmniej 15 minut

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska otrzymała 12 stycz-
nia 2021 r. powołanie na funkcję prodziekana  
ds. studenckich Wydziału Elektroniki i Informatyki 
(WEiI) PK.

Zastąpiła dra inż. Roberta Berezowskiego, który zmarł na-
gle 21 grudnia 2020 r. Akt powołania nowej prodziekan 
WEiI wręczyła dr hab. Danuta Zawadzka, rektor Politech-
niki Koszalińskiej. – Bardzo liczę na naszą dobrą współ-
pracę – podkreśliła rektor. – Pani doktor ma wszystkie 
cechy, które powinien mieć dziekan. 

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska jest absolwentką Wydziału 
Elektroniki i Informatyki (2004). Od ukończenia studiów 
jest związana zawodowo z tym wydziałem. W 2012 r. 
uzyskała stopień doktora w dyscyplinie Elektronika (tytuł 
rozprawy: „Metody poszukiwania efektywnych konstruk-
cji elektrycznie małych anten liniowych”). Obszar dzia-
łalności naukowo-badawczej pani prodziekan obejmuje 

radiokomunikację, a zwłaszcza teorię pola elektromagne-
tycznego oraz projektowania anten. 
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Nie zostaniesz zaszczepiony/a, jeżeli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infek-
cją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia 
szczepienia. Szczepionka chroni przed objawami COVID-19, co udowodniono w badaniach klinicznych.

» Wydział Elektroniki i Informatyki ma nową prodziekan ds. studenckich

PROF. KAZIMIERZ SZYMAŃSKI ZOSTAŁ PRZEWODNICZĄCYM JEDNEJ Z SEKCJI 
KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN

Prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji drogą zdalnego głosowania został wybrany na stanowisko przewod-
niczącego sekcji ochrony gleb i gospodarki odpadami Komitetu Inżynierii Środo-
wiska Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2024).

W programie działalności sekcji (jednej z pięciu powołanych przez Komitet In-
żynierii Środowiska na kadencję 2020-2024) przewidziane są m.in. organizacje 
konferencji i seminariów, udział w projektach finansowanych ze środków unij-
nych i Narodowego Centrum Nauki. Więcej: tu.koszalin.pl/art/2637

CZY CHCESZ ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO COVID-19?

Przypominamy, że w oczekiwaniu na decyzje resortu zdrowia oraz resortu nauki i szkolnictwa wyż-
szego, Politechnika Koszalińska prowadzi przygotowania do akcji szczepień pracowniczych przeciwko 
COVID-19. Realizatorem szczepień będzie Poradnia Lekarzy Rodzinnych „Sanatus”. Na obecnym etapie 
przygotowań powstaje lista osób zainteresowanych udziałem w szczepieniach. Szczepienia są bezpłatne  
i dobrowolne. 

Żeby wziąć w nich udział należy na adres: szczepienia@tu.koszalin.pl wysłać e-mail z potwierdzeniem 
chęci udziału. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 stycznia br. Lista ułatwi przeprowadzenie akcji 
szczepień.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?

W oczekiwaniu na decyzje resortu zdrowia oraz 
resortu nauki i szkolnictwa wyższego, Politechni-
ka Koszalińska rozpoczęła przygotowania do akcji 
szczepień pracowniczych przeciwko COVID-19.

25 stycznia 2021 r. – jak wynika z Narodowego Programu 
Szczepień – rozpocznie się II etap szczepień, do którego 
przypisane zostały „kluczowe grupy zawodowe”. Wśród 
nich znaleźli się pracownicy sektora edukacji. 

Realizatorem szczepień będzie Poradnia Lekarzy Rodzin-
nych „Sanatus”. Na obecnym etapie przygotowań powsta-
je lista osób zainteresowanych udziałem w szczepieniach. 
Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. 

Żeby wziąć w nich udział należy wysłać e-mail z potwier-
dzeniem chęci udziału na adres:  
szczepienia@tu.koszalin.pl 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 stycznia br. Lista uła-
twi przeprowadzenie akcji szczepień. 

DLACZEGO WARTO ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO COVID-19?

Ponieważ uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95 proc.  
– szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

Ponieważ uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach  
i znajomych. Ale także nieznajomych, spotkanych przypadkiem na ulicy, czy  
w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeżeli 
czujesz się młody i silny poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

Ponieważ możesz
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

Ponieważ pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie 
od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50 proc. zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na 
zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Ponieważ zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

Ponieważ szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej 
Agencji Lekowej.

Ponieważ zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

Ponieważ dzięki Tobie możemy szybciej wrócić do normalności
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
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POWRÓT DO NORMALNOŚCI OZNACZA:

• odejście od maseczek       • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi      • dalszy rozwój gospodarki

• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych      • wakacje i urlopy bez ograniczeń

• nieograniczony dostęp do kin i teatrów        • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia

• poprawę jakości życia nas wszystkich             • swobodny dostęp do basenów, siłowni i restauracji                      

» Czy chcesz zaszczepić się przeciwko COVID-19?

BIBLIOTEKA GŁÓWNA PK: SKORZYSTAJ Z BAZY SCOPUS
Biblioteka Główna PK zaprasza do korzystania z bazy Scopus. Scopus to zbiór abstraktów i cytatów, 
pozwalający na odkrywanie światowego dorobku naukowego, śledzenie trendów w literaturze na-
ukowej, umożliwiający wizualizację danych. 
Więcej: www.elsevier.com/pl-pl/solutions/scopus

BAZA DANYCH W MODULE „ePRACOWNIK”

Jak informuje Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI), w systemie kadrowo-pła-
cowym został uruchomiony moduł „ePracownik”. Moduł umożliwia każdemu pracownikowi dostęp  
w trybie podglądu do swoich danych – PIT (wydruk), RMUA (wydruk) i innych.

Szczegółowa instrukcję postępowania w celu uzyskania danych do logowania z wykorzystaniem Elek-
tronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została rozesłana przez UCTI do wszyst-
kich pracowników za pośrednictwem uczelnianych adresów e-mailowych. W tym tygodniu zostaną 
również uruchomione inne kanały do uzyskania danych logowania.



13 stycznia 2021 r. odszedł dr Roman Olik, długo-
letni pracownik Katedry Inżynierii Biomedycznej 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszaliń-
skiej.

Urodził się w 1950 r. W 1975 r. ukończył studia na kie-
runku fi zyka doświadczalna na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. W tym samym roku rozpoczął pracę na Politech-
nice Koszalińskiej (wówczas: Wyższa Szkoła Inżynierska). 
Z uczelnią, pomimo przejścia na emeryturę, związany był 
do ostatnich dni. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych w zakresie inżynierii materiałowej. 

Był wykładowcą fi zyki, organizatorem wielu akcji pro-
mocyjnych, w tym Festiwalu Nauki i Dni Fizyki, a także 
wykładów, prezentacji i spotkań promujących studia 
i naukę w szkołach, a także kierownikiem studiów po-
dyplomowych z zakresu nauczania fi zyki z astronomią 
i techniką. Należał do Komitetu Organizacyjnego Sympo-
sium on Vacuum based Science and Technology (Koszalin 
– Kołobrzeg).

W pamięci studentów pozostanie jako wspaniały dydak-
tyk, pasjonat fi zyki, człowiek o niesamowitej wiedzy, 
który każdego potrafi ł zarazić swoim entuzjazmem. 
„My, koledzy z pracy, zapamiętamy Go jako ciepłego 
i radosnego człowieka o ogromnym poczuciu humoru, 
a przede wszystkim oddanego przyjaciela” – czytamy we 
wspomnieniach o dr Romanie Oliku. 
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» Zmarł dr Roman Olik (1950-2021)

Politechnika Koszalińska, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Pe-
run”, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i Archiwum Państwowe 
w Koszalinie zapraszają na V Koszalińskie Spotkania z Historią – „Z dziejów 
Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Wydarzenie odbędzie się 26 lutego 2021 
r. Jego partnerem będzie Archiwum Państwowe w Zamościu.

Zachęcamy miłośników historii i techniki do nadsyłania zgłoszeń wystąpień, których 
głównym celem będzie popularyzacja dorobku i dziedzictwa COP. Czekamy na zgłoszenia 
zarówno ze strony osób, które profesjonalnie badają dzieje Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, jak też tych, dla których zgłębienie przeszłości to sposób na spędzanie wolnego 
czasu. 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń z podaniem imienia i nazwiska oraz tytułem wystąpienia do 22 
stycznia 2021 r. na adres e-mail: izraelscy@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 606 218 776. Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny. Więcej: tu.koszalin.pl/art/2633

V KOSZALIŃSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ –  „Z DZIEJÓW CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁO-
WEGO”

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Z KARTĄ ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO NA LATA 2021-2027

Wniosek o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 
2021-2027, złożony przez Biuro Mobilności Międzynarodowej PK, 
został oceniony na 100 punktów z informacją: „Excellent applica-
tion!”.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego jest nadawana przez 
Komisję Europejską i uprawnia do ubiegania się o fundusze na 
działania w zakresie mobilności pracowników i studentów oraz 
udział w projektach edukacyjnych w nowej perspektywie progra-
mu Erasmus+ w latach 2021-2027. 
Pracownicy PK będą mogli skorzystać z wyjazdów w celach szko-
leniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczelnia będzie 
mogła również realizować rozmaite projekty edukacyjne.

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE: PROPOZYCJA DLA NAUKOWCÓW

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs dla zespołów badaw-
czych i indywidualnych naukowców CORE 2021. W jego ramach, w obszarze „Industrial and Service 
Transformation”, możliwe jest składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie 
projekty. Więcej: grants.fnr.lu

KONKURS NA WYNALAZEK LUB WZÓR UŻYTKOWY

Politechnika Świętokrzyska jest organizatorem konkursu adresowanego m.in. do doktorantów, któ-
rzy podczas studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemy-
słowego chronionego prawem wyłącznym bądź zgłoszonego do ochrony. Pięciu laureatów nagród 
głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International 
Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 r. Ponadto laureaci i wyróżnieni w konkursie zaprezentują 
swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.

Więcej: tu.kielce.pl
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– taki tytuł miało, zorganizowane 19 stycznia br., 
dla pracowników uczelni, spotkanie online z Izabe-
lą Ciuńczyk, psychiatrą i psychoterapeutą, dyrektor 
Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicz-
nego MEDISON w Koszalinie. 

Spotkanie otworzyła dr hab. Danuta Zawadzka, prof.
PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, która powiedziała: 
– Pandemia przyszła do nas nieoczekiwanie, na uczelni 
nie ma studentów, marzymy o powrocie do normalno-
ści, ludzie w różny sposób przeżywają izolację, brakuje 
nam poczucia wspólnoty. To trudne doświadczenie, mam 
nadzieję, że pomoże nam pani doktor w radzeniu sobie  
z dalszą walką z wirusem. 

Izabela Ciuńczyk w krótkiej prezentacji opowiedziała  
o emocjach, które decydują o naszych działaniach. – Pro-
blem zaczyna się, gdy jest ich dużo – przyznała. – Wtedy 
człowiek znajduje się w sytuacji stresu przewlekłego. Nie 
wie, na który bodziec odpowiedzieć i który ma na niego 
wpływ. Dlatego tak ważne jest zrozumienie znaczenia 
tych bodźców. To właśnie przeżywamy w pandemii.
  
W ocenie dyrektor Ciuńczyk Centrum przyjmuje obecnie 
o 50-60 proc. więcej osób doświadczających nerwic lęko-
wych niż np. w 2019 r.

Na pytanie: jak radzić sobie w pandemii, psychiatra od-
powiedziała: – Plan dnia powinniśmy układać w sposób 
możliwie jak najbardziej zbliżony do tego sprzed pande-
mii. Nauczyliśmy się już dbać o relacje, ale warto również 
celebrować chwile ze świadomością, że wydarzenia tu  
i teraz są najważniejsze. Spacer, sport, aktywność – pole-
cam wszystkim. Niektórym pomaga obecność czworono-
gów. Warto mieć marzenia i nie rezygnować z nich. 

Osobny wątek dotyczył szczepień przeciwko COVID-19. 
Izabela Ciuńczyk powiedziała: – Szczepienia? Tak! Jed-
nak nie zwalniają nas one od stosowania środków bez-
pieczeństwa. Żeby choroba nie dopadła nas na ostatniej 
prostej. Dla osób, które nie chcą się zaszczepić mam apel: 
jeżeli nie dla siebie, zróbcie to państwo dla innych. 

W drugiej części uczestnicy mogli zadawać pytania. Więk-
szość dotyczyła szczepień oraz tego, jak pomagać innym, 
którzy zagrożeni są wystąpieniem kryzysu psychicznego. 
– Wszyscy potrzebujemy akceptacji, otwartego serca  
i tego, aby nas nie odrzucano – dodała dyrektor Centrum 
MEDISON. – Odnosi się to zwłaszcza do ludzi w kryzysie. 
Nie wykluczajmy ich, ponieważ kryzys może dotknąć każ-
dego, w każdym momencie naszego życia.

Izabela Ciuńczyk zagwarantowała również, że każda 
osoba, która zgłasza się do Centrum otrzyma właściwą 
pomoc. Temu służy realizowany przez placówkę program 
ochrony zdrowia psychicznego, który zapewnia miesz-
kańcom miasta i powiatu opiekę psychiatryczną na wy-
sokim poziomie. 
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» „Jak radzić sobie w pandemii?” – spotkanie online

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ: NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ ZASTOSOWANIA mRNA  
W SZCZEPIONKACH PRZECIW COVID-19?

• Szczepionki mRNA przeciw COVID-19 składają się z informacyjnego kwasu rybonukleinowego mRNA   
   kodującej białko S (kolca) wirusa SARS-CoV-2, zamkniętego w kapsułce z nanocząsteczek lipidowych. 

• Kapsułka pełni funkcję ochronną i ułatwia bezpieczny transport, pomaga przeniknąć do komórki dla  
   pokonania bariery błony komórkowej. 

• Na podstawie mRNA w komórce człowieka syntetyzowane jest białko S (kolca) SARS-CoV-2, które  
      – będąc  silnym  antygenem – pobudza odpowiedź odpornościową w postaci przeciwciał neutralizujących  
   (odpowiedź humoralna) i stymulację limfocytów T (cytotoksycznych) (odpowiedź komórkowa).

• Technologia mRNA została wykorzystana po raz pierwszy w szczepionce firm Pfizer i BioNTech, która  
    została dopuszczona do obrotu w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szwajcarii.
 
• Szczepionki mRNA nigdy wcześniej nie były stosowane u ludzi na szeroką skalę, jednak platforma mRNA  
   już od   wielu lat jest wykorzystywana przy opracowywaniu szczepionek, np. przeciw CMV, Zika, grypie,   
   wściekliźnie, malarii. 

• Technologia mRNA jest z powodzeniem wykorzystywana przy opracowaniu szczepionek nowotworowych  
   i w działaniach terapeutycznych.

• mRNA to szczepionka syntetyczna, której produkcja nie wymaga pracy z wirusem, a potrzebna jest tylko  
    jego informacja genetyczna, co oznacza prawdziwą rewolucję w procesie wytwarzania szczepionki. 

• Naukowcy ominęli kontakt z czynnikiem zakaźnym (wirusem SARS-CoV-2), nie musieli go inaktywować  
    i poddawać  atenuacji (osłabiać jego zjadliwości), co ma miejsce przy produkcji klasycznych szczepionek. 

• W szczepionkach klasycznych konieczna była hodowla wirusa w laboratorium, co wymagało czasu  
    i specjalistycznych procedur kontroli. 

•  Zastosowanie technologii mRNA pozwoliło na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wyprodukowania    
   szczepionki, co ma ogromne znaczenie w sytuacji pandemii. 

•  Wyprodukowanie szczepionki przeciw grypie trwa sześć miesięcy, w przypadku szczepionki mRNA jedna  
   seria może  być wyprodukowana w ciągu zaledwie tygodnia.

• Technologia mRNA po raz pierwszy stosowana jest w szczepionce podawanej na masową skalę, jednak  
   w opracowaniu szczepionek rozwijana od wielu lat, np. w terapii nowotworowej czy opracowaniu różnych  
    szczepionek wirusowych.

źródło informacji: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Jak wygląda szczepienie?
    • szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny 
    • wszyscy otrzymają dwie dawki szczepionki (po 0,3 ml) w odstępie co najmniej 21 dni
    • druga dawka nie może zostać zastąpiona szczepionką innego producenta, musi być tożsama z pierwszą dawką
    • nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej    
    • szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki
    • szczepienie odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym
    • przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz
    • nie ma zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia

Zgłoś i omów z personelem szczepiącym, jeżeli:
    • miałeś/łaś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu
    • zemdlałeś/łaś po zastrzyku
    • chorujesz na cokolwiek w chwili szczepienia
    • masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe
    • masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby   
    • przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz leki immunosupresyjne

Co jeszcze należy zrobić?
    • powiedz personelowi o lekach stosowanych obecnie lub ostatnio 
    • o lekach, które planujesz stosować
    • o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach
    • po podaniu szczepionki należy pozostać pod obserwacją przez co najmniej 15 minut

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska otrzymała 12 stycz-
nia 2021 r. powołanie na funkcję prodziekana  
ds. studenckich Wydziału Elektroniki i Informatyki 
(WEiI) PK.

Zastąpiła dra inż. Roberta Berezowskiego, który zmarł na-
gle 21 grudnia 2020 r. Akt powołania nowej prodziekan 
WEiI wręczyła dr hab. Danuta Zawadzka, rektor Politech-
niki Koszalińskiej. – Bardzo liczę na naszą dobrą współ-
pracę – podkreśliła rektor. – Pani doktor ma wszystkie 
cechy, które powinien mieć dziekan. 

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska jest absolwentką Wydziału 
Elektroniki i Informatyki (2004). Od ukończenia studiów 
jest związana zawodowo z tym wydziałem. W 2012 r. 
uzyskała stopień doktora w dyscyplinie Elektronika (tytuł 
rozprawy: „Metody poszukiwania efektywnych konstruk-
cji elektrycznie małych anten liniowych”). Obszar dzia-
łalności naukowo-badawczej pani prodziekan obejmuje 

radiokomunikację, a zwłaszcza teorię pola elektromagne-
tycznego oraz projektowania anten. 
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Nie zostaniesz zaszczepiony/a, jeżeli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infek-
cją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia 
szczepienia. Szczepionka chroni przed objawami COVID-19, co udowodniono w badaniach klinicznych.

» Wydział Elektroniki i Informatyki ma nową prodziekan ds. studenckich

PROF. KAZIMIERZ SZYMAŃSKI ZOSTAŁ PRZEWODNICZĄCYM JEDNEJ Z SEKCJI 
KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN

Prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji drogą zdalnego głosowania został wybrany na stanowisko przewod-
niczącego sekcji ochrony gleb i gospodarki odpadami Komitetu Inżynierii Środo-
wiska Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2024).

W programie działalności sekcji (jednej z pięciu powołanych przez Komitet In-
żynierii Środowiska na kadencję 2020-2024) przewidziane są m.in. organizacje 
konferencji i seminariów, udział w projektach finansowanych ze środków unij-
nych i Narodowego Centrum Nauki. Więcej: tu.koszalin.pl/art/2637

CZY CHCESZ ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO COVID-19?

Przypominamy, że w oczekiwaniu na decyzje resortu zdrowia oraz resortu nauki i szkolnictwa wyż-
szego, Politechnika Koszalińska prowadzi przygotowania do akcji szczepień pracowniczych przeciwko 
COVID-19. Realizatorem szczepień będzie Poradnia Lekarzy Rodzinnych „Sanatus”. Na obecnym etapie 
przygotowań powstaje lista osób zainteresowanych udziałem w szczepieniach. Szczepienia są bezpłatne  
i dobrowolne. 

Żeby wziąć w nich udział należy na adres: szczepienia@tu.koszalin.pl wysłać e-mail z potwierdzeniem 
chęci udziału. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 stycznia br. Lista ułatwi przeprowadzenie akcji 
szczepień.

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?
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Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie LIV – 19 stycznia 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej     
Zdjęcia: Justyna Horków, Adam Paczkowski, Krzysztof Szlanga/MEDISON   Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl    www.tu.koszalin.pl

BGPK: KOMUNIKAT WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI O LICENCJACH I PROGRAMACH PUBLIKOWANIA

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej przekazała komunikat Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN)  
o licencjach i programach publikowania. Od 1 stycznia br. wszystkie licencje krajowe i konsorcyjne są 
kontynuowane, z wyjątkiem Emerlad, LWW i OUP, które zostały wstrzymane do czasu podpisania umów.  
Więcej: wbn.icm.edu.pl/komunikaty

Innowacyjną konstrukcję domowego zasobnika 
ciepłej wody opracuje konsorcjum naukowo-prze-
mysłowe, w którego składzie znalazła się Poli-
technika Koszalińska. Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju wsparło projekt kwotą 3,2 mln zł. Z tego 
500 tys. zł otrzymała Politechnika Koszalińska. 

Pracami z ramienia uczelni kieruje dr hab. inż. Krzysztof 
Dutkowski, prof. PK z Katedry Energetyki Wydziału Me-
chanicznego. W skład zespołu weszli także inni pracow-
nicy tej katedry: dr inż. Małgorzata Sikora, dr inż. Marcin 
Kruzel, mgr inż. Jacek Fiuk i pracownik laboratorium  
inż. Andrzej Janczak.

„Warstwowy zasobnik wody ciepłej z PCM” - tak brzmi 
nazwa projektu - ma być rozwiązaniem pozwalającym 
oszczędzać ciepło. Jego celem jest opracowanie takiej 

konstrukcji domowego zasobnika ciepłej wody, która 
ułatwi magazynowanie ciepła i zmniejszy jego straty. 
Realizacja potrwa trzy lata i zakończy się w sierpniu 
2023 r.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2636

» Powstaje innowacyjna konstrukcja zasobnika ciepłej wody

NAGRODA ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Oddział Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Gdańsku informuje o rozpoczęciu naboru do VI edycji corocz-
nego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców na najlepszą publikację 
naukową z 2020 r. Warunkiem jest, aby wiodącym autorem pracy był pracownik lub doktorant insty-
tucji naukowej, w tym uczelni, z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego bądź zachod-
niopomorskiego. Więcej: www.gdansk.pan.pl

Politechnika Koszalińska włączyła się do akcji 
zbierania pieniędzy na zakup najnowocześniej-
szego sprzętu medycznego, niezbędnego do kom-
pleksowej opieki nad najmłodszymi pacjentami. 

Trwa zbiórka przedmiotów, które przed 31 stycznia br.,  
a więc przed finałem tegorocznego edycji WOŚP, prze-
każemy do koszalińskiego sztabu Orkiestry na licytację.

Wśród fantów znajdzie się m.in. wydany we Włoszech 
album z prezentacją biżuterii zaprojektowanej przez 
Hannę Kowalską, absolwentkę Wydziału Architektury  
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Książka opatrzo-
na jest autografem artystki. 

Do zbioru dołączył niezwykły zegar. Został wydrukowany 
na lustrzanej pleksi z wygrawerowanym laserowo na-
drukiem. Ma około 78 cm średnicy i powstał w Centrum 
Druku 3D Wydziału Mechanicznego. 

» Uczelnia wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 REKTOR POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z 14 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE 
UTWORZENIA BIURA KARIER I PROMOCJI EDUKACJI

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Politechniki Koszalińskiej, zarządza się, co następuje.
§ 1

Łączy się Biuro Rekrutacji i Promocji oraz Biuro Karier w Biuro Karier i Promocji Edukacji, jako jednostkę wsparcia 
badań i kształcenia, podległe Prorektorowi ds. Kształcenia.

§ 2
Powyższą zmianę uwzględnia się w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Koszalińskiej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

POZNAJMY HISTORIĘ CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
Organizatorzy V Koszalińskich Spotkań z Historią zapraszają wszyst-
kie osoby, które badają okoliczności powstania i dzieje COP do udziału  
w wydarzeniu, które – w dużej części – online  odbędzie się 26 lutego 
2021 r.

Zgłoszenia prelegentów – do 22 stycznia 2021 r. na adres: 
izraelscy@poczta.onet.pl lub 606 218 776
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· Czy osoba zaszczepiona otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie?
Tak. Informacja o wykonanym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Oprócz tego wysta-
wiane są tzw. kody QR, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Jeżeli pacjent nie ma takiej możliwości, 
może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający szczepienie, czyli tzw. paszport osoby zaszczepionej. Potwierdza 
on nie tylko, że osoba została zaszczepiona, lecz także wskazuje jakie uprawnienia przysługują osobom zaszczepionym. 
Kod QR wystawiany jest dopiero po zaszczepieniu drugą dawką.

· Czy osoba zaszczepiona może otrzymać pisemną informację z nazwą szczepionki i jej producenta? 
Tak. Informacja dostępna jest między innymi na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

· Co powinna zrobić osoba, która po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, z powodów od siebie 
niezależnych (np. z uwagi na chorobę i brak kwalifikacji lekarskiej), nie może przyjąć w wyznaczonym 
przez punkt terminie drugiej dawki?
Przede wszystkim należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki 
szczepionki przeciw COVID-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza o możliwości podania 
szczepionki.

· Jaka procedura szczepienia obowiązuje w przypadku osoby, która nie stawi się na drugie szczepienie? 
Czy może umówić się jeszcze raz? Jeżeli tak, to w tym samym czy w innym punkcie?
Można anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień przed przyjęciem pierwszej dawki szczepion-
ki. Po pierwszym szczepieniu nie można dokonać zmiany. Wynika to przede wszystkim z konieczności podania drugiej 
dawki od tego samego producenta. W sytuacji absolutnej konieczności zmiany drugiego terminu należy bezpośrednio 
skontaktować się w wybranym wcześniej punktem szczepień.

· Czym różni się rejestracja na szczepienie od zgłoszenia chęci szczepienia?
Każdy, kto wypełni zgłoszenie online, otrzyma powiadomienie z informacją, kiedy rozpoczną się szczepienia dla jego 
grupy wiekowej. Zgłoszenie udziału w akcji jest więc wstępem do rejestracji, która nastąpi automatycznie na podstawie 
zgłoszenia. 

· Czy właściwe jest zamówienie szczepionek przeciwko COVID-19 dla całej populacji, a więc przyjęcie 
założenia, że ze szczepienia skorzysta większość Polaków?
Przy skutecznym zwalczaniu zagrożenia wirusem i przebiegu akcji szczepień, ważne jest, aby jak najwięcej Polek i Po-
laków mogło zaszczepić się przeciwko COVID-19. Szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed 
następnymi falami pandemii. Im więcej osób skorzysta ze szczepienia, tym skuteczniejsza będzie ochrona przed ko-
ronawirusem. Szczepionka jest szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją 
wirusa SARS-CoV-2 i nadzieją na powrót do normalności. 

źródło informacji: www.gov.pl/web/szczepimysie

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK i starosta powiatu Krzysztof 
Lis, absolwent Politechniki Koszalińskiej, podpisali 
dzisiaj umowę na realizację zajęć dodatkowych 
z matematyki dla maturzystów szkół z powiatu 
szczecineckiego. Kursy sfinansuje uczelnia.

Spotkanie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbyło 
się w siedzibie Starostwa Powiatowego. Poza przedsta-
wicielami gospodarzy, w tym wicestarostą Robertem 
Fabisiakiem (również absolwentem Politechniki Kosza-
lińskiej), wzięli w nim udział m.in. dr inż. Artur Wezgraj, 
kanclerz i dr inż. Sławomir Nagnajewicz, dyrektor Filii 
Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.

W projekcie, który ma na celu istotne wsparcie dla mło-
dych osób planujących kontynuację nauki na studiach np. 
na Politechnice Koszalińskiej, ogółem weźmie udział 557 

uczniów z 24 klas w sześciu szkołach. Umowa obejmuje 
336 dodatkowych godzin zajęć z matematyki dla 14 grup 
uczniów. Projekt realizowany będzie od lutego do kwiet-
nia 2021 r.
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» Dodatkowe lekcje matematyki dla uczniów ze Szczecinka

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?

PROJEKT POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ UZNANY ZA PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
 
W roku akademickim 2019/2020, w ramach programu Erasmus+, PK realizowała projekt: „Mobilność 
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu”. Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ uznała go za przykład dobrej praktyki służący innym instytucjom jako źródło 
inspiracji. Raport z realizacji projektu otrzymał ocenę bardzo dobrą. Podkreślono bardzo dobrą 
organizację mobilności oraz jej istotną rolę w realizacji strategicznych założeniach uczelni. 

Projekt zakładał wyjazdy: studentów na studia do uczelni partnerskich, studentów na praktyki do 
instytucji i pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 
i w celach szkoleniowych. Udział w projekcie osób ze specjalnymi potrzebami był możliwy dzięki 
wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi 
potrzebami. Edycja 3”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, realizowanego przez PK w roku akademickim 2019/2020.

– taki tytuł miało, zorganizowane 19 stycznia br., 
dla pracowników uczelni, spotkanie online z Izabe-
lą Ciuńczyk, psychiatrą i psychoterapeutą, dyrektor 
Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicz-
nego MEDISON w Koszalinie. 

Spotkanie otworzyła dr hab. Danuta Zawadzka, prof.
PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, która powiedziała: 
– Pandemia przyszła do nas nieoczekiwanie, na uczelni 
nie ma studentów, marzymy o powrocie do normalno-
ści, ludzie w różny sposób przeżywają izolację, brakuje 
nam poczucia wspólnoty. To trudne doświadczenie, mam 
nadzieję, że pomoże nam pani doktor w radzeniu sobie  
z dalszą walką z wirusem. 

Izabela Ciuńczyk w krótkiej prezentacji opowiedziała  
o emocjach, które decydują o naszych działaniach. – Pro-
blem zaczyna się, gdy jest ich dużo – przyznała. – Wtedy 
człowiek znajduje się w sytuacji stresu przewlekłego. Nie 
wie, na który bodziec odpowiedzieć i który ma na niego 
wpływ. Dlatego tak ważne jest zrozumienie znaczenia 
tych bodźców. To właśnie przeżywamy w pandemii.
  
W ocenie dyrektor Ciuńczyk Centrum przyjmuje obecnie 
o 50-60 proc. więcej osób doświadczających nerwic lęko-
wych niż np. w 2019 r.

Na pytanie: jak radzić sobie w pandemii, psychiatra od-
powiedziała: – Plan dnia powinniśmy układać w sposób 
możliwie jak najbardziej zbliżony do tego sprzed pande-
mii. Nauczyliśmy się już dbać o relacje, ale warto również 
celebrować chwile ze świadomością, że wydarzenia tu  
i teraz są najważniejsze. Spacer, sport, aktywność – pole-
cam wszystkim. Niektórym pomaga obecność czworono-
gów. Warto mieć marzenia i nie rezygnować z nich. 

Osobny wątek dotyczył szczepień przeciwko COVID-19. 
Izabela Ciuńczyk powiedziała: – Szczepienia? Tak! Jed-
nak nie zwalniają nas one od stosowania środków bez-
pieczeństwa. Żeby choroba nie dopadła nas na ostatniej 
prostej. Dla osób, które nie chcą się zaszczepić mam apel: 
jeżeli nie dla siebie, zróbcie to państwo dla innych. 

W drugiej części uczestnicy mogli zadawać pytania. Więk-
szość dotyczyła szczepień oraz tego, jak pomagać innym, 
którzy zagrożeni są wystąpieniem kryzysu psychicznego. 
– Wszyscy potrzebujemy akceptacji, otwartego serca  
i tego, aby nas nie odrzucano – dodała dyrektor Centrum 
MEDISON. – Odnosi się to zwłaszcza do ludzi w kryzysie. 
Nie wykluczajmy ich, ponieważ kryzys może dotknąć każ-
dego, w każdym momencie naszego życia.

Izabela Ciuńczyk zagwarantowała również, że każda 
osoba, która zgłasza się do Centrum otrzyma właściwą 
pomoc. Temu służy realizowany przez placówkę program 
ochrony zdrowia psychicznego, który zapewnia miesz-
kańcom miasta i powiatu opiekę psychiatryczną na wy-
sokim poziomie. 

Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 4 / 54 / styczeń / 2021

0104

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 4 / 54 / 2021

» „Jak radzić sobie w pandemii?” – spotkanie online

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ: NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ ZASTOSOWANIA mRNA  
W SZCZEPIONKACH PRZECIW COVID-19?

• Szczepionki mRNA przeciw COVID-19 składają się z informacyjnego kwasu rybonukleinowego mRNA   
   kodującej białko S (kolca) wirusa SARS-CoV-2, zamkniętego w kapsułce z nanocząsteczek lipidowych. 

• Kapsułka pełni funkcję ochronną i ułatwia bezpieczny transport, pomaga przeniknąć do komórki dla  
   pokonania bariery błony komórkowej. 

• Na podstawie mRNA w komórce człowieka syntetyzowane jest białko S (kolca) SARS-CoV-2, które  
      – będąc  silnym  antygenem – pobudza odpowiedź odpornościową w postaci przeciwciał neutralizujących  
   (odpowiedź humoralna) i stymulację limfocytów T (cytotoksycznych) (odpowiedź komórkowa).

• Technologia mRNA została wykorzystana po raz pierwszy w szczepionce firm Pfizer i BioNTech, która  
    została dopuszczona do obrotu w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szwajcarii.
 
• Szczepionki mRNA nigdy wcześniej nie były stosowane u ludzi na szeroką skalę, jednak platforma mRNA  
   już od   wielu lat jest wykorzystywana przy opracowywaniu szczepionek, np. przeciw CMV, Zika, grypie,   
   wściekliźnie, malarii. 

• Technologia mRNA jest z powodzeniem wykorzystywana przy opracowaniu szczepionek nowotworowych  
   i w działaniach terapeutycznych.

• mRNA to szczepionka syntetyczna, której produkcja nie wymaga pracy z wirusem, a potrzebna jest tylko  
    jego informacja genetyczna, co oznacza prawdziwą rewolucję w procesie wytwarzania szczepionki. 

• Naukowcy ominęli kontakt z czynnikiem zakaźnym (wirusem SARS-CoV-2), nie musieli go inaktywować  
    i poddawać  atenuacji (osłabiać jego zjadliwości), co ma miejsce przy produkcji klasycznych szczepionek. 

• W szczepionkach klasycznych konieczna była hodowla wirusa w laboratorium, co wymagało czasu  
    i specjalistycznych procedur kontroli. 

•  Zastosowanie technologii mRNA pozwoliło na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wyprodukowania    
   szczepionki, co ma ogromne znaczenie w sytuacji pandemii. 

•  Wyprodukowanie szczepionki przeciw grypie trwa sześć miesięcy, w przypadku szczepionki mRNA jedna  
   seria może  być wyprodukowana w ciągu zaledwie tygodnia.

• Technologia mRNA po raz pierwszy stosowana jest w szczepionce podawanej na masową skalę, jednak  
   w opracowaniu szczepionek rozwijana od wielu lat, np. w terapii nowotworowej czy opracowaniu różnych  
    szczepionek wirusowych.

źródło informacji: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
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Wydział Humanistyczny (WH) zainaugurował cykl 
debat „Wyzwania współczesnego świata”. Pierw-
sze spotkanie odbyło się 20 stycznia br. na uczel-
nianym profi lu FB. Naukowcy i zaproszeni goście 
rozmawiali o tym, jaki wpływ na świat i na Polskę 
może mieć zmiana głównego lokatora w Białym 
Domu. 

– Chcemy pokazywać naszych specjalistów i tym sa-
mym budować atrakcyjność uczelni – mówi dr Piotr 
Szarszewski, medioznawca, prodziekan ds. studenckich 
WH i pomysłodawca cyklu. – Istotne jest dla nas, aby w 
publicznej debacie podkreślać głos naukowców, przed-
stawiających punkt widzenia pozbawiony bagażu wła-
snego interesu politycznego. 

W prowadzonym przez red. Arkadiusza Wilmana 
z Polskiego Radia Koszalin, spotkaniu „Ameryka, świat 

i Polska po Trumpie” udział wzięli: politolog prof. dr hab. 
Jacek Knopek, politolożka i socjolożka dr Dominika Lisz-
kowska, politolog i medioznawca dr hab. Krzysztof Wasi-
lewski, prof. PK. i prorektor ds. kształcenia oraz Andrzej 
Mielcarek, publicysta i wydawca koszalińskiego maga-
zynu „Prestiż”.  

Debata dostępna jest na profi lu FB Politechniki Koszaliń-
skiej.

» Debata WH: „Ameryka, świat i Polska po Trumpie”

MEDISON – INFORMACJE O DOSTĘPIE DO PORAD 

W nawiązaniu do wtorkowego (18 stycznia br.) spotkania online pracowników Politechniki Kosza-
lińskiej z Izabelą Ciuńczyk, psychiatrą i psychoterapeutą, dyrektor Środkowopomorskiego Centrum 
Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie, przypominamy najważniejsze informacje o ścieżce 
dostępu do bezpłatnych porad i konsultacji psychiatrycznych.

MEDISON zapewnia kompleksową opiekę w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym 
i stacjonarnym. Ze wsparcia Centrum Zdrowia Psychicznego, które realizuje ogólnopolski Program 
ochrony zdrowia psychicznego, mogą skorzystać osoby powyżej 18. roku życia, zamieszkałe w Ko-
szalinie lub powiecie koszalińskim. 

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK), w 
którym – po wstępnej konsultacji – zaproponowane zostaną dalsze działania zależne od doświad-
czanych trudności.  Więcej informacji: medison.com.pl

Punkty Zgłoszeniowo–Koordynacyjne:
· ul. Zwycięstwa 119, Koszalin 75-601, tel. 94 34 89 006, 666 028 185, pon. – pt. 08.00 – 18.00
· ul. Sarzyńska 9, Koszalin 75-819, tel. 94 34 70 754/55,  pon. – pt. 08.00 – 20.00
· Infolinia całodobowa – 94 71 25 555   

OBEJRZYJ ZDJĘCIA NASZEJ LAUREATKI W GALERII MPS

Wernisaż wystawy zdjęć makro Violetty Goldfarb, koszalińskiego fotografa, laureatki pierw-
szej edycji Wakacyjnego Konkursu Fotografi cznego „Mam oko na Politechnikę” 2020, odbył się 
15 stycznia br. w Galerii MPS. Ze względu na ograniczenie działalności instytucji kultury i bez-
pieczeństwo widzów, wydarzenie odbyło się na żywo online – na profi lu FB MPS International. 

Na – pierwszą w dorobku artystki – ekspozycję składa się 30 prac; są to fotografi e przedstawiają-
ce małe przedmioty lub drobne szczegóły, wykonane z niewielkiej odległości, w tym krople wody, 
rośliny, owady. Widz dostrzega wreszcie to, czego okiem nieuzbrojonym nie widzi. Zdjęcia Violet-
ty Goldfarb dostępne są również na profi lu @FotoSercemMalowane.

Politechnika Koszalińska 
wspiera Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy

Chcesz wesprzeć licytację 
fi nału WOŚP 2021?

Przekaż wartościowy
lub pamiątkowy przedmiot!

Kontakt: 
media@tu.koszalin.pl
94 34 78 622

Zbiórka fantów potrwa 
do 27 stycznia 2021
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ce małe przedmioty lub drobne szczegóły, wykonane z niewielkiej odległości, w tym krople wody, 
rośliny, owady. Widz dostrzega wreszcie to, czego okiem nieuzbrojonym nie widzi. Zdjęcia Violet-
ty Goldfarb dostępne są również na profi lu @FotoSercemMalowane.

Politechnika Koszalińska 
wspiera Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy

Chcesz wesprzeć licytację 
fi nału WOŚP 2021?

Przekaż wartościowy
lub pamiątkowy przedmiot!

Kontakt: 
media@tu.koszalin.pl
94 34 78 622

Zbiórka fantów potrwa 
do 27 stycznia 2021



„Wszystkie przedmioty trafią na aukcje na Allegro 
organizowane przez koszaliński sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy” – zapowiedział 
Krzysztof Plewa, przedstawiciel sztabu, odbierając 
od nas fanty zebrane na Politechnice Koszalińskiej 
z przeznaczeniem na tegoroczny finał WOŚP. To 
nasz wkład w pomoc dzieciom, które wymagają 
skomplikowanej opieki medycznej.

Zasób przedmiotów do zlicytowania zasililiśmy kilkudzie-
sięcioma prezentami od studentów, pracowników i władz 
uczelni. Wśród nich znalazły się: pamiątkowe albumy, 
figury i ogromny zegar – wydruki 3D, bluzy Politechniki 
Koszalińskiej, medale Bałtyckiego Festiwalu Modelarskie-
go, model czołgu na podstawie, duże i mniejsze obrazy  
i rysunki podarowane przez studentki, ceramiki, rękodzie-
ła, 50 tys. zł w oryginalnej sztabce zutylizowanych bank-
notów i inne fanty. 
 
Wszystkim osobom, które wzięły udział w zbiórce dzię-
kujemy w imieniu koszalińskiego sztabu WOŚP. Warto 
śledzić aukcje, warto kupować, warto pomagać!
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» Politechnika wsparła upominkami tegoroczny finał WOŚP

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?

BĘDĄ DWA NOWE PRZYDATNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH INŻYNIERSKICH 

Senat PK przyjął – 27 stycznia br. – uchwałę w sprawie programu studiów i zasad rekrutacji na 
dwa nowe kierunki studiów: Sieci i instalacje budowlane i Bioanalityka chemiczna. Kierunki mają 
znaleźć się w ofercie kształcenia już w roku akademickim 2021/2022. Uruchomienie Bioanalityki 
Chemicznej jest jednak uzależnione od zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. Według założeń studia 
na obydwu kierunkach odbywać się będą na pierwszym stopniu kształcenia i potrwają osiem 
semestrów. Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/2657

Czy szczepionka jest bezpieczna? Jakie badania i procedury przeszła? Kto nadzoruje proces szczepień? 

• Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do 
obrotu przez wyspecjalizowane instytucje.

• Własne testy, na dużych grupach – poddanych skrupulatnej obserwacji – ochotników, w pierwszej kolejności przepro-
wadzają firmy farmaceutyczne, czyli producenci szczepionek. 

• W przypadku szczepionek przeciwko COVID-19 skrócone zostały do minimum procedury rejestracyjne, ale badania 
wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych szczepionek wy-
produkowanych w ostatnich latach.

• Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek muszą uzyskać pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Wymagania dotyczące ich rejestracji są rygorystyczne.

• W Polsce produkty dopuszczone po raz pierwszy do obrotu kierowane są do badań jakościowych na podstawie decyzji 
wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

• Dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych. 

• W każdym przypadku pozwolenie wydawane jest po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Następuje to na podstawie 
dokumentacji zawierającej dane zebrane w czasie prac nad produktem i badań klinicznych. Ocena ryzyka dotyczy: jako-
ści, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego.

• W przypadku COVID-19 dla szybkiego zapewnienia dostępności skutecznej i bezpiecznej szczepionki, skrócone zostały 
terminy administracyjne, lecz ułatwienia proceduralne nie obniżyły wymogów dotyczących bezpieczeństwa i skutecz-
ności szczepionki.

• Wcześniej szczepionki poddane zostały procedurze dopuszczenia do obrotu na poziomie centralnym przez Europejską 
Agencję Leków. Nie jest to sytuacja odosobniona. Dotyczy wszystkich produktów leczniczych, w tym szczepionek, które 
zawierają nową substancję czynną. 

• W pracach komitetów naukowych i grup roboczych Europejskiej Agencji Lekowej, które opiniowały dokumentację 
szczepionek przeciwko COVID-19 uczestniczyli również eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

• W procesie nadzoru nad bezpieczeństwem szczepionek, poprzez udział w systemie rejestracji niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych zgłaszanych przez lekarzy, uczestniczy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

• W cały proces nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień oraz kontroli, monitoringu i weryfikacji procesu szczepień 
zostały zaangażowane następujące instytucje: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Państwowa Inspekcja Sanitarna  
i Główny Inspektorat Sanitarny, Wojskowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

źródło: www.gov.pl/web/szczepimysie

· Czy osoba zaszczepiona otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie?
Tak. Informacja o wykonanym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Oprócz tego wysta-
wiane są tzw. kody QR, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Jeżeli pacjent nie ma takiej możliwości, 
może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający szczepienie, czyli tzw. paszport osoby zaszczepionej. Potwierdza 
on nie tylko, że osoba została zaszczepiona, lecz także wskazuje jakie uprawnienia przysługują osobom zaszczepionym. 
Kod QR wystawiany jest dopiero po zaszczepieniu drugą dawką.

· Czy osoba zaszczepiona może otrzymać pisemną informację z nazwą szczepionki i jej producenta? 
Tak. Informacja dostępna jest między innymi na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

· Co powinna zrobić osoba, która po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, z powodów od siebie 
niezależnych (np. z uwagi na chorobę i brak kwalifikacji lekarskiej), nie może przyjąć w wyznaczonym 
przez punkt terminie drugiej dawki?
Przede wszystkim należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki 
szczepionki przeciw COVID-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza o możliwości podania 
szczepionki.

· Jaka procedura szczepienia obowiązuje w przypadku osoby, która nie stawi się na drugie szczepienie? 
Czy może umówić się jeszcze raz? Jeżeli tak, to w tym samym czy w innym punkcie?
Można anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień przed przyjęciem pierwszej dawki szczepion-
ki. Po pierwszym szczepieniu nie można dokonać zmiany. Wynika to przede wszystkim z konieczności podania drugiej 
dawki od tego samego producenta. W sytuacji absolutnej konieczności zmiany drugiego terminu należy bezpośrednio 
skontaktować się w wybranym wcześniej punktem szczepień.

· Czym różni się rejestracja na szczepienie od zgłoszenia chęci szczepienia?
Każdy, kto wypełni zgłoszenie online, otrzyma powiadomienie z informacją, kiedy rozpoczną się szczepienia dla jego 
grupy wiekowej. Zgłoszenie udziału w akcji jest więc wstępem do rejestracji, która nastąpi automatycznie na podstawie 
zgłoszenia. 

· Czy właściwe jest zamówienie szczepionek przeciwko COVID-19 dla całej populacji, a więc przyjęcie 
założenia, że ze szczepienia skorzysta większość Polaków?
Przy skutecznym zwalczaniu zagrożenia wirusem i przebiegu akcji szczepień, ważne jest, aby jak najwięcej Polek i Po-
laków mogło zaszczepić się przeciwko COVID-19. Szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed 
następnymi falami pandemii. Im więcej osób skorzysta ze szczepienia, tym skuteczniejsza będzie ochrona przed ko-
ronawirusem. Szczepionka jest szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją 
wirusa SARS-CoV-2 i nadzieją na powrót do normalności. 

źródło informacji: www.gov.pl/web/szczepimysie

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK i starosta powiatu Krzysztof 
Lis, absolwent Politechniki Koszalińskiej, podpisali 
dzisiaj umowę na realizację zajęć dodatkowych 
z matematyki dla maturzystów szkół z powiatu 
szczecineckiego. Kursy sfinansuje uczelnia.

Spotkanie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbyło 
się w siedzibie Starostwa Powiatowego. Poza przedsta-
wicielami gospodarzy, w tym wicestarostą Robertem 
Fabisiakiem (również absolwentem Politechniki Kosza-
lińskiej), wzięli w nim udział m.in. dr inż. Artur Wezgraj, 
kanclerz i dr inż. Sławomir Nagnajewicz, dyrektor Filii 
Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.

W projekcie, który ma na celu istotne wsparcie dla mło-
dych osób planujących kontynuację nauki na studiach np. 
na Politechnice Koszalińskiej, ogółem weźmie udział 557 

uczniów z 24 klas w sześciu szkołach. Umowa obejmuje 
336 dodatkowych godzin zajęć z matematyki dla 14 grup 
uczniów. Projekt realizowany będzie od lutego do kwiet-
nia 2021 r.
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» Dodatkowe lekcje matematyki dla uczniów ze Szczecinka

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?

PROJEKT POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ UZNANY ZA PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
 
W roku akademickim 2019/2020, w ramach programu Erasmus+, PK realizowała projekt: „Mobilność 
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu”. Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ uznała go za przykład dobrej praktyki służący innym instytucjom jako źródło 
inspiracji. Raport z realizacji projektu otrzymał ocenę bardzo dobrą. Podkreślono bardzo dobrą 
organizację mobilności oraz jej istotną rolę w realizacji strategicznych założeniach uczelni. 

Projekt zakładał wyjazdy: studentów na studia do uczelni partnerskich, studentów na praktyki do 
instytucji i pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 
i w celach szkoleniowych. Udział w projekcie osób ze specjalnymi potrzebami był możliwy dzięki 
wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi 
potrzebami. Edycja 3”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, realizowanego przez PK w roku akademickim 2019/2020.
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BIURO POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – JUŻ OD LUTEGO 2021

Powstanie Biura Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością to jeden z najważniejszych elementów 
projektu „Dostępna uczelnia”, dofinansowanego kwotą blisko 5 milionów złotych przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju. Biurem kierować będzie pełnomocnik rektora ds. osób z niepełno-
sprawnością, zaś zatrudnione w nim zostaną dwie osoby. Obecnie w kampusie przy ulicy Śnia-
deckich trwa adaptacja pomieszczeń na parterze budynku głównego B, w których biuro znajdzie 
swoją siedzibę. Otwarcie zaplanowane jest na pierwsze dni lutego br.
Więcej: www.tu.koszalin.pl/art/2655

APEL O TERMINOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH O PUBLIKACJACH

W związku z potrzebą przeprowadzania analiz dotyczących Państwa publikacji, Index 
Copernicus będzie pobierał dane o publikacjach z systemu PBN w cyklach miesięcz-
nych. W pierwszych dniach kolejnego miesiąca dane będą pobierane i aktualizowane 
w Państwa raportach o osiągnięciach za miesiąc poprzedni. Estymacja natomiast 
będzie wykonywana w cyklach kwartalnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 
zmiany sposobu obowiązkowego rejestrowania publikacji pracowników Politechniki 
Koszalińskiej w bazie „Polska Bibliografia Naukowa”, pracownik jest zobowiązany do 
bieżącego i systematycznego przekazywania danych dotyczących publikacji najpóź-
niej do pierwszego miesiąca od daty publikacji celem rejestracji w bazie PBN.

Przekazywanie danych o publikacji odbywa się za pomocą formularzy elektronicznych dla trzech rodzajów do-
kumentów (artykuł, książka, rozdział) zgodnych z wymogami PBN. Formularze, instrukcje i komunikaty doty-
czące PBN są dostępne na stronie: 
biblioteka.tu.koszalin.pl/joomla/index.php/pbn-rejestracja-dorobku-naukowego-pk

Zwracam się do Państwa z prośbą o wywiązywanie się ze wskazanego terminu. Skoncentrowane działania  
w tym zakresie są niezbędne do odpowiedniego przygotowania Uczelni do procesu ewaluacji.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK  

prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej

NOWE PROJEKTY DLA NAUKOWCÓW: HORYZONT EUROPA I SZYBKA ŚCIEŻKA

W styczniu 2021 r. ruszyła nowa edycja Programu Ramowego Horyzont Europa. Funkcję Krajo-
wego Punktu Kontaktowego do jego realizacji będzie sprawować Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju. Program wspierający badania naukowe i innowacje ma dysponować budżetem  
w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. 
Więcej: kpk.gov.pl/horyzont-europa-nowy-program-ramowy-badan-i-innowacji

W pierwszym kwartale 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić kolejny kon-
kurs „Szybka Ścieżka”. Nie będzie w nim ograniczeń tematycznych, a na dofinansowanie innowa-
cyjnych projektów zgłaszanych przez naukowców przewidziano około 300 mln zł. 
Więcej: ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/duzy-ruch-na-szybkiej-
-sciezce-ncbr-66247/

BEZPŁATNE WEBINARIA W RAMACH „TYGODNIA  
Z HORYZONTEM EUROPA”

Biuro Projektów Badawczych PK, Sieć Regionalnych Punk-
tów Kontaktowych Programów Ramowych UE i Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają 
na „Tydzień z Horyzontem Europa”, który odbędzie się 8-12 
lutego br. Wydarzenie przyjmie formę 15 webinariów, 
dostępnych dla uczestników w całej Polsce. Prelegen-
ci podzielą się wiedzą i doświadczeniem w aplikowaniu  
i realizacji projektów finansowanych z Programu Horyzont 
Europa oraz przekażą najważniejsze informacje pozwalają-
ce przygotować się polskim uczestnikom do nowego pro-
gramu ramowego UE. 

Rejestracja: 
www.kpk.gov.pl/tydzien-z-horyzontem-europa

FULBRIGHT ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Fulbright Specialist Program i Fulbright Poland Hi-
story Grant – to nowe konkursy Polsko-Amerykań-
skiej Komisji Fulbrighta, skierowane do naukowców 
i zespołów badawczych, o których informuje Biuro 
Mobilności Międzynarodowej PK.

Fulbright Specialist Program polega na przyjęciu 
amerykańskich specjalistów z różnych dziedzin na-
uki. Zakłada krótkoterminową wymianę naukowo-
-badawczą, mającą na celu pogłębienie współpracy 
międzynarodowej. Pobyt specjalisty w Polsce może 
być związany z prowadzeniem wykładów i warszta-
tów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami 
w zakresie prac programowych, wykonywaniem 
ocen i ekspertyz. 
Więcej: fulbright.edu.pl/specialist

Fulbright Poland History Grant zakłada znalezienie 
naukowca, który przeprowadzi badania, w kraju  
i w USA, nad historią programu Fulbrighta w Polsce. 
Stypendium obejmuje przygotowanie manuskryptu 
książki analizującego ponad 60-letnią historię pro-
gramu i jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie. 

Więcej: fulbright.edu.pl/history-grant
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Copernicus będzie pobierał dane o publikacjach z systemu PBN w cyklach miesięcz-
nych. W pierwszych dniach kolejnego miesiąca dane będą pobierane i aktualizowane 
w Państwa raportach o osiągnięciach za miesiąc poprzedni. Estymacja natomiast 
będzie wykonywana w cyklach kwartalnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 61/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 
zmiany sposobu obowiązkowego rejestrowania publikacji pracowników Politechniki 
Koszalińskiej w bazie „Polska Bibliografia Naukowa”, pracownik jest zobowiązany do 
bieżącego i systematycznego przekazywania danych dotyczących publikacji najpóź-
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kumentów (artykuł, książka, rozdział) zgodnych z wymogami PBN. Formularze, instrukcje i komunikaty doty-
czące PBN są dostępne na stronie: 
biblioteka.tu.koszalin.pl/joomla/index.php/pbn-rejestracja-dorobku-naukowego-pk

Zwracam się do Państwa z prośbą o wywiązywanie się ze wskazanego terminu. Skoncentrowane działania  
w tym zakresie są niezbędne do odpowiedniego przygotowania Uczelni do procesu ewaluacji.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK  

prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej

NOWE PROJEKTY DLA NAUKOWCÓW: HORYZONT EUROPA I SZYBKA ŚCIEŻKA

W styczniu 2021 r. ruszyła nowa edycja Programu Ramowego Horyzont Europa. Funkcję Krajo-
wego Punktu Kontaktowego do jego realizacji będzie sprawować Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju. Program wspierający badania naukowe i innowacje ma dysponować budżetem  
w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. 
Więcej: kpk.gov.pl/horyzont-europa-nowy-program-ramowy-badan-i-innowacji

W pierwszym kwartale 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić kolejny kon-
kurs „Szybka Ścieżka”. Nie będzie w nim ograniczeń tematycznych, a na dofinansowanie innowa-
cyjnych projektów zgłaszanych przez naukowców przewidziano około 300 mln zł. 
Więcej: ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/duzy-ruch-na-szybkiej-
-sciezce-ncbr-66247/

BEZPŁATNE WEBINARIA W RAMACH „TYGODNIA  
Z HORYZONTEM EUROPA”

Biuro Projektów Badawczych PK, Sieć Regionalnych Punk-
tów Kontaktowych Programów Ramowych UE i Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają 
na „Tydzień z Horyzontem Europa”, który odbędzie się 8-12 
lutego br. Wydarzenie przyjmie formę 15 webinariów, 
dostępnych dla uczestników w całej Polsce. Prelegen-
ci podzielą się wiedzą i doświadczeniem w aplikowaniu  
i realizacji projektów finansowanych z Programu Horyzont 
Europa oraz przekażą najważniejsze informacje pozwalają-
ce przygotować się polskim uczestnikom do nowego pro-
gramu ramowego UE. 

Rejestracja: 
www.kpk.gov.pl/tydzien-z-horyzontem-europa

FULBRIGHT ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Fulbright Specialist Program i Fulbright Poland Hi-
story Grant – to nowe konkursy Polsko-Amerykań-
skiej Komisji Fulbrighta, skierowane do naukowców 
i zespołów badawczych, o których informuje Biuro 
Mobilności Międzynarodowej PK.

Fulbright Specialist Program polega na przyjęciu 
amerykańskich specjalistów z różnych dziedzin na-
uki. Zakłada krótkoterminową wymianę naukowo-
-badawczą, mającą na celu pogłębienie współpracy 
międzynarodowej. Pobyt specjalisty w Polsce może 
być związany z prowadzeniem wykładów i warszta-
tów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami 
w zakresie prac programowych, wykonywaniem 
ocen i ekspertyz. 
Więcej: fulbright.edu.pl/specialist

Fulbright Poland History Grant zakłada znalezienie 
naukowca, który przeprowadzi badania, w kraju  
i w USA, nad historią programu Fulbrighta w Polsce. 
Stypendium obejmuje przygotowanie manuskryptu 
książki analizującego ponad 60-letnią historię pro-
gramu i jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie. 

Więcej: fulbright.edu.pl/history-grant



„Wszystkie przedmioty trafią na aukcje na Allegro 
organizowane przez koszaliński sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy” – zapowiedział 
Krzysztof Plewa, przedstawiciel sztabu, odbierając 
od nas fanty zebrane na Politechnice Koszalińskiej 
z przeznaczeniem na tegoroczny finał WOŚP. To 
nasz wkład w pomoc dzieciom, które wymagają 
skomplikowanej opieki medycznej.

Zasób przedmiotów do zlicytowania zasililiśmy kilkudzie-
sięcioma prezentami od studentów, pracowników i władz 
uczelni. Wśród nich znalazły się: pamiątkowe albumy, 
figury i ogromny zegar – wydruki 3D, bluzy Politechniki 
Koszalińskiej, medale Bałtyckiego Festiwalu Modelarskie-
go, model czołgu na podstawie, duże i mniejsze obrazy  
i rysunki podarowane przez studentki, ceramiki, rękodzie-
ła, 50 tys. zł w oryginalnej sztabce zutylizowanych bank-
notów i inne fanty. 
 
Wszystkim osobom, które wzięły udział w zbiórce dzię-
kujemy w imieniu koszalińskiego sztabu WOŚP. Warto 
śledzić aukcje, warto kupować, warto pomagać!
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» Politechnika wsparła upominkami tegoroczny finał WOŚP

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?

BĘDĄ DWA NOWE PRZYDATNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH INŻYNIERSKICH 

Senat PK przyjął – 27 stycznia br. – uchwałę w sprawie programu studiów i zasad rekrutacji na 
dwa nowe kierunki studiów: Sieci i instalacje budowlane i Bioanalityka chemiczna. Kierunki mają 
znaleźć się w ofercie kształcenia już w roku akademickim 2021/2022. Uruchomienie Bioanalityki 
Chemicznej jest jednak uzależnione od zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. Według założeń studia 
na obydwu kierunkach odbywać się będą na pierwszym stopniu kształcenia i potrwają osiem 
semestrów. Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/2657

Czy szczepionka jest bezpieczna? Jakie badania i procedury przeszła? Kto nadzoruje proces szczepień? 

• Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do 
obrotu przez wyspecjalizowane instytucje.

• Własne testy, na dużych grupach – poddanych skrupulatnej obserwacji – ochotników, w pierwszej kolejności przepro-
wadzają firmy farmaceutyczne, czyli producenci szczepionek. 

• W przypadku szczepionek przeciwko COVID-19 skrócone zostały do minimum procedury rejestracyjne, ale badania 
wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych szczepionek wy-
produkowanych w ostatnich latach.

• Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek muszą uzyskać pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Wymagania dotyczące ich rejestracji są rygorystyczne.

• W Polsce produkty dopuszczone po raz pierwszy do obrotu kierowane są do badań jakościowych na podstawie decyzji 
wydanej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

• Dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych. 

• W każdym przypadku pozwolenie wydawane jest po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Następuje to na podstawie 
dokumentacji zawierającej dane zebrane w czasie prac nad produktem i badań klinicznych. Ocena ryzyka dotyczy: jako-
ści, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego.

• W przypadku COVID-19 dla szybkiego zapewnienia dostępności skutecznej i bezpiecznej szczepionki, skrócone zostały 
terminy administracyjne, lecz ułatwienia proceduralne nie obniżyły wymogów dotyczących bezpieczeństwa i skutecz-
ności szczepionki.

• Wcześniej szczepionki poddane zostały procedurze dopuszczenia do obrotu na poziomie centralnym przez Europejską 
Agencję Leków. Nie jest to sytuacja odosobniona. Dotyczy wszystkich produktów leczniczych, w tym szczepionek, które 
zawierają nową substancję czynną. 

• W pracach komitetów naukowych i grup roboczych Europejskiej Agencji Lekowej, które opiniowały dokumentację 
szczepionek przeciwko COVID-19 uczestniczyli również eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

• W procesie nadzoru nad bezpieczeństwem szczepionek, poprzez udział w systemie rejestracji niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych zgłaszanych przez lekarzy, uczestniczy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

• W cały proces nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień oraz kontroli, monitoringu i weryfikacji procesu szczepień 
zostały zaangażowane następujące instytucje: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Państwowa Inspekcja Sanitarna  
i Główny Inspektorat Sanitarny, Wojskowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

źródło: www.gov.pl/web/szczepimysie
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Z dziejów 
Centralnego 
Okręgu 
Przemysłowego
w programie:
• prezentacja replik sprzętu 
  produkowanego w COP

� sesje popularno-naukowe 
  o COP i jego produktach

� wystawy wirtualne prezentujące 
  dokonania i dorobek COP

WYDARZENIE ONLINE

26.02.2021 r.
od godz. 17.00

transmisja na
profilach  FB

Politechniki Koszalińskiej

i Bałtyckiego Stowarzyszenia
Miłośników Historii Perun

@PolitechnikaKoszalin

@BSMH.Perun

Koszalińskie Spotkania z Historią 

UCHWAŁA NR 2/2021 KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 
11 LUTEGO 2021 ROKU W SPRAWIE STWIERDZENIA WAŻNOŚCI WYBORU KANDYDATA DO SE-
NATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z GRUPY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
NA KADENCJĘ 2020-2024

Komisja Wyborcza Uczelni Politechniki Koszalińskiej, działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt Ordynacji wyborczej, stano-
wiącej Załącznik Nr 5 do Statutu Politechniki Koszalińskiej, stwierdza ważność wyboru Pana dra inż. Marcina Walczaka 
na członka Senatu Politechniki Koszalińskiej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Politechniki Koszalińskiej
dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK

Dr inż. Marcin Walczak pracuje w Katedrze Elektroniki Wydziału Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Rocznik 1985. Pochodzi z Bytomia. 
Absolwent Politechniki Koszalińskiej (2011). Specjalizuje się w układach 
przetwarzania energii. 
Dlaczego zdecydował się na kandydowanie w wyborach? – Chciałbym wie-
dzieć, co dzieje się na uczelni i mieć wpływ na podejmowanie przynajmniej 
niektórych decyzji – mówi.
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ZARZĄDZENIE NR 15/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 1 LUTEGO 
2021 R. W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO POLITECHNIKI KOSZA-
LIŃSKIEJ I UTWORZENIA BIURA WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Politechniki Koszalińskiej, zarządza się, co następuje:
1. W strukturze organizacyjnej Działu Współpracy ze Studentami tworzy się z dniem 1 lutego 2021 r. Biuro Wspar-
cia Osób z Niepełnosprawnością.
2. Utworzenie Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością w pionie Prorektora ds. Studenckich uwzględnia się  
w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Koszalińskiej.

Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PKUCZELNIA JESZCZE BARDZIEJ DOSTĘPNA I PRZYJAZNA

Powstanie Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością jest jednym z elementów, realizowanego 
na Politechnice Koszalińskiej, projektu „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, dofinan-
sowanego kwotą około 5 milionów złotych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

– Ten projekt to szansa dla Politechniki Koszalińskiej na uczynienie uczelni jeszcze bardziej przy-
jazną i dostępną, nie tylko pod względem rozwiązań architektonicznych, czyli pokonywania 
kolejnych barier, lecz również pomocy oferowanej przez pracowników administracyjnych i na-
ukowych – podkreśla dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich i koor-
dynator projektu. Biurem kierować będzie pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością. 
Zatrudnione w nim zostały dwie osoby.

» Prof. Monika Zawierowska-Łozińska z Wydziału Architek-
tury i Wzornictwa PK wśród artystów wystawy „Fala”
Grafik i projektant dr hab. Monika Zawierowska-
-Łozińska, prof. PK, kierownik Zakładu Grafiki 
Projektowej Wydziału Architektury i Wzornictwa 
Politechniki Koszalińskiej, absolwentka Grafiki  
i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
jest w gronie artystów biorących udział w tego-
rocznej 15. edycji wystawy interdyscyplinarnej 
„Fala”, która – na przełomie lutego i marca – pre-
zentowana będzie w Bałtyckiej Galerii Sztuki Cen-
trum Kultury 105 w Koszalinie. 

Praca prof. Moniki Zawierowskiej-Łozińskiej to „15 
sekund. Sen. Polichromowany relief gipsowy”. Jak 
deklaruje artystka praca powstała specjalnie na pięt-
nastą edycję „Fali”. Prezentacja – w ocenie autorki  
– „ma teraz wyraz symboliczny, a fakt, że się odbywa jest 
szczególnie ważny dla integracji środowiska plastyków”. 
Wernisaż wystawy zaplanowany jest na 15 lutego br.  
o godz. 10.00 na moście obok Centrum Kultury 105  
w Koszalinie. Ekspozycję będzie można oglądać do 31 
marca br. 

Prof. Monika Zawierowska-Łozińska: „Zawsze, kiedy 
określam jakiś etap życia – porównuję go do gry. Ostat-
ni kojarzy mi się z szachami, ale jedynym graczem jest 
jeden dość pospolity i niepopularny w ostatnim okresie 

bohater. Relief gipsowy, który (oryginalnie miał być two-
rem ceramicznym) powstał w wyniku niemocy dojścia 
do pracowni, dzikiej konieczności pozostania w domu, 
braku apetytu na nowości, braku chęci na tworzenie 
rzeczy trwałych i jest odpowiedzią na ostatnie pół roku 
pandemii (...)”. 

źródło cytatu i więcej: wzornictwo.tu.koszalin.pl

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2021 R.  
W SPRAWIE WPROWADZENIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ REGULAMINU KONKURSU 
„BIEG PO INDEKS” NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin Konkursu „Bieg po Indeks” na rok akademicki 2020/2021 stanowiący załącznik do zarzą-
dzenia, publikowany na stronie BIP uczelni.

§ 2
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie nowego regulaminu traci moc Zarządzenie Nr 78/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej  
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Regulaminu Konkursu „Bieg po In-
deks” na rok akademicki 2019/2020.

Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Załącznik: http://bip.tu.koszalin.pl/13086,13164,29604/29604/

BIBLIOTEKA PK: NOWY WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie (gov.pl/web/edukacja-i-nauka) nowy, 
rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynaro-
dowych. W zakładce znalazły się trzy załączniki: komunikat ministra, wspomniany wykaz oraz spis 
dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych.
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ZARZĄDZENIE NR 15/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 1 LUTEGO 
2021 R. W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO POLITECHNIKI KOSZA-
LIŃSKIEJ I UTWORZENIA BIURA WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Politechniki Koszalińskiej, zarządza się, co następuje:
1. W strukturze organizacyjnej Działu Współpracy ze Studentami tworzy się z dniem 1 lutego 2021 r. Biuro Wspar-
cia Osób z Niepełnosprawnością.
2. Utworzenie Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością w pionie Prorektora ds. Studenckich uwzględnia się  
w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Koszalińskiej.

Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PKUCZELNIA JESZCZE BARDZIEJ DOSTĘPNA I PRZYJAZNA

Powstanie Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością jest jednym z elementów, realizowanego 
na Politechnice Koszalińskiej, projektu „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, dofinan-
sowanego kwotą około 5 milionów złotych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

– Ten projekt to szansa dla Politechniki Koszalińskiej na uczynienie uczelni jeszcze bardziej przy-
jazną i dostępną, nie tylko pod względem rozwiązań architektonicznych, czyli pokonywania 
kolejnych barier, lecz również pomocy oferowanej przez pracowników administracyjnych i na-
ukowych – podkreśla dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich i koor-
dynator projektu. Biurem kierować będzie pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością. 
Zatrudnione w nim zostały dwie osoby.

» Prof. Monika Zawierowska-Łozińska z Wydziału Architek-
tury i Wzornictwa PK wśród artystów wystawy „Fala”
Grafik i projektant dr hab. Monika Zawierowska-
-Łozińska, prof. PK, kierownik Zakładu Grafiki 
Projektowej Wydziału Architektury i Wzornictwa 
Politechniki Koszalińskiej, absolwentka Grafiki  
i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
jest w gronie artystów biorących udział w tego-
rocznej 15. edycji wystawy interdyscyplinarnej 
„Fala”, która – na przełomie lutego i marca – pre-
zentowana będzie w Bałtyckiej Galerii Sztuki Cen-
trum Kultury 105 w Koszalinie. 

Praca prof. Moniki Zawierowskiej-Łozińskiej to „15 
sekund. Sen. Polichromowany relief gipsowy”. Jak 
deklaruje artystka praca powstała specjalnie na pięt-
nastą edycję „Fali”. Prezentacja – w ocenie autorki  
– „ma teraz wyraz symboliczny, a fakt, że się odbywa jest 
szczególnie ważny dla integracji środowiska plastyków”. 
Wernisaż wystawy zaplanowany jest na 15 lutego br.  
o godz. 10.00 na moście obok Centrum Kultury 105  
w Koszalinie. Ekspozycję będzie można oglądać do 31 
marca br. 

Prof. Monika Zawierowska-Łozińska: „Zawsze, kiedy 
określam jakiś etap życia – porównuję go do gry. Ostat-
ni kojarzy mi się z szachami, ale jedynym graczem jest 
jeden dość pospolity i niepopularny w ostatnim okresie 

bohater. Relief gipsowy, który (oryginalnie miał być two-
rem ceramicznym) powstał w wyniku niemocy dojścia 
do pracowni, dzikiej konieczności pozostania w domu, 
braku apetytu na nowości, braku chęci na tworzenie 
rzeczy trwałych i jest odpowiedzią na ostatnie pół roku 
pandemii (...)”. 

źródło cytatu i więcej: wzornictwo.tu.koszalin.pl

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2021 R.  
W SPRAWIE WPROWADZENIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ REGULAMINU KONKURSU 
„BIEG PO INDEKS” NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin Konkursu „Bieg po Indeks” na rok akademicki 2020/2021 stanowiący załącznik do zarzą-
dzenia, publikowany na stronie BIP uczelni.

§ 2
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie nowego regulaminu traci moc Zarządzenie Nr 78/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej  
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Regulaminu Konkursu „Bieg po In-
deks” na rok akademicki 2019/2020.

Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Załącznik: http://bip.tu.koszalin.pl/13086,13164,29604/29604/

BIBLIOTEKA PK: NOWY WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie (gov.pl/web/edukacja-i-nauka) nowy, 
rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynaro-
dowych. W zakładce znalazły się trzy załączniki: komunikat ministra, wspomniany wykaz oraz spis 
dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych.
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RUSZA XXIV EDYCJA KONKURSU „BIEG PO INDEKS” 

Rusza XXIV edycja konkursu „Bieg po Indeks”, którego współorganizatorami są: Politechnika Koszalińska i 
samorząd Koszalina. 15 lutego br. z tej okazji odbyła się w ratuszu konferencja prasowa z udziałem m. in.: 
dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, rektor i dra hab. inż. Tomasza Królikowskiego, prof. PK, prorektora 
ds. studenckich oraz Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina. Relacja ze spotkania dostępna jest na 
kanale YT Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej: https://youtu.be/ohX1FdbYrYE

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW 

Wszystkie działania prowadzone od kilku tygodni na Politechnice Koszalińskiej, zmierzające do zaszczepienia 
pracowników przeciwko COVID-19, realizowane są zgodnie z planem i wskazaniami Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Dział Planowania PK zarejestrował w systemie POLON osoby, które zgłosiły 
chęć udziału w programie. Lista chętnych nie została zamknięta. Wciąż można zapisywać się mailowo przesyłając 
swoje dane (imię, nazwisko, PESEL oraz numer telefonu) na adres: szczepienia@tu.koszalin.pl

Powstała w ten sposób lista zostanie przekazana operatorowi szczepień. W przypadku pracowników Politechniki 
Koszalińskiej będzie to Poradnia Lekarzy Rodzinnych „Sanatus” w Koszalinie. Zgodnie z zapowiedziami, szcze-
pienia odbędą się na terenie uczelni. Terminy nie są jeszcze znane. Pracownicy zostaną o nich poinformowali 
telefonicznie, ze wskazaniem konkretnej daty.  Wspomniana lista stanowi więc wstęp do procesu rejestracji. 
17 lutego br., w najbliższą środę, zaszczepiona zostanie pierwsza kilkunastoosobowa grupa pracowników będą-
cych w wieku senioralnym (70+).
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Z dziejów 
Centralnego 
Okręgu 
Przemysłowego
w programie:
• prezentacja replik sprzętu 
  produkowanego w COP

� sesje popularno-naukowe 
  o COP i jego produktach

� wystawy wirtualne prezentujące 
  dokonania i dorobek COP

WYDARZENIE ONLINE

26.02.2021 r.
od godz. 17.00

transmisja na
profilach  FB

Politechniki Koszalińskiej

i Bałtyckiego Stowarzyszenia
Miłośników Historii Perun

@PolitechnikaKoszalin

@BSMH.Perun

Koszalińskie Spotkania z Historią 

UCHWAŁA NR 2/2021 KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 
11 LUTEGO 2021 ROKU W SPRAWIE STWIERDZENIA WAŻNOŚCI WYBORU KANDYDATA DO SE-
NATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z GRUPY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
NA KADENCJĘ 2020-2024

Komisja Wyborcza Uczelni Politechniki Koszalińskiej, działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt Ordynacji wyborczej, stano-
wiącej Załącznik Nr 5 do Statutu Politechniki Koszalińskiej, stwierdza ważność wyboru Pana dra inż. Marcina Walczaka 
na członka Senatu Politechniki Koszalińskiej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Politechniki Koszalińskiej
dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK

Dr inż. Marcin Walczak pracuje w Katedrze Elektroniki Wydziału Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Rocznik 1985. Pochodzi z Bytomia. 
Absolwent Politechniki Koszalińskiej (2011). Specjalizuje się w układach 
przetwarzania energii. 
Dlaczego zdecydował się na kandydowanie w wyborach? – Chciałbym wie-
dzieć, co dzieje się na uczelni i mieć wpływ na podejmowanie przynajmniej 
niektórych decyzji – mówi.



Biuro Mobilności Międzynarodowej (BMM) PK 
informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na wy-
jazdy w ramach programu Erasmus+ na rok aka-
demicki 2021/2022, akcja KA103 – Mobilność mię-
dzy krajami programu i akcja KA107 – Mobilność  
z krajami partnerskimi.

Krajem docelowym w ramach akcji KA107 jest Izrael,  
a zakres tematyczny projektu to: literatura amerykań-
sko-żydowska z perspektywy kobiecej, kontekst histo-
ryczny i kulturowy. Oferta obejmuje: wyjazdy nauczycieli 
akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  
i wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych. 

– Nauczycieli akademickich, pragnących wziąć udział  
w mobilności szczególnie zachęcamy do uczestnictwa 
w szkoleniach mających na celu rozwijanie kompetencji 
dydaktycznych w zakresie opracowywania programów 
nauczania – informuje Diana Wojtewicz z BMM.  

Wzory dokumentów: tu.koszalin.pl/art/524. 

Informacje dodatkowe: 
diana.wojtewicz@tu.koszalin.pl. 

BMM: 
ulica Śniadeckich 2, pok. 101 G, tel. 94 34 86 552.
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WEBINARIA O PRACOWNICZYCH PLA-
NACH KAPITAŁOWYCH

Na Politechnice Koszalińskiej trwają przygo-
towania do wprowadzenia Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK). Do wdrożenia  
i prowadzenia PPK na Politechnice Koszaliń-
skiej wybrane zostało Towarzystwo Fundu-
szy Inwestycyjnych PZU S.A.

PZU S.A. zaprasza na webinarium poświę-
cone PPK. Spotkanie obejmuje omówienie 
warunków wyboru towarzystwa do obsłu-
gi PPK, funkcjonowania planów, korzyści 
wynikających z przystąpienia do progra-
mu, jak również obsługi serwisu inPZU  
i benefitów dla uczestników PPK.

Pierwsze webinarium (w dwóch odsłonach 
godzinowych – o 10 i 12) odbyło się 16 lute-
go br., natomiast drugie zaplanowane jest 
na 18 lutego br., na godz. 10. Wszystkie nie-
zbędne informacje, w tym linki do spotkania, 
znajdują się w e-mailach rozesłanych do pra-
cowników na uczelniane skrzynki pocztowe. 

» Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+

WEŹ UDZIAŁ W SPISIE POWSZECHNYM
 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  
dr Dominik Rozkrut w liście przesłanym na 
ręce dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK  
i rektor Politechniki Koszalińskiej zachęca 
pracowników uczelni do udziału w – jak sam 
podkreśla – „największych badaniach staty-
stycznych”, czyli Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021. Tegoroczny 
spis rozpocznie się 1 kwietnia. Będzie źródłem 
rzetelnej i obiektywnej wiedzy o liczbie osób 
zamieszkujących w Polsce.
Aktualne informacje na temat spisu: 
spis.gov.pl

Politechnika Koszalińska, w ramach współpracy 
z pracodawcami, zaprosiła przedsiębiorców do 
udziału w nowej inicjatywie – cotygodniowego 
„Dnia z Pracodawcą”. Przedsięwzięcie promujące 
lokalny rynek pracy jest organizowane w formie 
online przez Biuro Karier i Promocji Edukacji (BKi-
PE). 

Głównym jego celem jest promocja firm oferujących sta-
że, praktyki i propozycje pracy dla studentów i absolwen-
tów uczelni oraz osób korzystających z usług biura. Po-
nadto to dobra okazja do wymiany doświadczeń między 
pracodawcami, a  osobami poszukującymi zatrudnienia. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 lutego br., a jego go-
spodarzem była firma Goodvalley. Na profilu FB Biura 
Karier i Promocji Edukacji pojawiły się treści dotyczące 
produktów firmy, jej struktury organizacyjnej i oferty 
praktyk. Uczestnicy mogli nawiązać online indywidualny 
kontakt z przedstawicielem firmy.  

Kolejne spotkanie odbędzie się 17 lutego br.  

» Za nami pierwsza edycja akcji „Dzień z Pracodawcą”

KONKURS DLA NAUKOWCÓW Z ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe 
– ITS Polska zaprasza zespoły naukowo-badawcze  
i projektowe do udziału w 11. edycji konkursu Lider ITS.  
 
– Założeniem projektu jest promocja przedsięwzięć 
służących rozwojowi przyjaznych technologii ITS  
w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych pro-
duktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych 
– wyjaśnia Anna Bąbel z ITS Polska. 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na 
adres e-mail: lider-its@itspolska.pl do 15 marca br. 
Więcej informacji: www.pkits.pl lub www.liderits.pl

WYKŁAD O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI

Dr Krzysztof Kaczmarek z Wydziału Humanistycz-
nego (WH) Politechniki Koszalińskiej, 9 lutego br., 
przeprowadził w formie online, dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szczeglinie (gmina Sianów), rodzi-
ców i nauczycieli, wykład pod tytułem „Bezpieczeń-
stwo w sieci”. Wykładowca jest autorem licznych 
publikacji dotyczących cyberbezpieczeństwa. 

W wideokonferencji wziął także udział dr hab. Ma-
rek Górka, prof. PK, również z WH, ekspert od bez-
pieczeństwa publicznego. Dr Krzysztof Kaczmarek 
mówił m.in. o zagrożeniach, które mogą spotkać 
młodych ludzi korzystający z internetu.

Biuro Mobilności Międzynarodowej (BMM) PK 
informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na wy-
jazdy w ramach programu Erasmus+ na rok aka-
demicki 2021/2022, akcja KA103 – Mobilność mię-
dzy krajami programu i akcja KA107 – Mobilność  
z krajami partnerskimi.

Krajem docelowym w ramach akcji KA107 jest Izrael,  
a zakres tematyczny projektu to: literatura amerykań-
sko-żydowska z perspektywy kobiecej, kontekst histo-
ryczny i kulturowy. Oferta obejmuje: wyjazdy nauczycieli 
akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  
i wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych. 

– Nauczycieli akademickich, pragnących wziąć udział  
w mobilności szczególnie zachęcamy do uczestnictwa 
w szkoleniach mających na celu rozwijanie kompetencji 
dydaktycznych w zakresie opracowywania programów 
nauczania – informuje Diana Wojtewicz z BMM.  

Wzory dokumentów: tu.koszalin.pl/art/524. 

Informacje dodatkowe: 
diana.wojtewicz@tu.koszalin.pl. 

BMM: 
ulica Śniadeckich 2, pok. 101 G, tel. 94 34 86 552.
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WEBINARIA O PRACOWNICZYCH PLA-
NACH KAPITAŁOWYCH

Na Politechnice Koszalińskiej trwają przygo-
towania do wprowadzenia Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK). Do wdrożenia  
i prowadzenia PPK na Politechnice Koszaliń-
skiej wybrane zostało Towarzystwo Fundu-
szy Inwestycyjnych PZU S.A.

PZU S.A. zaprasza na webinarium poświę-
cone PPK. Spotkanie obejmuje omówienie 
warunków wyboru towarzystwa do obsłu-
gi PPK, funkcjonowania planów, korzyści 
wynikających z przystąpienia do progra-
mu, jak również obsługi serwisu inPZU  
i benefitów dla uczestników PPK.

Pierwsze webinarium (w dwóch odsłonach 
godzinowych – o 10 i 12) odbyło się 16 lute-
go br., natomiast drugie zaplanowane jest 
na 18 lutego br., na godz. 10. Wszystkie nie-
zbędne informacje, w tym linki do spotkania, 
znajdują się w e-mailach rozesłanych do pra-
cowników na uczelniane skrzynki pocztowe. 

» Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+

WEŹ UDZIAŁ W SPISIE POWSZECHNYM
 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  
dr Dominik Rozkrut w liście przesłanym na 
ręce dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK  
i rektor Politechniki Koszalińskiej zachęca 
pracowników uczelni do udziału w – jak sam 
podkreśla – „największych badaniach staty-
stycznych”, czyli Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021. Tegoroczny 
spis rozpocznie się 1 kwietnia. Będzie źródłem 
rzetelnej i obiektywnej wiedzy o liczbie osób 
zamieszkujących w Polsce.
Aktualne informacje na temat spisu: 
spis.gov.pl

Politechnika Koszalińska, w ramach współpracy 
z pracodawcami, zaprosiła przedsiębiorców do 
udziału w nowej inicjatywie – cotygodniowego 
„Dnia z Pracodawcą”. Przedsięwzięcie promujące 
lokalny rynek pracy jest organizowane w formie 
online przez Biuro Karier i Promocji Edukacji (BKi-
PE). 

Głównym jego celem jest promocja firm oferujących sta-
że, praktyki i propozycje pracy dla studentów i absolwen-
tów uczelni oraz osób korzystających z usług biura. Po-
nadto to dobra okazja do wymiany doświadczeń między 
pracodawcami, a  osobami poszukującymi zatrudnienia. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 lutego br., a jego go-
spodarzem była firma Goodvalley. Na profilu FB Biura 
Karier i Promocji Edukacji pojawiły się treści dotyczące 
produktów firmy, jej struktury organizacyjnej i oferty 
praktyk. Uczestnicy mogli nawiązać online indywidualny 
kontakt z przedstawicielem firmy.  

Kolejne spotkanie odbędzie się 17 lutego br.  

» Za nami pierwsza edycja akcji „Dzień z Pracodawcą”

KONKURS DLA NAUKOWCÓW Z ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe 
– ITS Polska zaprasza zespoły naukowo-badawcze  
i projektowe do udziału w 11. edycji konkursu Lider ITS.  
 
– Założeniem projektu jest promocja przedsięwzięć 
służących rozwojowi przyjaznych technologii ITS  
w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych pro-
duktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych 
– wyjaśnia Anna Bąbel z ITS Polska. 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na 
adres e-mail: lider-its@itspolska.pl do 15 marca br. 
Więcej informacji: www.pkits.pl lub www.liderits.pl

WYKŁAD O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI

Dr Krzysztof Kaczmarek z Wydziału Humanistycz-
nego (WH) Politechniki Koszalińskiej, 9 lutego br., 
przeprowadził w formie online, dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szczeglinie (gmina Sianów), rodzi-
ców i nauczycieli, wykład pod tytułem „Bezpieczeń-
stwo w sieci”. Wykładowca jest autorem licznych 
publikacji dotyczących cyberbezpieczeństwa. 

W wideokonferencji wziął także udział dr hab. Ma-
rek Górka, prof. PK, również z WH, ekspert od bez-
pieczeństwa publicznego. Dr Krzysztof Kaczmarek 
mówił m.in. o zagrożeniach, które mogą spotkać 
młodych ludzi korzystający z internetu.
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TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW 

Przypominamy, że wszystkie działania prowadzone na Politechnice Koszalińskiej, zmierzające do 
zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19, realizowane są zgodnie z planem i wskazaniami 
Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). 

Dział Planowania PK zarejestrował w systemie POLON, zgodnie z procedurą MEiN, osoby, które 
zgłosiły chęć udziału w programie. Wciąż można zapisywać się mailowo przesyłając swoje dane 
(imię, nazwisko, PESEL oraz numer telefonu) na adres e-mail: szczepienia@tu.koszalin.pl

Powstała w ten sposób lista zostanie przekazana operatorowi szczepień. Zgodnie z zapowiedzia-
mi, szczepienia odbędą się na terenie uczelni. Terminy nie są jeszcze znane. Pracownicy zostaną  
o nich poinformowani telefonicznie (indywidualnie) ze wskazaniem konkretnej daty. 

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, przenie-
sienia do obszaru online większości imprez pro-
mocyjnych, nie tracimy kontaktu z kandydatami 
na studia i potencjalnymi przyszłymi studentami 
Politechniki Koszalińskiej.

Pracownicy Biura Karier i Promocji Edukacji po raz kolejny 
wzięli w tym tygodniu udział w zdalnych targach eduka-
cyjnych. Podczas spotkania – w ramach Edu Day Online 
Słupsk – jego uczestnicy otrzymali informację o ofercie 
kształcenia i życiu studenckim. W targach wzięło udział 
233 uczniów. 

Wszystkich powitał prorektor ds. kształcenia dr hab. 
Krzysztof Wasilewski, prof. PK. Prezentację Wydziału 
Mechanicznego (WM) przedstawił prodziekan ds. stu-

denckich WM dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK (na 
zdjęciu). O życiu studenckim mówiła Anna Lis, wiceprze-
wodnicząca Parlamentu Studentów PK. Pracownicy Biura 
Karier i Promocji Edukacji zaprezentowali ofertę kształce-
nia i obsługiwali czaty. 

» Politechnika Koszalińska promuje się na targach online

MAMY AWARIĘ CENTRALI TELEFONICZNEJ
Z powodu awarii od kilku dni nie można dodzwonić się do budynków Wydziału Elektroniki i Informa-
tyki, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz do administracji uczelni. Awaria objęła 
połączenie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne (budynki A, B, C kampusu przy ulicy Śniadeckich 2). 
Trwają prace techniczne, aby jak najszybciej usunąć usterkę.
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RUSZA XXIV EDYCJA KONKURSU „BIEG PO INDEKS” 

Rusza XXIV edycja konkursu „Bieg po Indeks”, którego współorganizatorami są: Politechnika Koszalińska i 
samorząd Koszalina. 15 lutego br. z tej okazji odbyła się w ratuszu konferencja prasowa z udziałem m. in.: 
dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, rektor i dra hab. inż. Tomasza Królikowskiego, prof. PK, prorektora 
ds. studenckich oraz Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina. Relacja ze spotkania dostępna jest na 
kanale YT Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej: https://youtu.be/ohX1FdbYrYE

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW 

Wszystkie działania prowadzone od kilku tygodni na Politechnice Koszalińskiej, zmierzające do zaszczepienia 
pracowników przeciwko COVID-19, realizowane są zgodnie z planem i wskazaniami Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Dział Planowania PK zarejestrował w systemie POLON osoby, które zgłosiły 
chęć udziału w programie. Lista chętnych nie została zamknięta. Wciąż można zapisywać się mailowo przesyłając 
swoje dane (imię, nazwisko, PESEL oraz numer telefonu) na adres: szczepienia@tu.koszalin.pl

Powstała w ten sposób lista zostanie przekazana operatorowi szczepień. W przypadku pracowników Politechniki 
Koszalińskiej będzie to Poradnia Lekarzy Rodzinnych „Sanatus” w Koszalinie. Zgodnie z zapowiedziami, szcze-
pienia odbędą się na terenie uczelni. Terminy nie są jeszcze znane. Pracownicy zostaną o nich poinformowali 
telefonicznie, ze wskazaniem konkretnej daty.  Wspomniana lista stanowi więc wstęp do procesu rejestracji. 
17 lutego br., w najbliższą środę, zaszczepiona zostanie pierwsza kilkunastoosobowa grupa pracowników będą-
cych w wieku senioralnym (70+).



Na moście przy ulicy Zwycięstwa 105 w Koszalinie, 
w sąsiedztwie Centrum Kultury 105, do 31 marca 
br. będą eksponowane plansze z pracami składa-
jącymi się na 15. edycję wystawy interdyscypli-
narnej „Fala”, w tym roku wyjątkowo – z powodu 
obostrzeń sanitarnych – zrealizowanej w formie 
plenerowej. 

„Fala”, jak co roku, jest konfrontacją środowiska arty-
stycznego z całego kraju. Tym razem prezentuje prace 
powstałe podczas pandemii. Dzieła odzwierciedlają stan 
ducha artystów i ich uczucia, które stały się drugim dnem 
powstałych projektów. Wśród twórców biorących udział 
w „Fali” jest dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska, prof. 

PK z Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Ko-
szalińskiej. 
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» Zobacz prace na wystawie interdyscyplinarnej „Fala”

ABSOLWENCI Z NAGRODAMI, PROMOTORZY Z PODZIĘKOWANIAMI

Absolwenci Politechniki Koszalińskiej odnieśli sukcesy w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników Mechaników Polskich (SIMP) konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym. 

Inż. Jacek Tymiński otrzymał wyróżnienie za przygotowany w Filii w Szczecinku „Projekt konstrukcyjny i wyko-
nanie laboratoryjnej obrabiarki CNC” (promotor: dr inż. Jarosław Chodór). Do finałowego etapu zakwalifikowały 
się również prace: inż. Jana Krysteckiego (projekt o takiej samej nazwie i także z Filii, promotor: dr inż. Jarosław 
Chodór) i inż. Adama Pietrulewicza (projekt z Wydziału Mechanicznego: „Badanie systemu sterowania aktyw-
nym układem zawieszenia siedziska z wykorzystaniem ogólnodostępnych podzespołów mechatronicznych”, 
promotor: dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK). Dyplomy otrzymali nagrodzeni absolwenci, ich promotorzy  
i przedstawiciele władz Politechniki Koszalińskiej. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2680

O WSPÓŁPRACY BIZNESU Z NAUKĄ W BIULETYNIE PTI

O potrzebnej, wielopłaszczyznowej i korzystnej dla obydwu stron współpracy biznesu z nauką, na 
przykładzie porozumienia Politechniki Koszalińskiej z firmą GlobalLogic, działającą w – szeroko ro-
zumianym – sektorze IT, można przeczytać w najnowszym wydaniu Biuletynu Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego.   

Zachęcamy do lektury całego numeru: https://portal.pti.org.pl/.../02/Biuletyn-PTI-1-2021.pdf

ZASADY UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ NA CELE MIESZKANIOWE

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozdział VII – Szczegółowe zasady  
i tryb udzielania pomocy mieszkaniowej – § 35, termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
na cele mieszkaniowe upływa z dniem 15 maja 2021 r. 

Przy składaniu wniosków należy okazać potwierdzone zeznanie podatkowe za rok 2020 (PIT). Dokumenty 
proszę składać w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych (DKiSS) ulica Śniadeckich 2, pokój 404 A. Wzory wniosków 
dostępne są na stronie DKiSS przy regulaminie ZFŚS zał. nr 6 i 8: https://tu.koszalin.pl/kat/193 oraz na BIP 
uczelni.

Jednocześnie DKiSS informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 17/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej  
z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Regulaminu Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych uległy podwyższeniu maksymalne kwoty pożyczek. 

Zgodnie z § 36 Regulaminu ZFŚŚ wysokość udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 
kwoty:
• 35.000 zł w przypadku pożyczek na remonty i modernizację mieszkań i domów;
• 100.000 zł w przypadku pożyczki na budowę i zakup pierwszego lokalu mieszkalnego (mieszkania lub domu 
jednorodzinnego) – do 75 proc. wartości nieruchomości;
• 70.000 zł w przypadku pożyczki na budowę i zakup domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomiesz-
kaniowym lub na adaptację pomieszczenia na lokale mieszkalne, związanym z poprawą sytuacji mieszkanio-
wej uprawnionego;
• 35.000 zł pożyczki na uzupełnienie kredytu budowlanego w przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa 
na mieszkanie własnościowe, własność lub wykup mieszkania będącego własnością gminy, zakładu pracy, 
spółdzielni mieszkaniowej i innej formy wsparcia przy pozyskaniu mieszkania;
• 25.000 zł w przypadku uzupełnienia wkładu własnego na objęcie mieszkania lokatorskiego, np. w Towarzy-
stwie Budownictwa Społecznego (TPS).

Ze zmienionymi zapisami Regulaminu ZFŚŚ można zapoznać się na stronie Działu Kadr i Spraw Socjalnych oraz 
na BIP uczelni.

Na moście przy ulicy Zwycięstwa 105 w Koszalinie, 
w sąsiedztwie Centrum Kultury 105, do 31 marca 
br. będą eksponowane plansze z pracami składa-
jącymi się na 15. edycję wystawy interdyscypli-
narnej „Fala”, w tym roku wyjątkowo – z powodu 
obostrzeń sanitarnych – zrealizowanej w formie 
plenerowej. 

„Fala”, jak co roku, jest konfrontacją środowiska arty-
stycznego z całego kraju. Tym razem prezentuje prace 
powstałe podczas pandemii. Dzieła odzwierciedlają stan 
ducha artystów i ich uczucia, które stały się drugim dnem 
powstałych projektów. Wśród twórców biorących udział 
w „Fali” jest dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska, prof. 

PK z Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Ko-
szalińskiej. 
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» Zobacz prace na wystawie interdyscyplinarnej „Fala”

ABSOLWENCI Z NAGRODAMI, PROMOTORZY Z PODZIĘKOWANIAMI

Absolwenci Politechniki Koszalińskiej odnieśli sukcesy w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników Mechaników Polskich (SIMP) konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym. 

Inż. Jacek Tymiński otrzymał wyróżnienie za przygotowany w Filii w Szczecinku „Projekt konstrukcyjny i wyko-
nanie laboratoryjnej obrabiarki CNC” (promotor: dr inż. Jarosław Chodór). Do finałowego etapu zakwalifikowały 
się również prace: inż. Jana Krysteckiego (projekt o takiej samej nazwie i także z Filii, promotor: dr inż. Jarosław 
Chodór) i inż. Adama Pietrulewicza (projekt z Wydziału Mechanicznego: „Badanie systemu sterowania aktyw-
nym układem zawieszenia siedziska z wykorzystaniem ogólnodostępnych podzespołów mechatronicznych”, 
promotor: dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK). Dyplomy otrzymali nagrodzeni absolwenci, ich promotorzy  
i przedstawiciele władz Politechniki Koszalińskiej. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2680

O WSPÓŁPRACY BIZNESU Z NAUKĄ W BIULETYNIE PTI

O potrzebnej, wielopłaszczyznowej i korzystnej dla obydwu stron współpracy biznesu z nauką, na 
przykładzie porozumienia Politechniki Koszalińskiej z firmą GlobalLogic, działającą w – szeroko ro-
zumianym – sektorze IT, można przeczytać w najnowszym wydaniu Biuletynu Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego.   

Zachęcamy do lektury całego numeru: https://portal.pti.org.pl/.../02/Biuletyn-PTI-1-2021.pdf

ZASADY UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ NA CELE MIESZKANIOWE

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozdział VII – Szczegółowe zasady  
i tryb udzielania pomocy mieszkaniowej – § 35, termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
na cele mieszkaniowe upływa z dniem 15 maja 2021 r. 

Przy składaniu wniosków należy okazać potwierdzone zeznanie podatkowe za rok 2020 (PIT). Dokumenty 
proszę składać w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych (DKiSS) ulica Śniadeckich 2, pokój 404 A. Wzory wniosków 
dostępne są na stronie DKiSS przy regulaminie ZFŚS zał. nr 6 i 8: https://tu.koszalin.pl/kat/193 oraz na BIP 
uczelni.

Jednocześnie DKiSS informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 17/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej  
z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Regulaminu Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych uległy podwyższeniu maksymalne kwoty pożyczek. 

Zgodnie z § 36 Regulaminu ZFŚŚ wysokość udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 
kwoty:
• 35.000 zł w przypadku pożyczek na remonty i modernizację mieszkań i domów;
• 100.000 zł w przypadku pożyczki na budowę i zakup pierwszego lokalu mieszkalnego (mieszkania lub domu 
jednorodzinnego) – do 75 proc. wartości nieruchomości;
• 70.000 zł w przypadku pożyczki na budowę i zakup domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomiesz-
kaniowym lub na adaptację pomieszczenia na lokale mieszkalne, związanym z poprawą sytuacji mieszkanio-
wej uprawnionego;
• 35.000 zł pożyczki na uzupełnienie kredytu budowlanego w przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa 
na mieszkanie własnościowe, własność lub wykup mieszkania będącego własnością gminy, zakładu pracy, 
spółdzielni mieszkaniowej i innej formy wsparcia przy pozyskaniu mieszkania;
• 25.000 zł w przypadku uzupełnienia wkładu własnego na objęcie mieszkania lokatorskiego, np. w Towarzy-
stwie Budownictwa Społecznego (TPS).

Ze zmienionymi zapisami Regulaminu ZFŚŚ można zapoznać się na stronie Działu Kadr i Spraw Socjalnych oraz 
na BIP uczelni.
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22 lutego br., z rąk pani rektor dr hab. Danuty Za-
wadzkiej, prof. PK, akty powołania odebrali człon-
kowie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. Było 
to pierwsze spotkanie tego gremium w tym roku.  
W składzie Rady Uczelni znalazło się sześć osób 
powołanych przez Senat Politechniki Koszalińskiej 
oraz aktualna przewodnicząca Samorządu Stu-
denckiego PK.

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, prze-
wodniczącym Rady Uczelni musi być osoba spoza uczelni.  
W nowej kadencji został nim ponownie Piotr Huzar, pre-
zes zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Pozostałe osoby spoza uczelni to: Joanna Jodłowska, czło-
nek zarządu firmy Kronospan w Szczecinku (nieobecna na 
uroczystości) oraz Piotr Bartkiewicz, dyrektor koszaliń-
skiego oddziału firmy GlobalLogic. 

Osoby ze środowiska akademickiego Politechniki Kosza-
lińskiej, które odebrały nominacje to: dr hab. inż. Dariusz 
Lipiński, prof. PK (dyrektor Szkoły Doktorskiej PK), prof. 
dr hab. inż. Robert Sidełko (dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji), dr hab. Jerzy Rembe-

za, prof. PK (kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Nauk 
Ekonomicznych PK) oraz przewodnicząca Parlamentu 
Studentów Politechniki Koszalińskiej Aleksandra Zmuda 
Trzebiatowska. 

W spotkaniu uczestniczyli także prorektorzy Politechniki 
Koszalińskiej: dr. hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorek-
tor ds. nauki, dr. hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, 
prorektor ds. studenckich, dr. hab. Krzysztof Wasilewski, 
prof. PK, prorektor ds. kształcenia, kanclerz dr inż. Artur 
Wezgraj oraz nowa koordynator Rady Uczelni dr inż. Elż-
bieta Włodarczyk. 

Jak zapowiedziała prof. Danuta Zawadzka, posiedzenia 
Rady Uczelni w najbliższej przyszłości odbywać się będą 
w trybie hybrydowym.

Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu 
Strategii Uczelni i projektu Statutu; monitorowanie go-
spodarki finansowej uczelni i zarządzania uczelnią; wska-
zywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez 
Senat); opiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii 
Uczelni; wykonywanie innych zadań określonych w Sta-
tucie Politechniki Koszalińskiej.

» Wręczenie aktów powołania dla członków Rady Uczelni
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TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW 

Przypominamy, że wszystkie działania prowadzone na Politechnice Koszalińskiej, zmierzające do 
zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19, realizowane są zgodnie z planem i wskazaniami 
Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). 

Dział Planowania PK zarejestrował w systemie POLON, zgodnie z procedurą MEiN, osoby, które 
zgłosiły chęć udziału w programie. Wciąż można zapisywać się mailowo przesyłając swoje dane 
(imię, nazwisko, PESEL oraz numer telefonu) na adres e-mail: szczepienia@tu.koszalin.pl

Powstała w ten sposób lista zostanie przekazana operatorowi szczepień. Zgodnie z zapowiedzia-
mi, szczepienia odbędą się na terenie uczelni. Terminy nie są jeszcze znane. Pracownicy zostaną  
o nich poinformowani telefonicznie (indywidualnie) ze wskazaniem konkretnej daty. 

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, przenie-
sienia do obszaru online większości imprez pro-
mocyjnych, nie tracimy kontaktu z kandydatami 
na studia i potencjalnymi przyszłymi studentami 
Politechniki Koszalińskiej.

Pracownicy Biura Karier i Promocji Edukacji po raz kolejny 
wzięli w tym tygodniu udział w zdalnych targach eduka-
cyjnych. Podczas spotkania – w ramach Edu Day Online 
Słupsk – jego uczestnicy otrzymali informację o ofercie 
kształcenia i życiu studenckim. W targach wzięło udział 
233 uczniów. 

Wszystkich powitał prorektor ds. kształcenia dr hab. 
Krzysztof Wasilewski, prof. PK. Prezentację Wydziału 
Mechanicznego (WM) przedstawił prodziekan ds. stu-

denckich WM dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK (na 
zdjęciu). O życiu studenckim mówiła Anna Lis, wiceprze-
wodnicząca Parlamentu Studentów PK. Pracownicy Biura 
Karier i Promocji Edukacji zaprezentowali ofertę kształce-
nia i obsługiwali czaty. 

» Politechnika Koszalińska promuje się na targach online

MAMY AWARIĘ CENTRALI TELEFONICZNEJ
Z powodu awarii od kilku dni nie można dodzwonić się do budynków Wydziału Elektroniki i Informa-
tyki, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz do administracji uczelni. Awaria objęła 
połączenie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne (budynki A, B, C kampusu przy ulicy Śniadeckich 2). 
Trwają prace techniczne, aby jak najszybciej usunąć usterkę.



Dr inż. Marcin Walczak z Katedry Elektroniki  
Wydziału Elektroniki i Informatyki (WEiI), jako re-
prezentant pozostałych nauczycieli akademickich, 
został wybrany – w wyborach uzupełniających  
– do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kaden-
cję 2020-2024.

22 lutego br. nowy senator odebrał akt potwierdzający 
wybór z rąk pani rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. 
Danuty Zawadzkiej, prof. PK oraz przewodniczącego 
Uczelnianej Komisji Wyborczej dra hab. inż. Tomasza Pi-
skiera, prof. PK. 

Dr inż. Marcin Walczak zastąpi w Senacie dra inż. Rober-
ta Berezowskiego (również z WEiI), który zmarł nagle  
w grudniu ubiegłego roku. 

– Cieszymy się, że Wydział Elektroniki i Informatyki bę-
dzie nadal reprezentowany w Senacie – podkreśliła prof. 
Danuta Zawadzka. – Wybór na senatora przez niemałe 

grono pozostałych nauczycieli akademickich to zaszczyt 
i osiągnięcie. 

Dr inż. Marcin Walczak zadebiutuje w roli senatora już  
w najbliższą środę – wtedy odbędzie się kolejne posie-
dzenie Senatu Politechniki Koszalińskiej.
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ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH

Przypominamy, że Politechnika Koszalińska 
prowadzi akcję gromadzenia pamiątek uczel-
nianych. Projekt ma szansę zakończyć się uru-
chomieniem regularnej wystawy lub ekspozycji  
– na wzór muzealnej – o bogatej historii Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej.

Odpowiedzialne na zbiórkę przedmiotów Biuro 
Komunikacji Społecznej przyjmuje wszystko, co 
dotyczy działalności studentów i pracowników, 
uczelni, ale i czasów współczesnych. Eksponaty 
są rejestrowane. Po skatalogowaniu zostaną 
przypisane do odpowiednich działów tematycz-
nych. 
Kontakt: media@tu.koszalin.pl 

» Nowy senator PK odebrał akt potwierdzający wybór

ŚWIĘTO UCZELNI – 8 CZERWCA 2021 ROKU

Tegoroczne Święto Uczelni, celebrujące i dokumentujące urodziny Politechniki Koszalińskiej, odbędzie się 
zgodnie z wieloletnią tradycją 8 czerwca br. (wtorek), czyli – dokładnie co do dnia – w 53. rocznicę utworzenia 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie: Politechnika Koszalińska). 

Inauguracja pierwszego roku akademickiego 1968/1969 odbyła się 5 października 1968 roku. Szkoła powołana 
została cztery miesiące wcześniej (8 czerwca), zarządzeniem Rady Ministrów, ogłoszonym 14 czerwca 1968 
roku. 1 lipca 1968 roku odbyły się pierwsze egzaminy wstępne. Spośród 384 kandydatów przyjętych zostało 
120 osób na studia dzienne. We wrześniu do tego grona dołączyło 60 studentów studiów wieczorowych, którzy 
rozpoczęli naukę 9 września 1968 roku. 

– Z uwagi na pandemię i obostrzenia sanitarne, jeszcze nie wiemy, jaki charakter i przebieg będą miały uro-
czystości, ale mamy nadzieję, że uda się nam spotkać w szerszym gronie, stacjonarnie, a nie online, w auli 
przy ulicy Kwiatkowskiego - wyjaśnia dr hab. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Święto 
Uczelni to czas podsumowań, odznaczeń, gratulacji za sukcesy naszej kadry, rozmów o historii szkoły, a także 
jej przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że całe nasze środowisko akademickie czeka na to spotkanie. To jeden  
z najważniejszych elementów naszej tradycji. 

Szczegóły związane z organizacją Święta Uczelni będą znane na przełomie marca i kwietnia br. 

NOWE KONKURSY NA PROJEKTY ROZWOJO-
WO-BADAWCZE 

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych 
(BPB), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogło-
siło konkurs w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 
1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Konkurs skierowany jest do rozmaitych podmiotów pla-
nujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, 
których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwią-
zania możliwego do wdrożenia w działalności gospo-
darczej. Rozpoczęcie naboru: 22 marca br., zakończenie: 
4 maja br. Więcej: gov.pl/web/ncbr

BPB przypomina, że równolegle prowadzone są nabo-
ry do wielu innych konkursów Narodowego Centrum 
Nauki. Osoby zainteresowane udziałem w konkursach, 
BPB prosi o kontakt mailowy: dkppk@tu.koszalin.pl. 
Więcej: ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

NAWA: WIRTUALNA MOBILNOŚĆ CEEPUS  
W POLSCE

Na stronie Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej (NAWA) pojawiła się infor-
macja o możliwości zrealizowania dla ob-
cokrajowców wirtualnej mobilności CEEPUS  
w Polsce. Więcej: nawa.gov.pl/nawa
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PREZYDENCKA NOMINACJA PROFESORSKA 

Prof. dr hab. inż. Robert Sidełko (na zdjęciu po prawej), dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, 25 lutego br., 
odebrał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. 
Decyzję o nadaniu tytułu profesorskiego naukowcowi prezydent RP 
podjął 10 marca 2020 roku. 

Z powodu ograniczeń sanitarnych uroczystość wręczenia nomina-
cji mogła odbyć się dopiero teraz. Prof. Robert Sidełko znalazł się 
w gronie 33 naukowców, którzy odebrali akty nominacyjne z rąk 
prezydenta Andrzeja Dudy. – Nominacja jest dla mnie zwieńczeniem wieloletniej pracy naukowej – mówił prof. 
Robert Sidełko. – Nie chodzi wyłącznie o znaczenie samego tytułu, lecz poczucie, że zasłużyłem na to swoim do-
robkiem. A dla mnie dorobek to wdrożenia i publikacje. 
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Senat Politechniki Koszalińskiej przyjął 24 lutego 
br. uchwały w sprawie ustalenia programu studiów 
i zasad rekrutacji na nowy kierunek: Politologia 
2.0. Kierunek ma znaleźć się w ofercie kształcenia 
uczelni w roku akademickim 2021/2022.

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK - prorektor ds. 
kształcenia oraz kierownik Katedry Studiów Europejskich 
Wydziału Humanistycznego podkreśla, że pomysł uru-
chomienia kierunku Politologia 2.0 wychodzi naprzeciw 
zarówno potrzebom przedsiębiorców i instytucji współ-
pracujących z uczelnią, jak i maturzystów – przyszłych 
studentów.

Zespół pracujący nad nowym programem przeprowa-
dził badania ankietowe wśród pracodawców z regionu 
i uczniów szkół średnich Koszalina. Wyniki potwierdziły 
potrzebę uruchomienia kierunku, który pozwoliłby ab-

solwentom połączyć wiedzę i kompetencje społeczne  
z umiejętnościami cyfrowymi.

W ofercie dla studentów przygotowane są dwie specjal-
ności: cyberpolityka i e-administracja oraz management 
polityczny 2.0. Absolwenci zyskają kompetencje cyfrowe 
i szeroką wiedzę pozwalającą na działanie w społeczno-
-politycznych aspektach cyberprzestrzeni.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Wydziału Humani-
stycznego, ale także współpracujący z nim praktycy. 
Studia będą mieć profil praktyczny. Nauka potrwa sześć 
semestrów w trybie stacjonarnym, a absolwenci uzyskają 
tytuł licencjata. Uruchomienie studiów uzależnione jest 
teraz od zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie, znajdzie się w ofercie eduka-
cyjnej Politechniki Koszalińskiej już w roku akademickim 
2021/2022.

» Politologia 2.0 – nowy kierunek studiów licencjackich na WH
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22 lutego br., z rąk pani rektor dr hab. Danuty Za-
wadzkiej, prof. PK, akty powołania odebrali człon-
kowie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. Było 
to pierwsze spotkanie tego gremium w tym roku.  
W składzie Rady Uczelni znalazło się sześć osób 
powołanych przez Senat Politechniki Koszalińskiej 
oraz aktualna przewodnicząca Samorządu Stu-
denckiego PK.

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, prze-
wodniczącym Rady Uczelni musi być osoba spoza uczelni.  
W nowej kadencji został nim ponownie Piotr Huzar, pre-
zes zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Pozostałe osoby spoza uczelni to: Joanna Jodłowska, czło-
nek zarządu firmy Kronospan w Szczecinku (nieobecna na 
uroczystości) oraz Piotr Bartkiewicz, dyrektor koszaliń-
skiego oddziału firmy GlobalLogic. 

Osoby ze środowiska akademickiego Politechniki Kosza-
lińskiej, które odebrały nominacje to: dr hab. inż. Dariusz 
Lipiński, prof. PK (dyrektor Szkoły Doktorskiej PK), prof. 
dr hab. inż. Robert Sidełko (dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji), dr hab. Jerzy Rembe-

za, prof. PK (kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Nauk 
Ekonomicznych PK) oraz przewodnicząca Parlamentu 
Studentów Politechniki Koszalińskiej Aleksandra Zmuda 
Trzebiatowska. 

W spotkaniu uczestniczyli także prorektorzy Politechniki 
Koszalińskiej: dr. hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorek-
tor ds. nauki, dr. hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, 
prorektor ds. studenckich, dr. hab. Krzysztof Wasilewski, 
prof. PK, prorektor ds. kształcenia, kanclerz dr inż. Artur 
Wezgraj oraz nowa koordynator Rady Uczelni dr inż. Elż-
bieta Włodarczyk. 

Jak zapowiedziała prof. Danuta Zawadzka, posiedzenia 
Rady Uczelni w najbliższej przyszłości odbywać się będą 
w trybie hybrydowym.

Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu 
Strategii Uczelni i projektu Statutu; monitorowanie go-
spodarki finansowej uczelni i zarządzania uczelnią; wska-
zywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez 
Senat); opiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii 
Uczelni; wykonywanie innych zadań określonych w Sta-
tucie Politechniki Koszalińskiej.

» Wręczenie aktów powołania dla członków Rady Uczelni



Koszalińskie Spotkania z Historią – „Z dziejów 
Centralnego Okręgu Przemysłowego” w wersji 
online odbyły się 26 lutego br. Całość wydarzeń 
trwała w godz. 9.30-19.00.

Od kilku lat Politechnika Koszalińska (PK) uczestniczy 
w – organizowanych przez Bałtyckie Stowarzyszenie 
Miłośników Historii Perun wspólnie z partnerami – Ko-
szalińskich Spotkaniach z Historią, czyli różnych przed-
sięwzięciach upamiętniających najważniejsze wydarze-
nia z historii Polski. W sprawie współorganizacji imprez,  
w ramach projektu „Politechnika Koszalińska – z histo-
rią” uczelnia podpisała w 2020 roku porozumienie z Pe-
runem. 

Wstęp do organizacji wydarzenia dedykowanego Cen-
tralnemu Okręgowi Przemysłowemu (COP) był niety-
powy. Przedstawiciele Peruna zwrócili się do dra hab. 
inż. Tomasz Królikowskiego, prof.  PK, prorektora ds. 
studenckich i koordynatora Centrum Druku 3D Wydziału 
Mechanicznego, o wydruk celownika do armaty prze-
ciwpancernej wz. 36. kaliber 37. Armata znajduje się 
w zasobach Muzeum Obrony Przeciwlotniczej (MOP) w 
Koszalinie. Do pełnej rekonstrukcji brakowało celownika 
(na zdjęciu obok).

Celownik oryginalny, lecz wypożyczony, został zeska-
nowany, następnie wydrukowany, uzupełniony o de-
tale, pomalowany, a nawet postarzony. – Przechodząc 
od szczegółu do ogółu uznaliśmy, że skoro armata była 
symbolem możliwości produkcyjnych COP, spróbujemy 
wspólnie przygotować konferencję poświęconą Okrę-
gowi – wyjaśnia Zbigniew Izraelski, prezes Peruna. Woj-
ciech Sokołowski, członek stowarzyszenia, a na co dzień 
pracownik PK dodaje: – Zwłaszcza, że w przyszłym roku 
będziemy świętować osiemdziesięciopięciolecie COP. 
Teraz chcieliśmy zrobić przymiarkę do przyszłorocznej, 

mamy nadzieję, że już stacjonarnej, konferencji o COP.   

Do udziału w tegorocznej edycji udało się zaprosić rów-
nież trzy muzea i dwa oddziały Archiwum Państwowe-
go. W pierwszej części konferencji wystąpiło siedmiu 
prelegentów w materiałach filmowych nagranych przez 
Studio HD Platon PK (wszystkie dostępne są na profilu 
YT Platona). Oto niektóre z poruszonych tematów: COP 
jako główne osiągnięcie gospodarcze II RP, produkty 
COP w zasobach MOP oraz w modelarstwie lotniczym  
i lądowym, druk 3D repliki celownika i broni oraz druk 3D  
w procesach rekonstrukcji sprzętu historycznego. Tej czę-
ści towarzyszył konkurs historyczny. 

– Poprzez FB udało się nam dotrzeć do znacznie większej 
grupy odbiorców – podsumowała dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK, rektor uczelni, która aktywnie włączyła 
się w przygotowania i przebieg wydarzenia. – Cieszę się, 
że nasze wspaniałe partnerstwo pozwala nam realizo-
wać nasz projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 

W drugiej części wystąpiło pięciu prelegentów, którzy 
przedstawili m.in.: postać Eugeniusza Kwiatkowskiego 
(jednego z twórców COP), jako męża stanu, muzealia 
COP w Muzeum w Stalowej Woli, produkcję rowerów  
(w tym wojskowych) w Fabryce Broni Łucznik, produkty 
COP w MOP i produkcję 40 mm armaty przeciwlotniczej 
w II RP.
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Trwa remont dawnej „Kreślarni”, która po za-
kończeniu prac budowlanych przeistoczy się  
w nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej. 
Wnętrza obiektu od wielu tygodni przecho-
dzą całkowitą metamorfozę i zaczynają na-
bierać nowych kształtów. 

» Konferencja „Z dziejów Centralnego Okręgu Przemysłowego”

REGULACJE DOTYCZĄCE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że osoby, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. 
roku życia, a chciałyby uczestniczyć w Pracowniczym Planie Kapitałowym, mogą to zrobić poprzez 
złożenie odpowiedniego wniosku – drogą kancelaryjną – do Działu Kadr i Spraw Socjalnych, pokój 
406 A kampusu przy ulicy Śniadeckich 2.
Do programu automatycznie zapisywani są pracownicy pomiędzy 18. a 55. rokiem życia. Przed 
zapisem do Pracowniczych Planów Kapitałowych, wiek pracownika sprawdzany jest na dzień 
podpisania umowy o jego prowadzenie, czyli moment przesłania pliku rejestracyjnego do TFI PZU  
S.A. (31 marca br.) Osoby, które nie mogły uczestniczyć w niedawnych spotkaniach informacyjnych, 
dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, mogą wziąć udział w tym szkoleniu do 31 marca 
br. Więcej: szkolenia-pzu-ppk.pl/sfp/pre.html#fOcU6W8GwQbzLwvlwxBv

DZIAŁ WSPÓŁPRACY ZE STUDENTAMI POLITECHNIKI 
KOSZALIŃSKIEJ POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STA-
NOWISKO INFORMATYKA (Z ORZECZONYM STOPNIEM  
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)

WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe)
• posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
• doświadczenie na podobnym stanowisku i/lub wiedza me-
rytoryczna z zakresu informatyki (obsługa stron www, znajo-
mość programów MS Office)
• rzetelność, terminowość i samodzielność 
• gotowość do rozwijania wiedzy i umiejętności 
• zaangażowanie i dobra organizacja pracy

CV należy składać do dnia 05 marca 2021 r. na adres 
mailowy: prorektor.rs@tu.koszalin.pl

USUNIĘCIE AWARII CENTRALI TELEFONICZNEJ

Jak informuje Dział Eksploatacji, pod koniec ubiegłego tygodnia usunięta została awaria centrali 
telefonicznej w kampusie przy ulicy Śniadeckich 2. Ewentualne problemy z połączeniami wychodzą-
cymi i/lub przychodzącymi można zgłaszać pod numerem telefonu: 94/34 78 550.

Koszalińskie Spotkania z Historią – „Z dziejów 
Centralnego Okręgu Przemysłowego” w wersji 
online odbyły się 26 lutego br. Całość wydarzeń 
trwała w godz. 9.30-19.00.

Od kilku lat Politechnika Koszalińska (PK) uczestniczy 
w – organizowanych przez Bałtyckie Stowarzyszenie 
Miłośników Historii Perun wspólnie z partnerami – Ko-
szalińskich Spotkaniach z Historią, czyli różnych przed-
sięwzięciach upamiętniających najważniejsze wydarze-
nia z historii Polski. W sprawie współorganizacji imprez,  
w ramach projektu „Politechnika Koszalińska – z histo-
rią” uczelnia podpisała w 2020 roku porozumienie z Pe-
runem. 

Wstęp do organizacji wydarzenia dedykowanego Cen-
tralnemu Okręgowi Przemysłowemu (COP) był niety-
powy. Przedstawiciele Peruna zwrócili się do dra hab. 
inż. Tomasz Królikowskiego, prof.  PK, prorektora ds. 
studenckich i koordynatora Centrum Druku 3D Wydziału 
Mechanicznego, o wydruk celownika do armaty prze-
ciwpancernej wz. 36. kaliber 37. Armata znajduje się 
w zasobach Muzeum Obrony Przeciwlotniczej (MOP) w 
Koszalinie. Do pełnej rekonstrukcji brakowało celownika 
(na zdjęciu obok).

Celownik oryginalny, lecz wypożyczony, został zeska-
nowany, następnie wydrukowany, uzupełniony o de-
tale, pomalowany, a nawet postarzony. – Przechodząc 
od szczegółu do ogółu uznaliśmy, że skoro armata była 
symbolem możliwości produkcyjnych COP, spróbujemy 
wspólnie przygotować konferencję poświęconą Okrę-
gowi – wyjaśnia Zbigniew Izraelski, prezes Peruna. Woj-
ciech Sokołowski, członek stowarzyszenia, a na co dzień 
pracownik PK dodaje: – Zwłaszcza, że w przyszłym roku 
będziemy świętować osiemdziesięciopięciolecie COP. 
Teraz chcieliśmy zrobić przymiarkę do przyszłorocznej, 

mamy nadzieję, że już stacjonarnej, konferencji o COP.   

Do udziału w tegorocznej edycji udało się zaprosić rów-
nież trzy muzea i dwa oddziały Archiwum Państwowe-
go. W pierwszej części konferencji wystąpiło siedmiu 
prelegentów w materiałach filmowych nagranych przez 
Studio HD Platon PK (wszystkie dostępne są na profilu 
YT Platona). Oto niektóre z poruszonych tematów: COP 
jako główne osiągnięcie gospodarcze II RP, produkty 
COP w zasobach MOP oraz w modelarstwie lotniczym  
i lądowym, druk 3D repliki celownika i broni oraz druk 3D  
w procesach rekonstrukcji sprzętu historycznego. Tej czę-
ści towarzyszył konkurs historyczny. 

– Poprzez FB udało się nam dotrzeć do znacznie większej 
grupy odbiorców – podsumowała dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK, rektor uczelni, która aktywnie włączyła 
się w przygotowania i przebieg wydarzenia. – Cieszę się, 
że nasze wspaniałe partnerstwo pozwala nam realizo-
wać nasz projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 

W drugiej części wystąpiło pięciu prelegentów, którzy 
przedstawili m.in.: postać Eugeniusza Kwiatkowskiego 
(jednego z twórców COP), jako męża stanu, muzealia 
COP w Muzeum w Stalowej Woli, produkcję rowerów  
(w tym wojskowych) w Fabryce Broni Łucznik, produkty 
COP w MOP i produkcję 40 mm armaty przeciwlotniczej 
w II RP.
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jako Władze Uczelni, w ostatnich miesiącach uczyniliśmy wszystko, żeby pro-
gram szczepień realizowany na Politechnice Koszalińskiej, objął jak najszerszą 
grupę pracowników. Łącznie, do chwili obecnej, skorzystało z tej możliwości 
blisko 70 proc. uprawnionych nauczycieli akademickich. 

Zależało nam bardzo, aby cała społeczność akademicka Uczelni, w tym pra-
cownicy administracji i pionów technicznych, mogli zaszczepić się przeciwko 
COVID-19.  

Gdy rozpoczynaliśmy wewnętrzne zapisy na szczepienia liczyliśmy, że program 
będzie dotyczył wszystkich pracowników polskich szkół wyższych. Chcieliśmy 
na taki wariant być przygotowani, a w przypadku rozpoczęcia szczepień – dys-
ponować gotowym spisem wszystkich osób, które wyraziły chęć udziału w tym 
ważnym programie.

Wciąż liczymy, że sytuacja ulegnie zmianie i możliwość szczepień obejmie 
również pracowników niebędących nauczycielami. Mamy świadomość, że 
środowisko akademickie to ogół osób zaangażowanych w proces kształcenia, 
realizację badań i funkcjonowanie Uczelni. 

Każdy z nas w równym stopniu ponosi ryzyko zakażenia wypełniając swoje 
obowiązki zawodowe. Każdy z nas powinien otrzymać taką samą ochronę 
przed COVID-19. Liczymy, że wkrótce będzie to możliwe. I będziemy na to przy-
gotowani.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

PREZYDENCKA NOMINACJA PROFESORSKA 

Prof. dr hab. inż. Robert Sidełko (na zdjęciu po prawej), dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, 25 lutego br., 
odebrał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. 
Decyzję o nadaniu tytułu profesorskiego naukowcowi prezydent RP 
podjął 10 marca 2020 roku. 

Z powodu ograniczeń sanitarnych uroczystość wręczenia nomina-
cji mogła odbyć się dopiero teraz. Prof. Robert Sidełko znalazł się 
w gronie 33 naukowców, którzy odebrali akty nominacyjne z rąk 
prezydenta Andrzeja Dudy. – Nominacja jest dla mnie zwieńczeniem wieloletniej pracy naukowej – mówił prof. 
Robert Sidełko. – Nie chodzi wyłącznie o znaczenie samego tytułu, lecz poczucie, że zasłużyłem na to swoim do-
robkiem. A dla mnie dorobek to wdrożenia i publikacje. 

Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 13 / 63 / marzec / 2021

0104

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 13 / 63 / 2021

Senat Politechniki Koszalińskiej przyjął 24 lutego 
br. uchwały w sprawie ustalenia programu studiów 
i zasad rekrutacji na nowy kierunek: Politologia 
2.0. Kierunek ma znaleźć się w ofercie kształcenia 
uczelni w roku akademickim 2021/2022.

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK - prorektor ds. 
kształcenia oraz kierownik Katedry Studiów Europejskich 
Wydziału Humanistycznego podkreśla, że pomysł uru-
chomienia kierunku Politologia 2.0 wychodzi naprzeciw 
zarówno potrzebom przedsiębiorców i instytucji współ-
pracujących z uczelnią, jak i maturzystów – przyszłych 
studentów.

Zespół pracujący nad nowym programem przeprowa-
dził badania ankietowe wśród pracodawców z regionu 
i uczniów szkół średnich Koszalina. Wyniki potwierdziły 
potrzebę uruchomienia kierunku, który pozwoliłby ab-

solwentom połączyć wiedzę i kompetencje społeczne  
z umiejętnościami cyfrowymi.

W ofercie dla studentów przygotowane są dwie specjal-
ności: cyberpolityka i e-administracja oraz management 
polityczny 2.0. Absolwenci zyskają kompetencje cyfrowe 
i szeroką wiedzę pozwalającą na działanie w społeczno-
-politycznych aspektach cyberprzestrzeni.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Wydziału Humani-
stycznego, ale także współpracujący z nim praktycy. 
Studia będą mieć profil praktyczny. Nauka potrwa sześć 
semestrów w trybie stacjonarnym, a absolwenci uzyskają 
tytuł licencjata. Uruchomienie studiów uzależnione jest 
teraz od zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie, znajdzie się w ofercie eduka-
cyjnej Politechniki Koszalińskiej już w roku akademickim 
2021/2022.

» Politologia 2.0 – nowy kierunek studiów licencjackich na WH



Rektor Politechniki Koszalińskiej (PK) dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK wzięła udział w 3. Pol-
skim Forum Akademicko-Gospodarczym (PFAG), 
które w formule online odbyło się 26 lutego br. 

Tematem spotkania, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele uczelni, biznesu, branży bankowej, były zmiany  
w relacjach uczelni z otoczeniem. Wymianę opinii i po-
glądów moderował prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, 
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej i wiceprezes 
PFAG.

Prof. Danuta Zawadzka mówiła o znaczeniu lokalizacji 
uczelni dla oferty kształcenia i poziomu współpracy  
z otoczeniem, w tym z biznesem. Rektor wspomniała, 
że PK przystąpiła do programu współpracy z biznesem, 
powołując m.in. rady programowe, funkcjonujące przy 
wydziałach i Filii w Szczecinku. 

W radach tych zasiadają przedsiębiorcy, którzy mają 
wpływ na kształcenie studentów zgodne z potrzebami 
rynku pracy, a nawet konkretnych branż przemysłu. 

Rektor przyznała, że współpraca z biznesem układa się 

efektywniej, odkąd przedsiębiorcy dostrzegli uczelnię, 
jako kuźnię kadr, czyli specjalistów, którzy mają za sobą 
staże, praktyki, pierwsze doświadczenie zawodowe, 
udział w inicjatywach dydaktycznych. 

Jednocześnie prof. Danuta Zawadzka zwróciła uwagę, że 
struktury uczelni powinny zostać dostosowane do moż-
liwości szerszej współpracy z firmami i skuteczniejszej 
prezentacji oferty dla przedsiębiorców. 

Jak podaje portal ekonomiczny alebank.pl, rektor Poli-
techniki Koszalińskiej postulowała powstanie dla uczelni 
regionalnych systemu finansowania projektów o istot-
nym znaczeniu dla rozwoju tych regionów.
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» Rozwój regionów powinien przebiegać systemowo

POSTULATY POLSKIEGO FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZEGO

• wzmocnienie działań komercjalizacyjnych w postaci centrów transferu technologii uczelnianych;
• kwestia wyceny aportu, do którego prawo mają pomysłodawcy i instytucje, które pracowały ra-
zem nad wytworzeniem prototypów i zbyt wysokie opodatkowanie zniechęca do zakładania spół-
ek spin-off środowiska naukowego;
• dbanie o własność intelektualną – zanim naukowiec opublikuje wyniki na konferencji, to, jeśli 
ma to wartość ekonomiczną, należy ją zabezpieczyć;
• w przyszłej perspektywie unijnej powinno być więcej instrumentów blendingowych, zwrotnych, 
które są angażowane w obszar innowacji;
• profesjonalizacja i obiektywizacja sposobów, wg, jakich oceniane są proponowane przez przed-
siębiorców i naukowców projekty;
• ważne jest, żeby podaż polskich projektów w ramach centralnie zarządzanych programów euro-
pejskich była większa.

Łazik Perseverance (Wytrwałość) wraz z heli-
kopterem Ingenuity (Pomysłowość) wylądował 
niedawno – po kilkumiesięcznej podróży – na 
Marsie. Niewykluczone, że to było pretekstem do 
stworzenia, a właściwie odtworzenia, w Centrum 
Druku 3D Wydziału Mechanicznego fragmentów 
Czerwonej Planety. 

– Wydruki powstały na bazie dokładnych modeli po-
wierzchni Marsa udostępnionych przez NASA – wyja-
śnia dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor 
ds. studenckich i szef laboratorium, w którym powstają 
prace w technice przyrostowej. – Pierwszy raz mamy do 
czynienia z rzeczywistym odtworzeniem badanej plane-
ty. 

Wydruki znajdują się w gablocie wystawy prac Centrum 
Druku 3D, która zlokalizowana jest w holu kampusu 
uczelni przy ulicy Śniadeckich. Tam również można zo-
baczyć – stojącego na postumencie – Dawida Mechatro-
nicznego, wspólne popiersie stworzone przez studentów 
i Centrum Druku 3D, w założeniu łączące sztukę z tech-
nologią. 

» Zobacz, jak z bliska wygląda powierzchnia planety Mars

KONKURSY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL) 
Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała 
terminy konkursów w programie ramowym UE, Horyzont Europa (2021-2027): ERC Starting Grants 2021 – do  
8 kwietnia br., ERC Consolidator Grants 2021 – do 11 marca br., ERC Advanced Grants 2021 – do 31 sierpnia br. 
Granty ERC finansują realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wie-
dzy, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. 
Więcej: https://cloud.tu.koszalin.pl/index.php/s/rmZ5Z6B44xT9Asw

ZMIANA W KOMUNIKACIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej informuje o zmianie treści komunikatu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki – z 18 lutego 2021 roku – w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowa-
nych materiałów z konferencji międzynarodowych. Więcej informacji na stronie gov.pl w zakładce 
Edukacja i nauka.

Rektor Politechniki Koszalińskiej (PK) dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK wzięła udział w 3. Pol-
skim Forum Akademicko-Gospodarczym (PFAG), 
które w formule online odbyło się 26 lutego br. 

Tematem spotkania, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele uczelni, biznesu, branży bankowej, były zmiany  
w relacjach uczelni z otoczeniem. Wymianę opinii i po-
glądów moderował prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, 
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej i wiceprezes 
PFAG.

Prof. Danuta Zawadzka mówiła o znaczeniu lokalizacji 
uczelni dla oferty kształcenia i poziomu współpracy  
z otoczeniem, w tym z biznesem. Rektor wspomniała, 
że PK przystąpiła do programu współpracy z biznesem, 
powołując m.in. rady programowe, funkcjonujące przy 
wydziałach i Filii w Szczecinku. 

W radach tych zasiadają przedsiębiorcy, którzy mają 
wpływ na kształcenie studentów zgodne z potrzebami 
rynku pracy, a nawet konkretnych branż przemysłu. 

Rektor przyznała, że współpraca z biznesem układa się 

efektywniej, odkąd przedsiębiorcy dostrzegli uczelnię, 
jako kuźnię kadr, czyli specjalistów, którzy mają za sobą 
staże, praktyki, pierwsze doświadczenie zawodowe, 
udział w inicjatywach dydaktycznych. 

Jednocześnie prof. Danuta Zawadzka zwróciła uwagę, że 
struktury uczelni powinny zostać dostosowane do moż-
liwości szerszej współpracy z firmami i skuteczniejszej 
prezentacji oferty dla przedsiębiorców. 

Jak podaje portal ekonomiczny alebank.pl, rektor Poli-
techniki Koszalińskiej postulowała powstanie dla uczelni 
regionalnych systemu finansowania projektów o istot-
nym znaczeniu dla rozwoju tych regionów.
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» Rozwój regionów powinien przebiegać systemowo

POSTULATY POLSKIEGO FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZEGO

• wzmocnienie działań komercjalizacyjnych w postaci centrów transferu technologii uczelnianych;
• kwestia wyceny aportu, do którego prawo mają pomysłodawcy i instytucje, które pracowały ra-
zem nad wytworzeniem prototypów i zbyt wysokie opodatkowanie zniechęca do zakładania spół-
ek spin-off środowiska naukowego;
• dbanie o własność intelektualną – zanim naukowiec opublikuje wyniki na konferencji, to, jeśli 
ma to wartość ekonomiczną, należy ją zabezpieczyć;
• w przyszłej perspektywie unijnej powinno być więcej instrumentów blendingowych, zwrotnych, 
które są angażowane w obszar innowacji;
• profesjonalizacja i obiektywizacja sposobów, wg, jakich oceniane są proponowane przez przed-
siębiorców i naukowców projekty;
• ważne jest, żeby podaż polskich projektów w ramach centralnie zarządzanych programów euro-
pejskich była większa.

Łazik Perseverance (Wytrwałość) wraz z heli-
kopterem Ingenuity (Pomysłowość) wylądował 
niedawno – po kilkumiesięcznej podróży – na 
Marsie. Niewykluczone, że to było pretekstem do 
stworzenia, a właściwie odtworzenia, w Centrum 
Druku 3D Wydziału Mechanicznego fragmentów 
Czerwonej Planety. 

– Wydruki powstały na bazie dokładnych modeli po-
wierzchni Marsa udostępnionych przez NASA – wyja-
śnia dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor 
ds. studenckich i szef laboratorium, w którym powstają 
prace w technice przyrostowej. – Pierwszy raz mamy do 
czynienia z rzeczywistym odtworzeniem badanej plane-
ty. 

Wydruki znajdują się w gablocie wystawy prac Centrum 
Druku 3D, która zlokalizowana jest w holu kampusu 
uczelni przy ulicy Śniadeckich. Tam również można zo-
baczyć – stojącego na postumencie – Dawida Mechatro-
nicznego, wspólne popiersie stworzone przez studentów 
i Centrum Druku 3D, w założeniu łączące sztukę z tech-
nologią. 

» Zobacz, jak z bliska wygląda powierzchnia planety Mars

KONKURSY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL) 
Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała 
terminy konkursów w programie ramowym UE, Horyzont Europa (2021-2027): ERC Starting Grants 2021 – do  
8 kwietnia br., ERC Consolidator Grants 2021 – do 11 marca br., ERC Advanced Grants 2021 – do 31 sierpnia br. 
Granty ERC finansują realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wie-
dzy, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. 
Więcej: https://cloud.tu.koszalin.pl/index.php/s/rmZ5Z6B44xT9Asw

ZMIANA W KOMUNIKACIE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej informuje o zmianie treści komunikatu Ministerstwa 
Edukacji i Nauki – z 18 lutego 2021 roku – w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowa-
nych materiałów z konferencji międzynarodowych. Więcej informacji na stronie gov.pl w zakładce 
Edukacja i nauka.
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jako Władze Uczelni, w ostatnich miesiącach uczyniliśmy wszystko, żeby pro-
gram szczepień realizowany na Politechnice Koszalińskiej, objął jak najszerszą 
grupę pracowników. Łącznie, do chwili obecnej, skorzystało z tej możliwości 
blisko 70 proc. uprawnionych nauczycieli akademickich. 

Zależało nam bardzo, aby cała społeczność akademicka Uczelni, w tym pra-
cownicy administracji i pionów technicznych, mogli zaszczepić się przeciwko 
COVID-19.  

Gdy rozpoczynaliśmy wewnętrzne zapisy na szczepienia liczyliśmy, że program 
będzie dotyczył wszystkich pracowników polskich szkół wyższych. Chcieliśmy 
na taki wariant być przygotowani, a w przypadku rozpoczęcia szczepień – dys-
ponować gotowym spisem wszystkich osób, które wyraziły chęć udziału w tym 
ważnym programie.

Wciąż liczymy, że sytuacja ulegnie zmianie i możliwość szczepień obejmie 
również pracowników niebędących nauczycielami. Mamy świadomość, że 
środowisko akademickie to ogół osób zaangażowanych w proces kształcenia, 
realizację badań i funkcjonowanie Uczelni. 

Każdy z nas w równym stopniu ponosi ryzyko zakażenia wypełniając swoje 
obowiązki zawodowe. Każdy z nas powinien otrzymać taką samą ochronę 
przed COVID-19. Liczymy, że wkrótce będzie to możliwe. I będziemy na to przy-
gotowani.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej



Inżynier jest twórcą
Twórczość inżynierska zaś jest motorem rozwoju 
cywilizacyjnego. W okresie życia jednego pokole-
nia, w ciągu 50 lat, dokonały się niezwykłe prze-
miany. Celem postępu technicznego i społecznego 
jest usprawnianie działalności ludzi. Praca się hu-
manizuje. Ludzie są uwalniani od zadań prostych 
i uciążliwych.

Powstały nowe materiały, nowe narzędzia, nowe tech-
nologie, nowe produkty, których wcześniej nie było.  
W naszym otoczeniu pojawiły się takie rozwiązania, 
które zmieniły możliwości ludzi. Prace fizyczne stają się 
domeną robotów, choć wiele nowych rozwiązań jest wy-
nikiem zastosowań sztucznej inteligencji.  

Eksplozyjne zmiany rozciągają się, poczynając od no-
wych metod komunikacji, Internetu, telefonii komórko-
wej, języków programowania, komputerów osobistych, 
smartfonów, aż do autonomicznych samochodów, 
inteligentnych urządzeń w otoczeniu człowieka, po zro-
botyzowane linie produkcyjne i roboty humanoidalne,  
a w końcu również systemy eksploracji kosmosu.

W krótkim okresie dokonały się trzy rewolucje przemy-
słowe i obecnie trwa czwarta. Po okresie mechanizacji, 
automatyzacji i robotyzacji przemysłu, następuje faza 
cybernetyzacji. Nazywamy to umownie „Przemysł 4.0”. 
Czwarta rewolucja przemysłowa to integracja umiejęt-
ności ludzi i systemów technicznych. Globalna digitali-
zacja procesów i obiektów. Kompleksowa optymalizacja 
wszelkich działań.

Przemysł najbliższej przyszłości składać się będzie z ro-
botów i inżynierów wspomaganych przez specjalistów  
z zakresu inżynierii biznesu. Fabryki coraz bardziej przy-
pominają laboratoria i będzie to w jeszcze większym 
stopniu widoczne. Już obecnie możemy śledzić pracę 
takich wytwórni samochodów, w których wszystkie 
czynności montażowe wykonują roboty, a inżynierowie 

programują i nadzorują ich pracę.

Gdy spoglądamy na nowoczesny produkt, to przede 
wszystkim podziwiamy pracę projektantów. Ale to jest 
tylko część twórczości inżynierskiej. Dopiero, gdy do-
strzegamy poszczególne elementy, zaczynamy się za-
stanawiać jak je wykonano. Do produkcji samochodów 
określonego modelu wykorzystywanych jest kilka tysię-
cy urządzeń, z których większość jest bardziej skompli-
kowana od tego samochodu. To dzieło inżynierów kon-
struktorów i technologów. Podobnie można powiedzieć 
o produkcji innych rzeczy. 

Od poziomu twórczości inżynierskiej zależy poziom ży-
cia całych społeczeństw. Kraje produkujące produkty,  
w których jest zawarty wysoki poziom rozwiązań, sta-
ją się bogatsze. Gospodarka oparta na wiedzy jest już 
oczywistym kierunkiem rozwoju. Materializuje się to  
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» Przesłanie na Światowy Dzień Inżyniera w realizacji koncepcji „Przemysł 4.0”. Kształcenie kre-
atywnych, innowacyjnych inżynierów, to strategia za-
pewniania całemu społeczeństwu pomyślnego rozwoju 
i dobrej pozycji w świecie powszechnej rywalizacji i glo-
balnego wyścigu rosnących potencjałów. 

Politechnika Koszalińska jest uczestnikiem tej strategii. 
Dlatego nasze prace badawcze i działalność dydaktyczną 
ukierunkowaliśmy na te wyzwania przyszłości. Pamiętać 

trzeba, że absolwent, przyszły inżynier, będzie aktywny 
około 40 lat. Z tego wynika nasza misja, której celem są 
trwałe sukcesy i podstawy rozwoju absolwentów Poli-
techniki Koszalińskiej.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Rektor Uczelni w latach (1993-1999)

Kim współcześnie jest inżynier? 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki 
Koszalińskiej w latach 2012-2020: 

– Inżynierowie zmieniają świat. Obecnie może szybciej 
i intensywniej niż wcześniej. Myślami wybiegają wiele 
lat do przodu, twórczo patrzą w przyszłość. Nie ma dla 
nich ograniczeń. Kreują przyszłość! Inżynierowie trochę 
nawet są artystami, a na pewno ludźmi szeroko myślą-
cymi, otwartymi na świat. Tworzą rzeczy, których nie 
ma, odpowiadają na potrzeby ludzi i różnych procesów, 
ale jednocześnie umiejętnie wykorzystują dotychczaso-
we zdobycze techniki. Muszą myśleć wieloma kategoria-
mi, posługiwać się myślą techniczną, humanistyczną, 
ekonomiczną, a czasami artystyczną. Bez inżynierów 
nie byłoby rozwoju cywilizacji.

TO ŚWIĘTO 23 MILIONÓW INŻYNIERÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO) zaproponowała 4 marca na obchody Świato-
wego Dnia Inżyniera w nawiązaniu do dnia założenia organizacji w 1968 roku. Ta propozycja spo-
tkała się z poparciem środowiska inżynierskiego podczas Światowego Kongresu Inżynierów, który 
w listopadzie 2019 roku zgromadził w Melbourne około cztery tysiące uczestników. Polska delegacja 
liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych. Inicjatywę WFEO poparła Na-
czelna Organizacja Techniczna. 
Platforma wydarzeń związanych z obchodami: http://www.worldengineeringday.net
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jest usprawnianie działalności ludzi. Praca się hu-
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Platforma wydarzeń związanych z obchodami: http://www.worldengineeringday.net



Wnętrza budynku głównego kampusu przy ulicy 
Kwiatkowskiego wkrótce zmienią swoje oblicze. 
W internetowym głosowaniu wybrany został 
projekt Strefy Studenta „Swing, Swing Baby” au-
torstwa Ewy Sońty, studentki pierwszego roku 
Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej.

Projekt ten zakłada stworzenie przestrzeni na bazie okrę-
gu w stonowanych kolorach, które mają również nawią-
zywać do pandy, czyli studenckiej maskotki Politechniki 
Koszalińskiej, obecnej na wydarzeniach środowiska stu-
denckiego. 

Głównym elementem wyposażenia Strefy Studenta 
będzie wolnostojąca konstrukcja z podwieszanymi sie-
dzeniami pełniącymi rolę huśtawek. Mebel ten nie tylko 

pełni funkcję akustyczną, ale przede wszystkim wpływa 
na integralność i wyciszenie emocji. Ponadto ma być do-
skonałym miejscem spotkań i relaksu.

„<Strefa studenta> dla kampusu przy ulicy Kwiatkow-
skiego” – tak brzmiał temat zadania realizowanego 
w semestrze zimowym na Wydziale Architektury i Wzor-
nictwa Politechniki Koszalińskiej. Uczestnikami projektu 
byli studenci pierwszego roku studiów magisterskich na 
kierunku Architektura Wnętrz. 

Koncepcje powstawały pod kierunkiem dr hab. Katarzyny 
Radeckiej, prof. PK i dziekana wydziału oraz mgr Jolanty 
Kwarciak-Osiak. Przed przystąpieniem do projektowania 
dokonano inwentaryzacji wyznaczonego miejsca, zorga-
nizowano ankietę, odbyło się kilka spotkań z przedsta-
wicielami społeczności akademickiej, której strefa jest 
dedykowana.
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» Będą zmiany w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego 

KONSULTACJE NA TEMAT FUNDUSZY DLA GOSPODARKI 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję otwierającą konsultacje spo-
łeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Spotkanie odbędzie 
się 10 marca br. na stronie: poir.gov.pl. Konsultacje potrwają do 14 kwietnia br., projekt dokumentu 
będzie dostępny od 10 marca br. na stronie: poir.gov.pl/2021-2027

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STUDENTÓW 
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

W WW

POMOC NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Zaledwie rok ma jedno z najmłodszych międzyna-
rodowych świąt branżowych, czyli – przypadający 
na 4-go marca – Światowy Dzień Inżyniera. Z po-
wodu obostrzeń sanitarnych, obchodzimy je na 
Politechnice Koszalińskiej w formule online. Jego 
program znajduje się na 4 stronie tego wydania.

Dzień Inżyniera ustanowiła Światowa Federacja Or-
ganizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of 
Engineering Organizations), która chciała w ten sposób 
podkreślić rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla 
społeczeństwa. Święto obchodzone jest pod hasłem „In-
żynieria dla zrównoważonego rozwoju”. 

Politechnika Koszalińska ma trzy wydziały kształcące 
inżynierów – Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Elektroniki i In-
formatyki oraz Filię w Szczecinku. Dwa pierwsze w 2018 r. 
obchodziły 50-lecie powołania, trzeci w 2019 r. świętował 
swoje 30-lecie. Filia powstała dokładnie pięć lat temu.

– 

– Politechnika Koszalińska powstała jako uczelnia za-
silająca koszaliński i regionalny rynek inżynierami kilku 
najważniejszych wówczas dziedzin – przypomina dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK i rektor Politechniki Koszaliń-
skiej. – Świadczyła o tym nie tylko nazwa: Wyższa Szkoła 
Inżynierska, lecz także profile pierwszych kierunków 
kształcenia. Ponad pięćdziesiąt lat później włączamy się 
w obchody Światowego Dnia Inżyniera z pełnym prze-
konaniem, że inżynier to człowiek o twórczym umyśle,  
z ogromnym potencjałem na rynku pracy. Studia kształ-
cące wiedzę i umiejętności inżynierskie – to doskonały 
wybór ścieżki budowania kompetencji zawodowych dla 
naszych studentów i kandydatów na studia. 
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KONFERENCJA NA TEMAT KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych objęła patronatem konferencję zorganizowa-
ną z okazji Światowego Dnia Inżyniera przez Politechnikę Śląską wspólnie z Naczelną Organizacją 
Techniczną. Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, zaprasza wszystkie osoby zaintere-
sowane do udziału w konferencji, której tematyka zogniskowana będzie na kształceniu inżynier-
skim. 

Konferencja odbędzie się online 4 marca, w godz. 12-14, za pośrednictwem platformy Zoom:  
zoom.us/j/95877025918?pwd=KzVsaGd1NEtZTzYyYUtUdUs1UWFLdz09
Dane do logowania – meeting ID: 958 7702 5918, kod: 475428

» Światowy Dzień Inżyniera na Politechnice Koszalińskiej



Prof. Tadeusz Huciński był pracownikiem nauko-
wym Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacynych 
Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszaliń-
skiej. 

Profesor był wybitnym teoretykiem i trenerem koszy-
kówki. Trenował reprezentację kobiet w koszykówce, 
którą prowadził w czasie Mistrzostw Europy w 1991  
i 1993 roku oraz Mistrzostw Świata w 1994. W 1996 roku 
zdobył, z żeńską drużyną Warty Gdynia, Mistrzostwo 
Polski. 

Pochodził z Bytomia. W młodości reprezentował barwy 
Startu Bytom, AZS Gliwice i AZS Katowice. Po ukończe-
niu studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego  
w Katowicach został trenerem. Pracę w roli szkoleniowca 
rozpoczął w 1975 r. W latach 1994-2008 był członkiem 
władz Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów, a w la-
tach 2000-2004 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego 
Związku Koszykówki. 

W latach 2008-2010 był rektorem Akademii Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Z Politechniką Kosza-
lińską związany był od 2013 roku. Miał 72 lata. 
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ELEKTRONICZNA PROCEDURA 
ZGŁASZANIA PRAC DO OBRONY

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, 
prorektor ds. studenckich, informuje, że 
pod linkiem: usos.edu.pl/varia/multime-
dia/20210222/APD.mp4, znajduje się film  
z webinarium „Archiwum Prac Dyplomo-
wych – w pełni elektroniczna procedura od 
zgłoszenia tematu do zdalnej obrony”, które 
odbyło się 22 lutego br. 

– Chcielibyśmy wdrożyć ten moduł jak naj-
szybciej – wyjaśnia prof. Tomasz Królikowski. 
–  Film będzie pomocny jako instrukcja pracy 
dla promotorów, biur dziekanów oraz komi-
sji przyjmujących tematy prac dyplomowych.

ZMARŁ DR HAB. TADEUSZ  
HUCIŃSKI, PROF. PK

BIBLIOTEKA GŁÓWNA: DOSTĘP DO DWÓCH 
NOWYCH BAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej 
(BGPK) informuje o uruchomieniu dostępu te-
stowego do bazy Central & Eastern European 
Academic Source (CEEAS) oraz rozpoczęciu testu 
baz: ProQuest Social Science i ProQuest Environ-
mental Science.

CEEAS zawiera teksty czasopism naukowych publi-
kowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
Zasoby naukowe obejmują dziedziny: ekonomię, histo-
rię, humanistykę, prawo, STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). Baza zawiera blisko 2.000 
tytułów, z czego ponad 360 to czasopisma w języku pol-
skim. – W przypadku korzystania z bazy zdalnie, prosi-
my o informację mailową w celu przesłania danych do 
logowania – wyjaśnia Aneta Wall z BGPK.
Dostęp: search.ebscohost.com 

Social Science dotyczy różnych dyscyplin nauk społecz-
nych. Environmental Science to 1.600 aktywnych tytu-
łów, w tym ponad 1.000 publikacji w wydawnictwach: 
Nature Publishing Group, Elsevier, BioMed Central, Cam-
bridge University Press, Springer Science & Business. 
Dostęp: search.proquest.com/?accountid=131891

DWIE ROZMOWY O POLITECHNICE 
KOSZALIŃSKIEJ

W serwisie internetowym wydawnictwa „Ka-
pitał Polski” ukazały się materiały dotyczące 
Politechniki Koszalińskiej. 

Pierwszy to rozmowa z dr hab. Danutą Za-
wadzką, prof. PK i rektorem uczelni na temat 
m.in. funkcjonowania PK w pandemii oraz za-
angażowaniu jej pracowników w przeciwdzia-
łanie zagrożeniu i skutkom epidemicznym. 
Drugi to obszerny artykuł o tym, w jaki sposób 
wspieramy młodych ludzi. Wydanie online: ka-
pitalpolski.pl/wp-content/uploads/2021/03.

Rozmowa z prof. Danutą Zawadzką ukazała 
się również w najnowszym wydaniu „Głosu 
Miasta”. Pani rektor mówi w niej m.in. o no-
wych kierunkach kształcenia, które znajdą 
się w ofercie kształcenia uczelni od nowego 
roku akademickiego, o obostrzeniach i za-
jęciach zdalnych, które wymusiła pandemia 
i o tegorocznej edycji konkursu Bieg po indeks. 
Tekst można przeczytać również na profilu FB 
uczelni.

Prof. Tadeusz Huciński był pracownikiem nauko-
wym Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacynych 
Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszaliń-
skiej. 

Profesor był wybitnym teoretykiem i trenerem koszy-
kówki. Trenował reprezentację kobiet w koszykówce, 
którą prowadził w czasie Mistrzostw Europy w 1991  
i 1993 roku oraz Mistrzostw Świata w 1994. W 1996 roku 
zdobył, z żeńską drużyną Warty Gdynia, Mistrzostwo 
Polski. 

Pochodził z Bytomia. W młodości reprezentował barwy 
Startu Bytom, AZS Gliwice i AZS Katowice. Po ukończe-
niu studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego  
w Katowicach został trenerem. Pracę w roli szkoleniowca 
rozpoczął w 1975 r. W latach 1994-2008 był członkiem 
władz Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów, a w la-
tach 2000-2004 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego 
Związku Koszykówki. 

W latach 2008-2010 był rektorem Akademii Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Z Politechniką Kosza-
lińską związany był od 2013 roku. Miał 72 lata. 
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ELEKTRONICZNA PROCEDURA 
ZGŁASZANIA PRAC DO OBRONY

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, 
prorektor ds. studenckich, informuje, że 
pod linkiem: usos.edu.pl/varia/multime-
dia/20210222/APD.mp4, znajduje się film  
z webinarium „Archiwum Prac Dyplomo-
wych – w pełni elektroniczna procedura od 
zgłoszenia tematu do zdalnej obrony”, które 
odbyło się 22 lutego br. 

– Chcielibyśmy wdrożyć ten moduł jak naj-
szybciej – wyjaśnia prof. Tomasz Królikowski. 
–  Film będzie pomocny jako instrukcja pracy 
dla promotorów, biur dziekanów oraz komi-
sji przyjmujących tematy prac dyplomowych.

ZMARŁ DR HAB. TADEUSZ  
HUCIŃSKI, PROF. PK

BIBLIOTEKA GŁÓWNA: DOSTĘP DO DWÓCH 
NOWYCH BAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej 
(BGPK) informuje o uruchomieniu dostępu te-
stowego do bazy Central & Eastern European 
Academic Source (CEEAS) oraz rozpoczęciu testu 
baz: ProQuest Social Science i ProQuest Environ-
mental Science.

CEEAS zawiera teksty czasopism naukowych publi-
kowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
Zasoby naukowe obejmują dziedziny: ekonomię, histo-
rię, humanistykę, prawo, STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). Baza zawiera blisko 2.000 
tytułów, z czego ponad 360 to czasopisma w języku pol-
skim. – W przypadku korzystania z bazy zdalnie, prosi-
my o informację mailową w celu przesłania danych do 
logowania – wyjaśnia Aneta Wall z BGPK.
Dostęp: search.ebscohost.com 

Social Science dotyczy różnych dyscyplin nauk społecz-
nych. Environmental Science to 1.600 aktywnych tytu-
łów, w tym ponad 1.000 publikacji w wydawnictwach: 
Nature Publishing Group, Elsevier, BioMed Central, Cam-
bridge University Press, Springer Science & Business. 
Dostęp: search.proquest.com/?accountid=131891

DWIE ROZMOWY O POLITECHNICE 
KOSZALIŃSKIEJ

W serwisie internetowym wydawnictwa „Ka-
pitał Polski” ukazały się materiały dotyczące 
Politechniki Koszalińskiej. 

Pierwszy to rozmowa z dr hab. Danutą Za-
wadzką, prof. PK i rektorem uczelni na temat 
m.in. funkcjonowania PK w pandemii oraz za-
angażowaniu jej pracowników w przeciwdzia-
łanie zagrożeniu i skutkom epidemicznym. 
Drugi to obszerny artykuł o tym, w jaki sposób 
wspieramy młodych ludzi. Wydanie online: ka-
pitalpolski.pl/wp-content/uploads/2021/03.

Rozmowa z prof. Danutą Zawadzką ukazała 
się również w najnowszym wydaniu „Głosu 
Miasta”. Pani rektor mówi w niej m.in. o no-
wych kierunkach kształcenia, które znajdą 
się w ofercie kształcenia uczelni od nowego 
roku akademickiego, o obostrzeniach i za-
jęciach zdalnych, które wymusiła pandemia 
i o tegorocznej edycji konkursu Bieg po indeks. 
Tekst można przeczytać również na profilu FB 
uczelni.



„To była wzorowa współpraca” – tak o organizacji 
mieszkań chronionych na terenie osiedla akade-
mickiego Politechniki Koszalińskiej mówią realiza-
torzy programu wspierającego osoby po kryzysach 
psychicznych. Pobyt w mieszkaniach chronionych 
stał się dla tych osób lekcją samodzielnego życia.

Przygotowanie mieszkań to część kompleksowego pro-
jektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, 
którego głównym realizatorem było Środkowopomorskie 
Centrum Zdrowia Psychicznego Medison. Projekt finanso-
wała Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Przedsięwzięcie składało się z kilku zadań: 
organizacji pomocy medycznej i profilaktycznej, pro-
wadzenia warsztatów wyjazdowych i szkoleń. Osoby po 
kryzysach psychicznych mogły też korzystać ze wsparcia 
klubu samopomocy.

Mieszkania chronione są sposobem na większą integra-
cję. Organizacją mieszkań zajęło się Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań”  
z Koszalina, które ogłosiło konkurs. Mogły do niego przy-
stąpić instytucje dysponujące lokalami o odpowiednim 
standardzie.

Najkorzystniejsze warunki zaoferowała Politechnika 
Koszalińska. W sierpniu 2018 roku w domu studenckim 
nr 4 przy ulicy Rejtana w Koszalinie udostępniono dwa 
segmenty mieszkalne z aneksem kuchennym i łazienką. 

Podczas trzech 10-miesięcznych turnusów samodzielne-
go życia z powodzeniem uczyło się tu w sumie 11 osób 
dorosłych. 

Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK podkreśla, że praca na rzecz lokalnej 
społeczności wpisuje się w misję uczelni. – Szczególnie 
bliska jest nam sytuacja osób z niepełnosprawnościami 
– mówi. – Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć  
w tym projekcie.

Niezależnie od tego projektu Politechnika Koszalińska 
realizuje inny – „Uczelnia dostępna”, który jest wszech-
stronnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością  
– studentów, pracowników. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2698
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» Wsparliśmy osoby, które przeszły kryzys psychiczny

czytaj koszaliński grafik kultury

Wnętrza budynku głównego kampusu przy ulicy 
Kwiatkowskiego wkrótce zmienią swoje oblicze. 
W internetowym głosowaniu wybrany został 
projekt Strefy Studenta „Swing, Swing Baby” au-
torstwa Ewy Sońty, studentki pierwszego roku 
Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej.

Projekt ten zakłada stworzenie przestrzeni na bazie okrę-
gu w stonowanych kolorach, które mają również nawią-
zywać do pandy, czyli studenckiej maskotki Politechniki 
Koszalińskiej, obecnej na wydarzeniach środowiska stu-
denckiego. 

Głównym elementem wyposażenia Strefy Studenta 
będzie wolnostojąca konstrukcja z podwieszanymi sie-
dzeniami pełniącymi rolę huśtawek. Mebel ten nie tylko 

pełni funkcję akustyczną, ale przede wszystkim wpływa 
na integralność i wyciszenie emocji. Ponadto ma być do-
skonałym miejscem spotkań i relaksu.

„<Strefa studenta> dla kampusu przy ulicy Kwiatkow-
skiego” – tak brzmiał temat zadania realizowanego 
w semestrze zimowym na Wydziale Architektury i Wzor-
nictwa Politechniki Koszalińskiej. Uczestnikami projektu 
byli studenci pierwszego roku studiów magisterskich na 
kierunku Architektura Wnętrz. 

Koncepcje powstawały pod kierunkiem dr hab. Katarzyny 
Radeckiej, prof. PK i dziekana wydziału oraz mgr Jolanty 
Kwarciak-Osiak. Przed przystąpieniem do projektowania 
dokonano inwentaryzacji wyznaczonego miejsca, zorga-
nizowano ankietę, odbyło się kilka spotkań z przedsta-
wicielami społeczności akademickiej, której strefa jest 
dedykowana.
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» Będą zmiany w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego 

KONSULTACJE NA TEMAT FUNDUSZY DLA GOSPODARKI 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję otwierającą konsultacje spo-
łeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Spotkanie odbędzie 
się 10 marca br. na stronie: poir.gov.pl. Konsultacje potrwają do 14 kwietnia br., projekt dokumentu 
będzie dostępny od 10 marca br. na stronie: poir.gov.pl/2021-2027

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA STUDENTÓW 
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

W WW

POMOC NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ
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„Z DZIEJÓW CENTRALNEGO OKRĘGU  
PRZEMYSŁOWEGO” – NAGRODY DLA LAU-
REATÓW KONKURSU HISTORYCZNEGO
 
Niedawnym Koszalińskim Spotkaniom z Historią 
– „Z dziejów Centralnego Ośrodka Przemysło-
wego”, które – w ramach projektu „Politechnika 
Koszalińska z historią” – uczelnia zorganizowała 
wspólnie z partnerami, w tym inicjatorem pro-
jektu: Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników 
Historii Perun, towarzyszył konkurs historyczny 
online. Wzięli w nim udział pasjonaci historii  
z wielu miejscowości w kraju. 

Właśnie zakończyła się akcja wysyłki nagród i upo-
minków, które otrzymało w sumie osiem osób – troje 
laureatów pierwszych miejsc i pięć osób wyróżnionych. 
Nagrody książkowe i bony zakupowe ufundowało  
Archiwum Państwowe w Koszalinie. Modele redukcyjne 
ufundowane zostały przez IGB Models i Arma Hobby SC. 
Gadżety przygotowała Politechnika Koszalińska.

BGPK: DOSTĘP DO BAZ DANYCH GRUPY TAYLOR & FRANCIS I IEEE

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) zaprasza do korzystania z bazy źródłowej Gru-
py Taylor & Francis, która każdego roku publikuje ponad 2.700 czasopism i ponad 5.000 nowych 
książek, a na tej liście znajduje się ponad 120.000 tytułów specjalistycznych. 

Grupa Taylor & Francis współpracuje ze światowej klasy autorami, którzy publikują we wszystkich 
dziedzinach nauk humanistycznych i ścisłych. Grupa jest jednym z czołowych światowych wydaw-
ców czasopism naukowych, książek, e-booków, podręczników i publikacji. Dostęp do bazy (www.
taylorfrancis.com) zostanie uruchomiony 30 kwietnia br. 

BGPK zaprasza również do korzystania z bazy IEEE. Na serwerze wydawcy IEEE Xplore udostępnio-
ne są zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i Institution of 
Engineering and Technology (IET) z zakresu inżynierii nuklearnej, fizyki, fizyki plazmy, informa-
tyki, elektrotechniki, elektroniki i nauk pokrewnych. Z tego dostępu (ieeexplore.ieee.org/Xplore/
home.jsp) korzystać można do 31 marca br. 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w związku z aktualizacją oświadczeń upoważniających podmiot 
do wykazania osiągnięć pracownika, wynikającą z Zarządzenia  
Nr 96/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 grudnia 
2020 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Ko-
szalińskiej oświadczeń o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie 
naukowej lub artystycznej, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zali-
czenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 
lub artystyczną oraz oświadczeń upoważniających Politechnikę 
Koszalińską do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych 
na potrzeby ewaluacji działalności naukowej, na Państwa adresy 
mailowe zostaną przesłane raporty wygenerowane z systemu 
PBN.

Raporty prześlą do Państwa Pracownicy Biblioteki PK, odpowiedzialni za rejestrację dorobku naukowego  
w systemie PBN.  Na raportach będą wykazane Państwa osiągnięcia naukowe – stan na dzień przesyłania 
raportu.

Koordynator: Mariola Jackiewicz – e-mail: mariola.jackiewicz@tu.koszalin.pl – tel. 94 34 78 314
Elena Gretkowska – e-mail: elena.gretkowska@tu.koszalin.pl – tel. 94 34 78 315
Aneta Wall – e-mail: aneta.wall@tu.koszalin.pl – tel. 94 34 78 318

Zwracam się z prośbą o weryfikację dyscyplin przypisanych do Państwa osiągnięć naukowych. Odesłane rapor-
ty i uwagi zostaną wprowadzone do bazy PBN.  Zaktualizowane raporty będą stanowiły załączniki do złożonych 
przez Państwa oświadczeń. 

Obowiązujące terminy:
Raporty przesłane przez pracowników Biblioteki PK – do 17.03.2021 r.
Odesłanie uwag do raportów (przypisanych dyscyplin) – do 26.03.2021 r.

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności, Kierownicy dyscyplin będą mieli podgląd w aktualny 
stan kierowanej dyscypliny w systemie SEDN, który to do przeprowadzenia wyliczeń pobiera dane z systemów 
źródłowych (PBN i POL-on). Od dnia 03.03.2021 r. system SEDN rozpoczął codzienne aktualizowanie danych.

Proszę Państwa o dostosowanie się do wyznaczonych terminów. Uporządkowanie informacji o Państwa osią-
gnięciach będzie kolejnym etapem do spełnienia obowiązku pracownika w kontekście ewaluacji publikacji, 
którym jest umieszczenie ich na koncie ORCID autora lub redaktora. Szkolenia z zakresu przesyłania publikacji 
do ORCID planowane są w miesiącach kwiecień-maj, koordynowane przez pracowników Biblioteki PK.

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK
Prorektor ds. Nauki

OFERTA PRACY
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„Z DZIEJÓW CENTRALNEGO OKRĘGU  
PRZEMYSŁOWEGO” – NAGRODY DLA LAU-
REATÓW KONKURSU HISTORYCZNEGO
 
Niedawnym Koszalińskim Spotkaniom z Historią 
– „Z dziejów Centralnego Ośrodka Przemysło-
wego”, które – w ramach projektu „Politechnika 
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Historii Perun, towarzyszył konkurs historyczny 
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do wykazania osiągnięć pracownika, wynikającą z Zarządzenia  
Nr 96/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 grudnia 
2020 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Ko-
szalińskiej oświadczeń o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie 
naukowej lub artystycznej, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zali-
czenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 
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mailowe zostaną przesłane raporty wygenerowane z systemu 
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w systemie PBN.  Na raportach będą wykazane Państwa osiągnięcia naukowe – stan na dzień przesyłania 
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ty i uwagi zostaną wprowadzone do bazy PBN.  Zaktualizowane raporty będą stanowiły załączniki do złożonych 
przez Państwa oświadczeń. 

Obowiązujące terminy:
Raporty przesłane przez pracowników Biblioteki PK – do 17.03.2021 r.
Odesłanie uwag do raportów (przypisanych dyscyplin) – do 26.03.2021 r.

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności, Kierownicy dyscyplin będą mieli podgląd w aktualny 
stan kierowanej dyscypliny w systemie SEDN, który to do przeprowadzenia wyliczeń pobiera dane z systemów 
źródłowych (PBN i POL-on). Od dnia 03.03.2021 r. system SEDN rozpoczął codzienne aktualizowanie danych.

Proszę Państwa o dostosowanie się do wyznaczonych terminów. Uporządkowanie informacji o Państwa osią-
gnięciach będzie kolejnym etapem do spełnienia obowiązku pracownika w kontekście ewaluacji publikacji, 
którym jest umieszczenie ich na koncie ORCID autora lub redaktora. Szkolenia z zakresu przesyłania publikacji 
do ORCID planowane są w miesiącach kwiecień-maj, koordynowane przez pracowników Biblioteki PK.

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK
Prorektor ds. Nauki

OFERTA PRACY



Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Do-
minik Rozkrut w liście przesłanym na ręce dr hab. 
Danuty Zawadzkiej, prof. PK i rektor Politechniki 
Koszalińskiej zachęca pracowników uczelni do 
udziału w – jak sam podkreśla – „największych ba-
daniach statystycznych”, czyli Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 2021 rok 
to również 100-lecie pierwszego spisu powszech-
nego w RP, zorganizowanego w 1921 roku.

Tegoroczny spis rozpocznie się 1 kwietnia. Będzie źró-
dłem wiedzy o liczbie osób zamieszkujących w Polsce, ich 
profesji, miejscu zamieszkania, poziomie wykształcenia, 
warunkach życia. Zabrane dane posłużą do analiz i polityk 
prowadzonych na każdym szczeblu administracyjnym. 

„Udział w spisie jest obowiązkowy, jednak chęć uczestnic-
twa w tym przedsięwzięciu nie powinna wynikać wyłącz-
nie z przepisu, a ze świadomości korzystnego wypływu 
tego badania na rozwój kraju – przekonuje dr Dominik 
Rozkrut. – Jest to wyraz obywatelskiej, patriotycznej 
postawy, właściwej współczesnym czasom. Dajemy moż-
liwość spisania się w prosty sposób – samodzielnie przez 
internet”.
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» Prezes GUS: weź udział w spisie powszechnym ludności

ROZMOWA W RADIU O POLITECHNICE 

„Politechnika Koszalińska to instytucja miastotwórcza, 
co jest wielką zasługą jej kadry i studentów” – powie-
dział w rozmowie z Bałtyckim Portalem Informacyj-
nym baltic.info.pl dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. 
PK, prorektor ds. kształcenia. W rozmowie możemy 
przeczytać także o zdalnej nauce realizowanej na Po-
litechnice Koszalińskiej i Politologii 2.0, czyli nowym 
kierunku na Wydziale Humanistycznym.

tu.koszalin.pl

„To była wzorowa współpraca” – tak o organizacji 
mieszkań chronionych na terenie osiedla akade-
mickiego Politechniki Koszalińskiej mówią realiza-
torzy programu wspierającego osoby po kryzysach 
psychicznych. Pobyt w mieszkaniach chronionych 
stał się dla tych osób lekcją samodzielnego życia.

Przygotowanie mieszkań to część kompleksowego pro-
jektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, 
którego głównym realizatorem było Środkowopomorskie 
Centrum Zdrowia Psychicznego Medison. Projekt finanso-
wała Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Przedsięwzięcie składało się z kilku zadań: 
organizacji pomocy medycznej i profilaktycznej, pro-
wadzenia warsztatów wyjazdowych i szkoleń. Osoby po 
kryzysach psychicznych mogły też korzystać ze wsparcia 
klubu samopomocy.

Mieszkania chronione są sposobem na większą integra-
cję. Organizacją mieszkań zajęło się Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań”  
z Koszalina, które ogłosiło konkurs. Mogły do niego przy-
stąpić instytucje dysponujące lokalami o odpowiednim 
standardzie.

Najkorzystniejsze warunki zaoferowała Politechnika 
Koszalińska. W sierpniu 2018 roku w domu studenckim 
nr 4 przy ulicy Rejtana w Koszalinie udostępniono dwa 
segmenty mieszkalne z aneksem kuchennym i łazienką. 

Podczas trzech 10-miesięcznych turnusów samodzielne-
go życia z powodzeniem uczyło się tu w sumie 11 osób 
dorosłych. 

Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK podkreśla, że praca na rzecz lokalnej 
społeczności wpisuje się w misję uczelni. – Szczególnie 
bliska jest nam sytuacja osób z niepełnosprawnościami 
– mówi. – Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć  
w tym projekcie.

Niezależnie od tego projektu Politechnika Koszalińska 
realizuje inny – „Uczelnia dostępna”, który jest wszech-
stronnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością  
– studentów, pracowników. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2698
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» Wsparliśmy osoby, które przeszły kryzys psychiczny

czytaj koszaliński grafik kultury
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PROF. TOMASZ PISKIER OPOWIADA O SZTUCE BONSAI W POLSKIM RADIU KOSZALIN

„Spokój zamknięty w bonsai” – to tytuł reportażu radiowego red. Renaty Pacholczyk o pasji dra hab. inż. Tomasza 
Piskiera, prof. PK i kierownika Katedry Agrobiotechnologii Wydziału Mechanicznego dostępny na stronie Polskiego 
Radia Koszalin (prk24.pl). Bonsai (jap.: karłowate drzewo w naczyniu) to sztuka miniaturyzowania drzew lub krze-
wów uprawianych w odpowiednio dobranych, płaskich pojemnikach. Efekt ten jest uzyskiwany poprzez specyficzne 
przycinanie i pielęgnację. 

W zapowiedzi do materiału czytamy: „Chociaż sztuka bonsai powstała w Chinach, ale jej prawdziwy rozkwit nastąpił 
w Japonii. (...) swoje bonsai może stworzyć każdy, kto kocha naturę i ją rozumie. Takim twórcą jest bohater reportażu 
(...)”. 

Wręczenie nagrody dla laureatki i upominków 
dla pozostałych uczestników konkursu na pro-
jekt „<Strefy studenta> dla kampusu przy ulicy 
Kwiatkowskiego” odbyło się 11 marca br. w kam-
pusie przy ulicy Śniadeckich. 

– Pierwsza strefa studenta powstała na Wydziale Ar-
chitektury i Wzornictwa – przypomniała rektor dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK, która spotkała się ze stu-
dentami. – Mam nadzieję, że podobna powstanie też 
w kampusie przy ulicy Śniadeckich. Projekt, który dzisiaj 
nagradzamy wejdzie teraz w etap wdrożeniowy. 

„<Strefa studenta>...” była zadaniem realizowanym na 
Wydziale Architektury i Wzornictwa (WAiW). W inter-
netowym głosowaniu wybrany został projekt „Swing, 
Swing Baby” autorstwa Ewy Sońty (na zdjęciu stoi druga 
od lewej), studentki pierwszego roku WAiW. 

Projekt ten zakłada stworzenie przestrzeni na bazie okrę-
gu w stonowanych kolorach, które mają również nawią-
zywać do pandy – studenckiej maskotki. – Miło mi, że 
mój projekt spotkał się z tak dużą aprobatą głosujących 

na niego studentów i pracowników uczelni – powiedzia-
ła Ewa Sońta. 

Głównym elementem Strefy Studenta będzie wolnosto-
jąca konstrukcja z podwieszanymi siedzeniami pełniący-
mi rolę huśtawek. Mebel ten nie tylko pełni funkcję aku-
styczną, ale wpływa na integralność i wyciszenie emocji. 
Ponadto ma być miejscem spotkań i relaksu. 

Koncepcje powstawały pod kierunkiem dr hab. Katarzy-
ny Radeckiej, prof. PK i dziekan WAiW oraz mgr Jolanty 
Kwarciak-Osiak. 

» Nagroda za „Strefę studenta” przy ulicy Kwiatkowskiego POWITANIE STUDENTÓW W RAMACH 
PROGRAMU ERASMUS+

Biuro Mobilności Międzynarodowej powitało 
grupę studentów międzynarodowych, która 
przyjechała do Koszalina w ramach Progra-
mu Erasmus+ na semestr letni 2020/21. Tym 
razem gościmy studentów z Turcji i Włoch, 
którzy będą studiować na Wydziale Architek-
tury i Wzornictwa, Wydziale Mechanicznym  
i Wydziale Humanistycznym. 

Do spotkania dołączyli studenci z Białorusi, 
biorący udział w programie „Solidarni z Bia-
łorusią”. Więcej na uczelnianym profilu FB.

DOSTĘP TESTOWY DO BAZY STATISTA

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) 
informuje o uruchomieniu – od 4 kwietnia br. – do-
stępu testowego do bazy STATISTA. Baza zapewnia 
mieszankę danych własnych (50 proc.), pochodzących 
z partnerstw (35 proc.) i publicznie dostępnych danych 
pochodzących z całego świata, już przetłumaczonych 
(15 proc.). 

Platforma łączy dane ekonomiczne, spostrzeżenia 
konsumentów, trendy demograficzne i badania opi-
nii. Stanowi jedno z największych na świecie źródeł 
informacji rynkowych. W bazie znajduje się ponad 1,5 
miliona: statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów 
i infografik dotyczących 80.000 tematów z ponad 
22.500 źródeł. Więcej: www.statista.com
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Radia Koszalin (prk24.pl). Bonsai (jap.: karłowate drzewo w naczyniu) to sztuka miniaturyzowania drzew lub krze-
wów uprawianych w odpowiednio dobranych, płaskich pojemnikach. Efekt ten jest uzyskiwany poprzez specyficzne 
przycinanie i pielęgnację. 

W zapowiedzi do materiału czytamy: „Chociaż sztuka bonsai powstała w Chinach, ale jej prawdziwy rozkwit nastąpił 
w Japonii. (...) swoje bonsai może stworzyć każdy, kto kocha naturę i ją rozumie. Takim twórcą jest bohater reportażu 
(...)”. 

Wręczenie nagrody dla laureatki i upominków 
dla pozostałych uczestników konkursu na pro-
jekt „<Strefy studenta> dla kampusu przy ulicy 
Kwiatkowskiego” odbyło się 11 marca br. w kam-
pusie przy ulicy Śniadeckich. 

– Pierwsza strefa studenta powstała na Wydziale Ar-
chitektury i Wzornictwa – przypomniała rektor dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK, która spotkała się ze stu-
dentami. – Mam nadzieję, że podobna powstanie też 
w kampusie przy ulicy Śniadeckich. Projekt, który dzisiaj 
nagradzamy wejdzie teraz w etap wdrożeniowy. 

„<Strefa studenta>...” była zadaniem realizowanym na 
Wydziale Architektury i Wzornictwa (WAiW). W inter-
netowym głosowaniu wybrany został projekt „Swing, 
Swing Baby” autorstwa Ewy Sońty (na zdjęciu stoi druga 
od lewej), studentki pierwszego roku WAiW. 

Projekt ten zakłada stworzenie przestrzeni na bazie okrę-
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zywać do pandy – studenckiej maskotki. – Miło mi, że 
mój projekt spotkał się z tak dużą aprobatą głosujących 

na niego studentów i pracowników uczelni – powiedzia-
ła Ewa Sońta. 

Głównym elementem Strefy Studenta będzie wolnosto-
jąca konstrukcja z podwieszanymi siedzeniami pełniący-
mi rolę huśtawek. Mebel ten nie tylko pełni funkcję aku-
styczną, ale wpływa na integralność i wyciszenie emocji. 
Ponadto ma być miejscem spotkań i relaksu. 

Koncepcje powstawały pod kierunkiem dr hab. Katarzy-
ny Radeckiej, prof. PK i dziekan WAiW oraz mgr Jolanty 
Kwarciak-Osiak. 

» Nagroda za „Strefę studenta” przy ulicy Kwiatkowskiego POWITANIE STUDENTÓW W RAMACH 
PROGRAMU ERASMUS+

Biuro Mobilności Międzynarodowej powitało 
grupę studentów międzynarodowych, która 
przyjechała do Koszalina w ramach Progra-
mu Erasmus+ na semestr letni 2020/21. Tym 
razem gościmy studentów z Turcji i Włoch, 
którzy będą studiować na Wydziale Architek-
tury i Wzornictwa, Wydziale Mechanicznym  
i Wydziale Humanistycznym. 

Do spotkania dołączyli studenci z Białorusi, 
biorący udział w programie „Solidarni z Bia-
łorusią”. Więcej na uczelnianym profilu FB.

DOSTĘP TESTOWY DO BAZY STATISTA

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) 
informuje o uruchomieniu – od 4 kwietnia br. – do-
stępu testowego do bazy STATISTA. Baza zapewnia 
mieszankę danych własnych (50 proc.), pochodzących 
z partnerstw (35 proc.) i publicznie dostępnych danych 
pochodzących z całego świata, już przetłumaczonych 
(15 proc.). 

Platforma łączy dane ekonomiczne, spostrzeżenia 
konsumentów, trendy demograficzne i badania opi-
nii. Stanowi jedno z największych na świecie źródeł 
informacji rynkowych. W bazie znajduje się ponad 1,5 
miliona: statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów 
i infografik dotyczących 80.000 tematów z ponad 
22.500 źródeł. Więcej: www.statista.com



Zapisz się na Zachodniopomorskie Konsultacje 
Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, które od-
będą się 25 marca br. Zgłoś swoje pomysły i wskaż 
kierunek w jakim powinna podążać polityka pań-
stwa polskiego. 

Czemu służą konsultacje?
Chodzi o utworzenie dokumentu, który będzie odpowia-
dał na potrzeby i oczekiwania młodych Polek i Polaków. 
Konkretne rozwiązania zostaną wcielone w życie, w po-
staci ustaw. 
 
Jakie są korzyści dla uczestników?
Dzięki konsultacjom każdy będzie miał wpływ na rzeczy-
wistość. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzyma imien-
ny certyfikat potwierdzający udział w tworzeniu strategii 
dla młodych.
 
Kto może wziąć udział w konsultacjach?
Konsultacje skierowane są do młodych ludzi, w tym na-
ukowców, wykładowców i studentów. Każdy jest zapro-
szony i każdy może współtworzyć Strategię RP na Rzecz 
Młodego Pokolenia.

Kto jest organizatorem konsultacji?
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej wspólnie 
z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w 
historii Polski organem dialogu obywatelskiego między 
młodym pokoleniem a najważniejszymi instytucjami 
państwowymi.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i zgłosić się 
do udziału w konsultacjach dla województwa zachodnio-
pomorskiego: strategiadlamlodych3.webankieta.pl

Aktualne terminy konsultacji i wszystkie potrzebne infor-
macje: gov.pl/DlaMlodych 
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» Weź udział w tworzeniu strategii dla młodego pokolenia!

tu.koszalin.pl

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Do-
minik Rozkrut w liście przesłanym na ręce dr hab. 
Danuty Zawadzkiej, prof. PK i rektor Politechniki 
Koszalińskiej zachęca pracowników uczelni do 
udziału w – jak sam podkreśla – „największych ba-
daniach statystycznych”, czyli Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 2021 rok 
to również 100-lecie pierwszego spisu powszech-
nego w RP, zorganizowanego w 1921 roku.

Tegoroczny spis rozpocznie się 1 kwietnia. Będzie źró-
dłem wiedzy o liczbie osób zamieszkujących w Polsce, ich 
profesji, miejscu zamieszkania, poziomie wykształcenia, 
warunkach życia. Zabrane dane posłużą do analiz i polityk 
prowadzonych na każdym szczeblu administracyjnym. 

„Udział w spisie jest obowiązkowy, jednak chęć uczestnic-
twa w tym przedsięwzięciu nie powinna wynikać wyłącz-
nie z przepisu, a ze świadomości korzystnego wypływu 
tego badania na rozwój kraju – przekonuje dr Dominik 
Rozkrut. – Jest to wyraz obywatelskiej, patriotycznej 
postawy, właściwej współczesnym czasom. Dajemy moż-
liwość spisania się w prosty sposób – samodzielnie przez 
internet”.
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» Prezes GUS: weź udział w spisie powszechnym ludności

ROZMOWA W RADIU O POLITECHNICE 

„Politechnika Koszalińska to instytucja miastotwórcza, 
co jest wielką zasługą jej kadry i studentów” – powie-
dział w rozmowie z Bałtyckim Portalem Informacyj-
nym baltic.info.pl dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. 
PK, prorektor ds. kształcenia. W rozmowie możemy 
przeczytać także o zdalnej nauce realizowanej na Po-
litechnice Koszalińskiej i Politologii 2.0, czyli nowym 
kierunku na Wydziale Humanistycznym.

tu.koszalin.pl
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SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ UCZELNI

„Zapobieganie korupcji i nadużyciom w uczelni wyższej” 
– to tytuł szkolenia dla kadry kierowniczej Politechniki 
Koszalińskiej, które odbyło się online 17 marca br. 

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Programu 
zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości  
i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej. 
To projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020. 

Szkolenie poprowadził Maciej Wnuk, ekspert Polskiego 
Centrum Akredytacji (ISO 37001), trener, konsultant. 
Wśród tematów znalazły się m.in.: systemowe metody 
zapobiegania i walki z korupcją oraz analizy konkretnych 
przykładów. 

Osobna część dotyczyła: nadużyć, zadań kadry kierow-
niczej, postaw etycznych, międzynarodowych standar-
dów, podstaw prawa związanych z tematem szkolenia.  

Trwa akcja charytatywna „Pomóżmy Marzenie 
spełnić marzenie. Odsłona II. Licytacja”, zorgani-
zowana przez Wydział Humanistyczny. Do 9 kwiet-
nia br. można licytować książki: facebook.com/
groups/441753253822547. Zebrane w ten sposób 
pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację 
Marzeny Lejkowskiej i jej siostry Karoliny. 

Jak dotąd, dzięki wsparciu Caritas Diecezji Koszalińsko-
-Kołobrzeskiej organizatorom akcji z Wydziału Humani-
stycznego udało zebrać się kwotę niezbędną do zakupu 
wózka elektrycznego.

Kilka dni temu dr Piotr Szarszewski, prodziekan ds. stu-
denckich Wydziału Humanistycznego i koordynator akcji, 
wspólnie z przewodniczącą wydziałowej Rady Studen-
tów Patrycją Dzierżyńską, odwiedzili władze uczelni, 
aby przekazać wylicytowane książki oraz podziękowania 
za udział w akcji dr hab. Danucie Zawadzkiej, prof. PK, 
rektorowi uczelni i dr hab. Krzysztofowi Wasilewskiemu, 
prof. PK – prorektorowi ds. kształcenia.   

» Włącz się do licytacji dla studentki anglistyki Marzeny

NOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych, rozpoczął się nabór wniosków do nowego konkursu 
na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (CHAN-
SE) pod nazwą Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Koordynatorem 
programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) jest Narodowe 
Centrum Nauki.

CHANSE będzie wspierać nowe i innowacyjne badania nad funkcjonowaniem, znaczeniem i kon-
sekwencjami przemian i innowacji w obecnej epoce cyfrowej, widzianymi przez pryzmat dynami-
ki społecznej i kulturowej. Każdy wniosek musi wykazywać silny wymiar europejski, czyli badanie 
zmian zachodzących i/lub wpływających na Europę jako całość lub na poziomie kraju, miasta czy 
społeczności europejskiej.

Termin składania wniosków: do 7 maja br. Więcej: ncn.gov.pl/partners/chanse/

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Na Bałtyckim Portalu Informacyjnym baltic.info.pl 
ukazała się rozmowa red. Tomasza Wojciechowskie-
go z dr hab. Moniką Zawierowską-Łozińską, prof. PK 
z Katedry Grafiki Projektowej Wydziału Architektury  
i Wzornictwa.

W tekście „Kobieta w świecie współczesnym”, prof. 
Monika Zawierowska-Łozińska mówi nie tylko  
o kobietach, lecz także m.in. o postrzeganiu świata 
współczesnego, o umiejętności słuchania innych lu-
dzi, designie i komunikacji z młodym pokoleniem. 

MAMY KARTĘ ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Po wiadomości o pozytywnej ocenie wniosku o nadanie uczelni Karty 
Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter For Higher Edu-
cation – ECHE), na lata 2021-2027, Biuro Mobilności Międzynarodo-
wej przekazuje informację o otrzymaniu oficjalnego dokumentu ECHE 
nadanego przez Komisję Europejską. 

Karta określa ogólne ramy jakości działań, które instytucja może prze-
prowadzić w ramach programu Erasmus+. Stanowi warunek, jaki musi 
być spełniony przez uczelnię, która zamierza realizować projekty edu-
kacyjne, a w tym – stypendialne wyjazdy studentów i pracowników.

Fakt nadania Karty ECHE potwierdza gotowość merytoryczną i orga-
nizacyjną uczelni do podejmowania działań projektowych w ramach 
programu. Karta przyznana na kolejne lata programu – 2021-2027 – nakłada obowiązek przestrzegania określonych 
zasad i podejmowania działań wynikających z jej założeń. 

Erasmus+ jest istotnym wsparciem w realizacji polityki umiędzynarodowienia Politechniki Koszalińskiej. Karta do-
stępna jest na stronie uczelni – tu.koszalin.pl/art/527 (wersja w języku polskim zostanie opublikowana po udostęp-
nieniu oficjalnego tłumaczenia Komisji Europejskiej). 

TRWA ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH

Politechnika Koszalińska prowadzi akcję gro-
madzenia pamiątek uczelnianych. Za zbiórkę 
odpowiada Biuro Komunikacji Społecznej. 
Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94 34 78 621.
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Opublikowany przez czasopismo „Neural Computing and Applications” arty-
kuł, którego autorami są: dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Wydziału Elek-
troniki i Informatyki oraz prof. Halina Kwaśnicka z Politechniki Wrocławskiej 
został uznany za najbardziej poczytny tekst w tym piśmie w 2020 roku.

„Neural Computing and Applications” to – ukazujące się w wydawnictwie Sprin-
ger – międzynarodowe czasopismo naukowe, które publikuje wyniki badań  
i informacje dotyczące praktycznych zastosowań obliczeń neuronowych i technik po-
krewnych. Artykuł, o którym mowa, pod tytułem „Evolutionary algorithms and their 
applications to engineering problems”, ukazał się w marcu 2020 roku. 

Sukces jest tym większy, że wydawnictwo znajduje się na liście filadelfijskiej. Zostało 
ponadto ujęte w opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wykazie czaso-
pism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (liczba 
punktów: 100). Więcej: tu.koszalin.pl/art/2716
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» Sukces wydawniczy prof. Adama Słowika z WEiI

GRATULACJE I ŻYCZENIA DLA ARCHIWUM 
PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE

Z okazji 60-lecia Archiwum Państwowego (AP)  
w Koszalinie, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, 
rektor Politechniki Koszalińskiej, przekazała Kata-
rzynie Królczyk, dyrektor AP, pamiątkowy grawer 
z gratulacjami. Podarunek został wykonany przez 
Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego.  

– Serdecznie gratulujemy jubileuszu i życzymy wszystkim 
pracownikom dalszych sukcesów – powiedziała rektor.  
– Dziękujemy za aktywną i owocną współpracę z uczel-
nią. 

AP od lat współpracuje z Politechniką Koszalińską przy 
organizacji wystaw tematycznych i Koszalińskich Spotkań 
z Historią, których inicjatorem jest Bałtyckie Stowarzysze-

nie Miłośników Historii „Perun”. Okazją do przekazania 
gratulacji było – zorganizowane hybrydowo – spotkanie 
w sprawie przygotowań do kolejnej odsłony pikniku pa-
triotycznego „Płomienie zwycięstwa” (8 maja br.).

Zapisz się na Zachodniopomorskie Konsultacje 
Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, które od-
będą się 25 marca br. Zgłoś swoje pomysły i wskaż 
kierunek w jakim powinna podążać polityka pań-
stwa polskiego. 

Czemu służą konsultacje?
Chodzi o utworzenie dokumentu, który będzie odpowia-
dał na potrzeby i oczekiwania młodych Polek i Polaków. 
Konkretne rozwiązania zostaną wcielone w życie, w po-
staci ustaw. 
 
Jakie są korzyści dla uczestników?
Dzięki konsultacjom każdy będzie miał wpływ na rzeczy-
wistość. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzyma imien-
ny certyfikat potwierdzający udział w tworzeniu strategii 
dla młodych.
 
Kto może wziąć udział w konsultacjach?
Konsultacje skierowane są do młodych ludzi, w tym na-
ukowców, wykładowców i studentów. Każdy jest zapro-
szony i każdy może współtworzyć Strategię RP na Rzecz 
Młodego Pokolenia.

Kto jest organizatorem konsultacji?
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej wspólnie 
z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w 
historii Polski organem dialogu obywatelskiego między 
młodym pokoleniem a najważniejszymi instytucjami 
państwowymi.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i zgłosić się 
do udziału w konsultacjach dla województwa zachodnio-
pomorskiego: strategiadlamlodych3.webankieta.pl

Aktualne terminy konsultacji i wszystkie potrzebne infor-
macje: gov.pl/DlaMlodych 
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» Weź udział w tworzeniu strategii dla młodego pokolenia!

tu.koszalin.pl
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POMOGLIŚMY MARZENIE SPEŁNIĆ MARZENIE

Dzięki zaangażowaniu studentów i władz Wy-
działu Humanistycznego oraz wsparciu Caritas 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej studentka 
kierunku filologia angielska będzie mogła kupić 
specjalistyczny wózek dla niepełnosprawnych. 
Teraz studenci zbierają pieniądze na rehabilitację 
koleżanki.

Marzena Lejkowska choruje na mózgowe porażenie 
dziecięce. Porusza się mechanicznym wózkiem napędza-
nym siłą mięśni. – Na tym wózku docieram na uczelnię 
i poruszam się po domu studenckim – tłumaczy. Marze-
niem studentki był wózek elektryczny, lecz barierą jego 
cena: 20 tysięcy złotych.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2715

W Centrum Szybkiego Prototypowania Wydziału 
Mechanicznego powstają niezwykle precyzyjne 
elementy przestrzenne. Przedmioty widoczne na 
zdjęciu zostały wykonane w urządzeniu ExOne 
Innovent+, służącym do wytwarzania przyro-
stowego z proszków metali w technologii Binder 
Jetting. 

Pierwszy etap procesu to sklejanie proszków metali, 
następnie spoiwo jest utwardzane. Krok trzeci polega na 
spiekaniu proszków w temperaturze do 1.300 st. C. Druk 
w tej technologii trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin. 
Dzięki temu można wydrukować np. uszkodzoną część 
maszyny.  

To bardzo dokładna metoda drukowania, dzięki której 
można tworzyć przedmioty o grubości ścianek wynoszą-
cej nawet około 0,5 mm. O innych ciekawych projektach 
i realizacjach tego centrum Politechniki Koszalińskiej bę-
dziemy informować również na uczelnianym profilu FB.

WYDRUKI MNIEJSZE OD NAPARSTKA 

POSŁUCHAJ, JAK ZAKŁADA SIĘ STARTUP

Masz pomysł na innowacyjny biznes? Chcesz wejść na rynek z produktem lub usługą? Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza na cykl spotkań informacyjnych poświęconych za-
kładaniu startupu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 marca br. Udział jest bezpłatny. Terminy 
kolejnych sesji: 30 marca br. oraz 8, 9, i 20 kwietnia br. Więcej: parp.gov.pl. 
Zapisy na pierwsze spotkanie: bit.ly/parpszkolenia.

UCZELNIA WSPIERA LICEALISTÓW 

Politechnika Koszalińska wsparła projekt spo-
łeczny realizowany przez uczniów II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Władysława Broniewskiego 
w Koszalinie. Dzięki temu młodzi ludzie poszerzą 
wiedzę z zakresu ochrony środowiska i wezmą 
udział w dyskusji na temat odejścia od plastiku 
na rzecz materiałów, które można wykorzystać 
ponownie.

#betterfuture – tak nazywa się projekt reali-
zowany przez grupę uczniów II LO i ucznia za-
przyjaźnionej szkoły w USA. Tegoroczne plany 
zespołu zakładają przeprowadzenie warsztatów 
edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. 
Dzięki nim czwartoklasiści dowiedzą się więcej o 
ekologii. 

Z myślą o uczniach klas szóstych został przygoto-
wany specjalny scenariusz zajęć, podczas których 
poruszone zostaną kwestie dbałości o zdrowie, 
pierwszej pomocy oraz zachowania higieny. Za-
planowano też zajęcia dla najstarszych klas szkół 
podstawowych. Projekt można obserwować na 
stronie: betterfuturekoszalin.wixsite.com/Ko-
szalin.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2713

Dawid Mechatroniczny, o którym pisaliśmy kilka-
krotnie, jest już gotowy i wyeksponowany. Można 
go podziwiać w holu kampusu przy ul. Śniadeckich 
2. Dawid to obiekt inspirowany sztuką klasyczną, 
nowoczesną technologią i znanymi postaciami. 
Powstał w Centrum Druku 3D Wydziału Mecha-
nicznego.

Nad przygotowaniem rzeźby pracowali studenci Wydzia-
łu Architektury i Wzornictwa oraz Wydziału Mechanicz-
nego – to osoby należące do Organizacji Międzywydzia-
łowej CCC TECH. 

Powstała także miniatura Dawida, również wyproduko-
wana w technologii druku 3D. Centrum zapowiada kolej-
ne eksperymenty z formą.

ZOBACZ DAWIDA MECHATRONICZNEGO 
W PEŁNEJ OKAZAŁOŚCI 
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Dzięki zaangażowaniu studentów i władz Wy-
działu Humanistycznego oraz wsparciu Caritas 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej studentka 
kierunku filologia angielska będzie mogła kupić 
specjalistyczny wózek dla niepełnosprawnych. 
Teraz studenci zbierają pieniądze na rehabilitację 
koleżanki.

Marzena Lejkowska choruje na mózgowe porażenie 
dziecięce. Porusza się mechanicznym wózkiem napędza-
nym siłą mięśni. – Na tym wózku docieram na uczelnię 
i poruszam się po domu studenckim – tłumaczy. Marze-
niem studentki był wózek elektryczny, lecz barierą jego 
cena: 20 tysięcy złotych.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2715

W Centrum Szybkiego Prototypowania Wydziału 
Mechanicznego powstają niezwykle precyzyjne 
elementy przestrzenne. Przedmioty widoczne na 
zdjęciu zostały wykonane w urządzeniu ExOne 
Innovent+, służącym do wytwarzania przyro-
stowego z proszków metali w technologii Binder 
Jetting. 

Pierwszy etap procesu to sklejanie proszków metali, 
następnie spoiwo jest utwardzane. Krok trzeci polega na 
spiekaniu proszków w temperaturze do 1.300 st. C. Druk 
w tej technologii trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin. 
Dzięki temu można wydrukować np. uszkodzoną część 
maszyny.  

To bardzo dokładna metoda drukowania, dzięki której 
można tworzyć przedmioty o grubości ścianek wynoszą-
cej nawet około 0,5 mm. O innych ciekawych projektach 
i realizacjach tego centrum Politechniki Koszalińskiej bę-
dziemy informować również na uczelnianym profilu FB.

WYDRUKI MNIEJSZE OD NAPARSTKA 

POSŁUCHAJ, JAK ZAKŁADA SIĘ STARTUP

Masz pomysł na innowacyjny biznes? Chcesz wejść na rynek z produktem lub usługą? Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza na cykl spotkań informacyjnych poświęconych za-
kładaniu startupu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 marca br. Udział jest bezpłatny. Terminy 
kolejnych sesji: 30 marca br. oraz 8, 9, i 20 kwietnia br. Więcej: parp.gov.pl. 
Zapisy na pierwsze spotkanie: bit.ly/parpszkolenia.

UCZELNIA WSPIERA LICEALISTÓW 

Politechnika Koszalińska wsparła projekt spo-
łeczny realizowany przez uczniów II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Władysława Broniewskiego 
w Koszalinie. Dzięki temu młodzi ludzie poszerzą 
wiedzę z zakresu ochrony środowiska i wezmą 
udział w dyskusji na temat odejścia od plastiku 
na rzecz materiałów, które można wykorzystać 
ponownie.

#betterfuture – tak nazywa się projekt reali-
zowany przez grupę uczniów II LO i ucznia za-
przyjaźnionej szkoły w USA. Tegoroczne plany 
zespołu zakładają przeprowadzenie warsztatów 
edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. 
Dzięki nim czwartoklasiści dowiedzą się więcej o 
ekologii. 

Z myślą o uczniach klas szóstych został przygoto-
wany specjalny scenariusz zajęć, podczas których 
poruszone zostaną kwestie dbałości o zdrowie, 
pierwszej pomocy oraz zachowania higieny. Za-
planowano też zajęcia dla najstarszych klas szkół 
podstawowych. Projekt można obserwować na 
stronie: betterfuturekoszalin.wixsite.com/Ko-
szalin.
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Dawid Mechatroniczny, o którym pisaliśmy kilka-
krotnie, jest już gotowy i wyeksponowany. Można 
go podziwiać w holu kampusu przy ul. Śniadeckich 
2. Dawid to obiekt inspirowany sztuką klasyczną, 
nowoczesną technologią i znanymi postaciami. 
Powstał w Centrum Druku 3D Wydziału Mecha-
nicznego.

Nad przygotowaniem rzeźby pracowali studenci Wydzia-
łu Architektury i Wzornictwa oraz Wydziału Mechanicz-
nego – to osoby należące do Organizacji Międzywydzia-
łowej CCC TECH. 

Powstała także miniatura Dawida, również wyproduko-
wana w technologii druku 3D. Centrum zapowiada kolej-
ne eksperymenty z formą.

ZOBACZ DAWIDA MECHATRONICZNEGO 
W PEŁNEJ OKAZAŁOŚCI 



Na Wydziale Humanistycznym (WH) trwają przy-
gotowania do konferencji naukowej pod tytułem 
„Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii 
międzynarodowej”, która odbędzie się online 
lub hybrydowo – o ile pozwoli na to sytuacja epi-
demiczna i skala obostrzeń – 26-27 kwietnia br.  
w kampusie Politechniki Koszalińskiej (PK) przy 
ulicy Kwiatkowskiego. 

Wstępny program konferencji zakłada pięć paneli te-
matycznych: „Zbrodnia Katyńska – niezabliźniona rana”, 
„Reakcje międzynarodowe na informację o Zbrodni Ka-
tyńskiej w 1943 r.”, „Zbrodnia Katyńska w pamięci zbioro-
wej i polityce historycznej”, „Zbrodnia Katyńska w refleksji 
artystycznej, filozoficznej i politycznej” oraz „Aspekty 
historyczne Zbrodni Katyńskiej”. Każdy panel zostanie 
zwieńczony debatą, pytania będą zadawane online.

Poza naukowcami z Politechniki Koszalińskiej, wśród pre-
legentów znajdą się przedstawiciele różnych środowisk  
i instytucji, w tym: Instytutu Pamięci Narodowej, Instytu-
tu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Polonia Institute w 
Los Angeles oraz uniwersytetów z Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia.

Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanowano: prezen-
tację przygotowaną przez Koło Polskiego Związku Fila-
telistów (PZF) przy Politechnice Koszalińskiej im. Józefa 
Sudakiewicza oraz prezentację fotogramów Józefa Bibro 
z Koła Miejskiego PZF w Białogardzie. 

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym 
Prezydenta RP i patronatem Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Partnerami są: Archiwum 
Państwowe w Koszalinie, Koło PZF przy PK, koszaliń-

ski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych  
(w tworzeniu). Pełną listę patronów i partnerów, podob-
nie, jak ostateczną wersję programu, poznamy na począt-
ku kwietnia br. 

Wydarzenie wpisze się w realizowany przez uczelnię pro-
jekt „Politechnika Koszalińska z historią”. Jednym z jego 
rezultatów będzie publikacja książkowa zawierająca tre-
ści referatów. 
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» „Zbrodnia Katyńska...” – konferencja Wydziału HumanistycznegoOpublikowany przez czasopismo „Neural Computing and Applications” arty-
kuł, którego autorami są: dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Wydziału Elek-
troniki i Informatyki oraz prof. Halina Kwaśnicka z Politechniki Wrocławskiej 
został uznany za najbardziej poczytny tekst w tym piśmie w 2020 roku.

„Neural Computing and Applications” to – ukazujące się w wydawnictwie Sprin-
ger – międzynarodowe czasopismo naukowe, które publikuje wyniki badań  
i informacje dotyczące praktycznych zastosowań obliczeń neuronowych i technik po-
krewnych. Artykuł, o którym mowa, pod tytułem „Evolutionary algorithms and their 
applications to engineering problems”, ukazał się w marcu 2020 roku. 

Sukces jest tym większy, że wydawnictwo znajduje się na liście filadelfijskiej. Zostało 
ponadto ujęte w opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wykazie czaso-
pism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (liczba 
punktów: 100). Więcej: tu.koszalin.pl/art/2716
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» Sukces wydawniczy prof. Adama Słowika z WEiI

GRATULACJE I ŻYCZENIA DLA ARCHIWUM 
PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE

Z okazji 60-lecia Archiwum Państwowego (AP)  
w Koszalinie, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, 
rektor Politechniki Koszalińskiej, przekazała Kata-
rzynie Królczyk, dyrektor AP, pamiątkowy grawer 
z gratulacjami. Podarunek został wykonany przez 
Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego.  

– Serdecznie gratulujemy jubileuszu i życzymy wszystkim 
pracownikom dalszych sukcesów – powiedziała rektor.  
– Dziękujemy za aktywną i owocną współpracę z uczel-
nią. 

AP od lat współpracuje z Politechniką Koszalińską przy 
organizacji wystaw tematycznych i Koszalińskich Spotkań 
z Historią, których inicjatorem jest Bałtyckie Stowarzysze-

nie Miłośników Historii „Perun”. Okazją do przekazania 
gratulacji było – zorganizowane hybrydowo – spotkanie 
w sprawie przygotowań do kolejnej odsłony pikniku pa-
triotycznego „Płomienie zwycięstwa” (8 maja br.).



Uczniowie z 500 szkół w pięciu województwach: 
zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-po-
morskim, wielkopolskim i lubuskim, za pośred-
nictwem dyrektorów placówek, otrzymali zapro-
szenie do udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym 
Politechniki Koszalińskiej 2021. 

Biuro Karier i Promocji Edukacji Politechniki Koszalińskiej 
(PK) zwróciło się do szkół o udostępnienie wydarzenia  
w mediach społecznościowych. W ciągu dwóch godzin 
na profilu FB uczelni opublikowanych zostało 35 postów. 
Większość z nich dotyczyła prezentacji oferty kształcenia. 

W programie Wirtualnego Dnia Otwartego znalazło się 
m.in. powitanie uczniów i kandydatów na studia przez 
drh hab. Danutę Zawadzką, prof. PK i rektora Politechniki 
Koszalińskiej oraz zaproszenie do studiowania i infor-
macja o rekrutacji przekazane przez dra. hab. Krzysztofa 
Wasilewskiego, prof. PK i prorektora ds. kształcenia (na 
zdjęciu). 

Później uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć m.in.: mi-
ni-wykłady  i prezentacje przybliżające kierunki kształ-
cenia, szczegóły życia studenckiego opisane przez stu-
dentkę Annę Lis i przesłanie do kandydatów Aleksandry 

Zmudy Trzebiatowskiej, przewodniczącej Parlamentu 
Studentów PK. 

Uczestnicy mogli także wziąć udział w konkursach, po-
brać materiały o uczelni i kierunkach kształcenia (ulotki, 
prezentacje jednostek). Premierę miało nowe wydanie 
„Informatora dla kandydatów na studia” (2021/2022). 
Młodzież otrzymała linki do najważniejszych źródeł in-
formacji o studiach.

Był to pierwszy Wirtualny Dzień Otwarty w historii uczel-
ni. Wszystkie filmy będą wkrótce dostępne na kanale YT 
Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej. Trzy tysiące 
osób pobrało materiały dla kandydatów na studia. 
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OBWIESZCZENIE NR 9/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 
26 MARCA 2021 R.  

w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych oraz wprowadzenia zmian w realizacji zajęć przewidzianych 
w programie studiów do  realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na 
studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W związku z obserwowanym rozwojem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz spowodowanym przez to 
wprowadzeniem przez Radę Ministrów dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów, które będą obowiązywać na 
terenie całego kraju od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku, we wskazanym okresie:

1. w siedzibie Politechniki Koszalińskiej oraz w jej filii zawieszone zostaje prowadzenie zajęć praktycznych, które nie 
mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
2. zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego i drugiego stopnia 
oraz na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej będą prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 78/2020 z dnia 14 października 2020 roku,
3. decyzji Rektora w sprawie trybu prowadzenia zajęć, wydanych na podstawie punktu 3. Zarządzenia Rektora  
Nr 80/2020 z dnia 16 października 2020 roku (z późniejszymi zmianami), nie stosuje się.
4. Ogranicza się działalność jednostek do niezbędnej dla utrzymania funkcjonowania Uczelni. Zobowiązuje się kie-
rowników pionów do organizacji pracy zdalnej.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przed-
szkola lub szkoły z powodu COVID-19 rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 80 
proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni 
ustawowo wolne od pracy.

Od 20 marca br. do 9 kwietnia br. w całej Polsce obowiązują nowe zasady epidemiczne. W związku z za-
mknięciem placówek oświatowych rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który był już kil-
kukrotnie przedłużany. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej będzie można z niego korzystać do 11 kwietnia br. Dodatkowo zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do 
limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 25 MARCA 
2021 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI  
I DYSKRYMINACJI W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 478) oraz art. 943 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1320 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Politechniki Koszalińskiej oraz w uzgodnieniu 
z działającymi w uczelni zakładowymi organizacjami związkowymi, zarządza się co następuje.

§ 1
Wprowadza się Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w  Politechnice Koszalińskiej stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Regulamin podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik dostępny jest na stronach BIP PK zakładka: Zarządzenia Rektora/2021
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej

» Sukces Wirtualnego Dnia Otwartego Politechniki Koszalińskiej
Uczniowie z 500 szkół w pięciu województwach: 
zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-po-
morskim, wielkopolskim i lubuskim, za pośred-
nictwem dyrektorów placówek, otrzymali zapro-
szenie do udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym 
Politechniki Koszalińskiej 2021. 

Biuro Karier i Promocji Edukacji Politechniki Koszalińskiej 
(PK) zwróciło się do szkół o udostępnienie wydarzenia  
w mediach społecznościowych. W ciągu dwóch godzin 
na profilu FB uczelni opublikowanych zostało 35 postów. 
Większość z nich dotyczyła prezentacji oferty kształcenia. 

W programie Wirtualnego Dnia Otwartego znalazło się 
m.in. powitanie uczniów i kandydatów na studia przez 
drh hab. Danutę Zawadzką, prof. PK i rektora Politechniki 
Koszalińskiej oraz zaproszenie do studiowania i infor-
macja o rekrutacji przekazane przez dra. hab. Krzysztofa 
Wasilewskiego, prof. PK i prorektora ds. kształcenia (na 
zdjęciu). 

Później uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć m.in.: mi-
ni-wykłady  i prezentacje przybliżające kierunki kształ-
cenia, szczegóły życia studenckiego opisane przez stu-
dentkę Annę Lis i przesłanie do kandydatów Aleksandry 

Zmudy Trzebiatowskiej, przewodniczącej Parlamentu 
Studentów PK. 

Uczestnicy mogli także wziąć udział w konkursach, po-
brać materiały o uczelni i kierunkach kształcenia (ulotki, 
prezentacje jednostek). Premierę miało nowe wydanie 
„Informatora dla kandydatów na studia” (2021/2022). 
Młodzież otrzymała linki do najważniejszych źródeł in-
formacji o studiach.

Był to pierwszy Wirtualny Dzień Otwarty w historii uczel-
ni. Wszystkie filmy będą wkrótce dostępne na kanale YT 
Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej. Trzy tysiące 
osób pobrało materiały dla kandydatów na studia. 
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OBWIESZCZENIE NR 9/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 
26 MARCA 2021 R.  

w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych oraz wprowadzenia zmian w realizacji zajęć przewidzianych 
w programie studiów do  realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na 
studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W związku z obserwowanym rozwojem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz spowodowanym przez to 
wprowadzeniem przez Radę Ministrów dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów, które będą obowiązywać na 
terenie całego kraju od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku, we wskazanym okresie:

1. w siedzibie Politechniki Koszalińskiej oraz w jej filii zawieszone zostaje prowadzenie zajęć praktycznych, które nie 
mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
2. zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego i drugiego stopnia 
oraz na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej będą prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 78/2020 z dnia 14 października 2020 roku,
3. decyzji Rektora w sprawie trybu prowadzenia zajęć, wydanych na podstawie punktu 3. Zarządzenia Rektora  
Nr 80/2020 z dnia 16 października 2020 roku (z późniejszymi zmianami), nie stosuje się.
4. Ogranicza się działalność jednostek do niezbędnej dla utrzymania funkcjonowania Uczelni. Zobowiązuje się kie-
rowników pionów do organizacji pracy zdalnej.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przed-
szkola lub szkoły z powodu COVID-19 rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 80 
proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni 
ustawowo wolne od pracy.

Od 20 marca br. do 9 kwietnia br. w całej Polsce obowiązują nowe zasady epidemiczne. W związku z za-
mknięciem placówek oświatowych rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który był już kil-
kukrotnie przedłużany. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej będzie można z niego korzystać do 11 kwietnia br. Dodatkowo zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do 
limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 25 MARCA 
2021 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI  
I DYSKRYMINACJI W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 478) oraz art. 943 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1320 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Politechniki Koszalińskiej oraz w uzgodnieniu 
z działającymi w uczelni zakładowymi organizacjami związkowymi, zarządza się co następuje.

§ 1
Wprowadza się Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w  Politechnice Koszalińskiej stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Regulamin podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik dostępny jest na stronach BIP PK zakładka: Zarządzenia Rektora/2021
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej

» Sukces Wirtualnego Dnia Otwartego Politechniki Koszalińskiej
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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych pełnych 

wiary, nadziei i miłości

życzy

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

Na Wydziale Humanistycznym (WH) trwają przy-
gotowania do konferencji naukowej pod tytułem 
„Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii 
międzynarodowej”, która odbędzie się online 
lub hybrydowo – o ile pozwoli na to sytuacja epi-
demiczna i skala obostrzeń – 26-27 kwietnia br.  
w kampusie Politechniki Koszalińskiej (PK) przy 
ulicy Kwiatkowskiego. 

Wstępny program konferencji zakłada pięć paneli te-
matycznych: „Zbrodnia Katyńska – niezabliźniona rana”, 
„Reakcje międzynarodowe na informację o Zbrodni Ka-
tyńskiej w 1943 r.”, „Zbrodnia Katyńska w pamięci zbioro-
wej i polityce historycznej”, „Zbrodnia Katyńska w refleksji 
artystycznej, filozoficznej i politycznej” oraz „Aspekty 
historyczne Zbrodni Katyńskiej”. Każdy panel zostanie 
zwieńczony debatą, pytania będą zadawane online.

Poza naukowcami z Politechniki Koszalińskiej, wśród pre-
legentów znajdą się przedstawiciele różnych środowisk  
i instytucji, w tym: Instytutu Pamięci Narodowej, Instytu-
tu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Polonia Institute w 
Los Angeles oraz uniwersytetów z Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia.

Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanowano: prezen-
tację przygotowaną przez Koło Polskiego Związku Fila-
telistów (PZF) przy Politechnice Koszalińskiej im. Józefa 
Sudakiewicza oraz prezentację fotogramów Józefa Bibro 
z Koła Miejskiego PZF w Białogardzie. 

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym 
Prezydenta RP i patronatem Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Partnerami są: Archiwum 
Państwowe w Koszalinie, Koło PZF przy PK, koszaliń-

ski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych  
(w tworzeniu). Pełną listę patronów i partnerów, podob-
nie, jak ostateczną wersję programu, poznamy na począt-
ku kwietnia br. 

Wydarzenie wpisze się w realizowany przez uczelnię pro-
jekt „Politechnika Koszalińska z historią”. Jednym z jego 
rezultatów będzie publikacja książkowa zawierająca tre-
ści referatów. 

Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej
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» „Zbrodnia Katyńska...” – konferencja Wydziału Humanistycznego



Dr Lucyna Maksymowicz, adiunkt w Katedrze 
Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym, otrzy-
mała nagrodę Prezydenta Koszalina 2021 za cało-
kształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej 
oraz działania na rzecz upowszechniania i promo-
cji kultury.  

Dr Lucyna Maksymowicz jest pedagogiem-terapeutą, 
instruktorem teatralnym, animatorem. Doktorem nauk 
humanistycznych, nauczycielem z 30-letnim doświad-
czeniem, zwolennikiem edukacji poprzez sztukę oraz 
arteterapii (leczenie przez sztukę). 

Ponadto jest konsultantem do spraw edukacji w pomor-
skim Teatrze STOP, który od wielu lat prowadzi jej mąż, 
Mirosław Gliniecki, aktor, reżyser, terapeuta (również 
laureat nagrody). Dr Lucyna Maksymowicz przez wiele 
lat realizowała warsztaty teatralne i dramowe. 
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STYPENDIUM NAUKOWE NA REALIZACJĘ 
PROJEKTÓW BADAWCZYCH

GFPS Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne  
w Europie Środkowej i Wschodniej ogłosiło rekru-
tację na stypendia naukowe w Niemczech w seme-
strze zimowym 2021/22. GFPS jest działającą od 
ponad 35 lat organizacją specjalizującą się w mię-
dzynarodowych wymianach. 

GFPS proponuje: udział (na razie online) w dwóch pro-
jektach: na początku i końcu programu stypendialnego; 
wsparcie członków grupy lokalnej GFPS, również w za-
kresie aklimatyzacji w społeczności akademickiej; stypen-
dium pobytowe. 

Oferta adresowana jest m.in. do osób zainteresowanych 
realizacją projektu badawczego na wybrany temat (nie 
musi być związany z kierunkiem studiów) i osób gotowych 
do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne  
i towarzyskie podczas studiów w Niemczech.

Więcej informacji: gfps.pl oraz facebook.com/gfps.org

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

W rozwinięciu wiadomości, którą podaliśmy w poprzednim numerze „BI”, a dotyczącej dodatkowe-
go zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły  
z powodu COVID-19, Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że nie zmieniły się zasady występowania  
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Odpowiedni wniosek należy złożyć u swojego pracodawcy. Wszyscy pracownicy otrzymali w tym ty-
godniu na swoją uczelnianą pocztę e-mail z wzorem oświadczenia pobranym ze strony ZUS. Doku-
ment jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek. Podpisane oświadczenie składa przełożony 
pracownika w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych.

» Nagroda prezydenta Koszalina dla dr Lucyny Maksymowicz

ROZMOWA O UCZELNI, NAUCE I BIZNESIE
W najnowszym wydaniu online „Świata Biznesu” ukazała się rozmowa z dr hab. Danutą Zawadzka, prof. 
PK, rektorem Politechniki Koszalińskiej. Pani rektor mówi w niej m.in. o współpracy uczelni z biznesem, 
wirtualnych dniach z pracodawcą i o nowych kierunkach studiów. Zapraszamy do lektury całego magazy-
nu: swiatbiznesu.com

NOWE INFORMACJE NA STRONIE WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej informuje, że na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki, w części doty-
czącej publikowania otwartego Elsevier, w akapicie „Które czasopisma, artykuły i opłaty są objęte progra-
mem?”, opublikowane zostały dane o cenniku Article Processing Charge i o dodatkowych opłatach „Page 
charges”, stosowanych w niektórych czasopismach.
Więcej: wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

Senat Politechniki Koszalińskiej, uchwałą nr 
17/2021 z dnia 24 marca br. przyjął Program 
kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Ko-
szalińskiej.

Jak czytamy we wstępie do dokumentu, program jest 
zgodny z misją uczelni, opracowany został w oparciu  
o jej najważniejsze idee: kształcenie społeczeństwa, pro-
wadzenie badań naukowych, wdrażanie wyników ba-
dań do gospodarki, zapewniający uczelni przyczynianie 
się do rozwoju regionu, kraju i świata, a absolwentom  
– zdolność do wypełniania funkcji zawodowych i spo-
łecznych przez całe aktywne życie.

Dokument zawiera m.in. informacje o założeniach ogól-
nych specyfiki programu kształcenia, głównych celach 
kształcenia, sposobach weryfikacji zakładanych efektów 
uczenia się oraz opis samych rezultatów. Program kształ-
cenia w Szkole Doktorskiej dostępny jest na uczelnianym 
BIP: Uchwały Senatu – 2021 rok. 

SENAT PK PRZYJĄŁ PROGRAM KSZTAŁCENIA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

NAWA: TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW BEKKER I ULAM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w programach wspierają-
cych międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA.

Nabór wniosków Bekker NAWA będzie prowadzony do 25 maja br. Celem programu jest wsparcie mobil-
ności doktorantów, naukowców i nauczycieli przez umożliwienie im rozwoju naukowego w ośrodkach 
badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Nabór wniosków Ulam NAWA potrwa do 15 czerwca br. Celem programu jest zwiększenie stopnia umię-
dzynarodowienia instytucji. Do Polski będą mogli przyjechać wyróżniający się naukowcy, mający co naj-
mniej stopień doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni.
Więcej informacji: www.nawa.gov.pl

Dr Lucyna Maksymowicz, adiunkt w Katedrze 
Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym, otrzy-
mała nagrodę Prezydenta Koszalina 2021 za cało-
kształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej 
oraz działania na rzecz upowszechniania i promo-
cji kultury.  

Dr Lucyna Maksymowicz jest pedagogiem-terapeutą, 
instruktorem teatralnym, animatorem. Doktorem nauk 
humanistycznych, nauczycielem z 30-letnim doświad-
czeniem, zwolennikiem edukacji poprzez sztukę oraz 
arteterapii (leczenie przez sztukę). 

Ponadto jest konsultantem do spraw edukacji w pomor-
skim Teatrze STOP, który od wielu lat prowadzi jej mąż, 
Mirosław Gliniecki, aktor, reżyser, terapeuta (również 
laureat nagrody). Dr Lucyna Maksymowicz przez wiele 
lat realizowała warsztaty teatralne i dramowe. 
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STYPENDIUM NAUKOWE NA REALIZACJĘ 
PROJEKTÓW BADAWCZYCH

GFPS Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne  
w Europie Środkowej i Wschodniej ogłosiło rekru-
tację na stypendia naukowe w Niemczech w seme-
strze zimowym 2021/22. GFPS jest działającą od 
ponad 35 lat organizacją specjalizującą się w mię-
dzynarodowych wymianach. 

GFPS proponuje: udział (na razie online) w dwóch pro-
jektach: na początku i końcu programu stypendialnego; 
wsparcie członków grupy lokalnej GFPS, również w za-
kresie aklimatyzacji w społeczności akademickiej; stypen-
dium pobytowe. 

Oferta adresowana jest m.in. do osób zainteresowanych 
realizacją projektu badawczego na wybrany temat (nie 
musi być związany z kierunkiem studiów) i osób gotowych 
do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne  
i towarzyskie podczas studiów w Niemczech.

Więcej informacji: gfps.pl oraz facebook.com/gfps.org

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

W rozwinięciu wiadomości, którą podaliśmy w poprzednim numerze „BI”, a dotyczącej dodatkowe-
go zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły  
z powodu COVID-19, Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że nie zmieniły się zasady występowania  
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Odpowiedni wniosek należy złożyć u swojego pracodawcy. Wszyscy pracownicy otrzymali w tym ty-
godniu na swoją uczelnianą pocztę e-mail z wzorem oświadczenia pobranym ze strony ZUS. Doku-
ment jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek. Podpisane oświadczenie składa przełożony 
pracownika w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych.

» Nagroda prezydenta Koszalina dla dr Lucyny Maksymowicz

ROZMOWA O UCZELNI, NAUCE I BIZNESIE
W najnowszym wydaniu online „Świata Biznesu” ukazała się rozmowa z dr hab. Danutą Zawadzka, prof. 
PK, rektorem Politechniki Koszalińskiej. Pani rektor mówi w niej m.in. o współpracy uczelni z biznesem, 
wirtualnych dniach z pracodawcą i o nowych kierunkach studiów. Zapraszamy do lektury całego magazy-
nu: swiatbiznesu.com

NOWE INFORMACJE NA STRONIE WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej informuje, że na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki, w części doty-
czącej publikowania otwartego Elsevier, w akapicie „Które czasopisma, artykuły i opłaty są objęte progra-
mem?”, opublikowane zostały dane o cenniku Article Processing Charge i o dodatkowych opłatach „Page 
charges”, stosowanych w niektórych czasopismach.
Więcej: wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

Senat Politechniki Koszalińskiej, uchwałą nr 
17/2021 z dnia 24 marca br. przyjął Program 
kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Ko-
szalińskiej.

Jak czytamy we wstępie do dokumentu, program jest 
zgodny z misją uczelni, opracowany został w oparciu  
o jej najważniejsze idee: kształcenie społeczeństwa, pro-
wadzenie badań naukowych, wdrażanie wyników ba-
dań do gospodarki, zapewniający uczelni przyczynianie 
się do rozwoju regionu, kraju i świata, a absolwentom  
– zdolność do wypełniania funkcji zawodowych i spo-
łecznych przez całe aktywne życie.

Dokument zawiera m.in. informacje o założeniach ogól-
nych specyfiki programu kształcenia, głównych celach 
kształcenia, sposobach weryfikacji zakładanych efektów 
uczenia się oraz opis samych rezultatów. Program kształ-
cenia w Szkole Doktorskiej dostępny jest na uczelnianym 
BIP: Uchwały Senatu – 2021 rok. 

SENAT PK PRZYJĄŁ PROGRAM KSZTAŁCENIA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ

NAWA: TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW BEKKER I ULAM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w programach wspierają-
cych międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA.

Nabór wniosków Bekker NAWA będzie prowadzony do 25 maja br. Celem programu jest wsparcie mobil-
ności doktorantów, naukowców i nauczycieli przez umożliwienie im rozwoju naukowego w ośrodkach 
badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Nabór wniosków Ulam NAWA potrwa do 15 czerwca br. Celem programu jest zwiększenie stopnia umię-
dzynarodowienia instytucji. Do Polski będą mogli przyjechać wyróżniający się naukowcy, mający co naj-
mniej stopień doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni.
Więcej informacji: www.nawa.gov.pl
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Postanowieniem z 22 marca 2021 r. Prezydent RP 
Andrzej Duda nadał dr. hab. inż. Waldemarowi 
Kuczyńskiemu, prof. PK, dziekanowi Wydziału Me-
chanicznego (WM) Politechniki Koszalińskiej, tytuł 
profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dys-
cyplinach: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka. 

Pracę naukowo-badawczą obecny dziekan WM rozpoczął 
na Politechnice Koszalińskiej w 1999 r. w Zakładzie Termo-
mechaniki i Chłodnictwa (obecnie: Katedra Energetyki).  
W 2008 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Ba-
danie wrzenia w przepływie czynnika chłodniczego  
w warunkach zaburzeń generowanych periodycznie”. Od 
września tego samego roku pełnił funkcję kierownika La-
boratorium Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. 

Sześć lat później Rada WM nadała ówczesnemu dr. inż.
Waldemarowi Kuczyńskiemu stopień doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo-
atacja maszyn. Tytuł rozprawy – wydanej w formie mono-
grafii – brzmi: „Niestabilności hydrodynamiczne podczas 
skraplania czynników chłodniczych w minikanałach”.  
W latach 2016-2020 był prodziekanem ds. nauki i rozwo-
ju. Funkcję dziekana WM pełni w kadencji 2020-2024.

Dorobek naukowy prof. Waldemara Kuczyńskiego obej-
muje obszary związane z przemianami fazowymi wrzenia  
i skraplania czynników chłodniczych w konwencjonalnych 
i kompaktowych zbudowanych na bazie minikanałów 
wymienników ciepła. 

Kolejnym istotnym elementem dorobku prof. Walde-
mara Kuczyńskiego jest realizacja projektów i zadań ba-
dawczych z kręgu odnawialnych źródeł energii. Dziekan 

WM jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji 
naukowych i naukowo-technicznych (krajowych i zagra-
nicznych), w tym o charakterze monograficznym. Brał 
udział w realizacji 17 projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych, z czego w siedmiu pełnił – i pełni – rolę 
kierownika. 

W ramach działalności dydaktycznej zaangażował się  
w utworzenie kierunku Energetyka na WM, który jest pro-
wadzony od roku akademickiego 2012/2013. Prowadzi 
zajęcia ze studentami i doktorantami z zakresu termody-
namiki i energetyki. 

» Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Waldemara Kuczyńskiego, prof. PK
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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych pełnych 

wiary, nadziei i miłości

życzy

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej



Dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK z katedry 
Energetyki Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Koszalińskiej został zaproszony przez szwajcar-
skie wydawnictwo MDPI do pełnienia funkcji re-
daktora specjalnego wydania pisma naukowego 
„Energies”, które będzie poświęcone inteligent-
nym systemom wspomagającym użytkowanie  
i eksploatację obiektów technicznych.

„Energies” jest recenzowanym, międzynarodowym cza-
sopismem poświęconym badaniom naukowym, rozwo-
jowi technologii, inżynierii oraz studiom z zakresu poli-
tyki i zarządzania.  Ponadto wydawnictwem Open Access 
– indeksowanym w bazach Scopus i Web of Science 
(Impact Factor: 2,7). W wykazie Ministerstwa Edukacji  
i Nauki, „Energies” przypisano 140 punktów. 

Temat wydania, którego redaktorem jest prof. Stanisław 
Duer, to: „Intelligent Systems Supporting the Use of 
Energy Systems and Other Complex Technical Objects, 
Modeling, Testing and Analysis of Their Reliability in the 
Operation Process” („Inteligentne systemy wspomaga-
jące użytkowanie systemów energetycznych i innych 
złożonych obiektów technicznych oraz modelowanie, 
testowanie i analiza ich niezawodności w procesie eks-
ploatacji”). 

Wspomniane systemy wykorzystywane są do nadzoru 
nad efektywnym wykorzystaniem obiektów oraz do 
organizacji procesów eksploatacyjnych, technicznych  
i technologicznych. Znajdują zastosowanie także w dia-

gnozowaniu obiektów technicznych pod kątem oceny 
ich niezawodności. 

Specjalny numer czasopisma „Energies” ukaże się  
w przyszłym roku, po przeprowadzeniu pełnego procesu 
wydawniczego. – Zachęcam pracowników Politechniki 
Koszalińskiej do publikacji ciekawych artykułów w tym 
wydaniu – mówi prof. Stanisław Duer. Propozycje prac 
można zgłaszać do 5 stycznia 2022 roku.  

Więcej:https://www.mdpi.com/journal/energies/spe-
cial_issues/Intelligent_Systems_Supporting_the_Use_
of_Energy_Systems
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ZAPROJEKTUJĄ OPTYMALNY DOM Z DREWNA

Naukowcy z Filii Politechniki Koszalińskiej w Szcze-
cinku – wspólnie z firmą ITS spółka z o.o. – pracują 
nad stworzeniem optymalnej przegrody budowlanej 
stosowanej w drewnianym budownictwie szkieleto-
wym. 

Naukowe poszukiwanie najlepszych rozwiązań od-
bywa się w ramach projektu, w którym uczelnia 
jest partnerem producenta domów. Kierownikiem 
przedsięwzięcia został dr hab. inż. Dariusz Tomkie-
wicz, prof. PK (na zdjęciu obok). 

Projekt, którego realizacja potrwa do końca 2021 roku, jest dofinansowywany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita 
jego wartość wynosi ponad 1 milion 591 złotych. Udział i dofinansowanie Politechniki Koszalińskiej 
to około 180 tysięcy złotych.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2720

» Naukowiec PK redaktorem specjalnego wydania czasopisma 

WARTO ZAJRZEĆ DO POLSKIEGO 
ARCHIWUM DANYCH SPOŁECZNYCH

Polskie Archiwum Danych Społecznych 
(PADS) Instytutu Studiów Społecznych im. 
Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszaw-
skiego zaprasza do korzystania ze swoich 
bogatych zasobów informacji. 

Do PADS trafiło archiwum badań Centrum 
Badania Opinii Społecznej (CBOS) z kolekcji 
pod hasłem „Aktualne problemy i wydarze-
nia”. Zbiory i towarzysząca im dokumenta-
cja są dostępne bezpłatnie. 
Kolekcja CBOS: 
rds.icm.edu.pl/dataverse/CBOS
Więcej informacji: pads.org.pl

tu.koszalin.pl

Dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK z katedry 
Energetyki Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Koszalińskiej został zaproszony przez szwajcar-
skie wydawnictwo MDPI do pełnienia funkcji re-
daktora specjalnego wydania pisma naukowego 
„Energies”, które będzie poświęcone inteligent-
nym systemom wspomagającym użytkowanie  
i eksploatację obiektów technicznych.

„Energies” jest recenzowanym, międzynarodowym cza-
sopismem poświęconym badaniom naukowym, rozwo-
jowi technologii, inżynierii oraz studiom z zakresu poli-
tyki i zarządzania.  Ponadto wydawnictwem Open Access 
– indeksowanym w bazach Scopus i Web of Science 
(Impact Factor: 2,7). W wykazie Ministerstwa Edukacji  
i Nauki, „Energies” przypisano 140 punktów. 

Temat wydania, którego redaktorem jest prof. Stanisław 
Duer, to: „Intelligent Systems Supporting the Use of 
Energy Systems and Other Complex Technical Objects, 
Modeling, Testing and Analysis of Their Reliability in the 
Operation Process” („Inteligentne systemy wspomaga-
jące użytkowanie systemów energetycznych i innych 
złożonych obiektów technicznych oraz modelowanie, 
testowanie i analiza ich niezawodności w procesie eks-
ploatacji”). 

Wspomniane systemy wykorzystywane są do nadzoru 
nad efektywnym wykorzystaniem obiektów oraz do 
organizacji procesów eksploatacyjnych, technicznych  
i technologicznych. Znajdują zastosowanie także w dia-

gnozowaniu obiektów technicznych pod kątem oceny 
ich niezawodności. 

Specjalny numer czasopisma „Energies” ukaże się  
w przyszłym roku, po przeprowadzeniu pełnego procesu 
wydawniczego. – Zachęcam pracowników Politechniki 
Koszalińskiej do publikacji ciekawych artykułów w tym 
wydaniu – mówi prof. Stanisław Duer. Propozycje prac 
można zgłaszać do 5 stycznia 2022 roku.  

Więcej:https://www.mdpi.com/journal/energies/spe-
cial_issues/Intelligent_Systems_Supporting_the_Use_
of_Energy_Systems
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ZAPROJEKTUJĄ OPTYMALNY DOM Z DREWNA

Naukowcy z Filii Politechniki Koszalińskiej w Szcze-
cinku – wspólnie z firmą ITS spółka z o.o. – pracują 
nad stworzeniem optymalnej przegrody budowlanej 
stosowanej w drewnianym budownictwie szkieleto-
wym. 

Naukowe poszukiwanie najlepszych rozwiązań od-
bywa się w ramach projektu, w którym uczelnia 
jest partnerem producenta domów. Kierownikiem 
przedsięwzięcia został dr hab. inż. Dariusz Tomkie-
wicz, prof. PK (na zdjęciu obok). 

Projekt, którego realizacja potrwa do końca 2021 roku, jest dofinansowywany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita 
jego wartość wynosi ponad 1 milion 591 złotych. Udział i dofinansowanie Politechniki Koszalińskiej 
to około 180 tysięcy złotych.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2720

» Naukowiec PK redaktorem specjalnego wydania czasopisma 

WARTO ZAJRZEĆ DO POLSKIEGO 
ARCHIWUM DANYCH SPOŁECZNYCH

Polskie Archiwum Danych Społecznych 
(PADS) Instytutu Studiów Społecznych im. 
Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszaw-
skiego zaprasza do korzystania ze swoich 
bogatych zasobów informacji. 

Do PADS trafiło archiwum badań Centrum 
Badania Opinii Społecznej (CBOS) z kolekcji 
pod hasłem „Aktualne problemy i wydarze-
nia”. Zbiory i towarzysząca im dokumenta-
cja są dostępne bezpłatnie. 
Kolekcja CBOS: 
rds.icm.edu.pl/dataverse/CBOS
Więcej informacji: pads.org.pl

tu.koszalin.pl



Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 24 / 74 / kwiecień / 2021

0104

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 24 / 74  / 2021

Dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK z Katedry Procesów i Urządzeń 
Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego, kolejny raz został re-
cenzentem doktoratu dla Uniwersytetu ITMO w Sankt Petersburgu. 

Temat pracy dotyczy aspektów wykorzystania ogrzewania kontaktowego oporowe-
go w piekarnictwie. Tytuł dysertacji w tłumaczeniu to: „Badanie procesu elektrycz-
nego ogrzewania kontaktowego w produkcji pieczywa i doskonalenie aparatury do 
jego realizacji”. 

– To trzecia moja recenzja doktoratu dla tej uczelni – mówi prof. Marek Jakubowski. 
– Poprzednie dotyczyły właściwości fizycznych eksudatów ziemniaczano-mięsnych 
i zastosowania ultradźwięków do produkcji emulsji spożywczych. 

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2728

RECENZENT DOKTORATU NA UNIWERSYTECIE ITMO (SANKT PETERSBURG)

CEEPUS – INTENSYWNA MOBILNOŚĆ AKADEMICKA

– Na Wydziale Mechanicznym, dzięki programowi CEEPUS, odnotowaliśmy kolejne sukcesy związane  
z umiędzynarodowieniem – informuje prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, koordynator CEEPUS-a na Wy-
dziale Mechanicznym (WM).

Dr hab. inż. Agnieszka Szparaga, prof. PK z Katedry Agrobiotechnologii, w ramach współpracy z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym w Lublinie i ośrodkami z Czech, Słowacji, Bułgarii i Serbii, przygotowała sieć te-
matyczną „Sustainable Development of the Bioeconomy – Management of Sustainable Agricultural Pro-
duction”, która umożliwi udział w stażach zagranicznych pracownikom i studentom kierunku Technologia 
Żywności i Żywienie Człowieka.  

Ponadto sieć PL-701 „Engineering as Communication Language in Europe” , przygotowana i koordynowana 
przez prof. Krzysztofa Rokosza, otrzymała przedłużenie na kolejny 10. rok. Sieć cieszy się dużym uznaniem, 
w tym roku w rankingu uplasowała się na 10. miejscu ze 115 ocenianych. Skupia 62 członków z 15 krajów. 
WM jest partnerem w innych sześciu sieciach, których koordynatorem również jest prof. Krzysztof Rokosz.
Więcej: tu.koszalin.pl/art/2727 oraz ceepus.info
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Postanowieniem z 22 marca 2021 r. Prezydent RP 
Andrzej Duda nadał dr. hab. inż. Waldemarowi 
Kuczyńskiemu, prof. PK, dziekanowi Wydziału Me-
chanicznego (WM) Politechniki Koszalińskiej, tytuł 
profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dys-
cyplinach: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka. 

Pracę naukowo-badawczą obecny dziekan WM rozpoczął 
na Politechnice Koszalińskiej w 1999 r. w Zakładzie Termo-
mechaniki i Chłodnictwa (obecnie: Katedra Energetyki).  
W 2008 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Ba-
danie wrzenia w przepływie czynnika chłodniczego  
w warunkach zaburzeń generowanych periodycznie”. Od 
września tego samego roku pełnił funkcję kierownika La-
boratorium Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. 

Sześć lat później Rada WM nadała ówczesnemu dr. inż.
Waldemarowi Kuczyńskiemu stopień doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo-
atacja maszyn. Tytuł rozprawy – wydanej w formie mono-
grafii – brzmi: „Niestabilności hydrodynamiczne podczas 
skraplania czynników chłodniczych w minikanałach”.  
W latach 2016-2020 był prodziekanem ds. nauki i rozwo-
ju. Funkcję dziekana WM pełni w kadencji 2020-2024.

Dorobek naukowy prof. Waldemara Kuczyńskiego obej-
muje obszary związane z przemianami fazowymi wrzenia  
i skraplania czynników chłodniczych w konwencjonalnych 
i kompaktowych zbudowanych na bazie minikanałów 
wymienników ciepła. 

Kolejnym istotnym elementem dorobku prof. Walde-
mara Kuczyńskiego jest realizacja projektów i zadań ba-
dawczych z kręgu odnawialnych źródeł energii. Dziekan 

WM jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji 
naukowych i naukowo-technicznych (krajowych i zagra-
nicznych), w tym o charakterze monograficznym. Brał 
udział w realizacji 17 projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych, z czego w siedmiu pełnił – i pełni – rolę 
kierownika. 

W ramach działalności dydaktycznej zaangażował się  
w utworzenie kierunku Energetyka na WM, który jest pro-
wadzony od roku akademickiego 2012/2013. Prowadzi 
zajęcia ze studentami i doktorantami z zakresu termody-
namiki i energetyki. 

» Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Waldemara Kuczyńskiego, prof. PK



Ukazało się nowe wydanie „Almanachu Kultury 
Koszalińskiej”. „Almanach” to bogate kompen-
dium wiedzy o wydarzeniach i inicjatywach kul-
turalnych, które odbywają się w naszym mieście. 

W numerze nie zabrakło akcentów związanych z Poli-
techniką Koszalińską. Przeczytać można: rozmowę z dr 
hab. Moniką Zawierowską-Łozińską, prof. PK, wykła-
dowczynią i graficzką Wydziału Architektury i Wzornic-
twa (WAiW) oraz Sarą Olszewską, absolwentką tego 
wydziału. Sara – graficzka i ilustratorka – zaprojekto-
wała okładkę tegorocznego „Almanachu”. W 200-stro-
nicowym wydaniu znalazły się wspomnienia o prof. 
Zygmuncie Wujku, rzeźbiarzu i wieloletnim wykładowcy 
WAiW. 

Dzięki „Almanachowi” zobaczymy, jak wygląda przebu-
dowa amfiteatru, którego dach zaprojektował prof. Jan 
Filipkowski, długoletni pracownik Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji. W roczniku ukazał się 
tekst o politechnicznej bibliotece przyszłości, czyli Cogni-
tarium. Nie zabrakło relacji z inicjatyw, które objęliśmy 

akcją „Politechnika Koszalińska – wspiera kulturę”: Good 
Vibe Festiwal i Europejskiego Festiwalu Filmowego Inte-
gracja Ty i Ja. 

„Almanach” dostępny jest w wersji drukowanej w Kosza-
lińskiej Bibliotece Publicznej lub do pobrania ze strony: 
https://www.biblioteka.koszalin.pl/wirtualna-czytel-
nia/rok-2021/almanach-kultury-koszalinskiej-2020
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» W „Almanachu” o Politechnice Koszalińskiej PŁOMIENIE ZWYCIĘSTWA 2021

Kilkunastu partnerów zorganizuje wspólnie 
z Politechniką Koszalińską, pod szyldem cy-
klicznych Koszalińskich Spotkań z Historią  
i projektu „Politechnika Koszalińska z histo-
rią”, wydarzenie patriotyczne „Płomienie 
Zwycięstwa 2021”, zaplanowane, na razie  
w wersji online, na 8 maja br. 

Wśród partnerów uczelni znalazło się: Bał-
tyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Perun, koszalińskie Archiwum Państwowe, 
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Ko-
szalinie i samorząd miejski. Obecnie trwa 
ustalanie ostatecznej wersji programu.  
O szczegółach poinformujemy wkrótce. 

WYMIANA NAUKOWCÓW Z NIEMIEC I AUSTRII

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej Politechniki Koszalińskiej, Narodowa Agencja Wymia-
ny Akademickiej (NAWA) i Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej zapraszają do składania wniosków  
w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec. Identyczna 
oferta dotyczy Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria).

Nabory wniosków potrwają: do 21 maja br. (Austria) i 30 czerwca br. (Niemcy). Więcej: nawa.gov.pl.
Biuro zachęca również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z najnowszą ofertą grantów i sty-
pendiów opublikowaną przez EURAXESS: cdn4.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl

BGPK – SKORZYSTAJ Z BAZY IBUK LIBRA

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej 
rekomenduje swoim czytelnikom bazę IBUK 
Libra – wirtualną czytelnię Wydawnictwa Na-
ukowego PWN. Unikalny kod PIN do zdalnego 
logowania można otrzymać wysyłając e-mail 
na adres bgpk@tu.koszalin.pl podając: imię, 
nazwisko, wydział.

NAGRODY NAUKOWE „POLITYKI”
Fundacja Tygodnika „Polityka” przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Na-
grody Naukowe „Polityki”. Do 13 czerwca br. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny będzie formularz 
zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do rywalizacji. 
Więcej: polityka.pl/stypendia

Rady Studentów: Wydziału Nauk Ekonomicznych 
(WNE) i Wydziału Humanistycznego (WH) są organi-
zatorami kolejnej edycji Dnia Kwiatka.

Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia br. W związku z ob-
ostrzeniami sanitarnymi ma być transmitowane na FB 
(Dzień Kwiatka). Główny punkt programu to odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888-
1974), inicjatora budowy portu w Gdyni, ministra przemy-
słu i handlu II Rzeczypospolitej, a w latach 1935-1939 wice-
premiera i ministra skarbu RP.

Ponadto w programie Dnia Kwiatka 2021 znajdą się m.in.: 
wykład prof. Bogusława Polaka (WH) o Eugeniuszu Kwiat-
kowskim, debata oksfordzka „Czy jesteś za wycofaniem pie-
niądza papierowego z obiegu?”, którą poprowadzi dr Adam 
Wyszomirski (WNE) oraz konkursy i quiz o PK. 

 DZIEŃ KWIATKA 2021 – WYJĄTKOWO ONLINE 

Ukazało się nowe wydanie „Almanachu Kultury 
Koszalińskiej”. „Almanach” to bogate kompen-
dium wiedzy o wydarzeniach i inicjatywach kul-
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W numerze nie zabrakło akcentów związanych z Poli-
techniką Koszalińską. Przeczytać można: rozmowę z dr 
hab. Moniką Zawierowską-Łozińską, prof. PK, wykła-
dowczynią i graficzką Wydziału Architektury i Wzornic-
twa (WAiW) oraz Sarą Olszewską, absolwentką tego 
wydziału. Sara – graficzka i ilustratorka – zaprojekto-
wała okładkę tegorocznego „Almanachu”. W 200-stro-
nicowym wydaniu znalazły się wspomnienia o prof. 
Zygmuncie Wujku, rzeźbiarzu i wieloletnim wykładowcy 
WAiW. 

Dzięki „Almanachowi” zobaczymy, jak wygląda przebu-
dowa amfiteatru, którego dach zaprojektował prof. Jan 
Filipkowski, długoletni pracownik Wydziału Inżynierii 
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tekst o politechnicznej bibliotece przyszłości, czyli Cogni-
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z Politechniką Koszalińską, pod szyldem cy-
klicznych Koszalińskich Spotkań z Historią  
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w wersji online, na 8 maja br. 

Wśród partnerów uczelni znalazło się: Bał-
tyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Perun, koszalińskie Archiwum Państwowe, 
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zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do rywalizacji. 
Więcej: polityka.pl/stypendia

Rady Studentów: Wydziału Nauk Ekonomicznych 
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Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia br. W związku z ob-
ostrzeniami sanitarnymi ma być transmitowane na FB 
(Dzień Kwiatka). Główny punkt programu to odsłonięcie 
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wykład prof. Bogusława Polaka (WH) o Eugeniuszu Kwiat-
kowskim, debata oksfordzka „Czy jesteś za wycofaniem pie-
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 DZIEŃ KWIATKA 2021 – WYJĄTKOWO ONLINE 



Dr inż. Sławomir Nagnajewicz, dyrektor Filii Poli-
techniki Koszalińskiej w Szczecinku: – Rok temu 
w Filii zainaugurowaliśmy Dni Przemysłu Drzew-
nego, które mają stać się platformą kontaktu firm 
przetwórstwa drewna i produkcji meblarskiej, 
uczniów szkół średnich, studentów i kadry nauko-
wo-dydaktycznej Filii. 

W wydarzeniu wzięło kilkadziesiąt dużych przedsię-
biorstw produkcyjnych z Pomorza Środkowego i ponad 
ośmiuset gości. W tym roku spotykamy się po raz drugi, 
chociaż w inny sposób, bo z wiadomych względów za 
pośrednictwem łączy internetowych. Niemniej jednak 
przygotowaliśmy bogatą i ciekawą ofertę. 

Na naszej stronie internetowej znalazły się prezentacje 
oferty firm z branży drzewnej i współpracy w obszarze 
badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicz-
nymi w Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych 
Właściwości Materiałów Drzewnych. Ponadto: prezenta-
cje wybranych prac dyplomowych ubiegłorocznych ab-
solwentów Filii, specjalnie z myślą o naszych przyszłych 
studentach kilka przykładowych zajęć dydaktycznych 
i pokój, w którym można online zasięgnąć informacji 

bezpośrednio u naszych absolwentów i studentów. Za-
praszam osoby zainteresowane naszą działalnością do 
udziału w wydarzeniu.

II Dzień Przemysłu Drzewnego, zorganizowany przez Filię 
Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku, odbędzie się onli-
ne na stronie: wpd.tu.koszalin.pl 16 kwietnia br., w godz. 
9-18.  Spotkania online: w godz. 12-14.

Więcej: wpd.tu.koszalin.pl
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» II Dzień Przemysłu Drzewnego – 16 kwietnia 2021  

DWA WYKŁADY W EKONOMIE

Przedstawiciele Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej wzięli udział w zajęciach z uczniami 
Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. W ramach współpracy Ekonoma z uczelnią, pierw-
szoklasiści wysłuchali wykładu dr. Dariusza Magierka z Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich pod 
tytułem „Uzależnienia jako problem społeczny – formy, przyczyny, konsekwencje”. Pani Edyta Halista-Telus  
z Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych omówiła  „Podstawy komunikacji interpersonalnej – auto-
prezentacja”.
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Dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK z Katedry Procesów i Urządzeń 
Przemysłu Spożywczego Wydziału Mechanicznego, kolejny raz został re-
cenzentem doktoratu dla Uniwersytetu ITMO w Sankt Petersburgu. 

Temat pracy dotyczy aspektów wykorzystania ogrzewania kontaktowego oporowe-
go w piekarnictwie. Tytuł dysertacji w tłumaczeniu to: „Badanie procesu elektrycz-
nego ogrzewania kontaktowego w produkcji pieczywa i doskonalenie aparatury do 
jego realizacji”. 

– To trzecia moja recenzja doktoratu dla tej uczelni – mówi prof. Marek Jakubowski. 
– Poprzednie dotyczyły właściwości fizycznych eksudatów ziemniaczano-mięsnych 
i zastosowania ultradźwięków do produkcji emulsji spożywczych. 

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2728

RECENZENT DOKTORATU NA UNIWERSYTECIE ITMO (SANKT PETERSBURG)

CEEPUS – INTENSYWNA MOBILNOŚĆ AKADEMICKA

– Na Wydziale Mechanicznym, dzięki programowi CEEPUS, odnotowaliśmy kolejne sukcesy związane  
z umiędzynarodowieniem – informuje prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, koordynator CEEPUS-a na Wy-
dziale Mechanicznym (WM).

Dr hab. inż. Agnieszka Szparaga, prof. PK z Katedry Agrobiotechnologii, w ramach współpracy z Uniwer-
sytetem Przyrodniczym w Lublinie i ośrodkami z Czech, Słowacji, Bułgarii i Serbii, przygotowała sieć te-
matyczną „Sustainable Development of the Bioeconomy – Management of Sustainable Agricultural Pro-
duction”, która umożliwi udział w stażach zagranicznych pracownikom i studentom kierunku Technologia 
Żywności i Żywienie Człowieka.  

Ponadto sieć PL-701 „Engineering as Communication Language in Europe” , przygotowana i koordynowana 
przez prof. Krzysztofa Rokosza, otrzymała przedłużenie na kolejny 10. rok. Sieć cieszy się dużym uznaniem, 
w tym roku w rankingu uplasowała się na 10. miejscu ze 115 ocenianych. Skupia 62 członków z 15 krajów. 
WM jest partnerem w innych sześciu sieciach, których koordynatorem również jest prof. Krzysztof Rokosz.
Więcej: tu.koszalin.pl/art/2727 oraz ceepus.info



Prof. dr hab. Jacek Knopek, kierownik Katedry Nauk 
o Polityce Wydziału Humanistycznego Politech-
niki Koszalińskiej, decyzją komisji konkursowej 
Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w War-
szawie, został wybrany do przygotowania dwóch 
ekspertyz w projekcie „Instytucjonalna architek-
tura organów ochrony i przestrzegania prawa  
w porządkach prawnych współczesnych państw  
w perspektywie komparatystycznej”.

Pierwsza ekspertyza dotyczy statusu ustrojowego 
prokuratury i statusu prawnego prokuratora w Grecji, 
natomiast druga – uprawnień i pozycji organów zapew-
niających pluralizm mediów i ochronę praw użytkowni-
ków oraz charakterystyki rynku mediów i regulacji z tym 
związanych na Cyprze. Inicjatorem projektu jest Mini-
sterstwo Sprawiedliwości. 
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WYKŁADY ONLINE Z EKONOMII DLA WSZYSTKICH

Wydział Nauk Ekonomicznych zaprasza na cykl otwartych wykładów organizowanych przez Stu-
denckie Koło Naukowe Rachmistrz. Oto terminy: 14 kwietnia br., godz. 8 – „Bezpieczne zakupy  
w sieci” (Grupa Allegro) i 21 kwietnia br. godz. 8 – „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” (Programy 
Edukacji Ekonomicznej).

Link do wydarzenia dostępny jest na stronie: wne.tu.koszalin.pl

» Dwie ekspertyzy dla Ministerstwa Sprawiedliwości  

WEBINARIA W PROGRAMIE ERASMUS+

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską ter-
minu przyjmowania wniosków w programie Erasmus+ na temat partnerstw we współpracy w szkolnic-
twie wyższym (Cooperation Partnerships – termin złożenia wniosku do 20 maja br.), Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ organizuje webinaria poświęcone temu tematowi. 

Uczestnicy spotkań – zaplanowanych na 20, 21 i 29 kwietnia br. – uzyskają podstawowe informacje  
o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu oraz wskazówki od beneficjentów doświadczonych  
w realizacji tego typu projektów. Rejestracja jest możliwa przez stronę: 
ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze.

W  Szkole Doktorskiej, 8 kwietnia br., odbyło się 
seminarium naukowe dla doktorantów pierwsze-
go i drugiego roku pod tytułem „Research themes 
and objectives”. 

Wykład poprowadził prof. Thomas G. Mathia, specjalista 
w dziedzinach: obróbka powierzchni, optymalizacja pro-
cesów produkcyjnych, trybologia i reologia. Naukowiec 
jest autorem książek i kilkuset artykułów naukowych. 

Seminarium wsparło umiędzynarodowienie doktoran-
tów. Było okazją do omówienia procesów poznawczych, 
działalności badawczej, organizacji badań naukowych, 
prawa własności intelektualnej, a wszystko to w kontek-
ście pracy badawczej i planów na przyszłość doktoran-
tów. Prof. Thomas Mathia zaproponował również mailo-
we konsultacje dotyczące np. realnych ścieżek kariery. 

» Prof. Thomas G. Mathia 
gościem Szkoły Doktorskiej  

WYDAWNICTWA POLITECHNIKI 
W BIBLIOTECE C YFROWEJ
Jak informuje Biblioteka Główna, w uczelnianej Bi-
bliotece Cyfrowej dostępne są już tegoroczne wydaw-
nictwa przygotowane przez Politechnikę Koszalińską 
(PK): pismo „Na Temat”, podsumowujące wydarzenia na 
uczelni i w środowisku akademickim 2020 roku; katalog 
„Sprawdź, co dzieje się w nauce”, będący zbiorem publi-
kacji o zakończonych lub aktualnie realizowanych w róż-
nych jednostkach projektach naukowych i badawczych; 
zbiór ubiegłorocznych „Biuletynów Informacyjnych Poli-
techniki Koszalińskiej” (numery od 1 do 50). 

– Wkrótce w zbiorach Biblioteki Cyfrowej znajdzie się 
również najnowsze wydawnictwo – „Informator dla 
kandydatów na studia” – dodaje Mariola Jackiewicz, 
dyrektor Biblioteki Głównej PK. „Informator” ma większą 
objętość i zmieniony format, zawiera poszerzone infor-
macje, niezbędne nie tylko dla kandydatów, lecz także 
studentów rozpoczynających naukę na PK. 

Dostęp do wydawnictw: dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra

Prof. dr hab. Jacek Knopek, kierownik Katedry Nauk 
o Polityce Wydziału Humanistycznego Politech-
niki Koszalińskiej, decyzją komisji konkursowej 
Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w War-
szawie, został wybrany do przygotowania dwóch 
ekspertyz w projekcie „Instytucjonalna architek-
tura organów ochrony i przestrzegania prawa  
w porządkach prawnych współczesnych państw  
w perspektywie komparatystycznej”.

Pierwsza ekspertyza dotyczy statusu ustrojowego 
prokuratury i statusu prawnego prokuratora w Grecji, 
natomiast druga – uprawnień i pozycji organów zapew-
niających pluralizm mediów i ochronę praw użytkowni-
ków oraz charakterystyki rynku mediów i regulacji z tym 
związanych na Cyprze. Inicjatorem projektu jest Mini-
sterstwo Sprawiedliwości. 
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WYKŁADY ONLINE Z EKONOMII DLA WSZYSTKICH

Wydział Nauk Ekonomicznych zaprasza na cykl otwartych wykładów organizowanych przez Stu-
denckie Koło Naukowe Rachmistrz. Oto terminy: 14 kwietnia br., godz. 8 – „Bezpieczne zakupy  
w sieci” (Grupa Allegro) i 21 kwietnia br. godz. 8 – „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” (Programy 
Edukacji Ekonomicznej).

Link do wydarzenia dostępny jest na stronie: wne.tu.koszalin.pl

» Dwie ekspertyzy dla Ministerstwa Sprawiedliwości  

WEBINARIA W PROGRAMIE ERASMUS+

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską ter-
minu przyjmowania wniosków w programie Erasmus+ na temat partnerstw we współpracy w szkolnic-
twie wyższym (Cooperation Partnerships – termin złożenia wniosku do 20 maja br.), Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ organizuje webinaria poświęcone temu tematowi. 

Uczestnicy spotkań – zaplanowanych na 20, 21 i 29 kwietnia br. – uzyskają podstawowe informacje  
o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu oraz wskazówki od beneficjentów doświadczonych  
w realizacji tego typu projektów. Rejestracja jest możliwa przez stronę: 
ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze.

W  Szkole Doktorskiej, 8 kwietnia br., odbyło się 
seminarium naukowe dla doktorantów pierwsze-
go i drugiego roku pod tytułem „Research themes 
and objectives”. 

Wykład poprowadził prof. Thomas G. Mathia, specjalista 
w dziedzinach: obróbka powierzchni, optymalizacja pro-
cesów produkcyjnych, trybologia i reologia. Naukowiec 
jest autorem książek i kilkuset artykułów naukowych. 

Seminarium wsparło umiędzynarodowienie doktoran-
tów. Było okazją do omówienia procesów poznawczych, 
działalności badawczej, organizacji badań naukowych, 
prawa własności intelektualnej, a wszystko to w kontek-
ście pracy badawczej i planów na przyszłość doktoran-
tów. Prof. Thomas Mathia zaproponował również mailo-
we konsultacje dotyczące np. realnych ścieżek kariery. 

» Prof. Thomas G. Mathia 
gościem Szkoły Doktorskiej  

WYDAWNICTWA POLITECHNIKI 
W BIBLIOTECE C YFROWEJ
Jak informuje Biblioteka Główna, w uczelnianej Bi-
bliotece Cyfrowej dostępne są już tegoroczne wydaw-
nictwa przygotowane przez Politechnikę Koszalińską 
(PK): pismo „Na Temat”, podsumowujące wydarzenia na 
uczelni i w środowisku akademickim 2020 roku; katalog 
„Sprawdź, co dzieje się w nauce”, będący zbiorem publi-
kacji o zakończonych lub aktualnie realizowanych w róż-
nych jednostkach projektach naukowych i badawczych; 
zbiór ubiegłorocznych „Biuletynów Informacyjnych Poli-
techniki Koszalińskiej” (numery od 1 do 50). 

– Wkrótce w zbiorach Biblioteki Cyfrowej znajdzie się 
również najnowsze wydawnictwo – „Informator dla 
kandydatów na studia” – dodaje Mariola Jackiewicz, 
dyrektor Biblioteki Głównej PK. „Informator” ma większą 
objętość i zmieniony format, zawiera poszerzone infor-
macje, niezbędne nie tylko dla kandydatów, lecz także 
studentów rozpoczynających naukę na PK. 

Dostęp do wydawnictw: dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra



Początkowo 400, a docelowo 800 osób dziennie ma 
szczepić punkt szczepień masowych uruchomio-
ny w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. 
To jeden z 16 pilotażowych punktów działających  
w Polsce od 19 kwietnia br. Obiekt po połowie na-
leży do samorządu Koszalina i Politechniki Kosza-
lińskiej.

Szczepienia przeciw COVID-19 w nowym punkcie rozpo-
częły się w poniedziałek rano. Działają trzy stanowiska,  
a nad zdrowiem osób zgłaszających się według harmono-
gramu czuwają lekarze. Wyznaczone są również miejsca,  
w których przez kwadrans odpoczywają osoby poddane 
szczepieniu. Patronat medyczny nad punktem sprawuje 
Poliklinika, szczepienia wykonują studenci ostatniego 
roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Koszalinie. Specjalne oznaczenie parkingu umożli-
wić ma bezpieczne dotarcie do hali. 

Po uruchomieniu punktu odbyła się konferencja prasowa. 
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł 
Szefernaker przypomniał, że w Koszalinie zaszczepiono 
do tej pory 26 proc. mieszkańców, którzy mogli przyjąć 
szczepionkę, a w powiecie koszalińskim – 15 proc. osób. 
– Wskazuje to, jak dużo jeszcze jest do zrobienia – dodał. 

Minister podziękował instytucjom, które przyczyniły się 
do uruchomienia punktu w hali. Przypomniał, że współ-
gospodarzem obiektu jest Politechnika Koszalińska. Po-
dziękowania złożył też rektor dr hab. Danucie Zawadzkiej, 
prof. PK. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Boguc-
ki wyjaśnił, że punkt szczepień jest placówką pilotażową. 
Z czasem takie same powstaną w każdym powiecie. – Ro-
bimy ucieczkę do przodu przed epidemią – uznał. – Jedy-
nym sposobem powrotu do normalności są szczepienia.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński wspomniał, że punkt 
szczepień masowych będzie służył nie tylko koszalinia-
nom, lecz także mieszkańcom regionu: – Mam nadzieję, 
że część osób ochronimy przed poważną chorobą, może 
nawet śmiercią – mówił. – Szczepienia pozwolą nam 
sezon wakacyjny przeżyć w większym bezpieczeństwie. 

Rektor Politechniki Koszalińskiej nie kryła zadowolenia  
z tego, że uczelnia ma możliwość wsparcia akcji szczepień. 
Przypomniała, że Politechnika Koszalińska od pierwszych 
tygodni pandemii wspiera działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się COVID-19. Propagowała wiedzę  
o zasadach higieny, była inicjatorem ogólnopolskiej ak-
cji „Politechniki pomagają”, promowała – i nadal to robi  
– szczepienia jako skuteczną metodę zapobiegania zaka-
żeniu. Poza tym jako jedna z pierwszych instytucji zorga-
nizowała szczepienia dla pracowników. –  Cieszymy się, 
że tak ważna akcja jest prowadzona w obiekcie, którego 
współwłaścicielem jest uczelnia – dodała prof. Danuta 
Zawadzka.

Biuletyn  
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» W hali ruszył koszaliński punkt szczepień masowych
Dr inż. Sławomir Nagnajewicz, dyrektor Filii Poli-
techniki Koszalińskiej w Szczecinku: – Rok temu 
w Filii zainaugurowaliśmy Dni Przemysłu Drzew-
nego, które mają stać się platformą kontaktu firm 
przetwórstwa drewna i produkcji meblarskiej, 
uczniów szkół średnich, studentów i kadry nauko-
wo-dydaktycznej Filii. 

W wydarzeniu wzięło kilkadziesiąt dużych przedsię-
biorstw produkcyjnych z Pomorza Środkowego i ponad 
ośmiuset gości. W tym roku spotykamy się po raz drugi, 
chociaż w inny sposób, bo z wiadomych względów za 
pośrednictwem łączy internetowych. Niemniej jednak 
przygotowaliśmy bogatą i ciekawą ofertę. 

Na naszej stronie internetowej znalazły się prezentacje 
oferty firm z branży drzewnej i współpracy w obszarze 
badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicz-
nymi w Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych 
Właściwości Materiałów Drzewnych. Ponadto: prezenta-
cje wybranych prac dyplomowych ubiegłorocznych ab-
solwentów Filii, specjalnie z myślą o naszych przyszłych 
studentach kilka przykładowych zajęć dydaktycznych 
i pokój, w którym można online zasięgnąć informacji 

bezpośrednio u naszych absolwentów i studentów. Za-
praszam osoby zainteresowane naszą działalnością do 
udziału w wydarzeniu.

II Dzień Przemysłu Drzewnego, zorganizowany przez Filię 
Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku, odbędzie się onli-
ne na stronie: wpd.tu.koszalin.pl 16 kwietnia br., w godz. 
9-18.  Spotkania online: w godz. 12-14.

Więcej: wpd.tu.koszalin.pl
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» II Dzień Przemysłu Drzewnego – 16 kwietnia 2021  

DWA WYKŁADY W EKONOMIE

Przedstawiciele Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej wzięli udział w zajęciach z uczniami 
Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. W ramach współpracy Ekonoma z uczelnią, pierw-
szoklasiści wysłuchali wykładu dr. Dariusza Magierka z Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich pod 
tytułem „Uzależnienia jako problem społeczny – formy, przyczyny, konsekwencje”. Pani Edyta Halista-Telus  
z Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych omówiła  „Podstawy komunikacji interpersonalnej – auto-
prezentacja”.



Politechnika Koszalińska włącza się w działania 
zwiększające bezpieczeństwo sanitarne. Wspól-
nie z firmą Alplast z powiatu kołobrzeskiego opra-
cowuje model urządzenia oczyszczającego powie-
trze i regulującego jego wilgotność. 

Prowadzony od początku kwietnia br. projekt „Realizacja 
prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej, 
modułowej stacji sanitarnej dla sektora HoReCa” to ko-
lejny wkład naukowców Politechniki Koszalińskiej w roz-
wój badań pozwalających ograniczyć skutki zagrożenia 
epidemicznego. 

15 kwietnia br. w kampusie przy ulicy Śniadeckich 2 
odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w realizację 
przedsięwzięcia, którego kierownikiem naukowym jest 
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich. 

Podczas spotkania omówione zostały szczegóły realizacji 
projektu, dofinansowanego z funduszy unijnych w ra-
mach Regionalnego Projektu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Jego koszt to blisko 1 mln 
430 tys. zł.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2733
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» Politechnika wspiera bezpieczeństwo sanitarne

Davit Japaridze, adiunkt na Wydziale Transportu i Budowy Maszyn Gruzińskiego 
Uniwersytetu Technicznego (Georgian Technical University) w Tbilisi prowadzi cykl 
wykładów o zastosowaniu metod elementów skończonych dla studentów kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. 

Współpraca z gruzińskim wykładowcą, z uczelni o niemal 100-letniej tradycji, była 
możliwa dzięki realizacji projektu POWER 03.05.00-00-Z219/17 – „Program zinte-
growanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Poli-
technice Koszalińskiej”.

NAUKOWIEC Z GRUZJI WYKŁADOWCĄ NA WM

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej 
stale zaprasza do dyskusji o wyzwaniach współ-
czesnego świata. Tym razem – 15 kwietnia br.  
– zaproszeni goście rozmawiali o tym jak pande-
mia koronawirusa wpłynęła na uczniów, nauczy-
cieli i cały proces edukacji. 

Transmitowaną na profilach w mediach społecznościo-
wych debatę „Edukacja w czasie pandemii” poprowadził 
Arkadiusz Wilman z Polskiego Radia Koszalin, wykładow-
ca Politechniki Koszalińskiej. Zaproszenie zaś przyjęli: dr 
hab. Janina Świrko, prof. PK, dr Tomasz Parafiniuk (oboje 
z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej), 
Zenon Dec i Anna Kiełb z Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Koszalinie, Emilia Michalska pedagog w Zespole Szkół 
nr 7 i Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora 
w Koszalinie oraz Agnieszka Hryckowian dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Sławnie. 

Specjaliści podkreślali, że przejście na naukę zdalną  
w połowie zeszłego roku stanowiło ogromne wyzwanie 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 
Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2737

SZKOLENIE „HORYZONT EUROPA”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie online: „Horyzont 
Europa – przegląd możliwości udziału w nowym programie ramowym”, które odbędzie się 29 kwiet-
nia br. w godz. 10-12:30. Uczestnicy szkolenia poznają zasady udziału w nowym programie ramo-
wym Horyzont Europa, jego strukturę, nowości, dowiedzą się na jakie obszary tematyczne będzie 
kładziony nacisk w najbliższym okresie finansowania. 

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji (do 28 kwietnia br.). Link do rejestracji 
wszyscy pracownicy otrzymali pocztą uczelnianą.

» Debata online „Edukacja  
w czasie pandemii”  na Wydziale 
Humanistycznym  

SIEĆ PROF. KRZYSZTOFA ROKOSZA 
Z NOMINACJĄ DO NAGRODY
 
Sieć tematyczna międzynarodowego progra-
mu CEEPUS „Image Processing, Information 
Engineering & Interdisciplinary Knowledge 
Exchange” koordynowana przez austriacką 
uczelnię Medical University Graz, a w której 
Wydział Mechaniczny jest partnerem i którą 
na naszej uczelni kieruje prof. Krzysztof Rokosz 
została nominowana do prestiżowej nagrody 
CEEPUS Ministers´ Prize 2020. ‒ Jesteśmy dum-
ni jako społeczność akademicka Politechniki 
Koszalińskiej, że mogliśmy dołożyć swoją ce-
giełkę do tego sukcesu. ‒ mówi prof. Krzysztof 
Rokosz.

Celem porozumienia CEEPUS (Central European 
Exchange Program for University Studies) jest 
wspieranie wymiany akademickiej w zakresie 
kształcenia oraz doskonalenia zawodowego 
studentów i nauczycieli akademickich. Projekt 
umożliwia intensyfikację kontaktów pomiędzy 
szkołami wyższymi krajów będących stronami 
porozumienia. 

Więcej: nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus

HOŁD ODDANY SAPEROM

Z okazji Dnia Sapera, 16 kwietnia br., pod pomnikiem 
upamiętniającym poległych w działaniach wojennych  
i w misjach stabilizacyjnych żołnierzy 19 Batalionu Sape-
rów (19 bsap), zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze. 
W wydarzeniu uczestniczyli byli żołnierze 19 bsap, re-
konstruktorzy z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Perun i przedstawiciel Politechniki Koszalińskiej.

Politechnika Koszalińska włącza się w działania 
zwiększające bezpieczeństwo sanitarne. Wspól-
nie z firmą Alplast z powiatu kołobrzeskiego opra-
cowuje model urządzenia oczyszczającego powie-
trze i regulującego jego wilgotność. 

Prowadzony od początku kwietnia br. projekt „Realizacja 
prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej, 
modułowej stacji sanitarnej dla sektora HoReCa” to ko-
lejny wkład naukowców Politechniki Koszalińskiej w roz-
wój badań pozwalających ograniczyć skutki zagrożenia 
epidemicznego. 

15 kwietnia br. w kampusie przy ulicy Śniadeckich 2 
odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w realizację 
przedsięwzięcia, którego kierownikiem naukowym jest 
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich. 

Podczas spotkania omówione zostały szczegóły realizacji 
projektu, dofinansowanego z funduszy unijnych w ra-
mach Regionalnego Projektu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Jego koszt to blisko 1 mln 
430 tys. zł.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2733
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» Politechnika wspiera bezpieczeństwo sanitarne

Davit Japaridze, adiunkt na Wydziale Transportu i Budowy Maszyn Gruzińskiego 
Uniwersytetu Technicznego (Georgian Technical University) w Tbilisi prowadzi cykl 
wykładów o zastosowaniu metod elementów skończonych dla studentów kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. 

Współpraca z gruzińskim wykładowcą, z uczelni o niemal 100-letniej tradycji, była 
możliwa dzięki realizacji projektu POWER 03.05.00-00-Z219/17 – „Program zinte-
growanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Poli-
technice Koszalińskiej”.

NAUKOWIEC Z GRUZJI WYKŁADOWCĄ NA WM

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej 
stale zaprasza do dyskusji o wyzwaniach współ-
czesnego świata. Tym razem – 15 kwietnia br.  
– zaproszeni goście rozmawiali o tym jak pande-
mia koronawirusa wpłynęła na uczniów, nauczy-
cieli i cały proces edukacji. 

Transmitowaną na profilach w mediach społecznościo-
wych debatę „Edukacja w czasie pandemii” poprowadził 
Arkadiusz Wilman z Polskiego Radia Koszalin, wykładow-
ca Politechniki Koszalińskiej. Zaproszenie zaś przyjęli: dr 
hab. Janina Świrko, prof. PK, dr Tomasz Parafiniuk (oboje 
z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej), 
Zenon Dec i Anna Kiełb z Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Koszalinie, Emilia Michalska pedagog w Zespole Szkół 
nr 7 i Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora 
w Koszalinie oraz Agnieszka Hryckowian dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Sławnie. 

Specjaliści podkreślali, że przejście na naukę zdalną  
w połowie zeszłego roku stanowiło ogromne wyzwanie 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 
Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2737

SZKOLENIE „HORYZONT EUROPA”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie online: „Horyzont 
Europa – przegląd możliwości udziału w nowym programie ramowym”, które odbędzie się 29 kwiet-
nia br. w godz. 10-12:30. Uczestnicy szkolenia poznają zasady udziału w nowym programie ramo-
wym Horyzont Europa, jego strukturę, nowości, dowiedzą się na jakie obszary tematyczne będzie 
kładziony nacisk w najbliższym okresie finansowania. 

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji (do 28 kwietnia br.). Link do rejestracji 
wszyscy pracownicy otrzymali pocztą uczelnianą.

» Debata online „Edukacja  
w czasie pandemii”  na Wydziale 
Humanistycznym  

SIEĆ PROF. KRZYSZTOFA ROKOSZA 
Z NOMINACJĄ DO NAGRODY
 
Sieć tematyczna międzynarodowego progra-
mu CEEPUS „Image Processing, Information 
Engineering & Interdisciplinary Knowledge 
Exchange” koordynowana przez austriacką 
uczelnię Medical University Graz, a w której 
Wydział Mechaniczny jest partnerem i którą 
na naszej uczelni kieruje prof. Krzysztof Rokosz 
została nominowana do prestiżowej nagrody 
CEEPUS Ministers´ Prize 2020. ‒ Jesteśmy dum-
ni jako społeczność akademicka Politechniki 
Koszalińskiej, że mogliśmy dołożyć swoją ce-
giełkę do tego sukcesu. ‒ mówi prof. Krzysztof 
Rokosz.

Celem porozumienia CEEPUS (Central European 
Exchange Program for University Studies) jest 
wspieranie wymiany akademickiej w zakresie 
kształcenia oraz doskonalenia zawodowego 
studentów i nauczycieli akademickich. Projekt 
umożliwia intensyfikację kontaktów pomiędzy 
szkołami wyższymi krajów będących stronami 
porozumienia. 

Więcej: nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus

HOŁD ODDANY SAPEROM

Z okazji Dnia Sapera, 16 kwietnia br., pod pomnikiem 
upamiętniającym poległych w działaniach wojennych  
i w misjach stabilizacyjnych żołnierzy 19 Batalionu Sape-
rów (19 bsap), zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze. 
W wydarzeniu uczestniczyli byli żołnierze 19 bsap, re-
konstruktorzy z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Perun i przedstawiciel Politechniki Koszalińskiej.



Rady Studentów: Wydziału Nauk Ekonomicznych 
(WNE) i Wydziału Humanistycznego (WH) Politech-
niki Koszalińskiej (PK) były – 21 kwietnia br. – or-
ganizatorami kolejnej edycji Dnia Kwiatka.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi wydarzenie 
transmitowane było na profilu FB Dnia Kwiatka. Hybry-
dowo, z udziałem niewielkiego grona gości, odbyło się 
jedynie odsłonięcie tablicy upamiętniającej Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (1888-1974), inicjatora budowy portu 
w Gdyni, ministra przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej, 
a w latach 1935-1939 wicepremiera i ministra skarbu RP.

Tablica została umieszczona na kamieniu, znajdującym 
się na wzniesieniu przy budynku kampusu. Tablicę za-
projektowała dr Alina Ostach-Robakowska z Wydziału 
Architektury i Wzornictwa, która o swojej pracy mówiła: 
– Litery zostały wycięte w metalu. Projekt inspirowany 
był kształtem statku. Zależało mi, żeby tablica wpisała 
się w różnorodne otoczenie. Kolor nie jest przypadkowy,  
bo odnosi się do fasady budynku kampusu.

Ceremonię odsłonięcia tablicy poprowadziły przedstawi-
cielki środowiska studenckiego. O zabranie głosu poprosi-
ły rektor PK oraz dziekanów obydwu wydziałów. – Cieszę 
się, że akurat dzisiaj i akurat tutaj możemy odsłonić tę 
tablicę - powiedziała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. 
– W lutym tego roku zorganizowaliśmy online konferen-
cję poświęconą Centralnemu Ośrodowi Przemysłowemu. 
Wtedy również mówiliśmy o Eugeniuszu Kwiatkowskim. 
W tym roku obchodzimy dwudziestopięciolecie funkcjo-
nowania kampusu przy ulicy Kwiatkowskiego.

– Szczególnie chcę podziękować prof. Bogusławowi Pola-
kowi za to, że tak pięknie zrealizował misję utworzenia in-
stytutu i pierwszego kierunku w tym kampusie, a później 

rozwijał kierunki humanistyczne i ekonomiczne, utworzył 
trzy jednostki – dodała rektor PK. – Jest z nami dzisiaj  
i mam nadzieję, że będzie przez wiele lat.

Dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan WH mówił: – Za-
równo studenci kierunków humanistycznych, jak i eko-
nomicznych mogą utożsamiać się z patronem ulicy przy 
której stoi kampus. Wszyscy odwołujemy się do dorobku 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, jako ważnej postaci histo-
rycznej i godnej upamiętniania.

Dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK, dziekan WNE dodał:  
– Dokonaniami i pracą Eugeniusz Kwiatkowski przypo-
mina nam dzisiaj, żebyśmy myśleli i działali kategoriami 
przyszłości, o tym, co przed nami, o wszystkim, co będzie 
mogło służyć następnym pokoleniom. Codziennie prze-
chodząc tędy, będziemy mogli uśmiechnąć się i powie-
dzieć: tak, jesteśmy tu i teraz, ale idziemy dalej.

Ponadto w programie Dnia Kwiatka 2021 znalazły się 
m.in.: wykład prof. Bogusława Polaka (WH) o Eugeniuszu 
Kwiatkowskim, debata oksfordzka „Czy jesteś za wyco-
faniem pieniądza papierowego z obiegu?”, którą popro-
wadził dr Adam Wyszomirski (WNE) oraz konkursy i quiz  
o uczelni.
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» Dzień Kwiatka – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

POWSTAJE NOWE CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ KREŚLARNIA

Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia, czyli dawny Klub Studencki Kreślarnia nabiera nowego blasku. Od jesieni 
2020 roku trwa remont i przebudowa pomieszczeń w budynku, który stanowi punkt centralny uczelnianego osiedla 
akademickiego. 

Na parterze mają znaleźć się pokoje biurowe oraz sala konferencyjna. Na piętrze powstanie sala ze sceną i zapleczem. 
Pomieści 150 osób i będzie przystosowana na potrzeby koncertu, spektaklu teatralnego, występu standup’owego. 

W zamyśle klub ma stać się przestrzenią integrującą środowisko studenckie i angażującym młodych ludzi do dzia-
łalności artystycznej, społecznej i kulturalnej. Obiekt będzie zarządzany przez uczelnię i Parlament Studentów. Koszt 
inwestycji to 2,9 mln zł.

WŁĄCZ SIĘ W AKCJĘ „ZIELONY TARAS”

Koszaliński Dom Pomocy Społecznej (DPS) po raz drugi ogłasza akcję „Zielony Taras”, której celem jest 
zbiórka roślin, donic i ziemi ogrodowej. Wszystkie dary zostaną przeznaczone do obsadzenia tarasu 
przy DPS.  – Prosimy o podarowanie domowi sadzonek roślin, które są zbędne w ogrodach, na tara-
sach czy balkonach, a dobrze znoszą nasłonecznienie i wietrzną pogodę – mówi Grażyna Sienkiewicz, 
dyrektor DPS. – Mile widziane będą przedmioty, które pomogą nam w ozdobieniu tarasu. Z góry za 
wszystko dziękujemy. 

Kontakt: 94/717 05 24 lub 94/717 08 90. Akcja potrwa do 14 maja br.

Początkowo 400, a docelowo 800 osób dziennie ma 
szczepić punkt szczepień masowych uruchomio-
ny w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. 
To jeden z 16 pilotażowych punktów działających  
w Polsce od 19 kwietnia br. Obiekt po połowie na-
leży do samorządu Koszalina i Politechniki Kosza-
lińskiej.

Szczepienia przeciw COVID-19 w nowym punkcie rozpo-
częły się w poniedziałek rano. Działają trzy stanowiska,  
a nad zdrowiem osób zgłaszających się według harmono-
gramu czuwają lekarze. Wyznaczone są również miejsca,  
w których przez kwadrans odpoczywają osoby poddane 
szczepieniu. Patronat medyczny nad punktem sprawuje 
Poliklinika, szczepienia wykonują studenci ostatniego 
roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Koszalinie. Specjalne oznaczenie parkingu umożli-
wić ma bezpieczne dotarcie do hali. 

Po uruchomieniu punktu odbyła się konferencja prasowa. 
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł 
Szefernaker przypomniał, że w Koszalinie zaszczepiono 
do tej pory 26 proc. mieszkańców, którzy mogli przyjąć 
szczepionkę, a w powiecie koszalińskim – 15 proc. osób. 
– Wskazuje to, jak dużo jeszcze jest do zrobienia – dodał. 

Minister podziękował instytucjom, które przyczyniły się 
do uruchomienia punktu w hali. Przypomniał, że współ-
gospodarzem obiektu jest Politechnika Koszalińska. Po-
dziękowania złożył też rektor dr hab. Danucie Zawadzkiej, 
prof. PK. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Boguc-
ki wyjaśnił, że punkt szczepień jest placówką pilotażową. 
Z czasem takie same powstaną w każdym powiecie. – Ro-
bimy ucieczkę do przodu przed epidemią – uznał. – Jedy-
nym sposobem powrotu do normalności są szczepienia.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński wspomniał, że punkt 
szczepień masowych będzie służył nie tylko koszalinia-
nom, lecz także mieszkańcom regionu: – Mam nadzieję, 
że część osób ochronimy przed poważną chorobą, może 
nawet śmiercią – mówił. – Szczepienia pozwolą nam 
sezon wakacyjny przeżyć w większym bezpieczeństwie. 

Rektor Politechniki Koszalińskiej nie kryła zadowolenia  
z tego, że uczelnia ma możliwość wsparcia akcji szczepień. 
Przypomniała, że Politechnika Koszalińska od pierwszych 
tygodni pandemii wspiera działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się COVID-19. Propagowała wiedzę  
o zasadach higieny, była inicjatorem ogólnopolskiej ak-
cji „Politechniki pomagają”, promowała – i nadal to robi  
– szczepienia jako skuteczną metodę zapobiegania zaka-
żeniu. Poza tym jako jedna z pierwszych instytucji zorga-
nizowała szczepienia dla pracowników. –  Cieszymy się, 
że tak ważna akcja jest prowadzona w obiekcie, którego 
współwłaścicielem jest uczelnia – dodała prof. Danuta 
Zawadzka.
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» W hali ruszył koszaliński punkt szczepień masowych



W koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlotniczej 
rozpoczęły się zdjęcia do 10-odcinkowego cyklu 
opowieści historycznych o najciekawszych wy-
darzeniach przedwojennych, wojennych i powo-
jennych, dotyczących głównie obszaru Pomorza 
Środkowego. 

To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Koszalińskiej 
(PK), reprezentowanej przez telewizyjne Studio HD Pla-
ton, muzeum i Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Perun. Produkcja wpisuje się w realizowany od 
2020 roku projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 

Na razie powstało pięć odcinków, kolejne – do końca 
kwietnia br. – W kilkuminutowych materiałach dzielimy 
się naszą wiedzą historyczną – mówi Zbigniew Izrael-
ski, prezes Peruna. – Opowieści zostaną uzupełnione 
ilustracjami dokumentującymi to, o czym mówimy oraz 
zdjęciami eksponatów muzealnych. – Chcemy o historii 
mówić językiem zrozumiałym dla każdego widza – do-
daje Wojciech Sokołowski, członek stowarzyszenia, a na 
co dzień kierownik Laboratorium Wydziału Elektroniki  
i Informatyki PK. – Zwracamy uwagę na wydarzenia,  

o których z upływem lat zatarła się pamięć lub nigdy nie 
było eksponowane przez propagatorów wiedzy histo-
rycznej. 

Pierwsza seria cyklu, która ma nazwę roboczą „Historie 
mniej znane”, powstanie do maja tego roku. Przed kame-
rą w sumie stanie czterech członków Peruna, pasjonatów 
historii, rekonstruktorów i organizatorów wydarzeń pa-
triotycznych. Filmy zostaną zaprezentowane na kanale 
You Tube Studia Platon i na profilach w mediach społecz-
nościowych muzeum, Peruna i uczelni. 
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» Powstaje cykl filmowych opowieści historycznych

SPOTKANIE Z EKSPERTEM NIELSEN POLSKA

„Praca w międzynarodowej firmie badawczej” – to tytuł prelekcji, którą 22 kwietnia br. (w godz. 
8-9.30) organizuje Wydział Nauk Ekonomicznych. Gościem spotkania online będzie Katarzyna 
Rembeza, ekspert ds. analizy danych firmy Nielsen Polska.  Ekspert podzieli się doświadczeniem 
zdobytym w pracy w międzynarodowym zespole i projektowym podejściu do wykonywania zadań.                                                                                                                          
Więcej i link do spotkania: profil WNE na FB.

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 14 KWIETNIA 
2021 R. W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOM POLITECHNIKI K

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), w związku z § 19 Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników 
Politechniki Koszalińskiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/2020 z dnia 31 marca 
2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1
Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych brutto obejmuje pracowników Uczelni spełniających następujące warunki:
1. zatrudnienie według stanu na dzień 9 kwietnia 2021 r.,
2. wynagrodzenie zasadnicze finansowane jest z subwencji.

§ 2
1. Zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostanie  
w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie zwiększa się wynagrodzenie pracowników, którzy w wyniku wprowadzenia Regulaminu Za-
trudniania i Wynagradzania, po włączeniu premii regulaminowej do wynagrodzenia zasadniczego, uzyskali mniej niż 
20 % podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie pracowników ustala się w ten sposób, aby wynagro-
dzenie zasadnicze na dzień 1 kwietnia 2020 r. było o 20 % wyższe w stosunku do wynagrodzenia na dzień 31 marca 
2020 r.
2) w drugim etapie zwiększa się wynagrodzenie zasadnicze pracowników o 5,9 %, z uwzględnieniem przeliczenia 
dokonanego według pkt. 1.
2. Zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2020 r. nastąpi w wysokości 5,9 % pod-
stawowego wynagrodzenia, obowiązującego dla zajmowanych przez nich stanowisk w dniu 1 stycznia 2021 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. zawierające tabele 
wynagrodzeń dostępne jest w BIP (zakładka: akty prawne).

NAWA: PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY ZE 
SŁOWACJĄ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) oraz Słowacka Agencja Badań i Roz-
woju (SRDA) zapraszają do składania wnio-
sków w ramach nowej wymiany bilateralnej 
naukowców pomiędzy Polską a Słowacją. 

Celem naboru jest wsparcie mobilności na-
ukowców realizujących projekty badawcze, 
uzgodnione i prowadzone wspólnie przez 
wnioskodawców polskich i partnerów sło-
wackich. Granty przeznaczone są na wspar-
cie mobilności polsko-słowackich zespołów 
badawczych. Nabór potrwa do 21 czerwca 
br. Więcej: nawa.gov.pl

W koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlotniczej 
rozpoczęły się zdjęcia do 10-odcinkowego cyklu 
opowieści historycznych o najciekawszych wy-
darzeniach przedwojennych, wojennych i powo-
jennych, dotyczących głównie obszaru Pomorza 
Środkowego. 

To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Koszalińskiej 
(PK), reprezentowanej przez telewizyjne Studio HD Pla-
ton, muzeum i Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Perun. Produkcja wpisuje się w realizowany od 
2020 roku projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 

Na razie powstało pięć odcinków, kolejne – do końca 
kwietnia br. – W kilkuminutowych materiałach dzielimy 
się naszą wiedzą historyczną – mówi Zbigniew Izrael-
ski, prezes Peruna. – Opowieści zostaną uzupełnione 
ilustracjami dokumentującymi to, o czym mówimy oraz 
zdjęciami eksponatów muzealnych. – Chcemy o historii 
mówić językiem zrozumiałym dla każdego widza – do-
daje Wojciech Sokołowski, członek stowarzyszenia, a na 
co dzień kierownik Laboratorium Wydziału Elektroniki  
i Informatyki PK. – Zwracamy uwagę na wydarzenia,  

o których z upływem lat zatarła się pamięć lub nigdy nie 
było eksponowane przez propagatorów wiedzy histo-
rycznej. 

Pierwsza seria cyklu, która ma nazwę roboczą „Historie 
mniej znane”, powstanie do maja tego roku. Przed kame-
rą w sumie stanie czterech członków Peruna, pasjonatów 
historii, rekonstruktorów i organizatorów wydarzeń pa-
triotycznych. Filmy zostaną zaprezentowane na kanale 
You Tube Studia Platon i na profilach w mediach społecz-
nościowych muzeum, Peruna i uczelni. 
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» Powstaje cykl filmowych opowieści historycznych

SPOTKANIE Z EKSPERTEM NIELSEN POLSKA

„Praca w międzynarodowej firmie badawczej” – to tytuł prelekcji, którą 22 kwietnia br. (w godz. 
8-9.30) organizuje Wydział Nauk Ekonomicznych. Gościem spotkania online będzie Katarzyna 
Rembeza, ekspert ds. analizy danych firmy Nielsen Polska.  Ekspert podzieli się doświadczeniem 
zdobytym w pracy w międzynarodowym zespole i projektowym podejściu do wykonywania zadań.                                                                                                                          
Więcej i link do spotkania: profil WNE na FB.

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 14 KWIETNIA 
2021 R. W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOM POLITECHNIKI K

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), w związku z § 19 Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników 
Politechniki Koszalińskiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/2020 z dnia 31 marca 
2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1
Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych brutto obejmuje pracowników Uczelni spełniających następujące warunki:
1. zatrudnienie według stanu na dzień 9 kwietnia 2021 r.,
2. wynagrodzenie zasadnicze finansowane jest z subwencji.

§ 2
1. Zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostanie  
w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie zwiększa się wynagrodzenie pracowników, którzy w wyniku wprowadzenia Regulaminu Za-
trudniania i Wynagradzania, po włączeniu premii regulaminowej do wynagrodzenia zasadniczego, uzyskali mniej niż 
20 % podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie pracowników ustala się w ten sposób, aby wynagro-
dzenie zasadnicze na dzień 1 kwietnia 2020 r. było o 20 % wyższe w stosunku do wynagrodzenia na dzień 31 marca 
2020 r.
2) w drugim etapie zwiększa się wynagrodzenie zasadnicze pracowników o 5,9 %, z uwzględnieniem przeliczenia 
dokonanego według pkt. 1.
2. Zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2020 r. nastąpi w wysokości 5,9 % pod-
stawowego wynagrodzenia, obowiązującego dla zajmowanych przez nich stanowisk w dniu 1 stycznia 2021 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. zawierające tabele 
wynagrodzeń dostępne jest w BIP (zakładka: akty prawne).

NAWA: PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY ZE 
SŁOWACJĄ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) oraz Słowacka Agencja Badań i Roz-
woju (SRDA) zapraszają do składania wnio-
sków w ramach nowej wymiany bilateralnej 
naukowców pomiędzy Polską a Słowacją. 

Celem naboru jest wsparcie mobilności na-
ukowców realizujących projekty badawcze, 
uzgodnione i prowadzone wspólnie przez 
wnioskodawców polskich i partnerów sło-
wackich. Granty przeznaczone są na wspar-
cie mobilności polsko-słowackich zespołów 
badawczych. Nabór potrwa do 21 czerwca 
br. Więcej: nawa.gov.pl



Rady Studentów: Wydziału Nauk Ekonomicznych 
(WNE) i Wydziału Humanistycznego (WH) Politech-
niki Koszalińskiej (PK) były – 21 kwietnia br. – or-
ganizatorami kolejnej edycji Dnia Kwiatka.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi wydarzenie 
transmitowane było na profilu FB Dnia Kwiatka. Hybry-
dowo, z udziałem niewielkiego grona gości, odbyło się 
jedynie odsłonięcie tablicy upamiętniającej Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (1888-1974), inicjatora budowy portu 
w Gdyni, ministra przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej, 
a w latach 1935-1939 wicepremiera i ministra skarbu RP.

Tablica została umieszczona na kamieniu, znajdującym 
się na wzniesieniu przy budynku kampusu. Tablicę za-
projektowała dr Alina Ostach-Robakowska z Wydziału 
Architektury i Wzornictwa, która o swojej pracy mówiła: 
– Litery zostały wycięte w metalu. Projekt inspirowany 
był kształtem statku. Zależało mi, żeby tablica wpisała 
się w różnorodne otoczenie. Kolor nie jest przypadkowy,  
bo odnosi się do fasady budynku kampusu.

Ceremonię odsłonięcia tablicy poprowadziły przedstawi-
cielki środowiska studenckiego. O zabranie głosu poprosi-
ły rektor PK oraz dziekanów obydwu wydziałów. – Cieszę 
się, że akurat dzisiaj i akurat tutaj możemy odsłonić tę 
tablicę - powiedziała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. 
– W lutym tego roku zorganizowaliśmy online konferen-
cję poświęconą Centralnemu Ośrodowi Przemysłowemu. 
Wtedy również mówiliśmy o Eugeniuszu Kwiatkowskim. 
W tym roku obchodzimy dwudziestopięciolecie funkcjo-
nowania kampusu przy ulicy Kwiatkowskiego.

– Szczególnie chcę podziękować prof. Bogusławowi Pola-
kowi za to, że tak pięknie zrealizował misję utworzenia in-
stytutu i pierwszego kierunku w tym kampusie, a później 

rozwijał kierunki humanistyczne i ekonomiczne, utworzył 
trzy jednostki – dodała rektor PK. – Jest z nami dzisiaj  
i mam nadzieję, że będzie przez wiele lat.

Dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan WH mówił: – Za-
równo studenci kierunków humanistycznych, jak i eko-
nomicznych mogą utożsamiać się z patronem ulicy przy 
której stoi kampus. Wszyscy odwołujemy się do dorobku 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, jako ważnej postaci histo-
rycznej i godnej upamiętniania.

Dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK, dziekan WNE dodał:  
– Dokonaniami i pracą Eugeniusz Kwiatkowski przypo-
mina nam dzisiaj, żebyśmy myśleli i działali kategoriami 
przyszłości, o tym, co przed nami, o wszystkim, co będzie 
mogło służyć następnym pokoleniom. Codziennie prze-
chodząc tędy, będziemy mogli uśmiechnąć się i powie-
dzieć: tak, jesteśmy tu i teraz, ale idziemy dalej.

Ponadto w programie Dnia Kwiatka 2021 znalazły się 
m.in.: wykład prof. Bogusława Polaka (WH) o Eugeniuszu 
Kwiatkowskim, debata oksfordzka „Czy jesteś za wyco-
faniem pieniądza papierowego z obiegu?”, którą popro-
wadził dr Adam Wyszomirski (WNE) oraz konkursy i quiz  
o uczelni.
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» Dzień Kwiatka – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

POWSTAJE NOWE CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ KREŚLARNIA

Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia, czyli dawny Klub Studencki Kreślarnia nabiera nowego blasku. Od jesieni 
2020 roku trwa remont i przebudowa pomieszczeń w budynku, który stanowi punkt centralny uczelnianego osiedla 
akademickiego. 

Na parterze mają znaleźć się pokoje biurowe oraz sala konferencyjna. Na piętrze powstanie sala ze sceną i zapleczem. 
Pomieści 150 osób i będzie przystosowana na potrzeby koncertu, spektaklu teatralnego, występu standup’owego. 

W zamyśle klub ma stać się przestrzenią integrującą środowisko studenckie i angażującym młodych ludzi do dzia-
łalności artystycznej, społecznej i kulturalnej. Obiekt będzie zarządzany przez uczelnię i Parlament Studentów. Koszt 
inwestycji to 2,9 mln zł.

WŁĄCZ SIĘ W AKCJĘ „ZIELONY TARAS”

Koszaliński Dom Pomocy Społecznej (DPS) po raz drugi ogłasza akcję „Zielony Taras”, której celem jest 
zbiórka roślin, donic i ziemi ogrodowej. Wszystkie dary zostaną przeznaczone do obsadzenia tarasu 
przy DPS.  – Prosimy o podarowanie domowi sadzonek roślin, które są zbędne w ogrodach, na tara-
sach czy balkonach, a dobrze znoszą nasłonecznienie i wietrzną pogodę – mówi Grażyna Sienkiewicz, 
dyrektor DPS. – Mile widziane będą przedmioty, które pomogą nam w ozdobieniu tarasu. Z góry za 
wszystko dziękujemy. 

Kontakt: 94/717 05 24 lub 94/717 08 90. Akcja potrwa do 14 maja br.
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POKAZY I MATERIAŁY ONLINE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

Materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Koszalinie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie:
• reportaż „Zbrodnia Katyńska w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Koszalinie”, 
zrealizowany przez Telewizję Kablową „Max” w ramach programu „Karty Historii”;
• wystawa „Nieznani bohaterowie sprawy katyńskiej w 70. rocznicę ekshumacji ofiar Zbrodni Katyńskiej”, 
stworzoną na podstawie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Akt Nowych;
• publikacja „Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
1943-1944”, wydaną przez Archiwum Akt Nowych.

Materiały udostępnione przez Koło Filatelistów przy Politechnice Koszalińskiej im. Józefa Sudakiewicza:
• pokaz filatelistyczny: „Katyń w obrazach filatelistycznych na podstawie zbiorów członków KFPK”;
• wystawa fotografii Jerzego Bibry (Miejskie Koło PZF Białogard): „Katyń – pamiętamy...” dla uczczenia  
pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej.

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO: 
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (UKW) –przewodniczący, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, JM Rektor;  
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (UKSW); prof. dr hab. Bogusław Polak (PK); prof. dr hab. Czesław Partacz 
(PK); prof. dr hab. Jacek Knopek (PK); dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK; dr hab. Tadeusz Kondracki, 
prof. IH PAN; dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW; dr hab. Marek Szczerbiński; dr hab. Michał 
Polak, prof. PK; dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK; dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK; dr hab. Krzysztof 
Wasilewski, prof. PK; dr hab. Waldemar Handke, prof. PK; dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK; dr hab. Ma-
rek Górka, prof. PK.

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: 
dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK – przewodniczący; dr hab. Michał Polak, prof. PK; dr Piotr Szarszew-
ski; Leszek Bednarek; Anna Kwiatkowska; Sylwester Gruda; Tomasz Cieślik.

„Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii 
międzynarodowej” – to tytuł konferencji nauko-
wej, która z inicjatywy Wydziału Humanistyczne-
go Politechniki Koszalińskiej, odbędzie się 26-27 
kwietnia br. online na platformie Zoom (https://
zoom.us/j/92900032417?pwd=OHpacG1EcDRj-
SUw0clpRVzIrazU0QT09 – hasło Koszalin1) oraz na 
FB uczelni. 

– Ta konferencja jest wydarzeniem na skalę co najmniej 
ogólnokrajową – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Wasilewski, 
prof. PK i prorektor Politechniki Koszalińskiej. – To jedno 
z niewielu wydarzeń naukowych, które uzyskało patronat 
honorowy Prezydenta RP. Zbrodnia sprzed ponad osiem-
dziesięciu lat wciąż jest żywa w pamięci i oddziałuje na 
bieżącą politykę krajową i międzynarodową. 

To wydarzenie buduje wspólnotowość, staramy się wo-
kół niego tworzyć pamięć zbiorową narodu. Zapraszamy 
wszystkie osoby zainteresowane historią do udziału  
w konferencji. Wiele tematów związanych ze Zbrodnią 
Katyńską wciąż jest odkrywanych. 

Program konferencji (str. 2-3) zakłada pięć paneli tema-
tycznych: „Zbrodnia Katyńska – niezabliźniona rana”, 
„Reakcje międzynarodowe na informację o Zbrodni Ka-
tyńskiej w 1943 r.”, „Zbrodnia Katyńska w pamięci zbioro-
wej i polityce historycznej”, „Zbrodnia Katyńska w refleksji 
artystycznej, filozoficznej i politycznej” oraz „Aspekty 
historyczne Zbrodni Katyńskiej”. Każdy panel zostanie 
zwieńczony debatą, pytania będą zadawane zdalnie. 

– Posłużyliśmy się interdyscyplinarnym doborem zagad-
nień, które łączy Zbrodnia Katyńska w ujęciu historycz-
nym politycznym i współczesnym – podkreśla dr hab. Mi-
chał Polak, prof. PK i dziekan Wydziału Humanistycznego. 

– Zaproszenie przyjęli prelegenci zajmujący się różnymi 
aspektami wpływu tego wydarzenia na historię i politykę. 
Dzięki nim chcemy, w świetle najnowszych badań i usta-
leń, pokazać, jak Zbrodnia Katyńska postrzegana jest dzi-
siaj. Uważam, że to może być największy atut konferencji. 

Poza naukowcami z Politechniki Koszalińskiej, wśród pre-
legentów znajdą się przedstawiciele różnych środowisk  
i instytucji, w tym: Instytutu Pamięci Narodowej, Instytu-
tu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Polonia Institute  
w Los Angeles oraz uniwersytetów z Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia. Bogato zapowiada się 
program imprez towarzyszących (str. 4). 

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym 
Prezydenta RP i patronatem Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Partnerami są: Archiwum 
Państwowe w Koszalinie, Archiwum Akt Nowych, PZF, 
Koło PZF przy PK (Wydział Humanistyczny). 

Wydarzenie wpisze się w realizowany przez uczelnię od 
2020 roku projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 
Pokłosiem będzie książka zawierająca treści referatów. 

» Konferencja Wydziału Humanistycznego o „Zbrodni Katyńskiej”



9.30–9.40: Wprowadzenie w tematykę III sesji 
Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, Politechnika Koszalińska
9.40–10.00: Zbrodnia Katyńska w percepcji społeczeństwa ame-
rykańskiego A.D. 2020 
Dr Maria Szonert Binienda, Polonia Institute, Inc.
10.00–10.20: Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Republice Federal-
nej Niemiec
Dr Krzysztof Garczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy
10.20–10.30: Katyń po latach – zbrodnia oczami prasy 
i polityków niemieckich w latach 2010-2020 
Mgr Maria Bula, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
10.30–10.50: Oficerowie polscy narodowości białoruskiej i ukra-
ińskiej zamordowani w niewoli sowieckiej: historia i pamięć 
Dr hab. Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
10.50–11.00: Przerwa
11.00–11.20: „Jeśli zapomnę o Nich…”. Prawda – pamięć – 
przyszłość
Dr Joanna Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi
11.20–11.40: Obraz Zbrodni Katyńskiej w prasie polskiej oraz ro-
syjskiej. Katyń jako symboliczny element polskiej polityki pamięci 
Lic. Karolina Hermann, Uniwersytet Warszawski
11.40–12.00: Upamiętnienia ofiar zbrodni sowieckich w działal-
ności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 
w latach 1946-1990
Dr hab. Tadeusz Kondracki, prof. IH PAN, Insytut Historii im. Tade-
usza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
12.00–12.20: Polskie Stowarzyszenie byłych Sowieckich Więź-
niów Politycznych wobec Zbrodni Katyńskiej 1949-1973
Dr hab. Michał Polak, prof. PK, Politechnika Koszalińska
12.20–12.40: Debata (pytania zadawane online)
12.40–12.50: Przerwa

IV Sesja: 
Zbrodnia Katyńska w refleksji artystycznej, 

filozoficznej i politycznej

12.50–13.00: Wprowadzenie w tematykę IV sesji
Prof. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

13.00–13.20: Motyw Zbrodni Katyńskiej jako zbiorowej traumy 
i jego teatralna recepcja 
Józef Legierski, Uniwersytet Jagielloński
13.20–13.40: „Zawsze strzelają w tył głowy”. Domniemane echa 
Zbrodni Katyńskiej w twórczości literackiej George’a Orwella 
Dr Łukasz Neubauer, Politechnika Koszalińska
13.40–14.00: Wymiary katynizmu w obszarze polityczno-spo-
łecznym współczesnego świata 
Dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK, Politechnika Koszalińska
14.00–14.20: Katyń – zbrodnia założycielska sowieckiego syste-
mu politycznego; Dr Mariusz Surma
14.20–14.40: Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w przestrzeni miej-
skiej. Rekonesans badawczy
Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, Politechnika Koszalińska 
14.40–15.00: Proust w Katyniu. Rzecz o „pamięci mimowolnej” i 
„czasie odzyskanym”
Dr hab. Bogusław Kopka, Instytut De Republika 
15.00–15.10: Debata (pytania zadawane online)

V Sesja: 
Aspekty historyczne Zbrodni Katyńskiej

15.10–15.20: Wprowadzenie w tematykę V sesji 
Prof. dr hab. Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska
15.20–15.40: Orędownik w świecie Zachodu – badania Janusza 
Zawodnego nad Zbrodnią Katyńską 
Dr Kamil Weber, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
15.40–16.00: Bykownia koło Kijowa – czwarty cmentarz katyń-
ski 
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska 
16.00–16.20: Zbrodnia Katyńska a sowiecko-fińska wojna zimowa 
Dr Krzysztof Kaczmarek, Politechnika Koszalińska 
16.20–16.40: USA i Wielka Brytania a sprawa katyńska – dyplo-
macja, opinie, reakcje
Mgr Tomasz Wojciechowski, Politechnika Koszalińska  
16.40–17.00: Debata (pytania zadawane online)
17.00–17.10: Podsumowanie i zakończenie konferencji
Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK; prof. dr. hab. Bogusław Po-
lak (PK); prof. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki (UKSW)
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9.30: Rozpoczęcie konferencji
9.30–9.35: Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji: 
Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof.PK
9.35–9.45: Wprowadzenie w tematykę  konferencji i odczytanie 
nadesłanych listów: Dr hab. Michał Polak, prof. PK / Dziekan Wy-
działu Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej
9.45–10.00: Przemówienia partnerów konferencji: Mgr Katarzy-
na Królczyk, Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie; prof. 
dr hab. Bogusław Polak, Prezes Koła Filatelistów przy Politechnice 
Koszalińskiej  

I Sesja: 
Zbrodnia Katyńska – niezabliźniona rana

10.00–10.10: Wprowadzenie w tematykę I sesji
Dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika
10.10–10.30: Stan badań nad aspektami Zbrodni Katyńskiej
Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii im. Tadeusza Man-
teuffla Polskiej Akademii Nauk
10.30–10.50: Chatyń czy Katyń. Sowieckie zabiegi propagando-
we tuszowania ludobójstwa polskich oficerów na arenie między-
narodowej
Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
10.50–11.10: „Dlaczego ci ludzie tacy okrutni… dlaczego?”– języ-
kowy obraz obozowej codzienności w pamiętnikach polskich oficerów 
z Kozielska (1939-1940)
Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
11.10–11.30: Generał Władysław Anders wobec Zbrodni Katyń-
skiej   
Prof. dr hab. Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska
11.30–11.50: Komuniści a sprawa katyńska w świetle raportów 
„Korwety”
dr hab. Waldemar Handke, prof. PK, Politechnika Koszalińska

11.30– 11.50: Debata (pytania zadawane online)
11.50–12.10: Przerwa

II Sesja: 
Reakcje międzynarodowe na informacje 

o Zbrodni Katyńskiej w 1943 r. 

12.10–12.20: Wprowadzenie w tematykę II sesji
Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii im. Tadeusza Man-
teuffla Polskiej Akademii Nauk 
12.20–12.40: Zbrodnia Katyńska z perspektywy hiszpańskiej  
w latach 1943-1945 
Dr hab. Jan S. Ciechanowski, Uniwersytet  Warszawski
12.40–13.00: Zbrodnia Katyńska w propagandzie Trzeciej Rzeszy 
i ZSRR w latach II wojny światowej oraz w Procesie Norymberskim 
1946 r. –  i ich pokłosie
Dr hab. Dariusz Matelski
13.00–13.20: Katyń w sporach politycznych w łonie emigracji 
polskiej we Francji w czasie II wojny światowej 
Dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika
13.20–13.40: Problemy Zbrodni Katyńskiej w publicystyce „Orła 
Białego” (1943-1976)
Dr hab. Marek Szczerbiński („Polska w Świecie”), dr Grzegorz Wie-
czorek, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
13.40–14.00: British parliamentary debates concerning Poland, 
the Soviet Union and the Katyń Massacre, 1944-1945
Dr Paul McNamara, Politechnika Koszalińska
14.00–14.20: Debata (pytania zadawane online)
14.20–14.30: Podsumowanie pierwszego dnia 
Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii im. Tadeusza Man-
teuffla Polskiej Akademii Nauk
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» Program konferencji 9.30–9.40: Wprowadzenie w tematykę III sesji 
Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, Politechnika Koszalińska
9.40–10.00: Zbrodnia Katyńska w percepcji społeczeństwa ame-
rykańskiego A.D. 2020 
Dr Maria Szonert Binienda, Polonia Institute, Inc.
10.00–10.20: Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Republice Federal-
nej Niemiec
Dr Krzysztof Garczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy
10.20–10.30: Katyń po latach – zbrodnia oczami prasy 
i polityków niemieckich w latach 2010-2020 
Mgr Maria Bula, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
10.30–10.50: Oficerowie polscy narodowości białoruskiej i ukra-
ińskiej zamordowani w niewoli sowieckiej: historia i pamięć 
Dr hab. Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
10.50–11.00: Przerwa
11.00–11.20: „Jeśli zapomnę o Nich…”. Prawda – pamięć – 
przyszłość
Dr Joanna Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi
11.20–11.40: Obraz Zbrodni Katyńskiej w prasie polskiej oraz ro-
syjskiej. Katyń jako symboliczny element polskiej polityki pamięci 
Lic. Karolina Hermann, Uniwersytet Warszawski
11.40–12.00: Upamiętnienia ofiar zbrodni sowieckich w działal-
ności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 
w latach 1946-1990
Dr hab. Tadeusz Kondracki, prof. IH PAN, Insytut Historii im. Tade-
usza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
12.00–12.20: Polskie Stowarzyszenie byłych Sowieckich Więź-
niów Politycznych wobec Zbrodni Katyńskiej 1949-1973
Dr hab. Michał Polak, prof. PK, Politechnika Koszalińska
12.20–12.40: Debata (pytania zadawane online)
12.40–12.50: Przerwa

IV Sesja: 
Zbrodnia Katyńska w refleksji artystycznej, 

filozoficznej i politycznej

12.50–13.00: Wprowadzenie w tematykę IV sesji
Prof. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

13.00–13.20: Motyw Zbrodni Katyńskiej jako zbiorowej traumy 
i jego teatralna recepcja 
Józef Legierski, Uniwersytet Jagielloński
13.20–13.40: „Zawsze strzelają w tył głowy”. Domniemane echa 
Zbrodni Katyńskiej w twórczości literackiej George’a Orwella 
Dr Łukasz Neubauer, Politechnika Koszalińska
13.40–14.00: Wymiary katynizmu w obszarze polityczno-spo-
łecznym współczesnego świata 
Dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK, Politechnika Koszalińska
14.00–14.20: Katyń – zbrodnia założycielska sowieckiego syste-
mu politycznego; Dr Mariusz Surma
14.20–14.40: Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w przestrzeni miej-
skiej. Rekonesans badawczy
Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, Politechnika Koszalińska 
14.40–15.00: Proust w Katyniu. Rzecz o „pamięci mimowolnej” i 
„czasie odzyskanym”
Dr hab. Bogusław Kopka, Instytut De Republika 
15.00–15.10: Debata (pytania zadawane online)

V Sesja: 
Aspekty historyczne Zbrodni Katyńskiej

15.10–15.20: Wprowadzenie w tematykę V sesji 
Prof. dr hab. Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska
15.20–15.40: Orędownik w świecie Zachodu – badania Janusza 
Zawodnego nad Zbrodnią Katyńską 
Dr Kamil Weber, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
15.40–16.00: Bykownia koło Kijowa – czwarty cmentarz katyń-
ski 
Prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska 
16.00–16.20: Zbrodnia Katyńska a sowiecko-fińska wojna zimowa 
Dr Krzysztof Kaczmarek, Politechnika Koszalińska 
16.20–16.40: USA i Wielka Brytania a sprawa katyńska – dyplo-
macja, opinie, reakcje
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DWIE NOWE UCHWAŁY NA  
POSIEDZENIU RADY UCZELNI

16 kwietnia br. w trybie zdalnym odbyło się posie-
dzenie Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej. Go-
ściem spotkania była dr Małgorzata Jucha, kwestor 
uczelni. Pani kwestor przedstawiła radzie zmiany 
wprowadzone korektą do Planu rzeczowo-finanso-
wego uczelni oraz omówiła Sprawozdanie finanso-
we jednostki za 2020 r. 

Członkowie Rady Uczelni jednomyślnie przyjęli następu-
jące uchwały:

• Uchwałę Nr 1/2021 Rady Uczelni Politechniki Koszaliń-
skiej z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania 
Korekty Nr 3 do Planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok 
Politechniki Koszalińskiej;

• Uchwała Nr 2/2021 Rady Uczelni Politechniki Koszaliń-
skiej z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
Sprawozdania finansowego za 2020 rok Politechniki Ko-
szalińskiej.

W trakcie spotkania rada rozpoczęła opracowywanie ana-
lizy SWOT w celu włączenia się w proces tworzenia Stra-
tegii Politechniki Koszalińskiej na najbliższe lata. Kolejne 
posiedzenie gremium odbędzie się 13 maja br.

Szanowni Państwo,

Politechnika Koszalińska kontynuuje akcję szczepień pracowniczych przeciwko COVID-19. Podejmujemy próbę 
zorganizowania szczepień w Uczelni dla osób, które jeszcze nie otrzymały pierwszej dawki i nie mają ustalonego 
terminu w systemie ogólnopolskim.

Pracownicy urodzeni do 1996 roku, którzy dotychczas nie zgłosili się do szczepienia i/lub nie wyrazili chęci za-
szczepienia, a którzy obecnie są zainteresowani przystąpieniem do programu szczepień, proszeni są, w terminie 
do 23 kwietnia 2021 r., o mailowe zgłoszenia chęci udziału w szczepieniach na adres: szczepienia@tu.koszalin.pl,  
z jednoczesnym przesłaniem numeru PESEL oraz prywatnym numerem telefonu.

Po sporządzeniu listy chętnych, zostaną Państwo powiadomieni o terminie i miejscu w którym zorganizowany bę-
dzie punkt szczepień.

Dr inż. Artur Wezgraj
Kanclerz Politechniki Koszalińskiej
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POKAZY I MATERIAŁY ONLINE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

Materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Koszalinie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie:
• reportaż „Zbrodnia Katyńska w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Koszalinie”, 
zrealizowany przez Telewizję Kablową „Max” w ramach programu „Karty Historii”;
• wystawa „Nieznani bohaterowie sprawy katyńskiej w 70. rocznicę ekshumacji ofiar Zbrodni Katyńskiej”, 
stworzoną na podstawie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Akt Nowych;
• publikacja „Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
1943-1944”, wydaną przez Archiwum Akt Nowych.

Materiały udostępnione przez Koło Filatelistów przy Politechnice Koszalińskiej im. Józefa Sudakiewicza:
• pokaz filatelistyczny: „Katyń w obrazach filatelistycznych na podstawie zbiorów członków KFPK”;
• wystawa fotografii Jerzego Bibry (Miejskie Koło PZF Białogard): „Katyń – pamiętamy...” dla uczczenia  
pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej.

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO: 
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (UKW) –przewodniczący, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, JM Rektor;  
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (UKSW); prof. dr hab. Bogusław Polak (PK); prof. dr hab. Czesław Partacz 
(PK); prof. dr hab. Jacek Knopek (PK); dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK; dr hab. Tadeusz Kondracki, 
prof. IH PAN; dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW; dr hab. Marek Szczerbiński; dr hab. Michał 
Polak, prof. PK; dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK; dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK; dr hab. Krzysztof 
Wasilewski, prof. PK; dr hab. Waldemar Handke, prof. PK; dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK; dr hab. Ma-
rek Górka, prof. PK.

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: 
dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK – przewodniczący; dr hab. Michał Polak, prof. PK; dr Piotr Szarszew-
ski; Leszek Bednarek; Anna Kwiatkowska; Sylwester Gruda; Tomasz Cieślik.

„Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii 
międzynarodowej” – to tytuł konferencji nauko-
wej, która z inicjatywy Wydziału Humanistyczne-
go Politechniki Koszalińskiej, odbędzie się 26-27 
kwietnia br. online na platformie Zoom (https://
zoom.us/j/92900032417?pwd=OHpacG1EcDRj-
SUw0clpRVzIrazU0QT09 – hasło Koszalin1) oraz na 
FB uczelni. 

– Ta konferencja jest wydarzeniem na skalę co najmniej 
ogólnokrajową – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Wasilewski, 
prof. PK i prorektor Politechniki Koszalińskiej. – To jedno 
z niewielu wydarzeń naukowych, które uzyskało patronat 
honorowy Prezydenta RP. Zbrodnia sprzed ponad osiem-
dziesięciu lat wciąż jest żywa w pamięci i oddziałuje na 
bieżącą politykę krajową i międzynarodową. 

To wydarzenie buduje wspólnotowość, staramy się wo-
kół niego tworzyć pamięć zbiorową narodu. Zapraszamy 
wszystkie osoby zainteresowane historią do udziału  
w konferencji. Wiele tematów związanych ze Zbrodnią 
Katyńską wciąż jest odkrywanych. 

Program konferencji (str. 2-3) zakłada pięć paneli tema-
tycznych: „Zbrodnia Katyńska – niezabliźniona rana”, 
„Reakcje międzynarodowe na informację o Zbrodni Ka-
tyńskiej w 1943 r.”, „Zbrodnia Katyńska w pamięci zbioro-
wej i polityce historycznej”, „Zbrodnia Katyńska w refleksji 
artystycznej, filozoficznej i politycznej” oraz „Aspekty 
historyczne Zbrodni Katyńskiej”. Każdy panel zostanie 
zwieńczony debatą, pytania będą zadawane zdalnie. 

– Posłużyliśmy się interdyscyplinarnym doborem zagad-
nień, które łączy Zbrodnia Katyńska w ujęciu historycz-
nym politycznym i współczesnym – podkreśla dr hab. Mi-
chał Polak, prof. PK i dziekan Wydziału Humanistycznego. 

– Zaproszenie przyjęli prelegenci zajmujący się różnymi 
aspektami wpływu tego wydarzenia na historię i politykę. 
Dzięki nim chcemy, w świetle najnowszych badań i usta-
leń, pokazać, jak Zbrodnia Katyńska postrzegana jest dzi-
siaj. Uważam, że to może być największy atut konferencji. 

Poza naukowcami z Politechniki Koszalińskiej, wśród pre-
legentów znajdą się przedstawiciele różnych środowisk  
i instytucji, w tym: Instytutu Pamięci Narodowej, Instytu-
tu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Polonia Institute  
w Los Angeles oraz uniwersytetów z Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia. Bogato zapowiada się 
program imprez towarzyszących (str. 4). 

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym 
Prezydenta RP i patronatem Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Partnerami są: Archiwum 
Państwowe w Koszalinie, Archiwum Akt Nowych, PZF, 
Koło PZF przy PK (Wydział Humanistyczny). 

Wydarzenie wpisze się w realizowany przez uczelnię od 
2020 roku projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 
Pokłosiem będzie książka zawierająca treści referatów. 

» Konferencja Wydziału Humanistycznego o „Zbrodni Katyńskiej”



Na kamieniu, który spoczywa na wzniesieniu w 
sąsiedztwie budynku uczelni przy ulicy Kwiatkow-
skiego, w ramach studenckiego Dnia Kwiatka, 
odsłonięta została w tym tygodniu tablica dedy-
kowana Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu (1888-
1974), inicjatorowi budowy portu w Gdyni, wice-
premierowi RP. 

– Nie mam pojęcia, skąd wziął się ten głaz, ale dzisiaj 
wiem, że dokładnie w tym miejscu jest potrzebny – żar-
tował na zakończenie swojego wykładu o Eugeniuszu 
Kwiatkowskim prof. dr hab. Bogusław Polak, historyk, 
twórca pierwszego instytutu i kierunku w tym kampusie, 
były dziekan Wydziału Humanistycznego. 

Tablica jest kolejnym obiektem upamiętniającym posta-
ci i wydarzenia historyczne. Tylko na terenie historycznie 
pierwszego kampusu przy ulicy Racławickiej znajduje się 
sześć różnych symboli pamięci. Nie brakuje ich również 
przy ulicy Śniadeckich, gdzie np. niektóre aule mają swo-
ich patronów.  
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» Warto odwiedzić nasze symbole pamięci

„JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?” – PORADY EKSPERTA 

W Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, 22 kwietnia br., odbyło się online kolejne 
spotkanie w ramach programu Narodowego Banku Polskiego „Złote Szkoły NBP”. Spotkanie popro-
wadził dr Rafał Rosiński z Katedry Finansów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych. W wydarzeniu wzięło udział 250 uczniów. Temat wystąpienia brzmiał: „Jak zostać milionerem? 
Magia procentu składanego”.

W koszalińskim Obserwatorium Astronomicznym 
(OA) trwają przygotowania do – zaplanowanej na 
30 kwietnia br. – pierwszej edycji Koszalińskiego 
Dnia Astronomii (KDA). 

Organizatorami wydarzenia, które z uwagi na obowią-
zujące obostrzenia sanitarne odbędzie się online (rów-
nolegle na profilach FB uczelni i OA), są: Obserwatorium 
Astronomiczne, Pałac Młodzieży (w jego strukturach 
działa OA) i Politechnika Koszalińska (w ramach realizo-
wanego od 2020 roku projektu „Nauka i badania z Poli-
techniką Koszalińską”).

Na program dnia (szczegóły na str. 4) złoży się prezen-
tacja materiałów filmowych, które powstały podczas 
obserwacji nieba (nie tylko w koszalińskim OA) i zreali-
zowanych specjalnie z myślą o KDA. Te ostatnie przygo-

towuje Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej (na 
zdjęciu). 

Okazją do przypomnienia historii powstania obserwa-
torium jest również rocznica – w tym roku OA obchodzi 
pięciolecie działalności (1 września br.).

» I Koszaliński Dzień Astronomii - 30 kwietnia br.

Prowadzony od początku kwietnia br. – wspólnie 
z Towarzystwem Handlowym Alplast – projekt 
„Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na 
rynek innowacyjnej, modułowej stacji sanitarnej 
dla sektora HoReCa” – to kolejny wkład naukow-
ców Politechniki Koszalińskiej w rozwój badań po-
zwalających ograniczyć konsekwencje zagrożenia 
epidemicznego.

Jego przedmiotem będzie opracowanie modelu wydaj-
nej stacji sanitarnej, której sercem ma być, zbudowany 
od postaw, modułowy układ oczyszczania powietrza i 
regulacji jego wilgotności. Urządzenie będzie zaprojek-
towane z myślą o obiektach użyteczności publicznej (np. 

z branży hotelowej i gastronomicznej). Kierownikiem 
naukowym projektu jest dr hab. inż. Tomasz Królikowski, 
prof. PK, prorektor ds. studenckich. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2739

» Trwają prace nad konstrukcją nowoczesnej stacji sanitarnej

ZAPROSZENIE NA POLSKO-ANGIELSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Polska Akademia Nauk i Akademia Brytyjska 
przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie 
się online w 12 sesjach w listopadzie i grudniu br. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze po-
lityki, gospodarki i technologii solidarnych w wymiarze społecznym. Przekształcenia takie, np.  
w odniesieniu do kwestii klimatycznych, są obecnie określane jako „Just Transitions".

Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/knowledge-frontiers-symposium

NAWA: WEBINARIUM O GRANTACH INTERWENCYJNYCH

Spotkanie online odbędzie się w 28 kwietnia br., o godz. 11. Rejestracja potrwa do 27 kwietnia, do 
godz. 15. Uczestnicy webinarium zapoznają się z informacjami na temat m.in.: procedury wniosko-
wania, kosztów i kryteriów oceny wniosków. Szczegóły: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

czytaj online
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1974), inicjatorowi budowy portu w Gdyni, wice-
premierowi RP. 

– Nie mam pojęcia, skąd wziął się ten głaz, ale dzisiaj 
wiem, że dokładnie w tym miejscu jest potrzebny – żar-
tował na zakończenie swojego wykładu o Eugeniuszu 
Kwiatkowskim prof. dr hab. Bogusław Polak, historyk, 
twórca pierwszego instytutu i kierunku w tym kampusie, 
były dziekan Wydziału Humanistycznego. 

Tablica jest kolejnym obiektem upamiętniającym posta-
ci i wydarzenia historyczne. Tylko na terenie historycznie 
pierwszego kampusu przy ulicy Racławickiej znajduje się 
sześć różnych symboli pamięci. Nie brakuje ich również 
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W Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, 22 kwietnia br., odbyło się online kolejne 
spotkanie w ramach programu Narodowego Banku Polskiego „Złote Szkoły NBP”. Spotkanie popro-
wadził dr Rafał Rosiński z Katedry Finansów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych. W wydarzeniu wzięło udział 250 uczniów. Temat wystąpienia brzmiał: „Jak zostać milionerem? 
Magia procentu składanego”.

W koszalińskim Obserwatorium Astronomicznym 
(OA) trwają przygotowania do – zaplanowanej na 
30 kwietnia br. – pierwszej edycji Koszalińskiego 
Dnia Astronomii (KDA). 

Organizatorami wydarzenia, które z uwagi na obowią-
zujące obostrzenia sanitarne odbędzie się online (rów-
nolegle na profilach FB uczelni i OA), są: Obserwatorium 
Astronomiczne, Pałac Młodzieży (w jego strukturach 
działa OA) i Politechnika Koszalińska (w ramach realizo-
wanego od 2020 roku projektu „Nauka i badania z Poli-
techniką Koszalińską”).

Na program dnia (szczegóły na str. 4) złoży się prezen-
tacja materiałów filmowych, które powstały podczas 
obserwacji nieba (nie tylko w koszalińskim OA) i zreali-
zowanych specjalnie z myślą o KDA. Te ostatnie przygo-

towuje Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej (na 
zdjęciu). 

Okazją do przypomnienia historii powstania obserwa-
torium jest również rocznica – w tym roku OA obchodzi 
pięciolecie działalności (1 września br.).

» I Koszaliński Dzień Astronomii - 30 kwietnia br.

Prowadzony od początku kwietnia br. – wspólnie 
z Towarzystwem Handlowym Alplast – projekt 
„Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na 
rynek innowacyjnej, modułowej stacji sanitarnej 
dla sektora HoReCa” – to kolejny wkład naukow-
ców Politechniki Koszalińskiej w rozwój badań po-
zwalających ograniczyć konsekwencje zagrożenia 
epidemicznego.

Jego przedmiotem będzie opracowanie modelu wydaj-
nej stacji sanitarnej, której sercem ma być, zbudowany 
od postaw, modułowy układ oczyszczania powietrza i 
regulacji jego wilgotności. Urządzenie będzie zaprojek-
towane z myślą o obiektach użyteczności publicznej (np. 

z branży hotelowej i gastronomicznej). Kierownikiem 
naukowym projektu jest dr hab. inż. Tomasz Królikowski, 
prof. PK, prorektor ds. studenckich. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2739

» Trwają prace nad konstrukcją nowoczesnej stacji sanitarnej

ZAPROSZENIE NA POLSKO-ANGIELSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Polska Akademia Nauk i Akademia Brytyjska 
przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie 
się online w 12 sesjach w listopadzie i grudniu br. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze po-
lityki, gospodarki i technologii solidarnych w wymiarze społecznym. Przekształcenia takie, np.  
w odniesieniu do kwestii klimatycznych, są obecnie określane jako „Just Transitions".

Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/knowledge-frontiers-symposium

NAWA: WEBINARIUM O GRANTACH INTERWENCYJNYCH

Spotkanie online odbędzie się w 28 kwietnia br., o godz. 11. Rejestracja potrwa do 27 kwietnia, do 
godz. 15. Uczestnicy webinarium zapoznają się z informacjami na temat m.in.: procedury wniosko-
wania, kosztów i kryteriów oceny wniosków. Szczegóły: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

czytaj online
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DWIE NOWE UCHWAŁY NA  
POSIEDZENIU RADY UCZELNI

16 kwietnia br. w trybie zdalnym odbyło się posie-
dzenie Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej. Go-
ściem spotkania była dr Małgorzata Jucha, kwestor 
uczelni. Pani kwestor przedstawiła radzie zmiany 
wprowadzone korektą do Planu rzeczowo-finanso-
wego uczelni oraz omówiła Sprawozdanie finanso-
we jednostki za 2020 r. 

Członkowie Rady Uczelni jednomyślnie przyjęli następu-
jące uchwały:

• Uchwałę Nr 1/2021 Rady Uczelni Politechniki Koszaliń-
skiej z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania 
Korekty Nr 3 do Planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok 
Politechniki Koszalińskiej;

• Uchwała Nr 2/2021 Rady Uczelni Politechniki Koszaliń-
skiej z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
Sprawozdania finansowego za 2020 rok Politechniki Ko-
szalińskiej.

W trakcie spotkania rada rozpoczęła opracowywanie ana-
lizy SWOT w celu włączenia się w proces tworzenia Stra-
tegii Politechniki Koszalińskiej na najbliższe lata. Kolejne 
posiedzenie gremium odbędzie się 13 maja br.

Szanowni Państwo,

Politechnika Koszalińska kontynuuje akcję szczepień pracowniczych przeciwko COVID-19. Podejmujemy próbę 
zorganizowania szczepień w Uczelni dla osób, które jeszcze nie otrzymały pierwszej dawki i nie mają ustalonego 
terminu w systemie ogólnopolskim.

Pracownicy urodzeni do 1996 roku, którzy dotychczas nie zgłosili się do szczepienia i/lub nie wyrazili chęci za-
szczepienia, a którzy obecnie są zainteresowani przystąpieniem do programu szczepień, proszeni są, w terminie 
do 23 kwietnia 2021 r., o mailowe zgłoszenia chęci udziału w szczepieniach na adres: szczepienia@tu.koszalin.pl,  
z jednoczesnym przesłaniem numeru PESEL oraz prywatnym numerem telefonu.

Po sporządzeniu listy chętnych, zostaną Państwo powiadomieni o terminie i miejscu w którym zorganizowany bę-
dzie punkt szczepień.

Dr inż. Artur Wezgraj
Kanclerz Politechniki Koszalińskiej

Wtorek (27 kwietnia br.) jest drugim dniem trwa-
nia konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska  
w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej”, zor-
ganizowanej z inicjatywy Wydziału Humanistycz-
nego Politechniki Koszalińskiej. 

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym 
Prezydenta RP oraz patronatem Szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. Partnerami są: Archi-
wum Państwowe w Koszalinie, Archiwum Akt Nowych, 
PZF, Koło PZF przy PK (Wydział Humanistyczny). Wyda-
rzenie wpisuje się w realizowany przez uczelnię od 2020 
roku projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 

Szczególne znaczenie ma patronat Prezydenta RP. Andrzej 
Duda nadesłał do uczestników konferencji „Przesłanie 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej”, w którym czytamy 
m.in.: „(...) z podziękowaniem dla organizatora konfe-
rencji (...) dla uczczenia naszych bohaterów narodowych 
oraz przekazywanie następnym pokoleniom ich dziedzic-
twa, etosu i patriotyzmu (...). Cześć i chwała bohaterom! 
Wieczna pamięć poległym za Niepodległą” (całość doku-
mentu publikujemy na stronie 4).

Na program konferencji składa się pięć paneli tematycz-
nych: „Zbrodnia Katyńska – niezabliźniona rana”, „Reakcje 
międzynarodowe na informację o Zbrodni Katyńskiej  
w 1943 r.”, „Zbrodnia Katyńska w pamięci zbiorowej i po-
lityce historycznej”, „Zbrodnia Katyńska w refleksji arty-
stycznej, filozoficznej i politycznej” i „Aspekty historyczne 
Zbrodni Katyńskiej”.

Poza naukowcami z Politechniki Koszalińskiej, wśród pre-
legentów znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk  
i instytucji, w tym: Instytutu Pamięci Narodowej, Instytu-

tu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Polonia Institute  
w Los Angeles oraz uniwersytetów z Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia. 

Konferencji towarzyszył bogaty program wydarzeń towa-
rzyszących. 
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» Zbrodnia Katyńska w badaniach, analizach, polityce i pamięci  

Prof. dr hab. Bogusław Polak z Wydziału Humanistycznego i dr hab. Michał 
Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego.

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK  z Wydziału Humanistycznego - pro-
rektor ds. kształcenia.



– odbędzie się 30 kwietnia br. – z powodu  
obostrzeń sanitarnych – online. Jego organiza-
torami są: koszalińskie Obserwatorium Astrono-
miczne, Pałac Młodzieży (w jego strukturach działa 
OA) i Politechnika Koszalińska (w ramach realizo-
wanego od 2020 roku projektu „Nauka i badania  
z Politechniką Koszalińską”).

Na program wydarzenia, które będzie równolegle do-
stępne na profilach FB uczelni i OA (w godz. 10-13), 
złoży się prezentacja materiałów filmów, które powstały 
podczas obserwacji nieba (nie tylko w OA) oraz zrealizo-
wanych z myślą o Koszalińskim Dniu Astronomii przez 
Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej.

Okazją do przypomnienia historii powstania obserwa-
torium jest również rocznica – w tym roku OA obchodzi 
pięciolecie działalności (1 września br.).
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» I Koszaliński Dzień Astronomii

NAWA: KONKURS NA PROJEKTY POLSKO-FRANCUSKIE

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze między Polską a Francją 
– PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w ze-
społach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu 
polskich naukowców w kraju partnera. Wnioski do NAWA – dotyczące wspólnego projektu – muszą 
być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji i Polski. Nabór trwa do 23 lipca br. 

Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

Politechnika Koszalińska od wielu lat współpra-
cuje z organizatorami Europejskiego Festiwalu 
Filmowego Integracja Ty i Ja – Koszalińskim Towa-
rzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz Koszaliń-
ską Biblioteką Publiczną.

Wspólne przedsięwzięcia partnerów to m.in. konferen-
cje naukowe, zajęcia edukacyjne, realizacja materiałów 
filmowych z udziałem Studia HD Platon Politechniki 
Koszalińskiej. Z uwagi na obostrzenia sanitarne edy-
cja festiwalu w listopadzie 2020 r. była transmitowana  
w mediach społecznościowych przez uczelniane studio 
telewizyjne. 

Każdego roku (poza 2020 r.) podczas festiwalu odbywają 
się konferencje dotyczące różnych obszarów aktywności 
osób z niepełnosprawnością. W tym roku kolejny raz oso-
bą prowadzącą Filmową Akademię Integracji (FAI) jest  
dr Piotr Szarszewski, medioznawca i filmoznawca z Ka-
tedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału 
Humanistycznego (WH).

FAI to cykl spotkań dla różnych grup społecznych doty-
czących filmów o tematyce szeroko pojętej niepełno-
sprawności. – We współpracy z Radą Studentów jedna  
z akademii zostanie przygotowana specjalnie dla stu-
dentów wydziału – informuje dr Piotr Szarszewski. 

Przed tygodniem naukowiec spotkał się online z mło-
dzieżą II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. 
Tematem tej edycji akademii były problemy, przed który-
mi stawiani są w filmach bohaterowie z niepełnospraw-
nością i to, jak sobie z tymi problemami radzą.

Kolejna FAI odbędzie się dla uczniów Zespołu Szkół im. 
Czesława Miłosza w Gryficach. Maj to akademia dla Sto-
warzyszenia Refugium z Węgorzewa i wspomniana – dla 
studentów WH. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Pla-
stycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie zakończy 
cykl – zaplanowanych do wakacji tego roku – spotkań.

» Dr Piotr Szarszewski prowadzi Filmową Akademię Integracji 

DEBATA ONLINE O 17 LATACH POLSKI W UE

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej weźmie udział w debacie onli-
ne „17 lat Polski w UE. Efekty członkostwa”, która odbędzie się 29 kwietnia br. 

Organizatorem spotkania przedstawicieli różnych środowisk zachodniopomorskich jest Stowarzy-
szenie „Business Club Szczecin”, które do współorganizacji zaprosiło: Studium MBA Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, Stowarzyszenie Absol-
wentów MBA i Zachodniopomorski Klaster Morski.

Założeniem debaty jest podsumowanie 17 lat członkostwa w Unii Europejskiej oraz poddanie pod 
ocenę efektów w trzech obszarach – działalności przedsiębiorców i firm, szkół wyższych oraz samo-
rządów. 

– odbędzie się 30 kwietnia br. – z powodu  
obostrzeń sanitarnych – online. Jego organiza-
torami są: koszalińskie Obserwatorium Astrono-
miczne, Pałac Młodzieży (w jego strukturach działa 
OA) i Politechnika Koszalińska (w ramach realizo-
wanego od 2020 roku projektu „Nauka i badania  
z Politechniką Koszalińską”).

Na program wydarzenia, które będzie równolegle do-
stępne na profilach FB uczelni i OA (w godz. 10-13), 
złoży się prezentacja materiałów filmów, które powstały 
podczas obserwacji nieba (nie tylko w OA) oraz zrealizo-
wanych z myślą o Koszalińskim Dniu Astronomii przez 
Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej.

Okazją do przypomnienia historii powstania obserwa-
torium jest również rocznica – w tym roku OA obchodzi 
pięciolecie działalności (1 września br.).
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» I Koszaliński Dzień Astronomii

NAWA: KONKURS NA PROJEKTY POLSKO-FRANCUSKIE

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
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społach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu 
polskich naukowców w kraju partnera. Wnioski do NAWA – dotyczące wspólnego projektu – muszą 
być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji i Polski. Nabór trwa do 23 lipca br. 

Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

Politechnika Koszalińska od wielu lat współpra-
cuje z organizatorami Europejskiego Festiwalu 
Filmowego Integracja Ty i Ja – Koszalińskim Towa-
rzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz Koszaliń-
ską Biblioteką Publiczną.

Wspólne przedsięwzięcia partnerów to m.in. konferen-
cje naukowe, zajęcia edukacyjne, realizacja materiałów 
filmowych z udziałem Studia HD Platon Politechniki 
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cja festiwalu w listopadzie 2020 r. była transmitowana  
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dentów wydziału – informuje dr Piotr Szarszewski. 

Przed tygodniem naukowiec spotkał się online z mło-
dzieżą II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. 
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Kolejna FAI odbędzie się dla uczniów Zespołu Szkół im. 
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stycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie zakończy 
cykl – zaplanowanych do wakacji tego roku – spotkań.

» Dr Piotr Szarszewski prowadzi Filmową Akademię Integracji 
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szenie „Business Club Szczecin”, które do współorganizacji zaprosiło: Studium MBA Uniwersytetu 
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Wtorek (27 kwietnia br.) jest drugim dniem trwa-
nia konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska  
w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej”, zor-
ganizowanej z inicjatywy Wydziału Humanistycz-
nego Politechniki Koszalińskiej. 

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym 
Prezydenta RP oraz patronatem Szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. Partnerami są: Archi-
wum Państwowe w Koszalinie, Archiwum Akt Nowych, 
PZF, Koło PZF przy PK (Wydział Humanistyczny). Wyda-
rzenie wpisuje się w realizowany przez uczelnię od 2020 
roku projekt „Politechnika Koszalińska – z historią”. 

Szczególne znaczenie ma patronat Prezydenta RP. Andrzej 
Duda nadesłał do uczestników konferencji „Przesłanie 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej”, w którym czytamy 
m.in.: „(...) z podziękowaniem dla organizatora konfe-
rencji (...) dla uczczenia naszych bohaterów narodowych 
oraz przekazywanie następnym pokoleniom ich dziedzic-
twa, etosu i patriotyzmu (...). Cześć i chwała bohaterom! 
Wieczna pamięć poległym za Niepodległą” (całość doku-
mentu publikujemy na stronie 4).

Na program konferencji składa się pięć paneli tematycz-
nych: „Zbrodnia Katyńska – niezabliźniona rana”, „Reakcje 
międzynarodowe na informację o Zbrodni Katyńskiej  
w 1943 r.”, „Zbrodnia Katyńska w pamięci zbiorowej i po-
lityce historycznej”, „Zbrodnia Katyńska w refleksji arty-
stycznej, filozoficznej i politycznej” i „Aspekty historyczne 
Zbrodni Katyńskiej”.

Poza naukowcami z Politechniki Koszalińskiej, wśród pre-
legentów znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk  
i instytucji, w tym: Instytutu Pamięci Narodowej, Instytu-

tu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Polonia Institute  
w Los Angeles oraz uniwersytetów z Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia. 

Konferencji towarzyszył bogaty program wydarzeń towa-
rzyszących. 
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» Zbrodnia Katyńska w badaniach, analizach, polityce i pamięci  

Prof. dr hab. Bogusław Polak z Wydziału Humanistycznego i dr hab. Michał 
Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego.

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK  z Wydziału Humanistycznego - pro-
rektor ds. kształcenia.

100 dni od zaprzysiężenia Joe Bidena na prezyden-
ta USA, 29 kwietnia br., Koło Naukowe „Politolog” 
na Uniwersytecie Szczecińskim zorganizowało spo-
tkanie online, którego gościem był dr hab. Krzysz-
tof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia 
i kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Eu-
ropejskich Wydziału Humanistycznego (WH) Poli-
techniki Koszalińskiej (PK).

Prof. Krzysztof Wasilewski wygłosił wykład o dotych-
czasowych decyzjach, dokonaniach i porażkach nowego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych pod tytułem „Czy rzą-
dy Joe Bidena zatrzymają rosnącą polaryzację polityczną  
w USA?”. 

Zmiana gospodarza Białego Domu stała się dobrym pre-
tekstem do szerszego omówienia przemian politycznych 
w amerykańskim społeczeństwie i ich konsekwencji dla 

USA i świata. Po wykładzie studenci z koła „Politolog” na-
pisali na FB: „Dziękujemy za ciekawe spotkanie i równie 
ciekawą dyskusję. Warto dodać, że było nas dość sporo, 
więc temat musiał być ciekawy nie tylko dla naszej ekipy”. 

Pierwsze dni prezydentury Joe Bidena skomentowa-
li także inni politolodzy z Wydziału Humanistycznego 
PK. Wypowiedzi dostępne są na profilu FB WH: https://
www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Humanistyczny-
Politechniki-Koszali%C5%84skiej-176179012578446/

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, 29 kwietnia br., wzięła udział 
w debacie online „17 lat Polski w UE. Efekty człon-
kostwa”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
„Business Club Szczecin”. 

Założeniem spotkania było podsumowanie członkostwa 
Polski w UE i poddanie pod ocenę efektów w obszarach: 
działalności firm, szkół wyższych i samorządów. 

Prof. Danuta Zawadzka uczestniczyła w panelu po-
święconym działalności uczelni zachodniopomorskich  
w kontekście współpracy z Unią Europejską. W tej części 
dyskusji udział wzięli również zaproszeni rektorzy: PUM, 

ZUT, US, Akademii Morskiej i Zachodniopomorskiej Szkoły 
Biznesu. Debata dostępna jest na kanale organizatora na 
platformie You Tube: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=IXHb_qYLD0Q
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» Obejrzyj debatę o 17 latach Polski w Unii Europejskiej  

» Komentarze i wykład o 100 dniach prezydentury Joe Bidena 
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ZARZĄDZENIE NR 31/2021 REKTORA  
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 20 
KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ORGANI-
ZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) zarządza się co na-
stępuje:

1. Rok akademicki 2021/2022 trwać będzie od 1 paź-
dziernika 2021 r. do 30 września 2022 r.

2. Szczegółowy rozkład semestru zimowego:
1.10.2021 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 
– dzień wolny od zajęć
1) zajęcia dydaktyczne – 2.10.2021 – 22.12.2021
2) przerwa świąteczna – 23.12.2021 – 2.01.2022 
3) zajęcia dydaktyczne – 3.01.2022 – 30.01.2022
4) sesja egzaminacyjna – 31.01.2022 – 13.02.2022
5) przerwa semestralna – 14.02.2022 – 20.02.2022
6) sesja poprawkowa – 14.02.2022 – 27.02.2022

1.11.2021 – dzień wolny od zajęć
11.11.2021 – dzień wolny od zajęć
5.01.2022 (środa) – zajęcia wg planu czwartkowego 
6.01.2022 – dzień wolny od zajęć
25.01.2022 (wtorek) – zajęcia wg planu czwartkowego

3. Szczegółowy rozkład semestru letniego:
1) zajęcia dydaktyczne – 21.02.2022 – 14.04.2022
2) przerwa świąteczna – 15.04.2022 – 19.04.2022
3) zajęcia dydaktyczne – 20.04.2022 – 12.06.2022
4) sesja egzaminacyjna – 13.06.2022 – 27.06.2022
5) sesja poprawkowa – 5.09.2022 – 18.09.2022

1.05-3.05.2022 – dni wolne od zajęć
4.05 2022 (środa) – zajęcia wg planu poniedziałkowego
5.05.2022 (czwartek) – zajęcia wg planu wtorkowego
5.06.2022 – Zielone Świątki, dzień wolny od zajęć
16.06.2022 – Boże Ciało, dzień wolny od zajęć

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

UTW: BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

„Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecz-
nie korzystać z globalnej sieci” – to tytuł debaty, zorga-
nizowanej 27 kwietnia br. przez uczelnię wspólnie z Ko-
mendą Miejską Policji w Koszalinie z myślą o seniorach  
i słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). 

Wojciech Sokołowski, kierownik Laboratorium Informa-
tycznego Wydziału Elektroniki i Informatyki, zaprezen-
tował przykłady oszustw w internecie. Pokazał na co 
należy zwrócić uwagę, aby bezpiecznie zalogować się 
do bankowości elektronicznej. Joanna Sufried, zastępca 
dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
mówiła o wizytach w ZUS bez wychodzenia z domu. 

Mirosława Zielony z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie opowiedziała o wparciu finansowym dla osób 
starszych. Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji 
zwrócił uwagę na ataki hakerskie i zasady bezpieczeń-
stwa w sieci. 

PODSTAWA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA 
Z  ZFŚS

Dział Kadr i Spraw Socjalnych Politechniki Ko-
szalińskiej przypomina, że podstawę do przy-
znania świadczeń z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych stanowi oświadczenie 
o osiąganym przychodzie pracownika/eme-
ryta. 

Oświadczenie składa się raz w roku, w dziale 
Kadr i Spraw Socjalnych, do 10 maja danego 
roku, a w przypadku pracowników zatrud-
nionych po tej dacie, w terminie jednego 
miesiąca od daty nawiązania stosunku pracy, 
według załącznika nr 6 do Regulaminu ZFŚS.

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW: 
DOKUMENTY DO ODBIORU

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych, 
na podstawie Zarządzenia Nr 29/2021 Rek-
tora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 
kwietnia 2021 r. w sprawie zwiększenia wy-
nagrodzenia pracownikom Politechniki Ko-
szalińskiej zostały przeprowadzone regulacje 
wynagrodzeń od stycznia 2021 r.

Pracownicy uczelni mogą odbierać dokumen-
ty, w miarę swoich możliwości wynikających 
z obecnej sytuacji pandemii, w Dziale Kadr  
i Spraw Socjalnych, w pokoju 406 A, w kampu-
sie przy ulicy Śniadeckich 2.

BPB: WSPARCIE W  TWORZENIU  
WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Biuro Projektów Badawczych (BPB) in-
formuje, że w odniesieniu do konkur-
sów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 wnioski 
będą przyjmowane do 15 czerwca br.  
(w BPB, z przyczyn organizacyjnych, do 
8 czerwca br.).

W związku z „Polityką dotyczącą Otwar-
tego Dostępu do publikacji”, wymagane 
jest, aby projekty finansowane z bu-
dżetu Narodowego Centrum Nauki były 
upowszechniane zgodnie z modelem 
natychmiastowego otwartego dostę-
pu. Koszty związane z udostępnieniem 
publikacji lub danych badawczych  
w otwartym dostępie (Open Access) nie 
mogą być ponoszone z kosztów bezpo-
średnich.

Uczelniana Biblioteka Główna zapew-
nia pomoc przy opracowaniu planu 
zarządzania danymi. Również zespół 
BPB oferuje wsparcie w planowaniu bu-
dżetu projektu, na każdym etapie jego 
przygotowywania. 
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tował przykłady oszustw w internecie. Pokazał na co 
należy zwrócić uwagę, aby bezpiecznie zalogować się 
do bankowości elektronicznej. Joanna Sufried, zastępca 
dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
mówiła o wizytach w ZUS bez wychodzenia z domu. 

Mirosława Zielony z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie opowiedziała o wparciu finansowym dla osób 
starszych. Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji 
zwrócił uwagę na ataki hakerskie i zasady bezpieczeń-
stwa w sieci. 

PODSTAWA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA 
Z  ZFŚS

Dział Kadr i Spraw Socjalnych Politechniki Ko-
szalińskiej przypomina, że podstawę do przy-
znania świadczeń z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych stanowi oświadczenie 
o osiąganym przychodzie pracownika/eme-
ryta. 

Oświadczenie składa się raz w roku, w dziale 
Kadr i Spraw Socjalnych, do 10 maja danego 
roku, a w przypadku pracowników zatrud-
nionych po tej dacie, w terminie jednego 
miesiąca od daty nawiązania stosunku pracy, 
według załącznika nr 6 do Regulaminu ZFŚS.

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW: 
DOKUMENTY DO ODBIORU

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych, 
na podstawie Zarządzenia Nr 29/2021 Rek-
tora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 
kwietnia 2021 r. w sprawie zwiększenia wy-
nagrodzenia pracownikom Politechniki Ko-
szalińskiej zostały przeprowadzone regulacje 
wynagrodzeń od stycznia 2021 r.

Pracownicy uczelni mogą odbierać dokumen-
ty, w miarę swoich możliwości wynikających 
z obecnej sytuacji pandemii, w Dziale Kadr  
i Spraw Socjalnych, w pokoju 406 A, w kampu-
sie przy ulicy Śniadeckich 2.

BPB: WSPARCIE W  TWORZENIU  
WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Biuro Projektów Badawczych (BPB) in-
formuje, że w odniesieniu do konkur-
sów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 wnioski 
będą przyjmowane do 15 czerwca br.  
(w BPB, z przyczyn organizacyjnych, do 
8 czerwca br.).

W związku z „Polityką dotyczącą Otwar-
tego Dostępu do publikacji”, wymagane 
jest, aby projekty finansowane z bu-
dżetu Narodowego Centrum Nauki były 
upowszechniane zgodnie z modelem 
natychmiastowego otwartego dostę-
pu. Koszty związane z udostępnieniem 
publikacji lub danych badawczych  
w otwartym dostępie (Open Access) nie 
mogą być ponoszone z kosztów bezpo-
średnich.

Uczelniana Biblioteka Główna zapew-
nia pomoc przy opracowaniu planu 
zarządzania danymi. Również zespół 
BPB oferuje wsparcie w planowaniu bu-
dżetu projektu, na każdym etapie jego 
przygotowywania. 



Politechnika Koszalińska (PK) i szkoła językowa CJO 
Arena w Koszalinie wspólnie zorganizują konkurs 
językowy LEVEL UP. Umowę dotyczącą organizacji 
gry 6 maja br. podpisały przedstawicielki stron:  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor PK i Amy 
Szymańska, dyrektor CJO Arena.

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców i pracow-
ników firm. Będzie nie tylko formą rywalizacji i nauki 
poprzez zabawę. Stanie się także okazją do promocji wie-
dzy i komunikowania się w języku angielskim. Podczas 
spotkania prof. Danuta Zawadzka podkreśliła edukacyj-
ny walor konkursu: – Chcemy ułatwić przedsiębiorcom 
otwarcie na eksport i kooperację.

Konkurs odbędzie się w murach Politechniki Koszalińskiej, 
a jego koordynatorem zostało Studium Języków Obcych 

PK. Szkoła językowa podjęła się współorganizacji projek-
tu. Nagroda główna to 30-godzinny kurs języka angiel-
skiego organizowany w CJO Arena.
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» Propozycja dla miłośników języka angielskiego  

KONKURSY I GRA MIEJSKA W RAMACH „PŁOMIENI ZWYCIĘSTWA”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia „Płomienie Zwycięstwa", odbywającego się  
w rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Impreza – w formule hybrydowej – odbędzie się  
8 maja br. Początek: godz. 9.30. Szczegóły programu – str. 4.

Wśród atrakcji znajdzie się gra miejska poświęcona wydarzeniom historycznym. Mogą w niej uczest-
niczyć zespoły liczące do pięciu osób. Start o godz. 9:45 na terenie kampusu przy ulicy Śniadeckich 
2. Aby wziąć udział w grze, należy wcześniej zarejestrować się, wypełniając formularz zgłoszeniowy 
(więcej: tu.koszalin.pl/art/2755).

Organizatorzy zaplanowali także konkursy: historyczny oraz piosenki patriotycznej i harcerskiej.  
W formie online, od godz. 10.30, na profilu FB uczelni i Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników  
Historii „Perun”, odbędą się prezentacje materiałów filmowych, w tym zrealizowanych przez Studio 
HD Platon PK. 

100 dni od zaprzysiężenia Joe Bidena na prezyden-
ta USA, 29 kwietnia br., Koło Naukowe „Politolog” 
na Uniwersytecie Szczecińskim zorganizowało spo-
tkanie online, którego gościem był dr hab. Krzysz-
tof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia 
i kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Eu-
ropejskich Wydziału Humanistycznego (WH) Poli-
techniki Koszalińskiej (PK).

Prof. Krzysztof Wasilewski wygłosił wykład o dotych-
czasowych decyzjach, dokonaniach i porażkach nowego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych pod tytułem „Czy rzą-
dy Joe Bidena zatrzymają rosnącą polaryzację polityczną  
w USA?”. 

Zmiana gospodarza Białego Domu stała się dobrym pre-
tekstem do szerszego omówienia przemian politycznych 
w amerykańskim społeczeństwie i ich konsekwencji dla 

USA i świata. Po wykładzie studenci z koła „Politolog” na-
pisali na FB: „Dziękujemy za ciekawe spotkanie i równie 
ciekawą dyskusję. Warto dodać, że było nas dość sporo, 
więc temat musiał być ciekawy nie tylko dla naszej ekipy”. 

Pierwsze dni prezydentury Joe Bidena skomentowa-
li także inni politolodzy z Wydziału Humanistycznego 
PK. Wypowiedzi dostępne są na profilu FB WH: https://
www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Humanistyczny-
Politechniki-Koszali%C5%84skiej-176179012578446/

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, 29 kwietnia br., wzięła udział 
w debacie online „17 lat Polski w UE. Efekty człon-
kostwa”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
„Business Club Szczecin”. 

Założeniem spotkania było podsumowanie członkostwa 
Polski w UE i poddanie pod ocenę efektów w obszarach: 
działalności firm, szkół wyższych i samorządów. 

Prof. Danuta Zawadzka uczestniczyła w panelu po-
święconym działalności uczelni zachodniopomorskich  
w kontekście współpracy z Unią Europejską. W tej części 
dyskusji udział wzięli również zaproszeni rektorzy: PUM, 

ZUT, US, Akademii Morskiej i Zachodniopomorskiej Szkoły 
Biznesu. Debata dostępna jest na kanale organizatora na 
platformie You Tube: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=IXHb_qYLD0Q
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» Obejrzyj debatę o 17 latach Polski w Unii Europejskiej  

» Komentarze i wykład o 100 dniach prezydentury Joe Bidena 
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NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN): PIĄTA EDYCJA KONKURSU MINIATURA

NCN ogłosiło nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu MINIATURA, w ramach którego można 
wnioskować o przyznanie pomocy na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, sta-
żu, wyjazdu badawczego bądź wyjazdu konsultacyjnego. Celem konkursu jest finansowe wsparcie 
działania naukowego, służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do 
złożenia w konkursach NCN lub w innych. Przyjmowanie wniosków: do 30 września br. 

Uczelniana Biblioteka Główna zapewnia pomoc przy opracowaniu planu zarządzania danymi.  
Również Biuro Projektów Badawczych, zapewnia wsparcie w planowaniu budżetu projektu, weryfi-
kacji kwalifikowalności wydatków i zgodności wniosku z wymaganiami konkursowymi.

Więcej: ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ SIEMENSA

Politechnika Warszawska i Siemens zapraszają naukowców i zespoły badawcze do udziału w kolej-
nym Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca br. Zwycięskie 
projekty– poza nagrodą finansową – uzyskują szansę na wdrożenie i zastosowanie w praktyce  
w ramach rozwiązań technologicznych firmy Siemens. Więcej: www.pw.edu.pl/siemens

Domki dla owadów zapylających, które podczas 
zajęć przygotowali studenci Wydziału Architektu-
ry i Wzornictwa (WAiW) Politechniki Koszalińskiej, 
będą upiększać otoczenie Domu Pomocy Społecz-
nej (DPS) „Zielony Taras” w Koszalinie. Uczelnia 
wspiera ekologiczny rozwój miasta.

Wykładowców i studentów zainspirował niedawny apel 
o przekazywanie sadzonek roślin ogrodowych i bal-
konowych do DPS. Placówka ma spore tereny zielone,  
a pracownicy i mieszkańcy chcą odpowiednio je urzą-
dzić. Ogłosili więc akcję „Zielony Taras”, której celem jest 
zbiórka roślin, donic i ziemi ogrodowej. 

Domki wykonali studenci kierunku Architektura Wnętrz. 
Budowle powstały pod kierunkiem dr hab. Aliny 
Adamczak, prof. PK i prodziekan ds. kształcenia WAiW  
(na zdjęciu). Więcej: tu.koszalin.pl/art/2754

» Domki dla owadów dla „Zielonego Tarasu”

WSPIERAJĄ ADOPCJĘ ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

Wydział Humanistyczny rozpoczął akcję wspierania adopcji zwierząt znajdujących 
się pod opieką Fundacji Na Pomoc Zwierzakom z Tereską i Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. 

Co tydzień w niedzielę na wydziałowym profilu FB udostępniane są posty dotyczące 
zwierząt szukających nowych właścicieli. „Uznaliśmy, że tego typu proste działanie 
może zwiększyć szansę na dotarcie z informacją do kogoś, kto będzie mógł stworzyć 
im nowy, dobry dom” – czytamy na profilu.

DZIAŁ KADR I SPRAW SOCJALNYCH: DOFINANSOWANIE DNIA DZIECKA

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS planuje się dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, dla dzieci 
do 14 roku życia. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć wniosek drogą kancelaryj-
ną (na Dział Kadr i Spraw Socjalnych, pok. 404 A w kampusie przy ulicy Śniadeckich 2) lub elektro-
niczną (na adres: dorota.ludwinowicz@tu.koszalin.pl) do 21 maja br. Wzór wniosku znajduje się na 
stronie internetowej (załącznik nr 5): tu.koszalin.pl/kat/193 oraz na BIP uczelni.

ODSZEDŁ EMILIAN REISKE (1953-2021)

6 maja br. zmarł Emilian Reiske, długoletni pracownik Zespołu  
Laboratoriów Wydziału Architektury i Wzornictwa (WAiW) Politech-
niki Koszalińskiej. Urodził się w 1953 r. Przez wiele lat związany był  
z branżą jubilerską, pracował w zakładach i pracowniach złotni-
czych, jubilerskich i metaloplastyki. 

Pracę w pracowni form biżuteryjnych Zespołu Laboratoriów, na sta-
nowisku technika, rozpoczął w 2009 r. Był człowiekiem niezwykle 
lubianym. W pożegnaniu na profilu FB WAiW czytamy: „Odszedł (...) 
przyjaciel wielu z nas, ojciec wielu projektów biżuterii (...), mentor 
rzemiosła dla wielu studentów, eksperymentator i innowator, życz-
liwy człowiek. (...) Kochał studentów! (...) Bardzo będzie nam go 
brakować... już brakuje...”.

Zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 68 lat.
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Dwa domki dla owadów zapylających, które pod-
czas zajęć przygotowali studenci Wydziału Archi-
tektury i Wzornictwa (WAiW), już zdobią otoczenie 
koszalińskiego Domu Pomocy Społecznej (DPS) 
„Zielony Taras”. 

10 maja br. zostały przekazane i ustawione na terenach 
zielonych przylegających do budynku DPS. W uroczysto-
ści uczestniczyli: dr hab. Alina Adamczak, prof. PK i pro-
dziekan WAiW, pod której opieką powstały domki i Jakub 
Nowak, współautor prac, student Architektury Wnętrz.  
Prof. Alina Adamczak przekazała także nasiona na łąkę 
kwietną. 

Wszystko w ramach ogłoszonej przez DPS akcji „Zielony 
Taras”, której celem jest zbiórka roślin, nasion, donic i zie-
mi ogrodowej. Za wsparcie podziękowała Grażyna Sien-

kiewicz, dyrektor DPS. Jadwiga Żeglicz, jedna z mieszka-
nek domu, wręczyła przedstawicielom uczelni upominek. 
Na zdjęciu: przekazanie nasion, które zasilą łąkę kwietną. 
Więcej: tu.koszalin.pl/art/2761
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» Pomagamy mieszkańcom DPS „Zielony Taras”

Na kanale YT telewizji „Max” dostępna jest rozmowa z dr. hab. inż. Robertem Su-
szyńskim, prof. PK, pracownikiem Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Koszalińskiej i kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego (OA) w Koszalinie.
Rozmowa zapowiadała wydarzenie, które – w wersji online – odbyło się 30 kwiet-
nia br. – I Koszaliński Dzień Astronomii. W ramach projektu, na profilach FB ob-
serwatorium i uczelni, zaprezentowanych zostało siedem materiałów filmowych. 
Prof. Robert Suszyński opowiada także o pracy obserwatorium w czasie pandemii 
i obecnych warunkach pogodowych, wpływających na zjawiska astronomiczne. 
OA powstało w 2016 r. Projekt budowy był jedną z propozycji złożonych do budże-
tu obywatelskiego Koszalina. Spotkał się z ogromnym poparciem mieszkańców. 
W tym roku obserwatorium obchodzi 5-lecie działalności. Na razie, z uwagi na 
obostrzenia sanitarne, obiekt pozostaje zamknięty dla zwiedzających i obserwa-
torów. 
Link do materiału: https://www.youtube.com/watch?v=BOkpswOyjkE

OBEJRZYJ ROZMOWĘ Z PROF. ROBERTEM SUSZYŃSKIM 

8 maja br., w formule online, kilku partnerów zor-
ganizowało wspólnie z Politechniką Koszalińską, 
pod szyldem cyklicznych Koszalińskich Spotkań  
z Historią i projektu „Politechnika Koszalińska z hi-
storią”, wydarzenie „Płomienie Zwycięstwa 2021” 
– to nasz wkład w obchody 75. rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej. 

Wśród partnerów uczelni znaleźli się: Bałtyckie Stowa-
rzyszenie Miłośników Historii „Perun”, samorząd miejski 
Koszalina, koszalińskie Archiwum Państwowe, Muzeum 
Obrony Przeciwlotniczej (MOP) w Koszalinie i Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie oraz koszaliński Hufiec Związku 
Harcerstwa Polskiego. Uczestników powitali: dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK, rektor, dr hab. Krzysztof Wasi-
lewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia i Piotr Jedliński, 
prezydent Koszalina. 

Cztery premierowe materiały filmowe przygotowało 
Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej. Z uwagi na 
obostrzenia sanitarne, nie udało się to, co zwykle sta-
nowiło punkt kulminacyjny obchodów, czyli podpalenie 
rzeźby „Płonące ptaki” Władysława Hasiora. Rzeźba stoi  
w sąsiedztwie kampusu przy ulicy Śniadeckich. Jedynie 
harcerze dokonali symbolicznej inscenizacji przy pomni-
ku.

Tego dnia na profilach FB stowarzyszenia „Perun” i uczelni 
znalazły się prezentacje i materiały filmowe opowia-
dające o zakończeniu działań wojennych. Uczestnicy 
mogli obejrzeć między innymi: prezentację eksponatów 

ze zbiorów MOP, mundur żołnierza polskiego z okresu  
II wojny światowej, tematyczną wystawę filatelistyczną, 
a także rekonstrukcję wyjazdu poczty samochodowej  
z wykorzystaniem historycznych wozów i relację z insce-
nizacji przygotowanej przez harcerzy.

Ponadto Biuro Komunikacji Społecznej przygotowało 
dziewięć plansz informacyjnych o wydarzeniach wojen-
nych w kraju i na świecie, które – wspólnie z kilkunasto-
ma zrealizowanymi już wcześniej – współtworzą wysta-
wę historyczną o profilu edukacyjnym. 

Wśród imprez towarzyszących „Płomieniom Zwycięstwa” 
znalazły się dwa konkursy: historyczny oraz piosenki pa-
triotycznej i harcerskiej. Z powodu złych warunków at-
mosferycznych nie odbyła się natomiast historyczna gra 
miejska. Każdy ze współorganizatorów tegorocznej edycji 
„Płomieni Zwycięstwa” miał swój istotny wkład w obcho-
dy 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

» Świętowaliśmy 75. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

ADAM PACZKOWSKI ‒ MISTRZEM!
Zmienna pogoda towarzyszyła – odbywającym się  
9 maja br., nad kanałem energetycznym w  Rosnowie  
– zawodom wędkarskim o Puchar J.M. Rektora Politech-
niki Koszalińskiej w wędkarstwie spławikowym. 
Zwycięzcą został Adam Paczkowski, uczelniany fotore-
porter. Zawodnicy osiągnęli wyniki od 3,35 do 6,02 kg. 
Oto klasyfikacja ostateczna: 1 – Adam Paczkowski (6,02),  
2 – Aleksander Krusze (5,91), 3 – Wojciech Koculak 
(4,87) – cała trójka na zdjęciu. 
Więcej: tu.koszalin.pl/art/2760

Politechnika Koszalińska (PK) i szkoła językowa CJO 
Arena w Koszalinie wspólnie zorganizują konkurs 
językowy LEVEL UP. Umowę dotyczącą organizacji 
gry 6 maja br. podpisały przedstawicielki stron:  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor PK i Amy 
Szymańska, dyrektor CJO Arena.

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców i pracow-
ników firm. Będzie nie tylko formą rywalizacji i nauki 
poprzez zabawę. Stanie się także okazją do promocji wie-
dzy i komunikowania się w języku angielskim. Podczas 
spotkania prof. Danuta Zawadzka podkreśliła edukacyj-
ny walor konkursu: – Chcemy ułatwić przedsiębiorcom 
otwarcie na eksport i kooperację.

Konkurs odbędzie się w murach Politechniki Koszalińskiej, 
a jego koordynatorem zostało Studium Języków Obcych 

PK. Szkoła językowa podjęła się współorganizacji projek-
tu. Nagroda główna to 30-godzinny kurs języka angiel-
skiego organizowany w CJO Arena.
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» Propozycja dla miłośników języka angielskiego  

KONKURSY I GRA MIEJSKA W RAMACH „PŁOMIENI ZWYCIĘSTWA”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia „Płomienie Zwycięstwa", odbywającego się  
w rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Impreza – w formule hybrydowej – odbędzie się  
8 maja br. Początek: godz. 9.30. Szczegóły programu – str. 4.

Wśród atrakcji znajdzie się gra miejska poświęcona wydarzeniom historycznym. Mogą w niej uczest-
niczyć zespoły liczące do pięciu osób. Start o godz. 9:45 na terenie kampusu przy ulicy Śniadeckich 
2. Aby wziąć udział w grze, należy wcześniej zarejestrować się, wypełniając formularz zgłoszeniowy 
(więcej: tu.koszalin.pl/art/2755).

Organizatorzy zaplanowali także konkursy: historyczny oraz piosenki patriotycznej i harcerskiej.  
W formie online, od godz. 10.30, na profilu FB uczelni i Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników  
Historii „Perun”, odbędą się prezentacje materiałów filmowych, w tym zrealizowanych przez Studio 
HD Platon PK. 
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KONKURS O NAGRODY NAUKOWE PAN

Do 31 maja br. potrwa przyjmowanie pro-
pozycji w corocznym konkursie o Nagrody 
Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Pol-
skiej Akademii Nauk (PAN). 

Nagrody przyznawane są badaczom zatrud-
nionym w okresie ostatnich czterech lat, któ-
rzy w roku opublikowania pracy lub ostatniej 
z cyklu zgłoszonych prac, nie mieli tytułu na-
ukowego, nie byli dotychczas wyróżnieni na-
grodą i nie przekroczyli 45. roku życia. Więcej:  
instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4

WM: NOWE WYDANIE CZASOPISMA 

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Jour-
nal of Mechanical and Energy Engineering”, 
redagowanego przez Wydział Mechaniczny. 
Link do publikacji: https://jmee.tu.koszalin.
pl/ojs/index.php/jmee/issue/view/14

22 kwietnia br. dr Eugeniusz Żuber, prawnik, sa-
morządowiec, publicysta i autor książek, działacz 
społeczny i orędownik utworzenia województwa 
środkowopomorskiego, głosami radnych miej-
skich Koszalina otrzymał tytuł Honorowego Oby-
watela Koszalina. 

11 maja br., w sali Senatu Politechniki Koszalińskiej,  
z zachowaniem ograniczeń sanitarnych, dr Eugeniusz 
Żuber spotkał się z członkami komitetu, który inicjatywę 
zamienił w uchwałę, Piotrem Jedlińskim, prezydentem 
Koszalina oraz dr Janem Kuriatą, przewodniczącym RM. 
Gospodarzem spotkania, które dało okazję do przeka-
zania gratulacji nowemu Honorowemu Obywatelowi 
Koszalina, była dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor 
Politechniki Koszalińskiej. 

W skład Komitetu Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Koszalina dla dr. Eugeniusza Żubera weszli: Jadwiga 
Topolan, przewodnicząca, prof. Danuta Zawadzka,  
dr Monika Pawłowska, Roman Biłas, Piotr Huzar, Piotr 
Jaśkiewicz, Sergiusz Karżanowski, Sławomir Michalik  
i dr Wiesław Zinka. 

– Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, mając dzisiaj wy-
łączność na spotkanie z naszym gościem – mówiła 
prof. Danuta Zawadzka. Wspólnie z Piotrem Huzarem, 

prezesem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  
i przewodniczącym Rady Uczelni, rektor złożyła gratulacje  
dr. Eugeniuszowi Żuberowi: – To dla mnie honor i za-
szczyt, że mogę z panem od lat współpracować – uznała 
prof. Danuta Zawadzka.  

Dziękując za sprawną organizację pracy gremium, rektor 
przekazała przewodniczącej komitetu kwiaty: – Podczas 
pierwszego spotkania przypisaliśmy sobie role, ale pani 
rola była najtrudniejsza. Bez pani zaangażowania to 
wszystko mogłoby się nie udać – podkreśliła. Jadwiga 
Topolan przyznała: – Całym sercem byłam za przyzna-
niem tego tytułu. Dziękuję państwu za mandat zaufania. 

Po poczęstunku, specjalnie na tę okazję przygotowanym 
tortem z napisem „Honorowy Obywatel Koszalina”, głos 
zabrał dr Jan Kuriata: – Pomysł zyskał ogromne popar-
cie, aprobatę wszystkich osób, do których trafił, również 
dzięki działaniom komitetu. 

Piotr Jedliński przypomniał: – Przed nami przyjemność 
oficjalnego wręczenia nowemu Obywatelowi Honoro-
wemu tego tytułu. Obawy o powodzenie przedsięwzię-
cia miałem tylko wtedy, gdy wystąpił najwyższy wzrost 
zachorowań, a trzeba było zbierać podpisy pod kandy-
daturą. Teraz na spokojnie poczekamy na zniesienie ob-
ostrzeń. 

» Gratulacje dla nowego Honorowego Obywatela Koszalina

Dr Eugeniusz Żuber wyliczył, że propozycję nadania mu 
tytułu poparły trzy grupy: inicjatywna, osób, które pod-
pisały listy poparcia i wreszcie radnych miejskich. – Nie 
przypuszczałem, że znajdę się w gronie honorowych 
obywateli – oznajmił dr Eugeniusz Żuber. – Najwyraź-
niej dostrzeżone zostały trzy ścieżki mojej działalności. 
Pierwsza to praca w samorządzie, druga to napisanie 
dziewięciu książek, a trzecia to serce, uczucia, czas  
i inwencja oddane na rzecz walki o województwo, czyli 
przywrócenie miastu rangi stolicy Pomorza Środkowe-
go.  

W ciągu ponad 40 lat pracy zawodowej i aktywności 
samorządowej w Koszalinie, dr Eugeniusz Żuber był kie-
rownikiem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Miejskiego (1974-1976), dyrektorem Miejskiego Ośrod-
ka Kultury (1976-1979), wiceprezydentem (1979-1986) 
i prezydentem Koszalina (1986), przewodniczącym Sej-
miku Województwa Koszalińskiego (1994-1998), rad-
nym miejskim (1994-2014) z kadencją przerwy i przez 
trzy kadencje wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Był 
również nauczycielem akademickim, członkiem wielu 
organizacji pozarządowych, wciąż jest zagorzałym kibi-
cem sportowym. – Wszystkich klubów – dodaje zwykle 
– które reprezentują Koszalin. 
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watela Koszalina. 
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Żuber spotkał się z członkami komitetu, który inicjatywę 
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Koszalina oraz dr Janem Kuriatą, przewodniczącym RM. 
Gospodarzem spotkania, które dało okazję do przeka-
zania gratulacji nowemu Honorowemu Obywatelowi 
Koszalina, była dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor 
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dr Monika Pawłowska, Roman Biłas, Piotr Huzar, Piotr 
Jaśkiewicz, Sergiusz Karżanowski, Sławomir Michalik  
i dr Wiesław Zinka. 

– Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, mając dzisiaj wy-
łączność na spotkanie z naszym gościem – mówiła 
prof. Danuta Zawadzka. Wspólnie z Piotrem Huzarem, 

prezesem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  
i przewodniczącym Rady Uczelni, rektor złożyła gratulacje  
dr. Eugeniuszowi Żuberowi: – To dla mnie honor i za-
szczyt, że mogę z panem od lat współpracować – uznała 
prof. Danuta Zawadzka.  

Dziękując za sprawną organizację pracy gremium, rektor 
przekazała przewodniczącej komitetu kwiaty: – Podczas 
pierwszego spotkania przypisaliśmy sobie role, ale pani 
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cie, aprobatę wszystkich osób, do których trafił, również 
dzięki działaniom komitetu. 

Piotr Jedliński przypomniał: – Przed nami przyjemność 
oficjalnego wręczenia nowemu Obywatelowi Honoro-
wemu tego tytułu. Obawy o powodzenie przedsięwzię-
cia miałem tylko wtedy, gdy wystąpił najwyższy wzrost 
zachorowań, a trzeba było zbierać podpisy pod kandy-
daturą. Teraz na spokojnie poczekamy na zniesienie ob-
ostrzeń. 

» Gratulacje dla nowego Honorowego Obywatela Koszalina

Dr Eugeniusz Żuber wyliczył, że propozycję nadania mu 
tytułu poparły trzy grupy: inicjatywna, osób, które pod-
pisały listy poparcia i wreszcie radnych miejskich. – Nie 
przypuszczałem, że znajdę się w gronie honorowych 
obywateli – oznajmił dr Eugeniusz Żuber. – Najwyraź-
niej dostrzeżone zostały trzy ścieżki mojej działalności. 
Pierwsza to praca w samorządzie, druga to napisanie 
dziewięciu książek, a trzecia to serce, uczucia, czas  
i inwencja oddane na rzecz walki o województwo, czyli 
przywrócenie miastu rangi stolicy Pomorza Środkowe-
go.  

W ciągu ponad 40 lat pracy zawodowej i aktywności 
samorządowej w Koszalinie, dr Eugeniusz Żuber był kie-
rownikiem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Miejskiego (1974-1976), dyrektorem Miejskiego Ośrod-
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NAUKOWCY DBAJĄ O JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Naukowcy Politechniki Koszalińskiej (PK) aktywnie działają  
w strukturach Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 
(KAUT). Szefem powołanego niedawno przez tę komisję zespołu, 
oceniającego jeden z kierunków na Politechnice Świętokrzyskiej, 
został prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, Środowiska i Geodezji PK.

KAUT powstała w 2001 r. z inicjatywy Konferencji Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych. Główne cele komisji to: podnoszenie 
jakości kształcenia na uczelniach technicznych, tworzenie proce-
dur oceny warunków i metod kształcenia, działania ułatwiające 
krajową i międzynarodową wymianę studentów. PK była jednym 
z założycieli KAUT. Od początku uczelnia miała w tej komisji swo-
jego stałego przedstawiciela.  

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2764

W ramach projektu „Politechnika Koszalińska 
– wspiera kulturę” uczelnia została partnerem 
nowego projektu realizowanego przez stowarzy-
szenie „Aktorzy po godzinach”. Przedsięwzięciu 
patronuje Bałtycki Teatr Dramatyczny (BTD), z któ-
rym na co dzień związani są aktorzy należący do 
stowarzyszenia.

Z ich inicjatywy powstała płyta „Pokochaj świąt” z pio-
senkami z czterech bajek i baśni, które grane są na de-
skach BTD. Dwanaście piosenek z przedstawień: „Carski 
syn”, „Cykor – bojąca dusza”, „Wirus świrus... i cała reszta”  
i  „Wigilia Pani Skurcz” to kompozycje dramaturga BTD To-
masza Ogonowskiego (słowa) oraz kompozytora Macieja 
Osady-Sobczyńskiego (muzyka), stale współpracującego 
z teatrem.

6 czerwca br. w niedzielę, w ramach oficjalnej premiery 
płyty, w BTD odbędą się familijne spektakle bajki „Wirus 
świrus... i cała reszta”. Każdy, kto przyjdzie z dziećmi lub 
sam na spektakl, kupując bilety, będzie mógł także kupić 
płytę. Całkowity dochód z tej i wszystkich następnych 
sprzedaży albumu zasili konto koszalińskiej filii Zachod-
niopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Piosenki na płycie śpiewają znani publiczności aktorzy 
BTD: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Beata Niedziela, 
Katarzyna Ulicka-Pyda, Wojciech Kowalski, Piotr Krótki  
i Wojciech Rogowski. „Wiersz Horacego Świńskiego”, któ-
ry jest bonusem na wydawnictwie, brawurowo recytuje 
Marcin Borchardt. Autorką zdjęć, które ilustrują płytę 
„Pokochaj świat” jest Izabela Rogowska, layout płyty za-

projektował i wykonał dziennikarz muzyczny i promotor 
koszalińskich formacji Mariusz Rodziewicz, dobry duch 
całego przedsięwzięcia. 

Pozostali partnerzy akcji to: Urząd Miejski w Koszalinie, 
Miejska Energetyka Cieplna oraz Miejskie Wodociągi  
i Kanalizacja. Płytę będzie można nabyć m.in. w kasie 
BTD. Cena – 30 zł. 

» Uczelnia wsparła akcję charytatywną aktorów BTD

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM STUDENTÓW WNE I BKS

Biuro Komunikacji Społecznej (BKS) Politechniki Koszalińskiej informuje, że od początku tego tygo-
dnia do 30 maja br. BKS, we współpracy ze studentami Ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych, 
realizuje badania ankietowe dotyczące postrzegania uczelni i oceny jej działalności promocyjnej. 
Jedną z grup włączonych do badania są pracownicy Politechniki Koszalińskiej. 

BKS prosi pracowników o wypełnienie ankiety. Zawiera ona 16 pytań, a przygotowanie odpowiedzi 
nie trwa dłużej niż 15 minut. Badanie jest dobrowolne i anonimowe. Przekazane informacje umoż-
liwią wypracowanie konkretnych rozwiązań optymalnych. 

Link do ankiety badawczej został wysłany do wszystkich pracowników za pośrednictwem uczelnia-
nej poczty elektronicznej.

Dwa domki dla owadów zapylających, które pod-
czas zajęć przygotowali studenci Wydziału Archi-
tektury i Wzornictwa (WAiW), już zdobią otoczenie 
koszalińskiego Domu Pomocy Społecznej (DPS) 
„Zielony Taras”. 

10 maja br. zostały przekazane i ustawione na terenach 
zielonych przylegających do budynku DPS. W uroczysto-
ści uczestniczyli: dr hab. Alina Adamczak, prof. PK i pro-
dziekan WAiW, pod której opieką powstały domki i Jakub 
Nowak, współautor prac, student Architektury Wnętrz.  
Prof. Alina Adamczak przekazała także nasiona na łąkę 
kwietną. 

Wszystko w ramach ogłoszonej przez DPS akcji „Zielony 
Taras”, której celem jest zbiórka roślin, nasion, donic i zie-
mi ogrodowej. Za wsparcie podziękowała Grażyna Sien-

kiewicz, dyrektor DPS. Jadwiga Żeglicz, jedna z mieszka-
nek domu, wręczyła przedstawicielom uczelni upominek. 
Na zdjęciu: przekazanie nasion, które zasilą łąkę kwietną. 
Więcej: tu.koszalin.pl/art/2761
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» Pomagamy mieszkańcom DPS „Zielony Taras”

Na kanale YT telewizji „Max” dostępna jest rozmowa z dr. hab. inż. Robertem Su-
szyńskim, prof. PK, pracownikiem Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Koszalińskiej i kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego (OA) w Koszalinie.
Rozmowa zapowiadała wydarzenie, które – w wersji online – odbyło się 30 kwiet-
nia br. – I Koszaliński Dzień Astronomii. W ramach projektu, na profilach FB ob-
serwatorium i uczelni, zaprezentowanych zostało siedem materiałów filmowych. 
Prof. Robert Suszyński opowiada także o pracy obserwatorium w czasie pandemii 
i obecnych warunkach pogodowych, wpływających na zjawiska astronomiczne. 
OA powstało w 2016 r. Projekt budowy był jedną z propozycji złożonych do budże-
tu obywatelskiego Koszalina. Spotkał się z ogromnym poparciem mieszkańców. 
W tym roku obserwatorium obchodzi 5-lecie działalności. Na razie, z uwagi na 
obostrzenia sanitarne, obiekt pozostaje zamknięty dla zwiedzających i obserwa-
torów. 
Link do materiału: https://www.youtube.com/watch?v=BOkpswOyjkE

OBEJRZYJ ROZMOWĘ Z PROF. ROBERTEM SUSZYŃSKIM 

8 maja br., w formule online, kilku partnerów zor-
ganizowało wspólnie z Politechniką Koszalińską, 
pod szyldem cyklicznych Koszalińskich Spotkań  
z Historią i projektu „Politechnika Koszalińska z hi-
storią”, wydarzenie „Płomienie Zwycięstwa 2021” 
– to nasz wkład w obchody 75. rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej. 

Wśród partnerów uczelni znaleźli się: Bałtyckie Stowa-
rzyszenie Miłośników Historii „Perun”, samorząd miejski 
Koszalina, koszalińskie Archiwum Państwowe, Muzeum 
Obrony Przeciwlotniczej (MOP) w Koszalinie i Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie oraz koszaliński Hufiec Związku 
Harcerstwa Polskiego. Uczestników powitali: dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK, rektor, dr hab. Krzysztof Wasi-
lewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia i Piotr Jedliński, 
prezydent Koszalina. 

Cztery premierowe materiały filmowe przygotowało 
Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej. Z uwagi na 
obostrzenia sanitarne, nie udało się to, co zwykle sta-
nowiło punkt kulminacyjny obchodów, czyli podpalenie 
rzeźby „Płonące ptaki” Władysława Hasiora. Rzeźba stoi  
w sąsiedztwie kampusu przy ulicy Śniadeckich. Jedynie 
harcerze dokonali symbolicznej inscenizacji przy pomni-
ku.

Tego dnia na profilach FB stowarzyszenia „Perun” i uczelni 
znalazły się prezentacje i materiały filmowe opowia-
dające o zakończeniu działań wojennych. Uczestnicy 
mogli obejrzeć między innymi: prezentację eksponatów 

ze zbiorów MOP, mundur żołnierza polskiego z okresu  
II wojny światowej, tematyczną wystawę filatelistyczną, 
a także rekonstrukcję wyjazdu poczty samochodowej  
z wykorzystaniem historycznych wozów i relację z insce-
nizacji przygotowanej przez harcerzy.

Ponadto Biuro Komunikacji Społecznej przygotowało 
dziewięć plansz informacyjnych o wydarzeniach wojen-
nych w kraju i na świecie, które – wspólnie z kilkunasto-
ma zrealizowanymi już wcześniej – współtworzą wysta-
wę historyczną o profilu edukacyjnym. 

Wśród imprez towarzyszących „Płomieniom Zwycięstwa” 
znalazły się dwa konkursy: historyczny oraz piosenki pa-
triotycznej i harcerskiej. Z powodu złych warunków at-
mosferycznych nie odbyła się natomiast historyczna gra 
miejska. Każdy ze współorganizatorów tegorocznej edycji 
„Płomieni Zwycięstwa” miał swój istotny wkład w obcho-
dy 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

» Świętowaliśmy 75. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

ADAM PACZKOWSKI ‒ MISTRZEM!
Zmienna pogoda towarzyszyła – odbywającym się  
9 maja br., nad kanałem energetycznym w  Rosnowie  
– zawodom wędkarskim o Puchar J.M. Rektora Politech-
niki Koszalińskiej w wędkarstwie spławikowym. 
Zwycięzcą został Adam Paczkowski, uczelniany fotore-
porter. Zawodnicy osiągnęli wyniki od 3,35 do 6,02 kg. 
Oto klasyfikacja ostateczna: 1 – Adam Paczkowski (6,02),  
2 – Aleksander Krusze (5,91), 3 – Wojciech Koculak 
(4,87) – cała trójka na zdjęciu. 
Więcej: tu.koszalin.pl/art/2760
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KONKURS NA PRACĘ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

Rozpoczął się nabór do 49. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra 
za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i publikacje w dziedzi-
nach: architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Założeniem konkursu jest stworzenie motywacji do ciągłych prac 
twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierają-
cych rozwój dziedzin objętych zakresem oceny.

Więcej: gov.pl/web/rozwoj-praca-technologiaSPROSTOWANIE
Do tekstu relacjonującego przebieg wydarzenia „Płomienie Zwycięstwa 2021”, zamieszczonym w 82. wydaniu 
„Biuletynu Informacyjnego Politechniki Koszalińskiej”, wkradł się błąd. W tym roku obchodziliśmy 76, a nie – jak 
podaliśmy – 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Za pomyłkę przepraszamy.

15 maja br. studenci uczestniczący w – realizo-
wanym na Politechnice Koszalińskiej – progra-
mie Legii Akademickiej, mieli okazję zwiedzić 
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP)  
w Koszalinie. Spotkanie odbyło się z zachowa-
niem obostrzeń sanitarnych.  

Przewodnicy w mundurach, w tym od wielu lat współ-
pracujący z uczelnią kpt. Jarosław Barczewski, oficer pra-
sowy CSSP, zaprezentowali gościom wszystkie miejsca, 
w których na co dzień przebywają żołnierze. W wizycie 
uczestniczyli: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor 
Politechniki Koszalińskiej i mgr inż. Wojciech Sokołow-
ski, pełnomocnik rektora ds. Legii Akademickiej. 

» Wizyta w Centrum Szkolenia 
Sił Powietrznych w Koszalinie

NCBIR: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 
W KONKURSACH 

Biuro Projektów Badawczych przypomina  
o aktualnie trwających edycjach konkursów 
na finansowanie projektów badawczych, 
ogłoszonych przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju (NCBiR): GOSPOSTRATEG (VI 
konkurs), INFOSTRATEG (II konkurs), EJP SOIL, 
Magazynowanie energii elektrycznej, Cie-
płownia Przyszłości, czyli system ciepłowni-
czy z OZE. 

Projekty dotyczą m.in.: krajowych i regional-
nych polityk rozwoju, globalizacji rynków, 
sztucznej inteligencji, kwestii klimatycznych, 
innowacyjnego gospodarowania energią 
elektryczną opartej o ogniwa galwaniczne.

Więcej: https://www.gov.pl/web/ncbr

ZOBACZ, JAK RADZĄ SOBIE 
MŁODZI TANCERZE
Politechnika Koszalińska znalazła się w gro-
nie partnerów II Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Ulicznego „Koszalińskie Yo!”, w któ-
rym – 5 czerwca br. w Event Centre przy ulicy 
Gnieźnieńskiej – udział wezmą młodzi tancerze  
z całej Polski.
 
Pierwsza edycja wydarzenia organizowanego przez 
Klub Sportowy King Dance cieszyła się dużym powo-
dzeniem. Samych tancerzy było kilkuset, transmisję 
live obejrzało ponad dwa tysiące odbiorców. 

Podczas całodziennych rywalizacji, w dwóch blokach: 
hip hop soliści i formacje, w roli sędziów wystąpią 
topowi tancerze polskiej sceny tańca ulicznego, a to 
wszystko do muzyki profesjonalnych dj-ów.

Nowoczesne laboratorium automatyki i sterowa-
nia powstało na Wydziale Mechanicznym. Dzięki 
tej pracowni studenci mogą zdobyć wiedzę i kom-
petencje w zakresie innowacyjnej automatyki 
wpisującej się w koncepcję Przemysłu 4.0.

Wyposażenie laboratorium jest dostosowane do obec-
nych wymagań rynkowych. Oprzyrządowanie umożliwi 
studentom zapoznanie się z językami programowania 
współczesnych maszyn i urządzeń przemysłowych. Na 
zdjęciu: inż. Bartosz Jereczek programuje stanowiska 
szkoleniowe.
Więcej: tu.koszalin.pl/art/2763

» Nowe laboratorium 
Wydziału Mechanicznego

BGPK: WEBINARIUM O SKŁADANIU PRAC

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej 
(BGPK) zaprasza 20 maja br., w godz. 15-16, do 
udziału w bezpłatnym webinarium live „IEEE Au-
thorship and Open Access Symposium for Poland: 
Best Practices to Get Published to Increase the 
Exposure and Impact of Your Research”. 
Więcej: http://biblioteka.tu.koszalin.pl/joomla/
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NAUKOWCY DBAJĄ O JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Naukowcy Politechniki Koszalińskiej (PK) aktywnie działają  
w strukturach Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 
(KAUT). Szefem powołanego niedawno przez tę komisję zespołu, 
oceniającego jeden z kierunków na Politechnice Świętokrzyskiej, 
został prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, Środowiska i Geodezji PK.

KAUT powstała w 2001 r. z inicjatywy Konferencji Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych. Główne cele komisji to: podnoszenie 
jakości kształcenia na uczelniach technicznych, tworzenie proce-
dur oceny warunków i metod kształcenia, działania ułatwiające 
krajową i międzynarodową wymianę studentów. PK była jednym 
z założycieli KAUT. Od początku uczelnia miała w tej komisji swo-
jego stałego przedstawiciela.  

Więcej: tu.koszalin.pl/art/2764

W ramach projektu „Politechnika Koszalińska 
– wspiera kulturę” uczelnia została partnerem 
nowego projektu realizowanego przez stowarzy-
szenie „Aktorzy po godzinach”. Przedsięwzięciu 
patronuje Bałtycki Teatr Dramatyczny (BTD), z któ-
rym na co dzień związani są aktorzy należący do 
stowarzyszenia.

Z ich inicjatywy powstała płyta „Pokochaj świąt” z pio-
senkami z czterech bajek i baśni, które grane są na de-
skach BTD. Dwanaście piosenek z przedstawień: „Carski 
syn”, „Cykor – bojąca dusza”, „Wirus świrus... i cała reszta”  
i  „Wigilia Pani Skurcz” to kompozycje dramaturga BTD To-
masza Ogonowskiego (słowa) oraz kompozytora Macieja 
Osady-Sobczyńskiego (muzyka), stale współpracującego 
z teatrem.

6 czerwca br. w niedzielę, w ramach oficjalnej premiery 
płyty, w BTD odbędą się familijne spektakle bajki „Wirus 
świrus... i cała reszta”. Każdy, kto przyjdzie z dziećmi lub 
sam na spektakl, kupując bilety, będzie mógł także kupić 
płytę. Całkowity dochód z tej i wszystkich następnych 
sprzedaży albumu zasili konto koszalińskiej filii Zachod-
niopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Piosenki na płycie śpiewają znani publiczności aktorzy 
BTD: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Beata Niedziela, 
Katarzyna Ulicka-Pyda, Wojciech Kowalski, Piotr Krótki  
i Wojciech Rogowski. „Wiersz Horacego Świńskiego”, któ-
ry jest bonusem na wydawnictwie, brawurowo recytuje 
Marcin Borchardt. Autorką zdjęć, które ilustrują płytę 
„Pokochaj świat” jest Izabela Rogowska, layout płyty za-

projektował i wykonał dziennikarz muzyczny i promotor 
koszalińskich formacji Mariusz Rodziewicz, dobry duch 
całego przedsięwzięcia. 

Pozostali partnerzy akcji to: Urząd Miejski w Koszalinie, 
Miejska Energetyka Cieplna oraz Miejskie Wodociągi  
i Kanalizacja. Płytę będzie można nabyć m.in. w kasie 
BTD. Cena – 30 zł. 

» Uczelnia wsparła akcję charytatywną aktorów BTD

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM STUDENTÓW WNE I BKS

Biuro Komunikacji Społecznej (BKS) Politechniki Koszalińskiej informuje, że od początku tego tygo-
dnia do 30 maja br. BKS, we współpracy ze studentami Ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych, 
realizuje badania ankietowe dotyczące postrzegania uczelni i oceny jej działalności promocyjnej. 
Jedną z grup włączonych do badania są pracownicy Politechniki Koszalińskiej. 

BKS prosi pracowników o wypełnienie ankiety. Zawiera ona 16 pytań, a przygotowanie odpowiedzi 
nie trwa dłużej niż 15 minut. Badanie jest dobrowolne i anonimowe. Przekazane informacje umoż-
liwią wypracowanie konkretnych rozwiązań optymalnych. 

Link do ankiety badawczej został wysłany do wszystkich pracowników za pośrednictwem uczelnia-
nej poczty elektronicznej.
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JOANNA PATAN W KOMISJI OCENY JAKOŚCI  
AKADEMICKIEGO KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO 
powołało środowiskową komisję akredytacyjną oceniającą jakość kształcenia 
w akademickich ośrodkach językowych. Członkinią komisji została Joanna 
Patan, kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej (PK).

Istniejące od 2006 roku SERMO wyznacza standardy jakości w nauczaniu  
i uczeniu się języków obcych w szkołach wyższych, promuje dobre praktyki 
dydaktyczne i projekty językowe oraz współtworzy politykę dotyczącą na-
uczania języków obcych.

Jesienią 2020 roku Joanna Patan weszła w skład zarządu SERMO. Przedstawi-
cielka PK została także członkinią utworzonej niedawno komisji akredytacyj-
nej SERMO pierwszej kadencji (2020-2024). W składzie komisji znalazły się 
przedstawicielki czterech innych uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Łódzkiego i Politechniki Warszawskiej.

Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/2768 a także na portalu: perspektywy.pl

Gości z Uniwersytetu „Fehmi Agani” Gjakova (UGJ-
FA) z Kosowa powitała dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. 

Uczelnię reprezentowali także prorektorzy, dziekani wy-
działów, dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik Studium 
Języków Obcych oraz koordynator programów Erasmus+ 
i CEEPUS – prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz z Wydziału 
Mechanicznego.

– To okazja do wykorzystania potencjału, jaki niesie nasza 
współpraca – mówiła prof. Danuta Zawadzka. – Chcemy 
ją rozszerzyć na inne jednostki uczelni. Mam nadzieję, że 
wspólnych spotkań będzie więcej. 

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK i prorektor ds. 
kształcenia, przedstawił krótką prezentację Politechniki 
Koszalińskiej; mówił o strukturze uczelni, nauce i najważ-
niejszych wydarzeniach środowiska akademickiego. 

– Dziękujemy za ciepłe przyjęcie w Polsce i wsparcie 
członkostwa naszego uniwersytetu w Europejskim Sto-
warzyszeniu Uniwersytetów – powiedział prof. Artan Ni-
mani. – Chcemy stać się poważnym parterem we wspól-
nych działaniach.

Po wystąpieniach przedstawiciele stron podpisali poro-
zumienie o współpracy. – To doskonały start we wspólną 
przyszłość – podsumowała prof. Danuta Zawadzka. De-
legacja z Kosowa zwiedziła pomieszczenia laboratoryjne 
i pracownie w kampusach przy ulicy Śniadeckich, Racła-
wickiej i Kwiatkowskiego. 

» Wizyta gości z Uniwersytetu Gjakova w Kosowie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UCZELNI Z UNIWERSYTETEM W KOSOWIE

18 maja br. Politechnikę Koszalińską odwiedziła delegacja Uniwersytetu „Fehmi Agani” Gjakova  
(UGJFA) z Kosowa. W spotkaniach z władzami uczelni wzięli udział: prof. Artan Nimani, rektor UGFJA, 
prof. Vjollca Dibra, prorektor ds. nauczania i spraw studenckich, prof. Laura Naka, prorektor ds. popra-
wy jakości rozwoju akademickiego i Denis Spahija, kierownik Biura Stosunków Międzynarodowych. 

Przedstawiciele władz obydwu uczelni podpisali porozumienie o współpracy. Główne cele przedsię-
wzięcia to: zacieśnienie więzi naukowych oraz ściślejsza współpraca naukowa oraz wymiana akade-
micka. 
Więcej na str. 4

ROZWAŻANIA O PROGRAMIE „NOWY ŁAD”

Na profilu FB Wydziału Humanistycznego (WH) ukazała się rozmowa z dr. hab. 
Krzysztofem Wasilewskim, prof. PK, kierownikiem Katedry Studiów Regionalnych  
i Europejskich WH, prorektorem ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej o tym, 
czy zaprezentowany 15 maja br. przez obóz Zjednoczonej Prawicy program spo-
łeczno-gospodarczy „Nowy Ład” jest projektem, który – czytamy w poście – „po-
zwoli Polsce rozwijać się, a obecnej formacji utrzymać się u władzy”.

Zapraszamy do lektury.
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Koszaliński rower miejski stanie się bardziej do-
stępny i przystosowany do potrzeb nowych użyt-
kowników. Przyczyni się do tego zlokalizowanie 
jednej ze stacji kilkadziesiąt metrów od kampusu 
przy ulicy Racławickiej. 

O takie rozwiązanie wnioskowała do prezydenta Koszali-
na na początku tego roku dr hab. Danuta Zawadzka, prof. 
PK i rektor Politechniki Koszalińskiej. Piotr Jedliński przy-
stał na prośbę środowiska akademickiego.

Stacja ułatwi dojazd na uczelnię studentom i wykładow-
com. W kampusie mieści się m.in.: Wydział Mechaniczny, 
Wydział Architektury i Wzornictwa, główna siedziba Bi-
blioteki Politechniki Koszalińskiej, Wydawnictwo Uczel-
niane, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Do 
obiektów wiodą wygodne i bezpieczne drogi rowerowe.

Jedną z najpopularniejszych stacji – jak podaje operator 
systemu: firma NextBike Polska – była zlokalizowana  
w pobliżu innego kampusu – przy ulicy Śniadeckich,  
a do najczęściej pokonywanych odcinków należała trasa 
między uczelnią, a osiedlem akademickim (w pobliżu 
szkoły Budowlanki).

Więcej: koszalin.pl/art/2769

» Rower Miejski znacznie bliżej Politechniki Koszalińskiej

Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej pra-
cuje nad prezentacją filmową kolejnych labora-
toriów i pracowni, w których zwykle mają zajęcia 
studenci. 

18 maja br. powstały zdjęcia z kilku laboratoriów Wy-
działu Mechanicznego w kampusie przy ulicy Śniadec-
kich i Racławickiej. Po obiektach operatorów oprowadzili 
kierownicy katedr, w tym: dr inż. Monika Sterczyńska,  
dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut, prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Nadolny,  dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski, 
prof. PK, dr inż. Filip Szafraniec i dr hab. inż. Igor Macie-
jewski, prof. PK.

Już dzisiaj na kanale YT Studia HD Platon można oglądać 
w ten sam sposób zrealizowane materiały z laboratoriów 

i pracowni Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Rezultaty najnow-
szych zdjęć zostaną opublikowane w przyszłym tygo-
dniu, również na kanale YT Platona. 

» Filmowe spacery po laboratoriach Wydziału Mechanicznego

25 MAJA BR. ‒ SPOTKANIE  
REKTORA Z PRACOWNIKAMI

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, 
rektor Politechniki Koszalińskiej zapra-
sza wszystkich pracowników uczelni do 
udziału w kolejnym spotkaniu online, 
które odbędzie się 25 maja br., o godz. 
12. 

Tematyka spotkania dotyczyć będzie 
działań podejmowanych w tym roku (od 
poprzedniego spotkania) na Politechni-
ce Koszalińskiej. 
 
Link do Zoom Meeting zostanie ro-
zesłany do wszystkich pracowników 
e-mailem przez pocztę uczelnianą  
21 maja br. Będzie również umieszczony 
(jako link aktywny) w kolejnym wyda-
niu „Biuletynu Informacyjnego PK”.

W Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Koszalińskiej (PK) powstała pierwsza 
makieta architektoniczna. To kolejne zastoso-
wanie dla druku 3D. – Makieta przedstawia plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Koło-
brzeg dla obrębu Błotnica – tłumaczy architekt 
Bartosz Warzecha, pracownik Wydziału Architek-
tury i Wzornictwa PK.

Idea wydruku makiety powstała po przejrzeniu planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Często 
taki plan jest mało czytelny dla użytkowników, składa się 
z mapy i liczb. Na tej podstawie trudno jest wyobrazić 
sobie, jak miałaby wyglądać inwestycja. – Moim celem 
było przedstawienie na potrzeby inwestora wizji, w jaki 
sposób teren mógłby zostać zagospodarowany – dodaje 
architekt.

Model najpierw powstał w programie komputerowym, 
bez większych przeróbek został przekształcony w wy-
druk 3D. O wyborze tej metody zadecydowała szybkość. 
Makieta drukowała się 48 godzin, czyli znacznie krócej 
niż zwykle powstaje makieta tradycyjna. Projekt został 
wykonany w skali 1:2000. – Jestem bardzo zadowolony 
z końcowego efektu – przyznaje Bartosz Warzecha.

» Makiety wydrukowane w 3D pomogą architektom
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Koszaliński rower miejski stanie się bardziej do-
stępny i przystosowany do potrzeb nowych użyt-
kowników. Przyczyni się do tego zlokalizowanie 
jednej ze stacji kilkadziesiąt metrów od kampusu 
przy ulicy Racławickiej. 

O takie rozwiązanie wnioskowała do prezydenta Koszali-
na na początku tego roku dr hab. Danuta Zawadzka, prof. 
PK i rektor Politechniki Koszalińskiej. Piotr Jedliński przy-
stał na prośbę środowiska akademickiego.

Stacja ułatwi dojazd na uczelnię studentom i wykładow-
com. W kampusie mieści się m.in.: Wydział Mechaniczny, 
Wydział Architektury i Wzornictwa, główna siedziba Bi-
blioteki Politechniki Koszalińskiej, Wydawnictwo Uczel-
niane, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Do 
obiektów wiodą wygodne i bezpieczne drogi rowerowe.

Jedną z najpopularniejszych stacji – jak podaje operator 
systemu: firma NextBike Polska – była zlokalizowana  
w pobliżu innego kampusu – przy ulicy Śniadeckich,  
a do najczęściej pokonywanych odcinków należała trasa 
między uczelnią, a osiedlem akademickim (w pobliżu 
szkoły Budowlanki).

Więcej: koszalin.pl/art/2769

» Rower Miejski znacznie bliżej Politechniki Koszalińskiej

Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej pra-
cuje nad prezentacją filmową kolejnych labora-
toriów i pracowni, w których zwykle mają zajęcia 
studenci. 

18 maja br. powstały zdjęcia z kilku laboratoriów Wy-
działu Mechanicznego w kampusie przy ulicy Śniadec-
kich i Racławickiej. Po obiektach operatorów oprowadzili 
kierownicy katedr, w tym: dr inż. Monika Sterczyńska,  
dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut, prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Nadolny,  dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski, 
prof. PK, dr inż. Filip Szafraniec i dr hab. inż. Igor Macie-
jewski, prof. PK.

Już dzisiaj na kanale YT Studia HD Platon można oglądać 
w ten sam sposób zrealizowane materiały z laboratoriów 

i pracowni Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Rezultaty najnow-
szych zdjęć zostaną opublikowane w przyszłym tygo-
dniu, również na kanale YT Platona. 

» Filmowe spacery po laboratoriach Wydziału Mechanicznego

25 MAJA BR. ‒ SPOTKANIE  
REKTORA Z PRACOWNIKAMI

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, 
rektor Politechniki Koszalińskiej zapra-
sza wszystkich pracowników uczelni do 
udziału w kolejnym spotkaniu online, 
które odbędzie się 25 maja br., o godz. 
12. 

Tematyka spotkania dotyczyć będzie 
działań podejmowanych w tym roku (od 
poprzedniego spotkania) na Politechni-
ce Koszalińskiej. 
 
Link do Zoom Meeting zostanie ro-
zesłany do wszystkich pracowników 
e-mailem przez pocztę uczelnianą  
21 maja br. Będzie również umieszczony 
(jako link aktywny) w kolejnym wyda-
niu „Biuletynu Informacyjnego PK”.

W Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Koszalińskiej (PK) powstała pierwsza 
makieta architektoniczna. To kolejne zastoso-
wanie dla druku 3D. – Makieta przedstawia plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Koło-
brzeg dla obrębu Błotnica – tłumaczy architekt 
Bartosz Warzecha, pracownik Wydziału Architek-
tury i Wzornictwa PK.

Idea wydruku makiety powstała po przejrzeniu planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Często 
taki plan jest mało czytelny dla użytkowników, składa się 
z mapy i liczb. Na tej podstawie trudno jest wyobrazić 
sobie, jak miałaby wyglądać inwestycja. – Moim celem 
było przedstawienie na potrzeby inwestora wizji, w jaki 
sposób teren mógłby zostać zagospodarowany – dodaje 
architekt.

Model najpierw powstał w programie komputerowym, 
bez większych przeróbek został przekształcony w wy-
druk 3D. O wyborze tej metody zadecydowała szybkość. 
Makieta drukowała się 48 godzin, czyli znacznie krócej 
niż zwykle powstaje makieta tradycyjna. Projekt został 
wykonany w skali 1:2000. – Jestem bardzo zadowolony 
z końcowego efektu – przyznaje Bartosz Warzecha.

» Makiety wydrukowane w 3D pomogą architektom
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zaprasza wszystkich Pracowników Uczelni do udziału 
w kolejnym spotkaniu online, które odbędzie się: 

Koszalin, dnia 24 maja 2021 roku

hasło: 1111
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JOANNA PATAN W KOMISJI OCENY JAKOŚCI  
AKADEMICKIEGO KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO 
powołało środowiskową komisję akredytacyjną oceniającą jakość kształcenia 
w akademickich ośrodkach językowych. Członkinią komisji została Joanna 
Patan, kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej (PK).

Istniejące od 2006 roku SERMO wyznacza standardy jakości w nauczaniu  
i uczeniu się języków obcych w szkołach wyższych, promuje dobre praktyki 
dydaktyczne i projekty językowe oraz współtworzy politykę dotyczącą na-
uczania języków obcych.

Jesienią 2020 roku Joanna Patan weszła w skład zarządu SERMO. Przedstawi-
cielka PK została także członkinią utworzonej niedawno komisji akredytacyj-
nej SERMO pierwszej kadencji (2020-2024). W składzie komisji znalazły się 
przedstawicielki czterech innych uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Łódzkiego i Politechniki Warszawskiej.

Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/2768 a także na portalu: perspektywy.pl

Gości z Uniwersytetu „Fehmi Agani” Gjakova (UGJ-
FA) z Kosowa powitała dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. 

Uczelnię reprezentowali także prorektorzy, dziekani wy-
działów, dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik Studium 
Języków Obcych oraz koordynator programów Erasmus+ 
i CEEPUS – prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz z Wydziału 
Mechanicznego.

– To okazja do wykorzystania potencjału, jaki niesie nasza 
współpraca – mówiła prof. Danuta Zawadzka. – Chcemy 
ją rozszerzyć na inne jednostki uczelni. Mam nadzieję, że 
wspólnych spotkań będzie więcej. 

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK i prorektor ds. 
kształcenia, przedstawił krótką prezentację Politechniki 
Koszalińskiej; mówił o strukturze uczelni, nauce i najważ-
niejszych wydarzeniach środowiska akademickiego. 

– Dziękujemy za ciepłe przyjęcie w Polsce i wsparcie 
członkostwa naszego uniwersytetu w Europejskim Sto-
warzyszeniu Uniwersytetów – powiedział prof. Artan Ni-
mani. – Chcemy stać się poważnym parterem we wspól-
nych działaniach.

Po wystąpieniach przedstawiciele stron podpisali poro-
zumienie o współpracy. – To doskonały start we wspólną 
przyszłość – podsumowała prof. Danuta Zawadzka. De-
legacja z Kosowa zwiedziła pomieszczenia laboratoryjne 
i pracownie w kampusach przy ulicy Śniadeckich, Racła-
wickiej i Kwiatkowskiego. 

» Wizyta gości z Uniwersytetu Gjakova w Kosowie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UCZELNI Z UNIWERSYTETEM W KOSOWIE

18 maja br. Politechnikę Koszalińską odwiedziła delegacja Uniwersytetu „Fehmi Agani” Gjakova  
(UGJFA) z Kosowa. W spotkaniach z władzami uczelni wzięli udział: prof. Artan Nimani, rektor UGFJA, 
prof. Vjollca Dibra, prorektor ds. nauczania i spraw studenckich, prof. Laura Naka, prorektor ds. popra-
wy jakości rozwoju akademickiego i Denis Spahija, kierownik Biura Stosunków Międzynarodowych. 

Przedstawiciele władz obydwu uczelni podpisali porozumienie o współpracy. Główne cele przedsię-
wzięcia to: zacieśnienie więzi naukowych oraz ściślejsza współpraca naukowa oraz wymiana akade-
micka. 
Więcej na str. 4

ROZWAŻANIA O PROGRAMIE „NOWY ŁAD”

Na profilu FB Wydziału Humanistycznego (WH) ukazała się rozmowa z dr. hab. 
Krzysztofem Wasilewskim, prof. PK, kierownikiem Katedry Studiów Regionalnych  
i Europejskich WH, prorektorem ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej o tym, 
czy zaprezentowany 15 maja br. przez obóz Zjednoczonej Prawicy program spo-
łeczno-gospodarczy „Nowy Ład” jest projektem, który – czytamy w poście – „po-
zwoli Polsce rozwijać się, a obecnej formacji utrzymać się u władzy”.

Zapraszamy do lektury.
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Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese został pełnomoc-
nikiem rektora Politechniki Koszalińskiej ds. 
przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. 20 
maja br. dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK wrę-
czyła powołanie. 

Akty powołania odebrali także członkowie Komisji Wy-
jaśniającej, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg  
o mobbing lub dyskryminację. Członkami komisji zostali: 
dr inż. Małgorzata Sikora, dr inż. Katarzyna Pikuła, mgr 
Agnieszka Rydzkowska, Izabela Berendt-Kulik, dr inż. 
Paweł Poczekajło i mgr Michał Płaczkiewicz. 

Zgodnie z przyjętym niedawno „Regulaminem przeciw-
działania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice 
Koszalińskiej”, pełnomocnik rektora jest uprawniony do 
przeprowadzania rozmów ze skarżącym pracownikiem 
i osobą, której pracownik zarzucił stosowanie mobbin-

gu lub dyskryminacji. Pełnomocnik ma uprawnienia do 
przeprowadzenia mediacji. W przypadku, gdy mediacja 
nie przyniesie efektu, skargę rozpatruje Komisja Wyja-
śniająca. 

» Działania przeciwko mobbingowi i dyskryminacji

Zniszczoną przez wandali figurę Matki Bożej z Lo-
urdes, która zdobiła otoczenie Parafii pw. Ducha 
Świętego w Koszalinie, zastąpi figura przygoto-
wana przez Politechnikę Koszalińską. 

Uczelnia przekazała też parafii kopię Piety Skrzatuskiej – 
to nasz wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego, ale 
także część prowadzonych na uczelni badań naukowych. 

W Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Koszalińskiej powstały dwie figury. Pierwsza to 
kopia Piety Skrzatuskiej. Druga jest kopią figury Matki 
Bożej z Lourdes. Pieta Skrzatuska stanie we wnętrzu ko-
ścioła pw. Ducha Świętego. 

Figura Matki Bożej z Lourdes zostanie natomiast umiesz-
czona w kapliczce na zewnątrz świątyni. Przypomnijmy, 
że kapliczkę zaprojektował zmarły w 2018 roku artysta 
rzeźbiarz i profesor uczelni Zygmunt Wujek. Pierwotnie 
ustawiona tam rzeźba Matki Bożej została przywieziona 

z Dachau przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego. 
W nocy z 31 marca na 1 kwietnia br. zniszczyli ją wan-
dale. 

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2776

» Politechnika Koszalińska dba o dziedzictwo kulturowe 

POLONIUM NETWORK – NOWA PLATFORMA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ NAUKI POLSKIEJ

Biuro Mobilności Międzynarodowej, w imieniu Fundacji Polonium, informuje o najnowszej inicjaty-
wie Fundacji – Polonium Network (PN), czyli platformie wspierającej polskich naukowców z całego 
świata. Portal jest skierowany do osób zainteresowanych nauką w Polsce i możliwościami współ-
pracy z instytucjami naukowymi i środowiskiem biznesowym w kraju, budowaniu sieci kontaktów, 
współpracy naukowych i wymianie informacji. Portal ma ułatwić kontynuowanie badań nad losami 
naukowej Polonii. 
Więcej: poloniumnetwork.org

BGPK: NOWA STRONA IBUK LIBRA

Biblioteka Główna Biblioteki Głównej zaprasza do zapoznania się z nową stroną IBUK Libra. Po zalo-
gowaniu można zobaczyć cztery ostatnio czytane książki, wszystkie „książki w moich bibliotekach”, 
bez potrzeby przełączania się między bibliotekami i korzystać z karty „moja półka”, czyli dodawać 
wybrane tytuły. Ponadto czytać i kopiować opis bibliograficzny do pracy, przeszukiwać IBUKA Libry  
w karcie „wszystkie książki”, gdzie znajduje się około 47 tysięcy tytułów, proponować rozszerzenie zasobu  
i znaleźć najbliższą e-czytelnię, w której poszukiwany tytuł jest dostępny. Więcej: libra.ibuk.pl

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM STUDENTÓW WNE I BKS

Biuro Komunikacji Społecznej (BKS) Politechniki Koszalińskiej informuje, że do 30 maja br. BKS, we 
współpracy ze studentami Ekonomii z Wydziału Nauk Ekonomicznych, realizuje badania ankietowe 
dotyczące postrzegania uczelni i oceny jej działalności promocyjnej. Jedną z grup włączonych do 
badania są pracownicy Politechniki Koszalińskiej. 

BKS prosi pracowników o wypełnienie ankiety. Link do ankiety badawczej został wysłany do wszyst-
kich pracowników za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.
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badania są pracownicy Politechniki Koszalińskiej. 

BKS prosi pracowników o wypełnienie ankiety. Link do ankiety badawczej został wysłany do wszyst-
kich pracowników za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.



Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 37 / 87 / maj / 2021

0104

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 37 / 87 /  2021

Kolejne spotkanie rektora z pracownikami Po-
litechniki Koszalińskiej odbyło się 25 maja br.,  
w formule online. 

Władze uczelni przedstawiły wydarzenia i działania 
prowadzone od początku tego roku. W prezentacji 
rektor dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK znalazły się 
między innymi informacje o sukcesach wykładowców, 
aktywnościach wydziałów, biur i działów, o nowych 
wydawnictwach uczelnianych i działaniach promocyj-
nych. Pierwszą część spotkania poprzedziła minuta ciszy 
dla uczczenia pamięci pracowników, którzy w tym roku 
zmarli.  

Prorektorzy zaprezentowali najważniejsze działania po-
dejmowane przez podległe im działy: nauki, kształcenia 
i studencki oraz biura: Projektów Badawczych, Promocji 
i Rekrutacji oraz Mobilności Międzynarodowej. Dr hab. 
inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki mówił 
również o projektach badawczych realizowanych na Po-
litechnice Koszalińskiej oraz aktywności Biblioteki Głów-
nej i Wydawnictwa Uczelnianego. 

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia mówił o obszarach aktywności Studium Ję-
zyków Obcych oraz wynikach ankiety dotyczącej kształ-
cenia w trybie zdalnym, adresowanej do nauczycieli. 

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich zaprezentował wyniki analogicznej ankiety 
skierowanej do studentów, którzy uczestniczyli online  
w zajęciach dydaktycznych. Ankieta miała charakter wy-
łącznie wewnętrzny, dotyczyła zajęć prowadzonych przy 
wykorzystaniu platform internetowych.

Kanclerz dr inż. Artur Wezgraj przedstawił sprawy pra-
cownicze (podwyżki wynagrodzeń, zmiany w regula-
minie wynagrodzeń, Pracownicze Plany Kapitałowe, 
akcja szczepień pracowniczych), mówił o inwestycjach 
(Kreślarnia, Cognitarium), stanie realizacji różnych prac 
(przetargi, remonty, obostrzenia sanitarne) i sprawach 
majątkowych. 

» Kolejne spotkanie władz uczelni z pracownikami

NAWA: WSPARCIE NAUKOWCÓW Z POLSKI I PORTUGALII

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymia-
ny bilateralnej naukowców. Podstawowym celem projektu jest wsparcie mobilności naukowców realizu-
jących projekty badawcze. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-portugalskich  
zespołów badawczych. Nabór potrwa do 16 lipca br.  Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Poli-
techniki Koszalińskiej, 25 maja br., wzięła udział 
online w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie bu-
dowy Strategii rozwoju Koszalina #Koszalin2030. 
Panel dotyczył gospodarki, edukacji i szkolnictwa 
wyższego.

Uczestników, reprezentujących różne środowiska i człon-
ków działającego przy prezydencie miasta zespołu eks-
pertów ds. opracowania strategii, powitał Andrzej Kie-
rzek, zastępca prezydenta Koszalina, który przypomniał: 
– Strategia głównie opiera się na działaniach miasta, 
ale będzie miała wpływ na wszystkich mieszkańców  
i uczestników życia gospodarczego. Strategia ma za za-
danie poprawę życia mieszkańców we wszystkich dzie-
dzinach. 

Moderator spotkania, Urszula Miller-Grzybowska, dyrek-
tor Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu 
Miejskiego, wyjaśniła, że celem konsultacji jest zebranie 
uwag, naniesienie zmian, poprawek, wykreślenie tego, 
co niezrozumiałe i dodanie stosownych zapisów. 

Członkiem zespołu ekspertów jest dr Patrycjusz Zaręb-
ski z Katedry Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Politechniki Koszalińskiej. Przedstawiciel uczelni przy-
pomniał trzy podstawowe cele strategii w obszarze 
szkolnictwa wyższego, są nimi: tworzenie ścieżek roz-
woju kompetencji na potrzeby rynku pracy, wspieranie 
współpracy instytucji edukacyjnych na wszelkich szcze-
blach, nakierowanej na podnoszenie jakości kształcenia 
i podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka 
akademickiego. Wszystko to pod hasłem „Koszalin jako 
akademickie centrum nauki i rozwoju na Pomorzu”. 

– Jestem bardzo zbudowana tym, że moje wcześniejsze 
uwagi do strategii, o roli naszych uczelni [Politechniki 
Koszalińskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej] 
w tworzeniu kompetencji jest ważna – powiedziała 
prof. Danuta Zawadzka. – Istotne jest, aby poprzez 
różne działania udało się nam zatrzymać młodych ludzi  
w Koszalinie. 

Rektor podkreśliła, że młodzi ludzie powinni otrzymać 
jasno określony komunikat, z jakich ścieżek rozwoju 
mogą skorzystać. 

– Powinien powstać cały system zachęt – mówiła 
prof. Danuta Zawadzka. – Chcemy ściągać do Koszali-
na młodzież z całego regionu. Zachęcać młodych ludzi 
do kształcenia również perspektywą znalezienia pracy, 
mieszkania. To nasz wspólny interes.  

Rektor Politechniki Koszalińskiej przede wszystkim 
wskazała na konieczność szeroko pojętego współdzia-
łania: – Współpracy uczelni ze szkołami średnimi i bu-
dowania ścieżek kompetencji w określonych zawodach  
– sprecyzowała. – Dlatego udostępniamy laboratoria 
dla uczniów szkół średnich. Chcemy włączyć się w bu-
dowę jakości kształcenia. Kolejne obszary to współpraca 
szkół wyższych z samorządem i przedsiębiorcami. Tylko 
myślenie wspólnotowe pozwoli zrealizować cele strate-
gii. Razem możemy być jeszcze lepsi. 

Andrzej Kierzek nie krył, że już w wypowiedzi rektor Po-
litechniki Koszalińskiej i wcześniejszej wypowiedzi dra. 
Jana Kuriaty, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej, znalazł to, co zakłada strategia. 

– Zadeklarowaną właśnie współpracę rektorów z mia-
stem uznaję za rozpoczęcie realizacji jednego z celów 
dokumentu – oznajmił. 

Konsultacje we wszystkich obszarach, których dotyczą 
zapisy strategii rozpoczęły się 29 marca br. i trwały do 12 
kwietnia br.  

» Akademicki głos w konsultacjach do Strategii #Koszalin2030 Biuletyn  
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zaprasza wszystkich Pracowników Uczelni do udziału 
w kolejnym spotkaniu online, które odbędzie się: 

Koszalin, dnia 24 maja 2021 roku

hasło: 1111



Kampus przy ulicy Racławickiej upiększy łąka 
kwietna – to zasługa wykładowców i studentów 
Wydziału Architektury i Wzornictwa (WAiW) oraz 
pracowników uczelnianej administracji. 

Łąka powstała przy wjeździe do kampusu. 24 maja br. 
wykładowcy i studenci wysiali nasiona i posadzili rośliny. 
Wcześniej pracownicy administracji odpowiednio przy-
gotowali teren. 

– Zależy nam na tym, żeby było estetycznie, a społecz-
ność kampusu miała dodatkowe miejsce relaksu – mó-
wiła Izabela Komasa, studentka III roku Architektury 
Wnętrz pracująca przy projekcie. – Oczywiście, ważne 
jest dobro natury. Ten teren stanie się domem dla poży-
tecznych zwierząt. 

Idealne warunki znajdą tu dla siebie owady zapylające. 
Z myślą o nich na łące stanęły dwa owadzie domki, które 
w ramach zajęć wykonali studenci studiów I stopnia kie-
runku Architektura Wnętrz. 

Dwa domki studenci i wykładowcy WAiW podarowali 
wcześniej podopiecznym Domu Pomocy Społecznej 
(DPS) „Zielony Taras” w Koszalinie. Pomogli też w urzą-
dzeniu łąki kwietnej na terenie przylegającym do DPS. 
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Na profilu FB Wydziału Humanistycznego (WH) 
zainicjowana została nowa akcja pod hasłem „Tak, 
czy nie i dlaczego? Politologiczna sonda Wydziału 
Humanistycznego”. 

W każdy wtorek rano na profilu zamieszczany będzie 
post z pytaniem dotyczącym ważnych kwestii społecz-
no-politycznych, np.: „Czy powinno się wprowadzić tzw. 
paszporty covidowe dla osób zaszczepionych?”. Każdy 
będzie mógł odpowiedzieć na pytania w komentarzu. Na 
to samo pytanie odpowie ekspert – pracownik WH.
  
W zależności od poruszonego zagadnienia będzie to: 
politolog, socjolog, historyk, medioznawca. Jak piszą 
autorzy pomysłu: „Sonda ta pozwoli nam poznać Pań-
stwa opinię w danej kwestii, a Państwu – opinię naszych 
badaczy”. 

Pierwsze pytanie dotyczyło ostatnich wydarzeń na Biało-
rusi i tego, czy presja społeczności międzynarodowej ma 
szansę wpłynąć na postawę coraz bardziej brutalnego 
dyktatora tego kraju. Ekspertem odpowiadającym na 
pytanie był prof. dr hab. Jacek Knopek, kierownik Kate-
dry Nauk Politycznych WH.

NOWA AKCJA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

W KAMPUSIE PRZY ULICY RACŁAWICKIEJ
POWSTAJE ŁĄKA KWIETNA 

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW PK 
POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO 
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

Kontakt: ryszard.grzybowski@tu.koszalin.pl, 
94 34 78 641 lub 608 088 406.

TRZY NOWE UCHWAŁY RADY UCZELNI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

20 maja br., w trybie zdalnym, odbyło się posiedzenie Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej (PK). Prze-
wodnim tematem spotkania była dyskusja na temat sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finanso-
wego uczelni na 2020 rok oraz projektu przedmiotowego planu na 2021 rok. 

Gościem spotkania był dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz PK, który omówił wspomniane dokumenty i odpowiedział na 
pytania członków rady. Dyskutowano również na temat naukowego i biznesowego aspektu plantacji wierzby na cele 
energetyczne utrzymywanej przez Politechnikę Koszalińską. 

Podczas spotkania członkowie Rady Uczelni, spełniając wytyczne ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pod-
jęli dyskusję na temat umożliwienia rektor PK wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych w zakresie aktywności 
naukowej, publikacyjnej i dydaktycznej. W szczególności pełnienia funkcji recenzenta w przewodach i postępowa-
niach o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora oraz sporządzania recenzji, eks-
pertyz i udziału w projektach badawczych, a także działalności popularyzującej wiedzę.

W wyniku głosowań rada podjęła następujące uchwały: 
• Uchwała Nr 3/2021 Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania Planu 
rzeczowo-finansowego Politechniki Koszalińskiej na rok 2021;
• Uchwała Nr 4/2021 Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawoz-
dania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020 Politechniki Koszalińskiej.
 • Uchwała Nr 5/2021 Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wykonywania dodatko-
wych zajęć zarobkowych przez Rektora Politechniki Koszalińskiej. 

Kolejne posiedzenie gremium zaplanowano na 24 czerwca 2021 roku.

WSPÓLNIE ZADBAJMY O WIZERUNEK UCZELNI – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

Od 14 do 25 czerwca br. na Politechnice Koszalińskiej odbędą się warsztatowe szkolenia „Doskonalenie umiejętno-
ści komunikacji i budowy profesjonalnego wizerunku pracownika Politechniki Koszalińskiej” w ramach „Programu 
zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”.

Do szkolenia zakwalifikowanych zostało 250 pracowników administracyjnych i obsługi technicznej uczelni oraz 
59 pracowników kadry dydaktycznej. Zapis na zajęcia w wybranym terminie możliwy jest po wejściu w odnośnik 
zawarty w wiadomości wysłanej na służbowy adres e-mail. 

Całodzienne zajęcia odbywać się będą w 25-osobowych grupach i obejmą takie zagadnienia jak: świadome bu-
dowanie wizerunku osobistego i zasady efektywnej komunikacji. Szczególnie istotnym elementem szkolenia bę-
dzie odpowiedź na pytanie: w jaki sposób każdy pracownik Politechniki Koszalińskiej może tworzyć pozytywny 
wizerunek uczelni i jakie to ma znaczenie dla jej funkcjonowania. Szkolenia poprowadzi doświadczona trenerka 
Marta Błońska.



Przedstawiciele władz uczelni, na czele z dr hab. 
Danutą Zawadzką, prof. PK, rektorem i Wydziału 
Mechanicznego (WM), reprezentowanego przez 
dziekana, prof. dra. hab. inż. Waldemara Kuczyń-
skiego, 18 maja br., spotkali się w murach Politech-
niki Koszalińskiej z gośćmi z firmy Scania Polska  
z siedzibą w Słupsku. 

W spotkaniu wzięły udział specjalistki ds. HR w firmie Sca-
nia Polska SA - Lilianna Łuczkiewicz i Katarzyna Ożarek.
Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy z WM. Poli-
technika Koszalińska będzie kształcić kadry na potrzeby 
Scanii. Firma w pierwszej kolejności obejmie patronatem 

specjalność inżynieria procesów wytwarzania na kierun-
ku Mechanika i Budowa Maszyn. W przyszłości Wydział 
Mechaniczny planuje uruchomić odrębny kierunek lub 
specjalność, nad którą patronat będzie sprawować Scania.
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STUDENCI Z WYMIANY ZWIEDZILI 
ZAGRODĘ JAMNEŃSKĄ

Co robi pani rektor w wolnych chwilach? Czy pro-
rektor ds. kształcenia gra na jakimś instrumencie? 
Czy prorektor ds. studenckich mógłby zostać we-
getarianinem? Czy strajk nauczycieli może odbić 
się na poziomie wiedzy przyszłych studentów?  
W jakim trybie odbędzie się tegoroczna inaugura-
cja roku akademickiego?

Rektorzy Politechniki Koszalińskiej: dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK i dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, 
prorektor ds. kształcenia oraz dr hab. inż. Tomasz Króli-
kowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich, 27 maja br., 
wzięli udział w sesji pytań i odpowiedzi pod hasłem „Q&A 
z Rektorami Politechniki Koszalińskiej”. 

Q&A, czyli Questions and Answers, to rodzaj spotkania, 
które odbywa się na żywo w sieci między społecznością, 
a osobą zaproszoną. Rozmowa cieszyła się popularno-
ścią wśród studentów. Pytania przekazywane przez nich 
na czacie stawiała rektorom moderatorka – Aleksandra 

Zmuda Trzebiatowska, przewodnicząca Parlamentu Stu-
dentów Politechniki Koszalińskiej (PSPK). Przebieg spo-
tkania dostępny jest na profilu FB uczelni i PSPK:
https://www.facebook.com/parlament.studentow.pko/
videos/214199566997214 

» Q&A: Studenci zadawali pytania, rektorzy odpowiadali

» Scania nawiązała współpracę z Wydziałem Mechanicznym

Taki obrazek to rzadkość w każdym mieście, ale nie  
w Koszalinie, gdzie z okien budynków w kampusie 
przy ulicy Racławickiej rozpościera się widok na tereny 
zielone Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. 

Tam właśnie, za płotem dzielącym uczelnię od spółki, 
pojawiają się sarny. Wizytę uwiecznił Adam Paczkow-
ski, uczelniany fotograf i dokumentalista, który w tym 
samym kampusie ma swoją pracownię.

Studenci z Turcji i Włoch, którzy studiują na Poli-
technice Koszalińskiej (PK) w ramach programu 
Erasmus+, zwiedzili Zagrodę Jamneńską. 

Obejrzeli wystawę w chałupie kmiecej i zwiedzili zabyt-
kowy Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie. 
Wzięli też udział w warsztatach, podczas których stwo-
rzyli „lalki motanki”. 

– Chcieliśmy zaprezentować studentom uczestniczą-
cym w wymianie międzynarodowej zwyczaje związane 
z lokalną kulturą – tłumaczy Aleksandra Zając z Biura 
Mobilności Międzynarodowej PK. – Warsztaty bardzo 
podobały się studentom. Ze względu na obostrzenia 
sanitarne odbyły się w dwóch turach.
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Kolejne spotkanie rektora z pracownikami Po-
litechniki Koszalińskiej odbyło się 25 maja br.,  
w formule online. 

Władze uczelni przedstawiły wydarzenia i działania 
prowadzone od początku tego roku. W prezentacji 
rektor dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK znalazły się 
między innymi informacje o sukcesach wykładowców, 
aktywnościach wydziałów, biur i działów, o nowych 
wydawnictwach uczelnianych i działaniach promocyj-
nych. Pierwszą część spotkania poprzedziła minuta ciszy 
dla uczczenia pamięci pracowników, którzy w tym roku 
zmarli.  

Prorektorzy zaprezentowali najważniejsze działania po-
dejmowane przez podległe im działy: nauki, kształcenia 
i studencki oraz biura: Projektów Badawczych, Promocji 
i Rekrutacji oraz Mobilności Międzynarodowej. Dr hab. 
inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki mówił 
również o projektach badawczych realizowanych na Po-
litechnice Koszalińskiej oraz aktywności Biblioteki Głów-
nej i Wydawnictwa Uczelnianego. 

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia mówił o obszarach aktywności Studium Ję-
zyków Obcych oraz wynikach ankiety dotyczącej kształ-
cenia w trybie zdalnym, adresowanej do nauczycieli. 

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich zaprezentował wyniki analogicznej ankiety 
skierowanej do studentów, którzy uczestniczyli online  
w zajęciach dydaktycznych. Ankieta miała charakter wy-
łącznie wewnętrzny, dotyczyła zajęć prowadzonych przy 
wykorzystaniu platform internetowych.

Kanclerz dr inż. Artur Wezgraj przedstawił sprawy pra-
cownicze (podwyżki wynagrodzeń, zmiany w regula-
minie wynagrodzeń, Pracownicze Plany Kapitałowe, 
akcja szczepień pracowniczych), mówił o inwestycjach 
(Kreślarnia, Cognitarium), stanie realizacji różnych prac 
(przetargi, remonty, obostrzenia sanitarne) i sprawach 
majątkowych. 

» Kolejne spotkanie władz uczelni z pracownikami

NAWA: WSPARCIE NAUKOWCÓW Z POLSKI I PORTUGALII

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynarodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymia-
ny bilateralnej naukowców. Podstawowym celem projektu jest wsparcie mobilności naukowców realizu-
jących projekty badawcze. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-portugalskich  
zespołów badawczych. Nabór potrwa do 16 lipca br.  Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Poli-
techniki Koszalińskiej, 25 maja br., wzięła udział 
online w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie bu-
dowy Strategii rozwoju Koszalina #Koszalin2030. 
Panel dotyczył gospodarki, edukacji i szkolnictwa 
wyższego.

Uczestników, reprezentujących różne środowiska i człon-
ków działającego przy prezydencie miasta zespołu eks-
pertów ds. opracowania strategii, powitał Andrzej Kie-
rzek, zastępca prezydenta Koszalina, który przypomniał: 
– Strategia głównie opiera się na działaniach miasta, 
ale będzie miała wpływ na wszystkich mieszkańców  
i uczestników życia gospodarczego. Strategia ma za za-
danie poprawę życia mieszkańców we wszystkich dzie-
dzinach. 

Moderator spotkania, Urszula Miller-Grzybowska, dyrek-
tor Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu 
Miejskiego, wyjaśniła, że celem konsultacji jest zebranie 
uwag, naniesienie zmian, poprawek, wykreślenie tego, 
co niezrozumiałe i dodanie stosownych zapisów. 

Członkiem zespołu ekspertów jest dr Patrycjusz Zaręb-
ski z Katedry Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Politechniki Koszalińskiej. Przedstawiciel uczelni przy-
pomniał trzy podstawowe cele strategii w obszarze 
szkolnictwa wyższego, są nimi: tworzenie ścieżek roz-
woju kompetencji na potrzeby rynku pracy, wspieranie 
współpracy instytucji edukacyjnych na wszelkich szcze-
blach, nakierowanej na podnoszenie jakości kształcenia 
i podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka 
akademickiego. Wszystko to pod hasłem „Koszalin jako 
akademickie centrum nauki i rozwoju na Pomorzu”. 

– Jestem bardzo zbudowana tym, że moje wcześniejsze 
uwagi do strategii, o roli naszych uczelni [Politechniki 
Koszalińskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej] 
w tworzeniu kompetencji jest ważna – powiedziała 
prof. Danuta Zawadzka. – Istotne jest, aby poprzez 
różne działania udało się nam zatrzymać młodych ludzi  
w Koszalinie. 

Rektor podkreśliła, że młodzi ludzie powinni otrzymać 
jasno określony komunikat, z jakich ścieżek rozwoju 
mogą skorzystać. 

– Powinien powstać cały system zachęt – mówiła 
prof. Danuta Zawadzka. – Chcemy ściągać do Koszali-
na młodzież z całego regionu. Zachęcać młodych ludzi 
do kształcenia również perspektywą znalezienia pracy, 
mieszkania. To nasz wspólny interes.  

Rektor Politechniki Koszalińskiej przede wszystkim 
wskazała na konieczność szeroko pojętego współdzia-
łania: – Współpracy uczelni ze szkołami średnimi i bu-
dowania ścieżek kompetencji w określonych zawodach  
– sprecyzowała. – Dlatego udostępniamy laboratoria 
dla uczniów szkół średnich. Chcemy włączyć się w bu-
dowę jakości kształcenia. Kolejne obszary to współpraca 
szkół wyższych z samorządem i przedsiębiorcami. Tylko 
myślenie wspólnotowe pozwoli zrealizować cele strate-
gii. Razem możemy być jeszcze lepsi. 

Andrzej Kierzek nie krył, że już w wypowiedzi rektor Po-
litechniki Koszalińskiej i wcześniejszej wypowiedzi dra. 
Jana Kuriaty, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej, znalazł to, co zakłada strategia. 

– Zadeklarowaną właśnie współpracę rektorów z mia-
stem uznaję za rozpoczęcie realizacji jednego z celów 
dokumentu – oznajmił. 

Konsultacje we wszystkich obszarach, których dotyczą 
zapisy strategii rozpoczęły się 29 marca br. i trwały do 12 
kwietnia br.  

» Akademicki głos w konsultacjach do Strategii #Koszalin2030
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25 studentów zakończyło organizowane przez Po-
litechnikę Koszalińską teoretyczne przeszkolenie 
w ramach Legii Akademickiej. 28 maja br. odebra-
li certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

To już czwarta edycja szkolenia wojskowego studentów. 
Do programu, jak w poprzednich latach, mógł przystąpić 
student dowolnego roku i kierunku studiów (warunek 
to niekaralność i posiadanie obywatelstwa polskiego). 
Niektórych przywiodła ciekawość – chcieli sprawdzić 
jak wygląda służba wojskowa. Większość postanowiła 
wzmocnić swoje szanse na znalezienie ciekawej pracy 
po studiach. 

– To dla nas szczególna radość. Zasilili państwo grupę 
180 osób, które do tej pory ukończyły na naszej uczelni 
przeszkolenie wojskowe w ramach Legii Akademickiej 
– mówiła pani rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK.

Część teoretyczna kursu odbyła się 5-19 maja br. 
Zajęcia w formie wideokonferencji prowadzili spe-
cjaliści z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP  
w Koszalinie. Formę zdalną miał także kończący część 
teoretyczną test zaliczeniowy. W międzyczasie – 15 
maja br.  – uczestnicy szkolenia mogli wziąć udział  
w zwiedzaniu w CSSP. 

» Studenci zakończyli szkolenie, teraz czas do wojska 

Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym 
roku Politechnika Koszalińska została partnerem 
VIII edycji konkursu na najlepszy biznesplan „Fir-
ma na start”.  

Ostatnie lata pokazały, jak dużym zainteresowaniem 
cieszy się idea tej rywalizacji, która pobudza rozwój 
przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Laureaci otrzy-
mują kompleksowe wsparcie, dzięki któremu ciekawe  
i oryginalne pomysły na mogą przekształcić się w pro-
jekty biznesowe. 

Wspieranie przedsiębiorczości, kreatywności i nietuzin-
kowych rozwiązań, które spoczywają u podstaw rozwoju 
nowoczesnych technologii, innowacyjność i dostrzega-
nia potrzeb rynku, to misja wpisana w tradycję uczelni. 
Konkurs ma ruszyć we wrześniu br., prowadzony będzie 
w dwóch kategoriach: dla osób w wieku 18-35 lat i dla 

uczniów koszalińskich szkół ponadpodstawowych.

Politechnika Koszalińska ufundowała nagrodę dla lau-
reata w kategorii pierwszej – w postaci dowolnych 
studiów podyplomowych, które znajdują się w ofercie 
kształcenia uczelni. Zwycięzca konkursu może liczyć na 
wsparcie w uruchomieniu działalności gospodarczej. Na-
groda główna wynosi 28 tysięcy złotych. 

Więcej: koszalin.pl 

» Politechnika Koszalińska w konkursie „Firma na start”

SEMINARIUM WYDZIAŁOWE WEiI

1 czerwca br., o godz. 12, odbędzie się Semina-
rium Naukowe Wydziału Elektroniki i Informa-
tyki. Referat o estymacji wyników ewaluacji 
działalności naukowej w Dyscyplinie Automaty-
ka, Elektronika i Elektrotechnika wygłosi dr inż. 
Aneta Hapka z Katedry Elektroniki. Spotkanie 
odbędzie się na platformie MS Teams (kanał 
„Seminarium Naukowe WEiI”.

TRZECIE SPOTKANIE Z WYBITNYMI ARCHITEKTAMI W SERWISIE ARCHITEKTURA-MURATOR

Miesięcznik „Architektura-murator”, wraz z serwisem Architektura.murator.pl, zapraszają na trzecie spo-
tkanie z wybitnymi architektami, które odbędzie się 10 czerwca br., o godz. 12, w ramach cyklu „Wartości 
w architekturze”, zainicjowanego przez Ewę P. Porębską, redaktor naczelną miesięcznika. Transmisja ze 
spotkania – pod tytułem „Przestrzeń publiczna” – będzie dostępna na stronie: wartosciwarchitekturze.pl

WEBINARIA O PROJEKTACH BADAWCZYCH

Biuro Projektów Badawczych (BPB) Politechniki Ko-
szalińskiej informuje, że Regionalny Punkt Kontakto-
wy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału 
w dwóch szkoleniach online: „Aktywny naukowiec  
= mobilny naukowiec. Granty Postdoctoral Fellow-
ships szansą na rozwój kariery naukowej” (8 czerwca 
br., w godz. 10-12) i „Misje i klastry – nowe mecha-
nizmy w Horyzoncie Europa” (10 czerwca br., w godz. 
10-12).

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak mobilność 
i granty pozwalają rozwinąć karierę naukową, na co 
zwracają uwagę oceniający wnioski i jakich błędów 
należy unikać przy aplikowaniu, poznają podejście 
do grantów w aktualnej perspektywie budżetowej 
UE.

Udział w webinariach wymaga rejestracji. Linki do 
rejestracji zostały rozesłane na skrzynki pracownicze 
poczty uczelnianej.

UCZELNIA WESPRZE MŁODYCH TANCERZY PODCZAS „KOSZALIŃSKIEGO YO!”

Politechnika Koszalińska znalazła się w gronie partnerów II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Ulicznego 
„Koszalińskie Yo!”, w którym – 5 czerwca br. w Event Centre przy ulicy Gnieźnieńskiej – wezmą udział 
młodzi tancerze z całej Polski. Pierwsza edycja wydarzenia – organizowanego przez Klub Sportowy King 
Dance – cieszyła się dużą popularnością. Samych tancerzy było kilkuset, transmisję live obejrzało ponad 
dwa tysiące odbiorców. Podczas całodziennych rywalizacji, w dwóch blokach: hip hop soliści i formacje,  
w roli sędziów wystąpią topowi tancerze polskiej sceny tańca ulicznego, a to wszystko do muzyki profe-
sjonalnych dj-ów.

Zapraszamy na Seminarium
pt. EEnnggiiMMaatthh –– oonn--lliinnee  lleeaarrnniinngg  

mmooddeell  iinn  EEnnggiinneeeerriinngg  eedduuccaattiioonn --
sszzaannssee  ii  wwyyzzwwaanniiaa  ddllaa  nnaauukk  
śścciissłyycchh  ww  ssyysstteemmiiee  oonnlliinnee..  

www.zamekryn.pl

Komitet naukowo- organizacyjny: 
Dr inż. Anna Cellmer
Dr inż. Joanna Pawłowicz
Prof. Carles Serrat i Pie

Organized and Supported by:

0302

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  38 / 88 / 2021 BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  38 / 88 / 2021

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie LXXXVIII – 28 maja 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej    
Zdjęcia: Marcelina Marciniak, Adam Paczkowski  Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl    www.tu.koszalin.pl

25 studentów zakończyło organizowane przez Po-
litechnikę Koszalińską teoretyczne przeszkolenie 
w ramach Legii Akademickiej. 28 maja br. odebra-
li certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

To już czwarta edycja szkolenia wojskowego studentów. 
Do programu, jak w poprzednich latach, mógł przystąpić 
student dowolnego roku i kierunku studiów (warunek 
to niekaralność i posiadanie obywatelstwa polskiego). 
Niektórych przywiodła ciekawość – chcieli sprawdzić 
jak wygląda służba wojskowa. Większość postanowiła 
wzmocnić swoje szanse na znalezienie ciekawej pracy 
po studiach. 

– To dla nas szczególna radość. Zasilili państwo grupę 
180 osób, które do tej pory ukończyły na naszej uczelni 
przeszkolenie wojskowe w ramach Legii Akademickiej 
– mówiła pani rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK.

Część teoretyczna kursu odbyła się 5-19 maja br. 
Zajęcia w formie wideokonferencji prowadzili spe-
cjaliści z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP  
w Koszalinie. Formę zdalną miał także kończący część 
teoretyczną test zaliczeniowy. W międzyczasie – 15 
maja br.  – uczestnicy szkolenia mogli wziąć udział  
w zwiedzaniu w CSSP. 

» Studenci zakończyli szkolenie, teraz czas do wojska 

Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym 
roku Politechnika Koszalińska została partnerem 
VIII edycji konkursu na najlepszy biznesplan „Fir-
ma na start”.  

Ostatnie lata pokazały, jak dużym zainteresowaniem 
cieszy się idea tej rywalizacji, która pobudza rozwój 
przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Laureaci otrzy-
mują kompleksowe wsparcie, dzięki któremu ciekawe  
i oryginalne pomysły na mogą przekształcić się w pro-
jekty biznesowe. 

Wspieranie przedsiębiorczości, kreatywności i nietuzin-
kowych rozwiązań, które spoczywają u podstaw rozwoju 
nowoczesnych technologii, innowacyjność i dostrzega-
nia potrzeb rynku, to misja wpisana w tradycję uczelni. 
Konkurs ma ruszyć we wrześniu br., prowadzony będzie 
w dwóch kategoriach: dla osób w wieku 18-35 lat i dla 

uczniów koszalińskich szkół ponadpodstawowych.

Politechnika Koszalińska ufundowała nagrodę dla lau-
reata w kategorii pierwszej – w postaci dowolnych 
studiów podyplomowych, które znajdują się w ofercie 
kształcenia uczelni. Zwycięzca konkursu może liczyć na 
wsparcie w uruchomieniu działalności gospodarczej. Na-
groda główna wynosi 28 tysięcy złotych. 

Więcej: koszalin.pl 

» Politechnika Koszalińska w konkursie „Firma na start”

SEMINARIUM WYDZIAŁOWE WEiI

1 czerwca br., o godz. 12, odbędzie się Semina-
rium Naukowe Wydziału Elektroniki i Informa-
tyki. Referat o estymacji wyników ewaluacji 
działalności naukowej w Dyscyplinie Automaty-
ka, Elektronika i Elektrotechnika wygłosi dr inż. 
Aneta Hapka z Katedry Elektroniki. Spotkanie 
odbędzie się na platformie MS Teams (kanał 
„Seminarium Naukowe WEiI”.

TRZECIE SPOTKANIE Z WYBITNYMI ARCHITEKTAMI W SERWISIE ARCHITEKTURA-MURATOR

Miesięcznik „Architektura-murator”, wraz z serwisem Architektura.murator.pl, zapraszają na trzecie spo-
tkanie z wybitnymi architektami, które odbędzie się 10 czerwca br., o godz. 12, w ramach cyklu „Wartości 
w architekturze”, zainicjowanego przez Ewę P. Porębską, redaktor naczelną miesięcznika. Transmisja ze 
spotkania – pod tytułem „Przestrzeń publiczna” – będzie dostępna na stronie: wartosciwarchitekturze.pl

WEBINARIA O PROJEKTACH BADAWCZYCH
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Dance – cieszyła się dużą popularnością. Samych tancerzy było kilkuset, transmisję live obejrzało ponad 
dwa tysiące odbiorców. Podczas całodziennych rywalizacji, w dwóch blokach: hip hop soliści i formacje,  
w roli sędziów wystąpią topowi tancerze polskiej sceny tańca ulicznego, a to wszystko do muzyki profe-
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W Kościele pw. Ducha Świętego, 30 maja br., pod-
czas uroczystej mszy biskup diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej ks. Edward Dajczak dokonał poświę-
cenia figur wydrukowanych w Centrum Druku 3D 
Wydziału Mechanicznego.

Centrum – przypomnijmy – przygotowało i przekazało 
parafii dwie kopie: Piety Skrzatuskiej i Matki Bożej z Lo-
urdes. Figury zostaną wyeksponowane w miejscach kultu 
religijnego. W ten sposób przyrostowa technologia druku 
3D przyczyniła się do ochrony dziedzictwa kulturowego 
i religijnego. 

W czasie nabożeństwa biskup ordynariusz poświęcił 
przygotowaną przez Politechnikę Koszalińską figurę 
Niepokalanej Dziewicy Maryi. Zostanie ona umieszczona  
w kapliczce w ogrodach koszalińskiej parafii. 

Pieta, przygotowana w Centrum Druku 3D, została wysta-
wiona wraz z historycznymi przedmiotami związanymi  
z wizytą papieża Jana Pawła II (tron papieski, ołtarz, ornat 
i klęcznik). 

Podczas mszy obecni byli: rektor Politechniki Koszalińskiej 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK oraz prorektor ds. stu-
denckich dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, a jedo-
cześnie koordynator Centrum Druku 3D. 

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2793

» Poświęcenie figur wydrukowanych w Centrum Druku 3D

SPOTKANIE W SPRAWIE „REGULAMINU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI...”

Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK zaprasza pracowników na 
spotkanie dotyczące „Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice 
Koszalińskiej”, które odbędzie się 2 czerwca br. (środa), o godz. 10, za pośrednictwem platformy 
Zoom. Link do spotkania został rozesłany za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.

Przedstawiciele władz uczelni, na czele z dr hab. 
Danutą Zawadzką, prof. PK, rektorem i Wydziału 
Mechanicznego (WM), reprezentowanego przez 
dziekana, prof. dra. hab. inż. Waldemara Kuczyń-
skiego, 18 maja br., spotkali się w murach Politech-
niki Koszalińskiej z gośćmi z firmy Scania Polska  
z siedzibą w Słupsku. 

W spotkaniu wzięły udział specjalistki ds. HR w firmie Sca-
nia Polska SA - Lilianna Łuczkiewicz i Katarzyna Ożarek.
Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy z WM. Poli-
technika Koszalińska będzie kształcić kadry na potrzeby 
Scanii. Firma w pierwszej kolejności obejmie patronatem 

specjalność inżynieria procesów wytwarzania na kierun-
ku Mechanika i Budowa Maszyn. W przyszłości Wydział 
Mechaniczny planuje uruchomić odrębny kierunek lub 
specjalność, nad którą patronat będzie sprawować Scania.
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STUDENCI Z WYMIANY ZWIEDZILI 
ZAGRODĘ JAMNEŃSKĄ

Co robi pani rektor w wolnych chwilach? Czy pro-
rektor ds. kształcenia gra na jakimś instrumencie? 
Czy prorektor ds. studenckich mógłby zostać we-
getarianinem? Czy strajk nauczycieli może odbić 
się na poziomie wiedzy przyszłych studentów?  
W jakim trybie odbędzie się tegoroczna inaugura-
cja roku akademickiego?

Rektorzy Politechniki Koszalińskiej: dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK i dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, 
prorektor ds. kształcenia oraz dr hab. inż. Tomasz Króli-
kowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich, 27 maja br., 
wzięli udział w sesji pytań i odpowiedzi pod hasłem „Q&A 
z Rektorami Politechniki Koszalińskiej”. 

Q&A, czyli Questions and Answers, to rodzaj spotkania, 
które odbywa się na żywo w sieci między społecznością, 
a osobą zaproszoną. Rozmowa cieszyła się popularno-
ścią wśród studentów. Pytania przekazywane przez nich 
na czacie stawiała rektorom moderatorka – Aleksandra 

Zmuda Trzebiatowska, przewodnicząca Parlamentu Stu-
dentów Politechniki Koszalińskiej (PSPK). Przebieg spo-
tkania dostępny jest na profilu FB uczelni i PSPK:
https://www.facebook.com/parlament.studentow.pko/
videos/214199566997214 

» Q&A: Studenci zadawali pytania, rektorzy odpowiadali

» Scania nawiązała współpracę z Wydziałem Mechanicznym

Taki obrazek to rzadkość w każdym mieście, ale nie  
w Koszalinie, gdzie z okien budynków w kampusie 
przy ulicy Racławickiej rozpościera się widok na tereny 
zielone Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. 

Tam właśnie, za płotem dzielącym uczelnię od spółki, 
pojawiają się sarny. Wizytę uwiecznił Adam Paczkow-
ski, uczelniany fotograf i dokumentalista, który w tym 
samym kampusie ma swoją pracownię.

Studenci z Turcji i Włoch, którzy studiują na Poli-
technice Koszalińskiej (PK) w ramach programu 
Erasmus+, zwiedzili Zagrodę Jamneńską. 

Obejrzeli wystawę w chałupie kmiecej i zwiedzili zabyt-
kowy Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie. 
Wzięli też udział w warsztatach, podczas których stwo-
rzyli „lalki motanki”. 

– Chcieliśmy zaprezentować studentom uczestniczą-
cym w wymianie międzynarodowej zwyczaje związane 
z lokalną kulturą – tłumaczy Aleksandra Zając z Biura 
Mobilności Międzynarodowej PK. – Warsztaty bardzo 
podobały się studentom. Ze względu na obostrzenia 
sanitarne odbyły się w dwóch turach.
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Trwa remont schodów prowadzących do głów-
nego wejścia na uczelnię w kampusie przy ulicy 
Śniadeckich. W ten sposób Politechnika Kosza-
lińska nie tylko przygotowuje się na powrót stu-
dentów, lecz także podnosi estetykę obiektów  
i otoczenia. 

Prace realizowane są siłami własnymi technicznego 
pionu administracji uczelni. Oprócz wymiany i oczysz-
czenia starych płyt, schody zyskają także nową izolację. 
Odświeżone zostaną balustrady i szklany dach nad wej-
ściem.  

Schody mają być gotowe za dwa miesiące. Przypomina-
my, że dostęp do głównego budynku kampusu, również 
z powodu wciąż obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 
możliwy jest tylko wejściem od dziedzińca. 

» Nowymi schodami  
wejdziemy za dwa miesiące 

Politechnika Koszalińska, podobnie jak w ubie-
głych latach, będzie współorganizatorem X edy-
cji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego, która 
odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2021 r. w hali 
sportowej uczelni przy ulicy Racławickiej 15-17  
w Koszalinie. 

Podstawowymi celami festiwalu są: popularyzacja mo-
delarstwa i wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy 
modelarzami reprezentującymi różne środowiska. Do 
konkursu można zgłaszać modele kartonowe i plastiko-
we. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną 
ilością modeli. Zgłaszać można również kolekcje (mini-
mum trzy modele połączone tematycznie). 

Modelarze wystartują w trzech grupach wiekowych: do 
12 lat (młodzik), od 12 do 18 lat (junior) i powyżej 18 lat 
(senior). Komisja sędziowska wyłoni trzy prace wysta-
wione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu 
i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość 
wykonania, waloryzacje, samodzielne zmiany oraz mo-
dyfikacje modelu oraz estetykę malowania.

W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs tematycz-
ny „Zimna wojna”. Mogą w nim wziąć udział modele  
w dowolnej skali w dwóch kategoriach: P – plastikowe  
i K – kartonowe, lecz tematycznie związane z okresem 
„Zimnej wojny” (1947-1991). Konkurs obejmuje modele 
samolotów, pojazdów, okrętów oraz dioramy państw 
byłego Układu Warszawskiego i Paktu Północnoatlan-
tyckiego. W tej rywalizacji nie obowiązują kategorie 
wiekowe.

Modele na obydwa konkursy można zgłaszać wy-
łącznie elektronicznie przez formularz rejestracyjny: 
http://www.modelarstwo.koszalin.pl. 

Rejestracja modeli potrwa do 1 lipca br. Organizatorzy 
przewidują wiele nagród specjalnych, wśród nich będzie 
nagroda PLL LOT za najlepszy model samolotu cywilne-
go. Podobnie jak w latach poprzednich, własną nagrodę 
przyzna również rektor Politechniki Koszalińskiej.

Patronat honorowy nad festiwalem sprawują: Muzeum 
Obrony Wybrzeża w Helu, Muzeum Oręża Polskiego  
w Kołobrzegu i Polskie Linie Lotnicze LOT. Patronat me-
dialny: Studio HD Platon Politechnika Koszalińska.

» Uczelnia współorganizatorem X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego

NAWA: NOWY PROJEKT – POLSKIE 
POWROTY

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) ogłosiła nabór wniosków w programie 
Polskie Powroty. Jego celem jest umożliwienie 
polskim naukowcom powrotu do kraju i podję-
cia pracy w uczelniach, instytutach naukowych, 
instytutach badawczych. Więcej: nawa.gov.pl/
naukowcy/polskie-powroty

Gościem Polskiego Radia Koszalin był dr hab. inż. 
Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. stu-
denckich, a równocześnie koordynator Centrum 
Druku 3D Wydziału Mechanicznego. Rozmowa do-
tyczyła współpracy pracowni z Centrum Szkolenia 
Sił Powietrznych (CSSP) im. Romualda Traugutta 
w Koszalinie.

W Centrum Druku 3D trwa druk modeli wozów bojo-
wych na zamówienie CSSP. Będą one wykorzystywane 
do szkoleń z taktyki. Jak podkreśla w rozmowie z Alek-
sandrą Kupczyk prof. Tomasz Królikowski: „Pojazdy będą 
dokładnymi kopiami oryginałów”. „Mają wielkość pudeł-
ka zapałek” – dodaje prorektor ds. studenckich. 

W sumie powstanie 40 różnych wzorów, w tym samo-
chody opancerzone, czołgi. Z uwagi na niewielki rozmiar 
modeli, specjaliści z centrum zdecydowali się na użycie 
utwardzonej żywicy, która daje lepsze efekty przy pro-
dukcji mniejszych elementów. Druk potrwa kilka dni, 
zostanie zakończony w tym tygodniu.  

Link do materiału: prk24.pl

» Prorektor w Radiu Koszalin  
o współpracy z CSSP
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Trwa remont schodów prowadzących do głów-
nego wejścia na uczelnię w kampusie przy ulicy 
Śniadeckich. W ten sposób Politechnika Kosza-
lińska nie tylko przygotowuje się na powrót stu-
dentów, lecz także podnosi estetykę obiektów  
i otoczenia. 

Prace realizowane są siłami własnymi technicznego 
pionu administracji uczelni. Oprócz wymiany i oczysz-
czenia starych płyt, schody zyskają także nową izolację. 
Odświeżone zostaną balustrady i szklany dach nad wej-
ściem.  

Schody mają być gotowe za dwa miesiące. Przypomina-
my, że dostęp do głównego budynku kampusu, również 
z powodu wciąż obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 
możliwy jest tylko wejściem od dziedzińca. 

» Nowymi schodami  
wejdziemy za dwa miesiące 

Politechnika Koszalińska, podobnie jak w ubie-
głych latach, będzie współorganizatorem X edy-
cji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego, która 
odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2021 r. w hali 
sportowej uczelni przy ulicy Racławickiej 15-17  
w Koszalinie. 

Podstawowymi celami festiwalu są: popularyzacja mo-
delarstwa i wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy 
modelarzami reprezentującymi różne środowiska. Do 
konkursu można zgłaszać modele kartonowe i plastiko-
we. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną 
ilością modeli. Zgłaszać można również kolekcje (mini-
mum trzy modele połączone tematycznie). 

Modelarze wystartują w trzech grupach wiekowych: do 
12 lat (młodzik), od 12 do 18 lat (junior) i powyżej 18 lat 
(senior). Komisja sędziowska wyłoni trzy prace wysta-
wione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu 
i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość 
wykonania, waloryzacje, samodzielne zmiany oraz mo-
dyfikacje modelu oraz estetykę malowania.

W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs tematycz-
ny „Zimna wojna”. Mogą w nim wziąć udział modele  
w dowolnej skali w dwóch kategoriach: P – plastikowe  
i K – kartonowe, lecz tematycznie związane z okresem 
„Zimnej wojny” (1947-1991). Konkurs obejmuje modele 
samolotów, pojazdów, okrętów oraz dioramy państw 
byłego Układu Warszawskiego i Paktu Północnoatlan-
tyckiego. W tej rywalizacji nie obowiązują kategorie 
wiekowe.

Modele na obydwa konkursy można zgłaszać wy-
łącznie elektronicznie przez formularz rejestracyjny: 
http://www.modelarstwo.koszalin.pl. 

Rejestracja modeli potrwa do 1 lipca br. Organizatorzy 
przewidują wiele nagród specjalnych, wśród nich będzie 
nagroda PLL LOT za najlepszy model samolotu cywilne-
go. Podobnie jak w latach poprzednich, własną nagrodę 
przyzna również rektor Politechniki Koszalińskiej.

Patronat honorowy nad festiwalem sprawują: Muzeum 
Obrony Wybrzeża w Helu, Muzeum Oręża Polskiego  
w Kołobrzegu i Polskie Linie Lotnicze LOT. Patronat me-
dialny: Studio HD Platon Politechnika Koszalińska.

» Uczelnia współorganizatorem X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego

NAWA: NOWY PROJEKT – POLSKIE 
POWROTY

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) ogłosiła nabór wniosków w programie 
Polskie Powroty. Jego celem jest umożliwienie 
polskim naukowcom powrotu do kraju i podję-
cia pracy w uczelniach, instytutach naukowych, 
instytutach badawczych. Więcej: nawa.gov.pl/
naukowcy/polskie-powroty

Gościem Polskiego Radia Koszalin był dr hab. inż. 
Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. stu-
denckich, a równocześnie koordynator Centrum 
Druku 3D Wydziału Mechanicznego. Rozmowa do-
tyczyła współpracy pracowni z Centrum Szkolenia 
Sił Powietrznych (CSSP) im. Romualda Traugutta 
w Koszalinie.

W Centrum Druku 3D trwa druk modeli wozów bojo-
wych na zamówienie CSSP. Będą one wykorzystywane 
do szkoleń z taktyki. Jak podkreśla w rozmowie z Alek-
sandrą Kupczyk prof. Tomasz Królikowski: „Pojazdy będą 
dokładnymi kopiami oryginałów”. „Mają wielkość pudeł-
ka zapałek” – dodaje prorektor ds. studenckich. 

W sumie powstanie 40 różnych wzorów, w tym samo-
chody opancerzone, czołgi. Z uwagi na niewielki rozmiar 
modeli, specjaliści z centrum zdecydowali się na użycie 
utwardzonej żywicy, która daje lepsze efekty przy pro-
dukcji mniejszych elementów. Druk potrwa kilka dni, 
zostanie zakończony w tym tygodniu.  

Link do materiału: prk24.pl

» Prorektor w Radiu Koszalin  
o współpracy z CSSP
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Pod wieloma względami lata 90. XX wieku były 
przełomowe dla Politechniki Koszalińskiej. Pod ko-
niec ostatniej dekady stulecia, w wyniku reformy 
administracyjnej, Koszalin utracił status miasta 
wojewódzkiego, lecz uczelnia rozwijała się dyna-
micznie, dostosowując strukturę organizacyjną 
i ofertę dydaktyczną do zmian, jakie przyniosła 
wcześniejsza transformacja. 

Wydarzeniem rangi najwyższej było w 1996 r. przekształ-
cenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSInż.) w Politechni-
kę Koszalińską. W 2021 r. uczelnia obchodzi 25-lecie tej 
zmiany. Władze szkoły zapoczątkowały proces zmiany 
nazwy już w 1991 r. Zebrano wówczas dane dotyczące 
WSInż. pod kątem możliwości przemianowania jej w po-
litechnikę. Jednak dopiero pięć lat później okazało się to 
możliwe. 

„Ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej postanowił, że od 1 września 1996 r. dotychczasowa 
nazwa uczelni zostanie zastąpiona mianem: Politechnika 
Koszalińska” – czytamy w dokumentach z tamtych lat. 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak był rektorem WSInż., 
a następnie Politechniki Koszalińskiej w latach 1993-
1999. Wspomina: – Był to bardzo dobry czas dla uczelni. 
Potrafiliśmy doprowadzić do wykorzystania dla rozwoju 
wszystkich pozytywnych elementów tego okresu. Tak du-
żej i wielopoziomowej pracy nikt nie wykonałby sam, ale 
ludziom można tak zorganizować działania, żeby złożyły 
się w całość. 

„Zwiększenie liczby kierunków i specjalności, ze wzrostem 
liczby studentów, wpłynęło na obniżenie kosztów kształ-
cenia (...) – czytamy w książce prof. dr. hab. Bogusława 
Polaka „Politechnika Koszalińska 1968-1999. Przeszłość 
– teraźniejszość – perspektywy” (Koszalin 1999). – Od 
samorządu Koszalina uczelnia otrzymała obiekty szpital-

ne przy ul. Marksa [obecnie: Eugeniusza Kwiatkowskiego  
– dop. red.], na modernizację i adaptację których Fun-
dacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przekazała około 
28 mld starych złotych. (...)”. Inwestycję dofinansowało 
również Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak wyjaśnia: – Rozwija-
liśmy się szybciej niż uczelnie w największych ośrodkach 
akademickich w kraju. W przedziale ośmioletnim żadna 
nie zwiększyła liczby studentów na naszym poziomie. 
Wzrost u nas odbył się harmonijnie i towarzyszył mu jed-
nocześnie rozwój naukowy, kadrowy i organizacyjny. 

W historii przekształcenia uczelni w Politechnikę Kosza-
lińską kampus przy ulicy Kwiatkowskiego ma znaczenie 
symboliczne. W październiku 1996 r. w nowym obiekcie 
przenaczonym dla ówczesnego Instytutu Zarządzania  
i Marketingu, rozpoczęły się zajęcia. W tym samym cza-
sie na Wydziale Mechanicznym powstał kierunek Wzor-
nictwo Przemysłowe, a na Elektronice – Informatyka.  
W tym samym roku powstała miejska sieć komputerowa 
KOSMAN, która dała początek rozbudowie informatycznej 
Politechniki Koszalińskiej.

Wszystko to stanowiło początek nowego etapu rozwoju 
uczelni. Koszalin natomiast stał się jednym z 19 miast  
w kraju, które mogły poszczycić się politechniką lub uni-
wersytetem.  

» Od Wyższej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Koszalińskiej

Program Święta Uczelni 2021
8 czerwca 2021 roku o godz. 11.00

Transmisja na żywo na profilu FB
Politechniki Koszalińskiej

Święto Uczelni  
z okazji 53. rocznicy powołania 

Politechniki Koszalińskiej

•  Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej

•  Otwarcie uroczystego posiedzenia Senatu przez JM Rektor Politechniki  
   Koszalińskiej dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK

•  Uroczyste wystąpienie prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka, Rektora  
   w latach 1993-1999, z okazji 25-lecia przekształcenia Wyższej Szkoły  
   Inżynierskiej w Politechnikę Koszalińską

•  Wręczenie listów gratulacyjnych profesorom za uzyskanie tytułu

•  Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

•  Wręczenie listów gratulacyjnych doktorom i doktorom habilitowanym,  
   którzy uzyskali stopnie naukowe na innych uczelniach

•  Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej

•  Wyróżnienia za działalność studencką

•  Listy gratulacyjne

•  Zamknięcie uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Koszalińskiej
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W Kościele pw. Ducha Świętego, 30 maja br., pod-
czas uroczystej mszy biskup diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej ks. Edward Dajczak dokonał poświę-
cenia figur wydrukowanych w Centrum Druku 3D 
Wydziału Mechanicznego.

Centrum – przypomnijmy – przygotowało i przekazało 
parafii dwie kopie: Piety Skrzatuskiej i Matki Bożej z Lo-
urdes. Figury zostaną wyeksponowane w miejscach kultu 
religijnego. W ten sposób przyrostowa technologia druku 
3D przyczyniła się do ochrony dziedzictwa kulturowego 
i religijnego. 

W czasie nabożeństwa biskup ordynariusz poświęcił 
przygotowaną przez Politechnikę Koszalińską figurę 
Niepokalanej Dziewicy Maryi. Zostanie ona umieszczona  
w kapliczce w ogrodach koszalińskiej parafii. 

Pieta, przygotowana w Centrum Druku 3D, została wysta-
wiona wraz z historycznymi przedmiotami związanymi  
z wizytą papieża Jana Pawła II (tron papieski, ołtarz, ornat 
i klęcznik). 

Podczas mszy obecni byli: rektor Politechniki Koszalińskiej 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK oraz prorektor ds. stu-
denckich dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, a jedo-
cześnie koordynator Centrum Druku 3D. 

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2793

» Poświęcenie figur wydrukowanych w Centrum Druku 3D

SPOTKANIE W SPRAWIE „REGULAMINU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI...”

Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK zaprasza pracowników na 
spotkanie dotyczące „Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice 
Koszalińskiej”, które odbędzie się 2 czerwca br. (środa), o godz. 10, za pośrednictwem platformy 
Zoom. Link do spotkania został rozesłany za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej.
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Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999:
 
– Gdy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję, w planach rozwoju uczelni zakła-
dałem zwiększenie liczby studentów do około trzech tysięcy w ciągu czterech lat. 
Było to śmiałe założenie, biorąc pod uwagę, że kiedy obejmowałem stanowisko 
kształciliśmy nieco ponad tysiąc osób. Tymczasem, dzięki różnym przedsięwzię-
ciom, do roku dziewięćdziesiątego szóstego, zwiększyliśmy liczbę studentów 
ponad trzykrotnie. Równocześnie podwoiliśmy liczbę profesorów i zwiększyliśmy 
ilość uprawnień do nadawania stopnia doktora, a także zapewniliśmy kadrze na-
ukowej rozwój. 

Zyskaliśmy silny fundament rozwoju i mogliśmy dokładniej planować przyszłość. 
Wytworzyliśmy atmosferę zgodnego spojrzenia na cele, które postawiliśmy przed 
uczelnią. Dodatkowo dbaliśmy, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować. (...) 

Lata dziewięćdziesiąte były trudnym czasem po transformacji ustrojowej i gospodarczej, ale radziliśmy sobie dobrze. 
Stosowaliśmy zasadę apolityczności, lecz z dbałością o wartości ważne dla ludzi. (...) Klimat wokół uczelni zawsze 
powinien być pozytywny i stabilny. (...) Czasy były trudne także dlatego, że zaczął obowiązywać nowy algorytm fi-
nansowania uczelni. Wcześniej pieniądze dzielone były w dużej mierze według uznania. Nowy algorytm uruchomił 
podział w przeliczeniu na liczbę studentów i przypisaną potrzebami dydaktycznymi liczbę pracowników. Początkowo 
mieliśmy niewielu studentów, w pierwszych podsumowaniach wypadliśmy niekorzystnie, więc musieliśmy wprowa-
dzić cięcia i oszczędności. W miarę wzrostu liczby studentów i profesorów radziliśmy sobie coraz lepiej. 

Tyle, że wtedy algorytm został uzupełniony niekorzystnym dla nas ograniczeniem górnej wartości wskaźnika, na 
podstawie którego można było uzyskać wzrost dotacji w proporcji do naszej dynamiki rozwoju, co z kolei zmuszało 
nas do realizacji zadań dydaktycznych w warunkach ograniczonego wzrostu zatrudnienia. Nie dawaliśmy jednak za 
wygraną, występowaliśmy do ministerstwa z odwołaniami, a nawet opracowałem referat związany z założeniami, 
które powinny towarzyszyć powstaniu poprawnych algorytmów do podziału dotacji. Stał się on podstawą rozważań 
i cytowań. Nie wpłynął jednak na zmianę niesprawiedliwego ograniczenia procentowego wzrostu dotacji rocznych. 
Odpowiedzią resortu na nasze uzasadnione argumenty było zwiększenie dotacji na kolejne lata, co powiększało pod-
stawę do kolejnych obliczeń. W rezultacie poziom udziału naszej dotacji w odniesieniu do całego szkolnictwa wyższe-
go powiększył się kilkukrotnie. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych mieliśmy już liczbę studentów na poziomie większości polskich politechnik. Gdyby 
powstał ranking, znaleźlibyśmy się między piątym a ósmym miejscem na około trzydzieści uczelni w kraju. Rozwi-
jaliśmy się tak dynamicznie, że gdy w dziewięćdziesiątym piątym roku, razem z trzema innymi Wyższymi Szkołami 
Inżynierskimi, rozpoczęliśmy proces przekształcania się w politechnikę, tylko uczelnia koszalińska spełniała wszystkie 
kryteria merytoryczne wyznaczone przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

W dziewięćdziesiątym szóstym roku nastąpiło przekształcenie uczelni w Politechnikę Koszalińską. Było to niewąt-
pliwie dużym sukcesem, który powstał na dobrych fundamentach rozwoju, tworzonych przez ponad dwadzieścia 
pięć lat. Politechnika w coraz większym stopniu stawała się miastotwórcza, w sensie ekonomicznym, kulturowym  
i społecznym, a także coraz ważniejsza dla rozwoju regionu. 

» Mieliśmy silne fundamenty rozwoju
Pomiędzy utworzeniem Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej (WSInż.) w 1968 r., a przekształceniem 
uczelni w Politechnikę Koszalińską w 1996 r.,  
na stanowisku rektora zasiadało pięciu naukow-
ców: doc. Jerzy Smoleński (1968-1978), prof. Jan 
Filipkowski (1978-1981), prof. Józef Borkowski 
(1981-1987), prof. Zdzisław Piątek (1987-1993)  
i prof. Wojciech Kacalak (1993-1999). Niemal  
w połowie kadencji prof. Wojciecha Kacalaka do-
szło do zmiany nazwy uczelni. 

W 1968 r. 384 kandydatów przystąpiło do egzaminów 
wstępnych na WSInż. W pierwszym roku akademickim 
1968/1969 naukę rozpoczęło 125 studentów na studiach 
dziennych i 60 na wieczorowych. Pierwsi absolwenci 
inżynierowie ukończyli studia w 1972 r. W tym samym 
roku na WSInż. zostały wprowadzone studia magister-
skie. 

W roku 1973/1974 studenci mieli do wyboru pięć kie-
runków kształcenia, a w 1974 r. powołanych zostało 
pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, 
Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstruk-
cji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania. W tym 
samym roku pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego, a w 1978 r. – tytuł 
naukowy profesora. 

W 1982 r. instytuty zostały połączone, tworząc odtąd 
wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mecha-
niczny. Od 1989 r. funkcjonuje kierunek studiów, a obec-
nie Wydział Elektroniki; wtedy wzbogacony o Telekomu-

nikację, a dzisiaj o Informatykę. W 1990 r. zaznaczył się 
pierwszy w historii uczelni niż demograficzny. W latach 
1989-1993 utworzonych zostało kilka nowych kierun-
ków, wszystkie – niekiedy w nieco odmienionej formie 
– funkcjonują do dzisiaj. W 1995 r. prof. Michał Białko 
otrzymał godności doktora honoris causa. 

Zmiana nazwy była uwarunkowana wysokimi wyma-
ganiami, jakie postawiła Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego oraz powołane przez nią do oceny senaty 
politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej i Śląskiej.  
W pierwszym etapie dyskusje toczyły się na Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), której 
ówczesny przewodniczący, a jednocześnie rektor Poli-
techniki Warszawskiej, prof. Marek Dietrych, był prze-
ciwko przekształceniu czterech uczelni w politechniki 
(szkół w: Opolu, Radomiu, Zielonej Górze i Koszalinie). 

– Zaproponowałem, żeby przed ostateczną opinią 
przeanalizować parametry i wszelkie argumenty  
– wspomina prof. Wojciech Kacalak. – Rozpoczęliśmy 
to wieczorem, zaraz po obradach. Postępy były powol-
ne. W godzinach późniejszych pozostałem już tylko sam 
na sam z prof. Markiem Dietrychem. Zaproponowałem, 
żeby jednak dyskutować do wyczerpania wszystkich ar-
gumentów. Nad ranem stwierdziliśmy, że argumenty są 
już wyczerpane i zostanie postawiony wniosek o popar-
cie tej inicjatywy. KRPUT i senaty politechnik pozytywnie 
oceniły poziom naszej uczelni. 
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» Dyskusja do wyczerpania wszystkich argumentów

Inauguracja roku akademickiego 1996/1997.

17 lipca 1996 r.: ostatnie obrady Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej

–  Zawsze wielkie wydarzenia zapisują się w pamięci zależnie od per-
spektywy, z której są obserwowane. W latach dziewięćdziesiątych by-
łem jednym z wielu asystentów na Wydziale Elektroniki Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej. Kierowałem też uczelnianym Centrum Komputerowym. 
Zajęty codziennymi obowiązkami w ogóle nie zauważyłem, że dzieje 
się coś istotnego. 

Wiedziałem, oczywiście, że uczelnia prowadzi starania o zmianę statusu  
z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Koszalińską. Nie wyda-
wało mi się to wtedy aż tak ważne, nawet w chwili, gdy Sejm przyjął 
ustawę i staliśmy się już Politechniką Koszalińską. Cóż, taka zmiana na-
zwy – myślałem – jest nobilitująca, ale niewiele zmieniająca. W końcu, 
już wcześniej byliśmy szkołą wyższą z potwierdzonymi uprawnieniami 
akademickimi. 

Ówczesne władze, w przeciwieństwie do szeregowych pra-
cowników, zapewne lepiej zdawały sobie sprawę z doniosło-
ści wydarzenia. Miały świadomość, że nie chodzi tylko o na-
zwę, ale przede wszystkim o przyszłość – możliwości rozwoju,  
partnerstwo z poważnymi ośrodkami naukowymi i pozycję uczelni  
i Koszalina na mapie Polski. Kolejne lata potwierdziły wagę tego kroku. 

Zmiany ustaw o nauce czy szkolnictwie wyższym potwierdzały, że status politechniki jest bramą 
do innego świata. Stawaliśmy się coraz silniejsi, rozrastaliśmy się, budowaliśmy zaplecze materialne, 
korzystaliśmy ze środków unijnych na projekty badawcze, rozwojowe i infrastrukturalne. Uzyski-
waliśmy kolejne uprawnienia akademickie, tworzyliśmy nowe kierunki studiów – pracowaliśmy na 
rzecz realizacji coraz większych wyzwań.

Dzisiaj, z perspektywy czasu, po prawie dwudziestu latach kierowania administracją, doceniam mą-
drość i determinację liderów tamtego czasu i kolejnych, którzy dobrze wykorzystali szansę. Zastanawiam 
się niekiedy, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby mieli taką ocenę sytuacji jak ja wtedy. Może przyszłoby nam  
pracować jako szkoła zawodowa albo w ogóle przestalibyśmy istnieć. 

Wyniosłem z tego naukę, że uczelnię, a właściwie każde przedsięwzięcie, trzeba widzieć w perspektywie bardzo  
dalekiej przyszłości i planować na pokolenia. Pokonywać przeciwności, traktować jako wyzwania. Per ardua 
ad astra.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki 
Koszalińskiej:

– Gdy Wyższa Szkoła Inżynierska stała się Politechniką Kosza-
lińską byłam studentką uczelni. Kierunek Ekonomia należał do 
najmłodszych z uruchomionych w latach dziewięćdziesiątych, 
kiedy Politechnika Koszalińska poszerzyła swoją ofertę kształce-
nia o kierunki ekonomiczne, artystyczne i humanistyczne. 

Inspiracja do ich utworzenia w każdym przypadku wywodziła 
się z Wydziału Mechanicznego. Zresztą tak jest do dzisiaj, czego 
przykładem jest powstanie w Szczecinku naszej Filii i kierunku 
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Kształcenie 
niemal w całości realizowane jest tam przez kadrę Wydziału 
Mechanicznego. 

Dokładnie pamiętam rok zmiany nazwy i batalię, jaką musiały 
stoczyć ówczesne władze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, na czele 
z prof. dr hab. inż. Wojciechem Kacalakiem, który doprowadził 
do tego, co wydawało się niemożliwe do realizacji. Pamiętam 
atmosferę tych zmian.

Wiedzieliśmy już, że rozpoczęliśmy naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale otrzymamy dyplomy Politechniki Ko-
szalińskiej. Był to dla nas wszystkich powód do radości i dumy. Podobnie myśleli koszalinianie i koszalinianki, dla 
większości z nich Politechnika była Politechniką od zawsze. Choć bardzo dbamy o dorobek, tradycję i historię Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, pamięć o niej powoli się zaciera. Dlatego chcemy w najbliższych latach utworzyć coś na kształt 
izby pamięci dokumentującej historię uczelni, aby zwłaszcza nowe roczniki studentów edukować również pod tym 
kątem. 

Z perspektywy lat coraz wyraźniej widać, jak duże znaczenie miało przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Politechnikę Koszalińską. Korzyści jest wiele, przedstawię najważniejsze. 

Politechnika to nie tylko nazwa. Oznacza uczelnię o profilu technicznym, z pełnymi uprawnieniami akademickimi. 
Nowoczesną, nastawioną na kształcenie kadr zawodowych i naukowych w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, ade-
kwatną bazę laboratoryjną i dobrą kooperację z przemysłem, również w obszarze międzynarodowym. Weszliśmy  
w przestrzeń akademicką najlepszych ośrodków w Polsce, prowadzących badania na wysokim poziomie naukowym 
i dużej aplikacyjności wyników badań.

Poza tym nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, reprezentując średniej wielkości uczelnię regio-
nalną, instytucję opiniotwórczą, szanowaną i dostrzeganą w kraju, która wychodzi z inicjatywami ogólnopolskimi, 
angażując w nie inne uczelnie techniczne oraz realizuje projekty we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi  
w kraju. 
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Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999:
 
– Gdy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję, w planach rozwoju uczelni zakła-
dałem zwiększenie liczby studentów do około trzech tysięcy w ciągu czterech lat. 
Było to śmiałe założenie, biorąc pod uwagę, że kiedy obejmowałem stanowisko 
kształciliśmy nieco ponad tysiąc osób. Tymczasem, dzięki różnym przedsięwzię-
ciom, do roku dziewięćdziesiątego szóstego, zwiększyliśmy liczbę studentów 
ponad trzykrotnie. Równocześnie podwoiliśmy liczbę profesorów i zwiększyliśmy 
ilość uprawnień do nadawania stopnia doktora, a także zapewniliśmy kadrze na-
ukowej rozwój. 

Zyskaliśmy silny fundament rozwoju i mogliśmy dokładniej planować przyszłość. 
Wytworzyliśmy atmosferę zgodnego spojrzenia na cele, które postawiliśmy przed 
uczelnią. Dodatkowo dbaliśmy, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować. (...) 

Lata dziewięćdziesiąte były trudnym czasem po transformacji ustrojowej i gospodarczej, ale radziliśmy sobie dobrze. 
Stosowaliśmy zasadę apolityczności, lecz z dbałością o wartości ważne dla ludzi. (...) Klimat wokół uczelni zawsze 
powinien być pozytywny i stabilny. (...) Czasy były trudne także dlatego, że zaczął obowiązywać nowy algorytm fi-
nansowania uczelni. Wcześniej pieniądze dzielone były w dużej mierze według uznania. Nowy algorytm uruchomił 
podział w przeliczeniu na liczbę studentów i przypisaną potrzebami dydaktycznymi liczbę pracowników. Początkowo 
mieliśmy niewielu studentów, w pierwszych podsumowaniach wypadliśmy niekorzystnie, więc musieliśmy wprowa-
dzić cięcia i oszczędności. W miarę wzrostu liczby studentów i profesorów radziliśmy sobie coraz lepiej. 

Tyle, że wtedy algorytm został uzupełniony niekorzystnym dla nas ograniczeniem górnej wartości wskaźnika, na 
podstawie którego można było uzyskać wzrost dotacji w proporcji do naszej dynamiki rozwoju, co z kolei zmuszało 
nas do realizacji zadań dydaktycznych w warunkach ograniczonego wzrostu zatrudnienia. Nie dawaliśmy jednak za 
wygraną, występowaliśmy do ministerstwa z odwołaniami, a nawet opracowałem referat związany z założeniami, 
które powinny towarzyszyć powstaniu poprawnych algorytmów do podziału dotacji. Stał się on podstawą rozważań 
i cytowań. Nie wpłynął jednak na zmianę niesprawiedliwego ograniczenia procentowego wzrostu dotacji rocznych. 
Odpowiedzią resortu na nasze uzasadnione argumenty było zwiększenie dotacji na kolejne lata, co powiększało pod-
stawę do kolejnych obliczeń. W rezultacie poziom udziału naszej dotacji w odniesieniu do całego szkolnictwa wyższe-
go powiększył się kilkukrotnie. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych mieliśmy już liczbę studentów na poziomie większości polskich politechnik. Gdyby 
powstał ranking, znaleźlibyśmy się między piątym a ósmym miejscem na około trzydzieści uczelni w kraju. Rozwi-
jaliśmy się tak dynamicznie, że gdy w dziewięćdziesiątym piątym roku, razem z trzema innymi Wyższymi Szkołami 
Inżynierskimi, rozpoczęliśmy proces przekształcania się w politechnikę, tylko uczelnia koszalińska spełniała wszystkie 
kryteria merytoryczne wyznaczone przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

W dziewięćdziesiątym szóstym roku nastąpiło przekształcenie uczelni w Politechnikę Koszalińską. Było to niewąt-
pliwie dużym sukcesem, który powstał na dobrych fundamentach rozwoju, tworzonych przez ponad dwadzieścia 
pięć lat. Politechnika w coraz większym stopniu stawała się miastotwórcza, w sensie ekonomicznym, kulturowym  
i społecznym, a także coraz ważniejsza dla rozwoju regionu. 

» Mieliśmy silne fundamenty rozwoju
Pomiędzy utworzeniem Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej (WSInż.) w 1968 r., a przekształceniem 
uczelni w Politechnikę Koszalińską w 1996 r.,  
na stanowisku rektora zasiadało pięciu naukow-
ców: doc. Jerzy Smoleński (1968-1978), prof. Jan 
Filipkowski (1978-1981), prof. Józef Borkowski 
(1981-1987), prof. Zdzisław Piątek (1987-1993)  
i prof. Wojciech Kacalak (1993-1999). Niemal  
w połowie kadencji prof. Wojciecha Kacalaka do-
szło do zmiany nazwy uczelni. 

W 1968 r. 384 kandydatów przystąpiło do egzaminów 
wstępnych na WSInż. W pierwszym roku akademickim 
1968/1969 naukę rozpoczęło 125 studentów na studiach 
dziennych i 60 na wieczorowych. Pierwsi absolwenci 
inżynierowie ukończyli studia w 1972 r. W tym samym 
roku na WSInż. zostały wprowadzone studia magister-
skie. 

W roku 1973/1974 studenci mieli do wyboru pięć kie-
runków kształcenia, a w 1974 r. powołanych zostało 
pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, 
Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstruk-
cji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania. W tym 
samym roku pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego, a w 1978 r. – tytuł 
naukowy profesora. 

W 1982 r. instytuty zostały połączone, tworząc odtąd 
wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mecha-
niczny. Od 1989 r. funkcjonuje kierunek studiów, a obec-
nie Wydział Elektroniki; wtedy wzbogacony o Telekomu-

nikację, a dzisiaj o Informatykę. W 1990 r. zaznaczył się 
pierwszy w historii uczelni niż demograficzny. W latach 
1989-1993 utworzonych zostało kilka nowych kierun-
ków, wszystkie – niekiedy w nieco odmienionej formie 
– funkcjonują do dzisiaj. W 1995 r. prof. Michał Białko 
otrzymał godności doktora honoris causa. 

Zmiana nazwy była uwarunkowana wysokimi wyma-
ganiami, jakie postawiła Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego oraz powołane przez nią do oceny senaty 
politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej i Śląskiej.  
W pierwszym etapie dyskusje toczyły się na Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), której 
ówczesny przewodniczący, a jednocześnie rektor Poli-
techniki Warszawskiej, prof. Marek Dietrych, był prze-
ciwko przekształceniu czterech uczelni w politechniki 
(szkół w: Opolu, Radomiu, Zielonej Górze i Koszalinie). 

– Zaproponowałem, żeby przed ostateczną opinią 
przeanalizować parametry i wszelkie argumenty  
– wspomina prof. Wojciech Kacalak. – Rozpoczęliśmy 
to wieczorem, zaraz po obradach. Postępy były powol-
ne. W godzinach późniejszych pozostałem już tylko sam 
na sam z prof. Markiem Dietrychem. Zaproponowałem, 
żeby jednak dyskutować do wyczerpania wszystkich ar-
gumentów. Nad ranem stwierdziliśmy, że argumenty są 
już wyczerpane i zostanie postawiony wniosek o popar-
cie tej inicjatywy. KRPUT i senaty politechnik pozytywnie 
oceniły poziom naszej uczelni. 
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Inauguracja roku akademickiego 1996/1997.

17 lipca 1996 r.: ostatnie obrady Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej

–  Zawsze wielkie wydarzenia zapisują się w pamięci zależnie od per-
spektywy, z której są obserwowane. W latach dziewięćdziesiątych by-
łem jednym z wielu asystentów na Wydziale Elektroniki Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej. Kierowałem też uczelnianym Centrum Komputerowym. 
Zajęty codziennymi obowiązkami w ogóle nie zauważyłem, że dzieje 
się coś istotnego. 

Wiedziałem, oczywiście, że uczelnia prowadzi starania o zmianę statusu  
z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Koszalińską. Nie wyda-
wało mi się to wtedy aż tak ważne, nawet w chwili, gdy Sejm przyjął 
ustawę i staliśmy się już Politechniką Koszalińską. Cóż, taka zmiana na-
zwy – myślałem – jest nobilitująca, ale niewiele zmieniająca. W końcu, 
już wcześniej byliśmy szkołą wyższą z potwierdzonymi uprawnieniami 
akademickimi. 

Ówczesne władze, w przeciwieństwie do szeregowych pra-
cowników, zapewne lepiej zdawały sobie sprawę z doniosło-
ści wydarzenia. Miały świadomość, że nie chodzi tylko o na-
zwę, ale przede wszystkim o przyszłość – możliwości rozwoju,  
partnerstwo z poważnymi ośrodkami naukowymi i pozycję uczelni  
i Koszalina na mapie Polski. Kolejne lata potwierdziły wagę tego kroku. 

Zmiany ustaw o nauce czy szkolnictwie wyższym potwierdzały, że status politechniki jest bramą 
do innego świata. Stawaliśmy się coraz silniejsi, rozrastaliśmy się, budowaliśmy zaplecze materialne, 
korzystaliśmy ze środków unijnych na projekty badawcze, rozwojowe i infrastrukturalne. Uzyski-
waliśmy kolejne uprawnienia akademickie, tworzyliśmy nowe kierunki studiów – pracowaliśmy na 
rzecz realizacji coraz większych wyzwań.

Dzisiaj, z perspektywy czasu, po prawie dwudziestu latach kierowania administracją, doceniam mą-
drość i determinację liderów tamtego czasu i kolejnych, którzy dobrze wykorzystali szansę. Zastanawiam 
się niekiedy, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby mieli taką ocenę sytuacji jak ja wtedy. Może przyszłoby nam  
pracować jako szkoła zawodowa albo w ogóle przestalibyśmy istnieć. 

Wyniosłem z tego naukę, że uczelnię, a właściwie każde przedsięwzięcie, trzeba widzieć w perspektywie bardzo  
dalekiej przyszłości i planować na pokolenia. Pokonywać przeciwności, traktować jako wyzwania. Per ardua 
ad astra.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki 
Koszalińskiej:

– Gdy Wyższa Szkoła Inżynierska stała się Politechniką Kosza-
lińską byłam studentką uczelni. Kierunek Ekonomia należał do 
najmłodszych z uruchomionych w latach dziewięćdziesiątych, 
kiedy Politechnika Koszalińska poszerzyła swoją ofertę kształce-
nia o kierunki ekonomiczne, artystyczne i humanistyczne. 

Inspiracja do ich utworzenia w każdym przypadku wywodziła 
się z Wydziału Mechanicznego. Zresztą tak jest do dzisiaj, czego 
przykładem jest powstanie w Szczecinku naszej Filii i kierunku 
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Kształcenie 
niemal w całości realizowane jest tam przez kadrę Wydziału 
Mechanicznego. 

Dokładnie pamiętam rok zmiany nazwy i batalię, jaką musiały 
stoczyć ówczesne władze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, na czele 
z prof. dr hab. inż. Wojciechem Kacalakiem, który doprowadził 
do tego, co wydawało się niemożliwe do realizacji. Pamiętam 
atmosferę tych zmian.

Wiedzieliśmy już, że rozpoczęliśmy naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale otrzymamy dyplomy Politechniki Ko-
szalińskiej. Był to dla nas wszystkich powód do radości i dumy. Podobnie myśleli koszalinianie i koszalinianki, dla 
większości z nich Politechnika była Politechniką od zawsze. Choć bardzo dbamy o dorobek, tradycję i historię Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, pamięć o niej powoli się zaciera. Dlatego chcemy w najbliższych latach utworzyć coś na kształt 
izby pamięci dokumentującej historię uczelni, aby zwłaszcza nowe roczniki studentów edukować również pod tym 
kątem. 

Z perspektywy lat coraz wyraźniej widać, jak duże znaczenie miało przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Politechnikę Koszalińską. Korzyści jest wiele, przedstawię najważniejsze. 

Politechnika to nie tylko nazwa. Oznacza uczelnię o profilu technicznym, z pełnymi uprawnieniami akademickimi. 
Nowoczesną, nastawioną na kształcenie kadr zawodowych i naukowych w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, ade-
kwatną bazę laboratoryjną i dobrą kooperację z przemysłem, również w obszarze międzynarodowym. Weszliśmy  
w przestrzeń akademicką najlepszych ośrodków w Polsce, prowadzących badania na wysokim poziomie naukowym 
i dużej aplikacyjności wyników badań.

Poza tym nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, reprezentując średniej wielkości uczelnię regio-
nalną, instytucję opiniotwórczą, szanowaną i dostrzeganą w kraju, która wychodzi z inicjatywami ogólnopolskimi, 
angażując w nie inne uczelnie techniczne oraz realizuje projekty we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi  
w kraju. 
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Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999:
 
– Gdy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję, w planach rozwoju uczelni zakła-
dałem zwiększenie liczby studentów do około trzech tysięcy w ciągu czterech lat. 
Było to śmiałe założenie, biorąc pod uwagę, że kiedy obejmowałem stanowisko 
kształciliśmy nieco ponad tysiąc osób. Tymczasem, dzięki różnym przedsięwzię-
ciom, do roku dziewięćdziesiątego szóstego, zwiększyliśmy liczbę studentów 
ponad trzykrotnie. Równocześnie podwoiliśmy liczbę profesorów i zwiększyliśmy 
ilość uprawnień do nadawania stopnia doktora, a także zapewniliśmy kadrze na-
ukowej rozwój. 

Zyskaliśmy silny fundament rozwoju i mogliśmy dokładniej planować przyszłość. 
Wytworzyliśmy atmosferę zgodnego spojrzenia na cele, które postawiliśmy przed 
uczelnią. Dodatkowo dbaliśmy, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować. (...) 

Lata dziewięćdziesiąte były trudnym czasem po transformacji ustrojowej i gospodarczej, ale radziliśmy sobie dobrze. 
Stosowaliśmy zasadę apolityczności, lecz z dbałością o wartości ważne dla ludzi. (...) Klimat wokół uczelni zawsze 
powinien być pozytywny i stabilny. (...) Czasy były trudne także dlatego, że zaczął obowiązywać nowy algorytm fi-
nansowania uczelni. Wcześniej pieniądze dzielone były w dużej mierze według uznania. Nowy algorytm uruchomił 
podział w przeliczeniu na liczbę studentów i przypisaną potrzebami dydaktycznymi liczbę pracowników. Początkowo 
mieliśmy niewielu studentów, w pierwszych podsumowaniach wypadliśmy niekorzystnie, więc musieliśmy wprowa-
dzić cięcia i oszczędności. W miarę wzrostu liczby studentów i profesorów radziliśmy sobie coraz lepiej. 

Tyle, że wtedy algorytm został uzupełniony niekorzystnym dla nas ograniczeniem górnej wartości wskaźnika, na 
podstawie którego można było uzyskać wzrost dotacji w proporcji do naszej dynamiki rozwoju, co z kolei zmuszało 
nas do realizacji zadań dydaktycznych w warunkach ograniczonego wzrostu zatrudnienia. Nie dawaliśmy jednak za 
wygraną, występowaliśmy do ministerstwa z odwołaniami, a nawet opracowałem referat związany z założeniami, 
które powinny towarzyszyć powstaniu poprawnych algorytmów do podziału dotacji. Stał się on podstawą rozważań 
i cytowań. Nie wpłynął jednak na zmianę niesprawiedliwego ograniczenia procentowego wzrostu dotacji rocznych. 
Odpowiedzią resortu na nasze uzasadnione argumenty było zwiększenie dotacji na kolejne lata, co powiększało pod-
stawę do kolejnych obliczeń. W rezultacie poziom udziału naszej dotacji w odniesieniu do całego szkolnictwa wyższe-
go powiększył się kilkukrotnie. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych mieliśmy już liczbę studentów na poziomie większości polskich politechnik. Gdyby 
powstał ranking, znaleźlibyśmy się między piątym a ósmym miejscem na około trzydzieści uczelni w kraju. Rozwi-
jaliśmy się tak dynamicznie, że gdy w dziewięćdziesiątym piątym roku, razem z trzema innymi Wyższymi Szkołami 
Inżynierskimi, rozpoczęliśmy proces przekształcania się w politechnikę, tylko uczelnia koszalińska spełniała wszystkie 
kryteria merytoryczne wyznaczone przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

W dziewięćdziesiątym szóstym roku nastąpiło przekształcenie uczelni w Politechnikę Koszalińską. Było to niewąt-
pliwie dużym sukcesem, który powstał na dobrych fundamentach rozwoju, tworzonych przez ponad dwadzieścia 
pięć lat. Politechnika w coraz większym stopniu stawała się miastotwórcza, w sensie ekonomicznym, kulturowym  
i społecznym, a także coraz ważniejsza dla rozwoju regionu. 

» Mieliśmy silne fundamenty rozwoju
Pomiędzy utworzeniem Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej (WSInż.) w 1968 r., a przekształceniem 
uczelni w Politechnikę Koszalińską w 1996 r.,  
na stanowisku rektora zasiadało pięciu naukow-
ców: doc. Jerzy Smoleński (1968-1978), prof. Jan 
Filipkowski (1978-1981), prof. Józef Borkowski 
(1981-1987), prof. Zdzisław Piątek (1987-1993)  
i prof. Wojciech Kacalak (1993-1999). Niemal  
w połowie kadencji prof. Wojciecha Kacalaka do-
szło do zmiany nazwy uczelni. 

W 1968 r. 384 kandydatów przystąpiło do egzaminów 
wstępnych na WSInż. W pierwszym roku akademickim 
1968/1969 naukę rozpoczęło 125 studentów na studiach 
dziennych i 60 na wieczorowych. Pierwsi absolwenci 
inżynierowie ukończyli studia w 1972 r. W tym samym 
roku na WSInż. zostały wprowadzone studia magister-
skie. 

W roku 1973/1974 studenci mieli do wyboru pięć kie-
runków kształcenia, a w 1974 r. powołanych zostało 
pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, 
Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstruk-
cji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania. W tym 
samym roku pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego, a w 1978 r. – tytuł 
naukowy profesora. 

W 1982 r. instytuty zostały połączone, tworząc odtąd 
wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mecha-
niczny. Od 1989 r. funkcjonuje kierunek studiów, a obec-
nie Wydział Elektroniki; wtedy wzbogacony o Telekomu-

nikację, a dzisiaj o Informatykę. W 1990 r. zaznaczył się 
pierwszy w historii uczelni niż demograficzny. W latach 
1989-1993 utworzonych zostało kilka nowych kierun-
ków, wszystkie – niekiedy w nieco odmienionej formie 
– funkcjonują do dzisiaj. W 1995 r. prof. Michał Białko 
otrzymał godności doktora honoris causa. 

Zmiana nazwy była uwarunkowana wysokimi wyma-
ganiami, jakie postawiła Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego oraz powołane przez nią do oceny senaty 
politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej i Śląskiej.  
W pierwszym etapie dyskusje toczyły się na Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), której 
ówczesny przewodniczący, a jednocześnie rektor Poli-
techniki Warszawskiej, prof. Marek Dietrych, był prze-
ciwko przekształceniu czterech uczelni w politechniki 
(szkół w: Opolu, Radomiu, Zielonej Górze i Koszalinie). 

– Zaproponowałem, żeby przed ostateczną opinią 
przeanalizować parametry i wszelkie argumenty  
– wspomina prof. Wojciech Kacalak. – Rozpoczęliśmy 
to wieczorem, zaraz po obradach. Postępy były powol-
ne. W godzinach późniejszych pozostałem już tylko sam 
na sam z prof. Markiem Dietrychem. Zaproponowałem, 
żeby jednak dyskutować do wyczerpania wszystkich ar-
gumentów. Nad ranem stwierdziliśmy, że argumenty są 
już wyczerpane i zostanie postawiony wniosek o popar-
cie tej inicjatywy. KRPUT i senaty politechnik pozytywnie 
oceniły poziom naszej uczelni. 
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» Dyskusja do wyczerpania wszystkich argumentów

Inauguracja roku akademickiego 1996/1997.

17 lipca 1996 r.: ostatnie obrady Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej

–  Zawsze wielkie wydarzenia zapisują się w pamięci zależnie od per-
spektywy, z której są obserwowane. W latach dziewięćdziesiątych by-
łem jednym z wielu asystentów na Wydziale Elektroniki Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej. Kierowałem też uczelnianym Centrum Komputerowym. 
Zajęty codziennymi obowiązkami w ogóle nie zauważyłem, że dzieje 
się coś istotnego. 

Wiedziałem, oczywiście, że uczelnia prowadzi starania o zmianę statusu  
z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Koszalińską. Nie wyda-
wało mi się to wtedy aż tak ważne, nawet w chwili, gdy Sejm przyjął 
ustawę i staliśmy się już Politechniką Koszalińską. Cóż, taka zmiana na-
zwy – myślałem – jest nobilitująca, ale niewiele zmieniająca. W końcu, 
już wcześniej byliśmy szkołą wyższą z potwierdzonymi uprawnieniami 
akademickimi. 

Ówczesne władze, w przeciwieństwie do szeregowych pra-
cowników, zapewne lepiej zdawały sobie sprawę z doniosło-
ści wydarzenia. Miały świadomość, że nie chodzi tylko o na-
zwę, ale przede wszystkim o przyszłość – możliwości rozwoju,  
partnerstwo z poważnymi ośrodkami naukowymi i pozycję uczelni  
i Koszalina na mapie Polski. Kolejne lata potwierdziły wagę tego kroku. 

Zmiany ustaw o nauce czy szkolnictwie wyższym potwierdzały, że status politechniki jest bramą 
do innego świata. Stawaliśmy się coraz silniejsi, rozrastaliśmy się, budowaliśmy zaplecze materialne, 
korzystaliśmy ze środków unijnych na projekty badawcze, rozwojowe i infrastrukturalne. Uzyski-
waliśmy kolejne uprawnienia akademickie, tworzyliśmy nowe kierunki studiów – pracowaliśmy na 
rzecz realizacji coraz większych wyzwań.

Dzisiaj, z perspektywy czasu, po prawie dwudziestu latach kierowania administracją, doceniam mą-
drość i determinację liderów tamtego czasu i kolejnych, którzy dobrze wykorzystali szansę. Zastanawiam 
się niekiedy, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby mieli taką ocenę sytuacji jak ja wtedy. Może przyszłoby nam  
pracować jako szkoła zawodowa albo w ogóle przestalibyśmy istnieć. 

Wyniosłem z tego naukę, że uczelnię, a właściwie każde przedsięwzięcie, trzeba widzieć w perspektywie bardzo  
dalekiej przyszłości i planować na pokolenia. Pokonywać przeciwności, traktować jako wyzwania. Per ardua 
ad astra.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki 
Koszalińskiej:

– Gdy Wyższa Szkoła Inżynierska stała się Politechniką Kosza-
lińską byłam studentką uczelni. Kierunek Ekonomia należał do 
najmłodszych z uruchomionych w latach dziewięćdziesiątych, 
kiedy Politechnika Koszalińska poszerzyła swoją ofertę kształce-
nia o kierunki ekonomiczne, artystyczne i humanistyczne. 

Inspiracja do ich utworzenia w każdym przypadku wywodziła 
się z Wydziału Mechanicznego. Zresztą tak jest do dzisiaj, czego 
przykładem jest powstanie w Szczecinku naszej Filii i kierunku 
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Kształcenie 
niemal w całości realizowane jest tam przez kadrę Wydziału 
Mechanicznego. 

Dokładnie pamiętam rok zmiany nazwy i batalię, jaką musiały 
stoczyć ówczesne władze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, na czele 
z prof. dr hab. inż. Wojciechem Kacalakiem, który doprowadził 
do tego, co wydawało się niemożliwe do realizacji. Pamiętam 
atmosferę tych zmian.

Wiedzieliśmy już, że rozpoczęliśmy naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale otrzymamy dyplomy Politechniki Ko-
szalińskiej. Był to dla nas wszystkich powód do radości i dumy. Podobnie myśleli koszalinianie i koszalinianki, dla 
większości z nich Politechnika była Politechniką od zawsze. Choć bardzo dbamy o dorobek, tradycję i historię Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, pamięć o niej powoli się zaciera. Dlatego chcemy w najbliższych latach utworzyć coś na kształt 
izby pamięci dokumentującej historię uczelni, aby zwłaszcza nowe roczniki studentów edukować również pod tym 
kątem. 

Z perspektywy lat coraz wyraźniej widać, jak duże znaczenie miało przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Politechnikę Koszalińską. Korzyści jest wiele, przedstawię najważniejsze. 

Politechnika to nie tylko nazwa. Oznacza uczelnię o profilu technicznym, z pełnymi uprawnieniami akademickimi. 
Nowoczesną, nastawioną na kształcenie kadr zawodowych i naukowych w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, ade-
kwatną bazę laboratoryjną i dobrą kooperację z przemysłem, również w obszarze międzynarodowym. Weszliśmy  
w przestrzeń akademicką najlepszych ośrodków w Polsce, prowadzących badania na wysokim poziomie naukowym 
i dużej aplikacyjności wyników badań.

Poza tym nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, reprezentując średniej wielkości uczelnię regio-
nalną, instytucję opiniotwórczą, szanowaną i dostrzeganą w kraju, która wychodzi z inicjatywami ogólnopolskimi, 
angażując w nie inne uczelnie techniczne oraz realizuje projekty we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi  
w kraju. 
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» Weszliśmy w przestrzeń akademicką 
najlepszych ośrodków w Polsce
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» Kolejne lata potwierdziły znaczenie zmiany nazwy



KALENDARIUM WYDARZEŃ 1996 ROKU
• wybory władz uczelni na kadencję 1996-1999 r. 
• ponowny wybór prof. Wojciecha Kacalaka na rektora
• przekształcenie – decyzją Sejmu RP z dnia 4 lipca 1996 r.  
– Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Koszalińską
• utworzenie kierunków: Technika Rolnicza i Leśna, Informatyka
  i Wzornictwo Przemysłowe
• przekształcenie Instytutu Elektroniki w Wydział Elektroniki
• powstanie miejskiej sieci komputerowej KOSMAN
• oddanie do użytku pierwszego obiektu dydaktycznego przy ulicy Kwiatkowskiego
• zmiana insygni rektorskich: napisu na berle i łańcuchu, dodanie korony w godle   
   państwowym
• powstanie Studenckiego Klubu Wspinaczkowego
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Otwarcie Instytutu Zarządzania i Marketingu przy ul. Kwiatkowskiego.

Inauguracja roku akademickiego 1996/1997. 

Pierwsza obrona prac magisterskich w Instytucie Marketingu. 

Sztandar Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Posiedzenie pierwszego Senatu Politechniki Koszalińskiej. 

Spotkanie z pracownikami. Konferencja PAN. 

Nowo wybudowany Hotel Asystenta przy ul Kwiatkowskiego.

Ocena prac konkursowych na nowe logo Politechniki Koszalińskiej. Regaty żeglarskie w Kołobrzegu. 

Uruchomienie sieci KOSMAN. 
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Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999:
 
– Gdy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję, w planach rozwoju uczelni zakła-
dałem zwiększenie liczby studentów do około trzech tysięcy w ciągu czterech lat. 
Było to śmiałe założenie, biorąc pod uwagę, że kiedy obejmowałem stanowisko 
kształciliśmy nieco ponad tysiąc osób. Tymczasem, dzięki różnym przedsięwzię-
ciom, do roku dziewięćdziesiątego szóstego, zwiększyliśmy liczbę studentów 
ponad trzykrotnie. Równocześnie podwoiliśmy liczbę profesorów i zwiększyliśmy 
ilość uprawnień do nadawania stopnia doktora, a także zapewniliśmy kadrze na-
ukowej rozwój. 

Zyskaliśmy silny fundament rozwoju i mogliśmy dokładniej planować przyszłość. 
Wytworzyliśmy atmosferę zgodnego spojrzenia na cele, które postawiliśmy przed 
uczelnią. Dodatkowo dbaliśmy, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować. (...) 

Lata dziewięćdziesiąte były trudnym czasem po transformacji ustrojowej i gospodarczej, ale radziliśmy sobie dobrze. 
Stosowaliśmy zasadę apolityczności, lecz z dbałością o wartości ważne dla ludzi. (...) Klimat wokół uczelni zawsze 
powinien być pozytywny i stabilny. (...) Czasy były trudne także dlatego, że zaczął obowiązywać nowy algorytm fi-
nansowania uczelni. Wcześniej pieniądze dzielone były w dużej mierze według uznania. Nowy algorytm uruchomił 
podział w przeliczeniu na liczbę studentów i przypisaną potrzebami dydaktycznymi liczbę pracowników. Początkowo 
mieliśmy niewielu studentów, w pierwszych podsumowaniach wypadliśmy niekorzystnie, więc musieliśmy wprowa-
dzić cięcia i oszczędności. W miarę wzrostu liczby studentów i profesorów radziliśmy sobie coraz lepiej. 

Tyle, że wtedy algorytm został uzupełniony niekorzystnym dla nas ograniczeniem górnej wartości wskaźnika, na 
podstawie którego można było uzyskać wzrost dotacji w proporcji do naszej dynamiki rozwoju, co z kolei zmuszało 
nas do realizacji zadań dydaktycznych w warunkach ograniczonego wzrostu zatrudnienia. Nie dawaliśmy jednak za 
wygraną, występowaliśmy do ministerstwa z odwołaniami, a nawet opracowałem referat związany z założeniami, 
które powinny towarzyszyć powstaniu poprawnych algorytmów do podziału dotacji. Stał się on podstawą rozważań 
i cytowań. Nie wpłynął jednak na zmianę niesprawiedliwego ograniczenia procentowego wzrostu dotacji rocznych. 
Odpowiedzią resortu na nasze uzasadnione argumenty było zwiększenie dotacji na kolejne lata, co powiększało pod-
stawę do kolejnych obliczeń. W rezultacie poziom udziału naszej dotacji w odniesieniu do całego szkolnictwa wyższe-
go powiększył się kilkukrotnie. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych mieliśmy już liczbę studentów na poziomie większości polskich politechnik. Gdyby 
powstał ranking, znaleźlibyśmy się między piątym a ósmym miejscem na około trzydzieści uczelni w kraju. Rozwi-
jaliśmy się tak dynamicznie, że gdy w dziewięćdziesiątym piątym roku, razem z trzema innymi Wyższymi Szkołami 
Inżynierskimi, rozpoczęliśmy proces przekształcania się w politechnikę, tylko uczelnia koszalińska spełniała wszystkie 
kryteria merytoryczne wyznaczone przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

W dziewięćdziesiątym szóstym roku nastąpiło przekształcenie uczelni w Politechnikę Koszalińską. Było to niewąt-
pliwie dużym sukcesem, który powstał na dobrych fundamentach rozwoju, tworzonych przez ponad dwadzieścia 
pięć lat. Politechnika w coraz większym stopniu stawała się miastotwórcza, w sensie ekonomicznym, kulturowym  
i społecznym, a także coraz ważniejsza dla rozwoju regionu. 

» Mieliśmy silne fundamenty rozwoju
Pomiędzy utworzeniem Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej (WSInż.) w 1968 r., a przekształceniem 
uczelni w Politechnikę Koszalińską w 1996 r.,  
na stanowisku rektora zasiadało pięciu naukow-
ców: doc. Jerzy Smoleński (1968-1978), prof. Jan 
Filipkowski (1978-1981), prof. Józef Borkowski 
(1981-1987), prof. Zdzisław Piątek (1987-1993)  
i prof. Wojciech Kacalak (1993-1999). Niemal  
w połowie kadencji prof. Wojciecha Kacalaka do-
szło do zmiany nazwy uczelni. 

W 1968 r. 384 kandydatów przystąpiło do egzaminów 
wstępnych na WSInż. W pierwszym roku akademickim 
1968/1969 naukę rozpoczęło 125 studentów na studiach 
dziennych i 60 na wieczorowych. Pierwsi absolwenci 
inżynierowie ukończyli studia w 1972 r. W tym samym 
roku na WSInż. zostały wprowadzone studia magister-
skie. 

W roku 1973/1974 studenci mieli do wyboru pięć kie-
runków kształcenia, a w 1974 r. powołanych zostało 
pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, 
Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstruk-
cji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania. W tym 
samym roku pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego, a w 1978 r. – tytuł 
naukowy profesora. 

W 1982 r. instytuty zostały połączone, tworząc odtąd 
wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mecha-
niczny. Od 1989 r. funkcjonuje kierunek studiów, a obec-
nie Wydział Elektroniki; wtedy wzbogacony o Telekomu-

nikację, a dzisiaj o Informatykę. W 1990 r. zaznaczył się 
pierwszy w historii uczelni niż demograficzny. W latach 
1989-1993 utworzonych zostało kilka nowych kierun-
ków, wszystkie – niekiedy w nieco odmienionej formie 
– funkcjonują do dzisiaj. W 1995 r. prof. Michał Białko 
otrzymał godności doktora honoris causa. 

Zmiana nazwy była uwarunkowana wysokimi wyma-
ganiami, jakie postawiła Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego oraz powołane przez nią do oceny senaty 
politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej i Śląskiej.  
W pierwszym etapie dyskusje toczyły się na Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), której 
ówczesny przewodniczący, a jednocześnie rektor Poli-
techniki Warszawskiej, prof. Marek Dietrych, był prze-
ciwko przekształceniu czterech uczelni w politechniki 
(szkół w: Opolu, Radomiu, Zielonej Górze i Koszalinie). 

– Zaproponowałem, żeby przed ostateczną opinią 
przeanalizować parametry i wszelkie argumenty  
– wspomina prof. Wojciech Kacalak. – Rozpoczęliśmy 
to wieczorem, zaraz po obradach. Postępy były powol-
ne. W godzinach późniejszych pozostałem już tylko sam 
na sam z prof. Markiem Dietrychem. Zaproponowałem, 
żeby jednak dyskutować do wyczerpania wszystkich ar-
gumentów. Nad ranem stwierdziliśmy, że argumenty są 
już wyczerpane i zostanie postawiony wniosek o popar-
cie tej inicjatywy. KRPUT i senaty politechnik pozytywnie 
oceniły poziom naszej uczelni. 
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» Dyskusja do wyczerpania wszystkich argumentów

Inauguracja roku akademickiego 1996/1997.

17 lipca 1996 r.: ostatnie obrady Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej

–  Zawsze wielkie wydarzenia zapisują się w pamięci zależnie od per-
spektywy, z której są obserwowane. W latach dziewięćdziesiątych by-
łem jednym z wielu asystentów na Wydziale Elektroniki Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej. Kierowałem też uczelnianym Centrum Komputerowym. 
Zajęty codziennymi obowiązkami w ogóle nie zauważyłem, że dzieje 
się coś istotnego. 

Wiedziałem, oczywiście, że uczelnia prowadzi starania o zmianę statusu  
z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Koszalińską. Nie wyda-
wało mi się to wtedy aż tak ważne, nawet w chwili, gdy Sejm przyjął 
ustawę i staliśmy się już Politechniką Koszalińską. Cóż, taka zmiana na-
zwy – myślałem – jest nobilitująca, ale niewiele zmieniająca. W końcu, 
już wcześniej byliśmy szkołą wyższą z potwierdzonymi uprawnieniami 
akademickimi. 

Ówczesne władze, w przeciwieństwie do szeregowych pra-
cowników, zapewne lepiej zdawały sobie sprawę z doniosło-
ści wydarzenia. Miały świadomość, że nie chodzi tylko o na-
zwę, ale przede wszystkim o przyszłość – możliwości rozwoju,  
partnerstwo z poważnymi ośrodkami naukowymi i pozycję uczelni  
i Koszalina na mapie Polski. Kolejne lata potwierdziły wagę tego kroku. 

Zmiany ustaw o nauce czy szkolnictwie wyższym potwierdzały, że status politechniki jest bramą 
do innego świata. Stawaliśmy się coraz silniejsi, rozrastaliśmy się, budowaliśmy zaplecze materialne, 
korzystaliśmy ze środków unijnych na projekty badawcze, rozwojowe i infrastrukturalne. Uzyski-
waliśmy kolejne uprawnienia akademickie, tworzyliśmy nowe kierunki studiów – pracowaliśmy na 
rzecz realizacji coraz większych wyzwań.

Dzisiaj, z perspektywy czasu, po prawie dwudziestu latach kierowania administracją, doceniam mą-
drość i determinację liderów tamtego czasu i kolejnych, którzy dobrze wykorzystali szansę. Zastanawiam 
się niekiedy, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby mieli taką ocenę sytuacji jak ja wtedy. Może przyszłoby nam  
pracować jako szkoła zawodowa albo w ogóle przestalibyśmy istnieć. 

Wyniosłem z tego naukę, że uczelnię, a właściwie każde przedsięwzięcie, trzeba widzieć w perspektywie bardzo  
dalekiej przyszłości i planować na pokolenia. Pokonywać przeciwności, traktować jako wyzwania. Per ardua 
ad astra.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki 
Koszalińskiej:

– Gdy Wyższa Szkoła Inżynierska stała się Politechniką Kosza-
lińską byłam studentką uczelni. Kierunek Ekonomia należał do 
najmłodszych z uruchomionych w latach dziewięćdziesiątych, 
kiedy Politechnika Koszalińska poszerzyła swoją ofertę kształce-
nia o kierunki ekonomiczne, artystyczne i humanistyczne. 

Inspiracja do ich utworzenia w każdym przypadku wywodziła 
się z Wydziału Mechanicznego. Zresztą tak jest do dzisiaj, czego 
przykładem jest powstanie w Szczecinku naszej Filii i kierunku 
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Kształcenie 
niemal w całości realizowane jest tam przez kadrę Wydziału 
Mechanicznego. 

Dokładnie pamiętam rok zmiany nazwy i batalię, jaką musiały 
stoczyć ówczesne władze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, na czele 
z prof. dr hab. inż. Wojciechem Kacalakiem, który doprowadził 
do tego, co wydawało się niemożliwe do realizacji. Pamiętam 
atmosferę tych zmian.

Wiedzieliśmy już, że rozpoczęliśmy naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale otrzymamy dyplomy Politechniki Ko-
szalińskiej. Był to dla nas wszystkich powód do radości i dumy. Podobnie myśleli koszalinianie i koszalinianki, dla 
większości z nich Politechnika była Politechniką od zawsze. Choć bardzo dbamy o dorobek, tradycję i historię Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, pamięć o niej powoli się zaciera. Dlatego chcemy w najbliższych latach utworzyć coś na kształt 
izby pamięci dokumentującej historię uczelni, aby zwłaszcza nowe roczniki studentów edukować również pod tym 
kątem. 

Z perspektywy lat coraz wyraźniej widać, jak duże znaczenie miało przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Politechnikę Koszalińską. Korzyści jest wiele, przedstawię najważniejsze. 

Politechnika to nie tylko nazwa. Oznacza uczelnię o profilu technicznym, z pełnymi uprawnieniami akademickimi. 
Nowoczesną, nastawioną na kształcenie kadr zawodowych i naukowych w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, ade-
kwatną bazę laboratoryjną i dobrą kooperację z przemysłem, również w obszarze międzynarodowym. Weszliśmy  
w przestrzeń akademicką najlepszych ośrodków w Polsce, prowadzących badania na wysokim poziomie naukowym 
i dużej aplikacyjności wyników badań.

Poza tym nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, reprezentując średniej wielkości uczelnię regio-
nalną, instytucję opiniotwórczą, szanowaną i dostrzeganą w kraju, która wychodzi z inicjatywami ogólnopolskimi, 
angażując w nie inne uczelnie techniczne oraz realizuje projekty we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi  
w kraju. 

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie XC – 8 czerwca 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej    
Zdjęcia: Adam Paczkowski, Marcin Torbiński, archiwum PK    Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl    www.tu.koszalin.pl

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  40 / 90 / 2021 BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  40 / 90 / 2021

» Weszliśmy w przestrzeń akademicką 
najlepszych ośrodków w Polsce

0706

» Kolejne lata potwierdziły znaczenie zmiany nazwy

0302

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  40 / 90 / 2021 BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  40 / 90 / 2021

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999:
 
– Gdy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję, w planach rozwoju uczelni zakła-
dałem zwiększenie liczby studentów do około trzech tysięcy w ciągu czterech lat. 
Było to śmiałe założenie, biorąc pod uwagę, że kiedy obejmowałem stanowisko 
kształciliśmy nieco ponad tysiąc osób. Tymczasem, dzięki różnym przedsięwzię-
ciom, do roku dziewięćdziesiątego szóstego, zwiększyliśmy liczbę studentów 
ponad trzykrotnie. Równocześnie podwoiliśmy liczbę profesorów i zwiększyliśmy 
ilość uprawnień do nadawania stopnia doktora, a także zapewniliśmy kadrze na-
ukowej rozwój. 

Zyskaliśmy silny fundament rozwoju i mogliśmy dokładniej planować przyszłość. 
Wytworzyliśmy atmosferę zgodnego spojrzenia na cele, które postawiliśmy przed 
uczelnią. Dodatkowo dbaliśmy, żeby ludzie chcieli ze sobą współpracować. (...) 

Lata dziewięćdziesiąte były trudnym czasem po transformacji ustrojowej i gospodarczej, ale radziliśmy sobie dobrze. 
Stosowaliśmy zasadę apolityczności, lecz z dbałością o wartości ważne dla ludzi. (...) Klimat wokół uczelni zawsze 
powinien być pozytywny i stabilny. (...) Czasy były trudne także dlatego, że zaczął obowiązywać nowy algorytm fi-
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wygraną, występowaliśmy do ministerstwa z odwołaniami, a nawet opracowałem referat związany z założeniami, 
które powinny towarzyszyć powstaniu poprawnych algorytmów do podziału dotacji. Stał się on podstawą rozważań 
i cytowań. Nie wpłynął jednak na zmianę niesprawiedliwego ograniczenia procentowego wzrostu dotacji rocznych. 
Odpowiedzią resortu na nasze uzasadnione argumenty było zwiększenie dotacji na kolejne lata, co powiększało pod-
stawę do kolejnych obliczeń. W rezultacie poziom udziału naszej dotacji w odniesieniu do całego szkolnictwa wyższe-
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pracować jako szkoła zawodowa albo w ogóle przestalibyśmy istnieć. 

Wyniosłem z tego naukę, że uczelnię, a właściwie każde przedsięwzięcie, trzeba widzieć w perspektywie bardzo  
dalekiej przyszłości i planować na pokolenia. Pokonywać przeciwności, traktować jako wyzwania. Per ardua 
ad astra.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki 
Koszalińskiej:

– Gdy Wyższa Szkoła Inżynierska stała się Politechniką Kosza-
lińską byłam studentką uczelni. Kierunek Ekonomia należał do 
najmłodszych z uruchomionych w latach dziewięćdziesiątych, 
kiedy Politechnika Koszalińska poszerzyła swoją ofertę kształce-
nia o kierunki ekonomiczne, artystyczne i humanistyczne. 

Inspiracja do ich utworzenia w każdym przypadku wywodziła 
się z Wydziału Mechanicznego. Zresztą tak jest do dzisiaj, czego 
przykładem jest powstanie w Szczecinku naszej Filii i kierunku 
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. Kształcenie 
niemal w całości realizowane jest tam przez kadrę Wydziału 
Mechanicznego. 

Dokładnie pamiętam rok zmiany nazwy i batalię, jaką musiały 
stoczyć ówczesne władze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, na czele 
z prof. dr hab. inż. Wojciechem Kacalakiem, który doprowadził 
do tego, co wydawało się niemożliwe do realizacji. Pamiętam 
atmosferę tych zmian.

Wiedzieliśmy już, że rozpoczęliśmy naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale otrzymamy dyplomy Politechniki Ko-
szalińskiej. Był to dla nas wszystkich powód do radości i dumy. Podobnie myśleli koszalinianie i koszalinianki, dla 
większości z nich Politechnika była Politechniką od zawsze. Choć bardzo dbamy o dorobek, tradycję i historię Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, pamięć o niej powoli się zaciera. Dlatego chcemy w najbliższych latach utworzyć coś na kształt 
izby pamięci dokumentującej historię uczelni, aby zwłaszcza nowe roczniki studentów edukować również pod tym 
kątem. 

Z perspektywy lat coraz wyraźniej widać, jak duże znaczenie miało przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Politechnikę Koszalińską. Korzyści jest wiele, przedstawię najważniejsze. 

Politechnika to nie tylko nazwa. Oznacza uczelnię o profilu technicznym, z pełnymi uprawnieniami akademickimi. 
Nowoczesną, nastawioną na kształcenie kadr zawodowych i naukowych w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, ade-
kwatną bazę laboratoryjną i dobrą kooperację z przemysłem, również w obszarze międzynarodowym. Weszliśmy  
w przestrzeń akademicką najlepszych ośrodków w Polsce, prowadzących badania na wysokim poziomie naukowym 
i dużej aplikacyjności wyników badań.

Poza tym nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, reprezentując średniej wielkości uczelnię regio-
nalną, instytucję opiniotwórczą, szanowaną i dostrzeganą w kraju, która wychodzi z inicjatywami ogólnopolskimi, 
angażując w nie inne uczelnie techniczne oraz realizuje projekty we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi  
w kraju. 
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» Weszliśmy w przestrzeń akademicką 
najlepszych ośrodków w Polsce
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» Kolejne lata potwierdziły znaczenie zmiany nazwy
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8 czerwca br. Politechnika Koszalińska obchodziła 
swoje święto (uczelnia powstała 8 czerwca 1968 
r.), które odbyło się w formie uroczystego posie-
dzenia Senatu. Tym razem okazje do świętowania 
były dwie – 53. rocznica powstania uczelni i 25-le-
cie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Politechnikę Koszalińską. Zasłużeni pracownicy 
otrzymali medale państwowe, a osoby, które uzy-
skały w ostatnim czasie stopnie i tytuły naukowe 
– odebrały listy z gratulacjami.

Z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne, 
uroczystość miała charakter wewnętrzny. Zostali na nią 
zaproszeni wyłącznie pracownicy, natomiast wszyscy 
mogli obejrzeć transmisję ze święta na profilu FB Poli-
techniki Koszalińskiej.

Przemawiająca na wstępie dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej złożyła podzię-
kowania pracownikom uczelni: – Dotychczasowy prze-
bieg pandemii był dla nas trudnym sprawdzianem, z któ-
rego, jak oceniam, wyszliśmy z tarczą. Przestrzegaliśmy 
zasad, nie stwarzaliśmy zagrożenia, w niełatwych warun-
kach pracowaliśmy efektywnie, kształcąc, prowadząc ba-
dania i realizując inne projekty. Dbaliśmy o ciągłość pracy 
uczelni we wszystkich warstwach jej aktywności.

Rektor dziękowała także studentom za postawę god-
ną ludzi odpowiedzialnych, dojrzałych i świadomych:  
– Wiem, że pandemia dla wielu z państwa stała się 
sporym wyzwaniem, ale też czasem wykorzystanym na 
rozwój, poszerzanie zainteresowań i tworzenie nowych 
relacji – zaznaczyła prof. Danuta Zawadzka. 

Odnosząc się do jubileuszy rektor podziękowała byłym 
rektorom. Szczególne słowa uznania skierowała do obec-
nych podczas uroczystości: prof. dr. hab. inż. Wojciecha 

Kacalaka, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna i prof. dr. 
hab. inż. Tadeusza Bohdala. Prof. Danuta Zawadzka wspo-
mniała pionierskie lata jedynej technicznej uczelni na 
Pomorzu Środkowym, która na początku kształciła w kie-
runkach ściśle związanych z potrzebami przedsiębiorstw 
w mieście i regionie – Mechanice i Budownictwie. 

– Przez ponad pół wieku, dzięki niezwykłym ludziom, 
naszym nauczycielom, powstały nowe kierunki, obiek-
ty, perspektywy rozwoju, a co najważniejsze – udaje się 
wykorzystać potencjał uczelni w odniesieniu do społecz-
ności, gospodarki i środowiska – mówiła rektor, dodając, 
że w ofercie edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej znaj-
duje się dzisiaj 27 kierunków kształcenia, w tym wiele 
zawodowych, prowadzonych przez sześć wydziałów i Filię  
w Szczecinku oraz możliwość kontynuowania nauki  
w Szkole Doktorskiej. 

Prof. Danuta Zawadzka powitała obecnego na uroczy-
stości wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa 
Boguckiego oraz dr. hab. inż. Artura Bejgera, profesora 
Akademii Morskiej w Szczecinie i prorektora ds. nauki tej 
uczelni. Wśród gości obecni byli także: kanclerz Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, a zarazem absolwent Politechniki 
Koszalińskiej, Andrzej Jakubowski i przewodniczący Rady 
Uczelni, Piotr Bartkiewicz.

» 8 czerwca 2021 – Święto Uczelni: podziękowania i gratulacje
Osoby uhonorowane Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnieni Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. 

Pracownicy odznaczeni Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Naukowcy, którzy w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 otrzymali tytuły 
naukowe profesora.

Dyplomy habilitacyjne za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na PK. Promocji doktorskiej towarzyszyło złożenie ślubowania doktora. 

Listy gratulacyjne odebrali naukowcy, którzy  stopień doktora habilitowanego 
otrzymali poza macierzystą uczelnią.

Pracownicy, którzy  stopień doktora uzyskali poza Politechniką Koszalińską.
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Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK podczas rozpoczęcia Święta Uczelni.  
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Pod wieloma względami lata 90. XX wieku były 
przełomowe dla Politechniki Koszalińskiej. Pod ko-
niec ostatniej dekady stulecia, w wyniku reformy 
administracyjnej, Koszalin utracił status miasta 
wojewódzkiego, lecz uczelnia rozwijała się dyna-
micznie, dostosowując strukturę organizacyjną 
i ofertę dydaktyczną do zmian, jakie przyniosła 
wcześniejsza transformacja. 

Wydarzeniem rangi najwyższej było w 1996 r. przekształ-
cenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSInż.) w Politechni-
kę Koszalińską. W 2021 r. uczelnia obchodzi 25-lecie tej 
zmiany. Władze szkoły zapoczątkowały proces zmiany 
nazwy już w 1991 r. Zebrano wówczas dane dotyczące 
WSInż. pod kątem możliwości przemianowania jej w po-
litechnikę. Jednak dopiero pięć lat później okazało się to 
możliwe. 

„Ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej postanowił, że od 1 września 1996 r. dotychczasowa 
nazwa uczelni zostanie zastąpiona mianem: Politechnika 
Koszalińska” – czytamy w dokumentach z tamtych lat. 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak był rektorem WSInż., 
a następnie Politechniki Koszalińskiej w latach 1993-
1999. Wspomina: – Był to bardzo dobry czas dla uczelni. 
Potrafiliśmy doprowadzić do wykorzystania dla rozwoju 
wszystkich pozytywnych elementów tego okresu. Tak du-
żej i wielopoziomowej pracy nikt nie wykonałby sam, ale 
ludziom można tak zorganizować działania, żeby złożyły 
się w całość. 

„Zwiększenie liczby kierunków i specjalności, ze wzrostem 
liczby studentów, wpłynęło na obniżenie kosztów kształ-
cenia (...) – czytamy w książce prof. dr. hab. Bogusława 
Polaka „Politechnika Koszalińska 1968-1999. Przeszłość 
– teraźniejszość – perspektywy” (Koszalin 1999). – Od 
samorządu Koszalina uczelnia otrzymała obiekty szpital-

ne przy ul. Marksa [obecnie: Eugeniusza Kwiatkowskiego  
– dop. red.], na modernizację i adaptację których Fun-
dacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przekazała około 
28 mld starych złotych. (...)”. Inwestycję dofinansowało 
również Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak wyjaśnia: – Rozwija-
liśmy się szybciej niż uczelnie w największych ośrodkach 
akademickich w kraju. W przedziale ośmioletnim żadna 
nie zwiększyła liczby studentów na naszym poziomie. 
Wzrost u nas odbył się harmonijnie i towarzyszył mu jed-
nocześnie rozwój naukowy, kadrowy i organizacyjny. 

W historii przekształcenia uczelni w Politechnikę Kosza-
lińską kampus przy ulicy Kwiatkowskiego ma znaczenie 
symboliczne. W październiku 1996 r. w nowym obiekcie 
przenaczonym dla ówczesnego Instytutu Zarządzania  
i Marketingu, rozpoczęły się zajęcia. W tym samym cza-
sie na Wydziale Mechanicznym powstał kierunek Wzor-
nictwo Przemysłowe, a na Elektronice – Informatyka.  
W tym samym roku powstała miejska sieć komputerowa 
KOSMAN, która dała początek rozbudowie informatycznej 
Politechniki Koszalińskiej.

Wszystko to stanowiło początek nowego etapu rozwoju 
uczelni. Koszalin natomiast stał się jednym z 19 miast  
w kraju, które mogły poszczycić się politechniką lub uni-
wersytetem.  

» Od Wyższej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Koszalińskiej

Program Święta Uczelni 2021
8 czerwca 2021 roku o godz. 11.00

Transmisja na żywo na profilu FB
Politechniki Koszalińskiej

Święto Uczelni  
z okazji 53. rocznicy powołania 

Politechniki Koszalińskiej

•  Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej

•  Otwarcie uroczystego posiedzenia Senatu przez JM Rektor Politechniki  
   Koszalińskiej dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK

•  Uroczyste wystąpienie prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka, Rektora  
   w latach 1993-1999, z okazji 25-lecia przekształcenia Wyższej Szkoły  
   Inżynierskiej w Politechnikę Koszalińską

•  Wręczenie listów gratulacyjnych profesorom za uzyskanie tytułu

•  Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

•  Wręczenie listów gratulacyjnych doktorom i doktorom habilitowanym,  
   którzy uzyskali stopnie naukowe na innych uczelniach

•  Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej

•  Wyróżnienia za działalność studencką

•  Listy gratulacyjne

•  Zamknięcie uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Koszalińskiej
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W jubileuszowych obchodach wzięli udział przedsta-
wiciele Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii 
„Perun” – prezes Zbigniew Izraelski i Wojciech Sokołow-
ski, który równocześnie jest pełnomocnikiem rektora ds. 
Legii Akademickiej. Stowarzyszenie ściśle współpracuje 
z uczelnią, organizując obchody rocznic czy  konkursy 
historyczne. Za tę działalność odebrali z rąk prof. Danuty 
Zawadzkiej specjalne podziękowanie.

Z niezwykłą swadą i dowcipem historię uczelni, do cza-
su uzyskania przez nią statusu politechniki, przedstawił 
prof. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999,  
a więc w okresie, gdy Wyższa Szkoła Inżynierska uzyskała 
nowy status. Wspominał początki WSInż. i jej pierwszych 
rektorów. Mówił o nabywanych przez szkołę uprawnie-
niach, pierwszych awansach naukowych i nowych kie-
runkach kształcenia, które powstały głównie w latach 
90. W obrazowy sposób opisał lata wielkiego boomu,  
w których uczelnia kształciła kilkanaście tysięcy studen-
tów (np. zajęcia trwały do późnych godzin wieczornych, 
a podczas przerw trudno było przejść korytarzem). Prof. 
Wojciech Kacalak wspominał zabiegi o przekształcenie 
uczelni w Politechnikę Koszalińską i satysfakcję, kiedy 
prezydent RP swoim podpisem zatwierdził zmianę jej 
statusu.

W dalszej części uroczystości wojewoda Zbigniew Bo-
gucki, w towarzystwie dr. hab. Krzysztofa Wasilewskie-
go, prof. PK, prorektora ds. kształcenia, wręczył odzna-
czenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. 
Osobom uhonorowanym gratulacje złożyła również 
prof. Danuta Zawadzka (nie wszyscy wyróżnieni mogli 
przybyć osobiście). Medale Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymali: dr Grażyna Malatyńska, dr hab. Katarzyna 
Radecka, prof. PK, dr Kamila Radlińska i dr inż. Mariusz 
Staszewski.
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano: 

dr. inż. Wojciecha Kuczyńskiego, Władysława Ładowskie-
go i dr. Piotra Parczewskiego. Srebrny Medal za Długolet-
nią Służbę otrzymali: mgr Ewa Czapla, dr hab. Grzegorz 
Przekota, prof. PK, mgr inż. Grzegorz Robakowski, dr inż. 
Mariusz Ruchwa, mgr Anna Szweda i prof. dr hab. inż. 
Alexander Shkarovskiy. Brązowym Medalem za długo-
letnią służbę wyróżniono: mgr Dominikę Dąbrowską, 
mgr Annę Pawlewicz, dr Kamilę Radlińską i dr. inż. Łu-
kasza Żurawskiego.

Gratulując odznaczonym wojewoda mówił o drodze, 
którą uczelnia przeszła przez ponad 50 lat istnienia. Na-
wiązując do słów prof. Wojciecha Kacalaka podkreślił, że 
nauka musi czemuś służyć. Na uczelniach technicznych  
– jak dodał – wybrzmiewa jasno myśl, że nauka nie 
służy wyłącznie studentom czy wykładowcom. Celem jej 
jest to, by kolejne pokolenia ludzi wykształconych mogły 
prowadzić kraj ku lepszej przyszłości. W obliczu koniecz-
ności walki z pandemią, Zbigniew Bogucki zaapelował 
o solidarność, ale prosił też o spoglądanie w przyszłość.

Następnie przedstawiciele władz uczelni – prof. Danuta 
Zawadzka i dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor 
ds. nauki – złożyli gratulacje naukowcom, którzy w roku 
akademickim 2019/2020 i 2020/2021 – decyzją prezy-

denta RP – otrzymali tytuły naukowe profesora. Do tego 
grona należeli: prof. dr hab. Teresa Żółkowska z Wydziału 
Humanistycznego oraz prof. dr hab. inż. Wiesława Głod-
kowska, prof. dr hab. inż. Robert Sidełko i prof. dr hab. 
inż. Leszek Kaczmarek, wszyscy z Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG), prof. dr hab. 
inż. Krzysztof Nadolny, prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz 
i prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, wszyscy z Wy-
działu Mechanicznego (WM).

W dalszej kolejności dyplomy habilitacyjne otrzymali 
naukowcy, którzy na Wydziale Mechanicznym uzyska-
li stopień doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr 
Nikończuk, dr hab. inż. Zbigniew Budniak i dr hab. inż. 
Paweł Sutowski. Podczas uroczystości odbyła się także 
promocja doktorska osób, które stopień doktora uzyskały  
w ciągu ostatnich dwóch lat na WILŚiG i WM. Ślubowa-
nie doktora złożyli: dr inż. Marek Lehmann, dr inż. Mo-
nika Szada-Borzyszkowska, dr inż. Marek Kwietniewski,  
dr inż. Aleksander Denis i dr inż. Andrzej Tuchołka (w uro-
czystości nie mógł wziąć udziału dr inż. Kornel Pietrzak).

Listy gratulacyjne wręczone zostały osobom, które sto-
pień doktora habilitowanego otrzymały poza macierzy-
stą uczelnią. Byli to: dr hab. Jolanta Kazimierczyk-Kun-
cer, dr hab. Marek Górka, dr hab. Wojciech Klepuszewski,  
dr hab. Przemysław Majchrzak i dr hab. inż. Mieczysław 
Pancielejko. Gratulacje odebrali również pracownicy na-
ukowi Politechniki Koszalińskiej, którzy poza macierzystą 
uczelnią uzyskali stopień doktora: dr Tomasz Parafiniuk  
i dr Igor Pogonowski.

Uroczystość była też okazją do wręczenia Medalu Po-
litechniki Koszalińskiej i dwóch odznak Lidera Jakości 

Kształcenia osobom nieobecnym podczas uroczystej 
Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021. Medalem 
Politechniki Koszalińskiej uhonorowano dr. inż. Henryka 
Charuna z Katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego. 
Odznaki Lidera Jakości Kształcenia odebrali: dr Agnieszka 
Strzelecka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i dr inż. Ma-
rek Nowakowski z WILŚiG.

Rektor przekazała także szczególne podziękowania. Kil-
ka tygodni temu jeden z pracowników uczelni wymagał 
pilnej pomocy medycznej. Wanda Szczygieł, pracownica 
działu administracyjno-gospodarczego, zareagowała  
w profesjonalny sposób, wzywając pomoc lekarską. Prof. 
Danuta Zawadzka podziękowała jej za obywatelską i peł-
ną empatii postawę: – To, co w tej trudnej chwili zrobiła 
pani Wanda, może być przykładem dla innych – dodała 
rektor.

Pod koniec uroczystości prorektor ds. studenckich  
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK wręczył specjal-
ne wyróżnienie za pracę na rzecz społeczności akademic-
kiej Parlamentowi Studentów, a symboliczne podzięko-
wania odebrała jego przewodnicząca Aleksandra Zmuda 
Trzebiatowska.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999. 

Dr inż. Henryk Charun (w środku) otrzymał  Medal Politechniki Koszalińskiej.  

Liderzy Jakości Kształcenia: dr Agnieszka Strzelecka i dr inż. Marek Nowakowski.  

Wanda Szczygieł odebrała podziękowania za obywatelską postawę.  

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska odebrała podziękowania dla Parlamentu Studen-
tów. 

Wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Władysławowi Ładowskiemu .  
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W jubileuszowych obchodach wzięli udział przedsta-
wiciele Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii 
„Perun” – prezes Zbigniew Izraelski i Wojciech Sokołow-
ski, który równocześnie jest pełnomocnikiem rektora ds. 
Legii Akademickiej. Stowarzyszenie ściśle współpracuje 
z uczelnią, organizując obchody rocznic czy  konkursy 
historyczne. Za tę działalność odebrali z rąk prof. Danuty 
Zawadzkiej specjalne podziękowanie.

Z niezwykłą swadą i dowcipem historię uczelni, do cza-
su uzyskania przez nią statusu politechniki, przedstawił 
prof. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999,  
a więc w okresie, gdy Wyższa Szkoła Inżynierska uzyskała 
nowy status. Wspominał początki WSInż. i jej pierwszych 
rektorów. Mówił o nabywanych przez szkołę uprawnie-
niach, pierwszych awansach naukowych i nowych kie-
runkach kształcenia, które powstały głównie w latach 
90. W obrazowy sposób opisał lata wielkiego boomu,  
w których uczelnia kształciła kilkanaście tysięcy studen-
tów (np. zajęcia trwały do późnych godzin wieczornych, 
a podczas przerw trudno było przejść korytarzem). Prof. 
Wojciech Kacalak wspominał zabiegi o przekształcenie 
uczelni w Politechnikę Koszalińską i satysfakcję, kiedy 
prezydent RP swoim podpisem zatwierdził zmianę jej 
statusu.

W dalszej części uroczystości wojewoda Zbigniew Bo-
gucki, w towarzystwie dr. hab. Krzysztofa Wasilewskie-
go, prof. PK, prorektora ds. kształcenia, wręczył odzna-
czenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. 
Osobom uhonorowanym gratulacje złożyła również 
prof. Danuta Zawadzka (nie wszyscy wyróżnieni mogli 
przybyć osobiście). Medale Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymali: dr Grażyna Malatyńska, dr hab. Katarzyna 
Radecka, prof. PK, dr Kamila Radlińska i dr inż. Mariusz 
Staszewski.
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano: 

dr. inż. Wojciecha Kuczyńskiego, Władysława Ładowskie-
go i dr. Piotra Parczewskiego. Srebrny Medal za Długolet-
nią Służbę otrzymali: mgr Ewa Czapla, dr hab. Grzegorz 
Przekota, prof. PK, mgr inż. Grzegorz Robakowski, dr inż. 
Mariusz Ruchwa, mgr Anna Szweda i prof. dr hab. inż. 
Alexander Shkarovskiy. Brązowym Medalem za długo-
letnią służbę wyróżniono: mgr Dominikę Dąbrowską, 
mgr Annę Pawlewicz, dr Kamilę Radlińską i dr. inż. Łu-
kasza Żurawskiego.

Gratulując odznaczonym wojewoda mówił o drodze, 
którą uczelnia przeszła przez ponad 50 lat istnienia. Na-
wiązując do słów prof. Wojciecha Kacalaka podkreślił, że 
nauka musi czemuś służyć. Na uczelniach technicznych  
– jak dodał – wybrzmiewa jasno myśl, że nauka nie 
służy wyłącznie studentom czy wykładowcom. Celem jej 
jest to, by kolejne pokolenia ludzi wykształconych mogły 
prowadzić kraj ku lepszej przyszłości. W obliczu koniecz-
ności walki z pandemią, Zbigniew Bogucki zaapelował 
o solidarność, ale prosił też o spoglądanie w przyszłość.

Następnie przedstawiciele władz uczelni – prof. Danuta 
Zawadzka i dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor 
ds. nauki – złożyli gratulacje naukowcom, którzy w roku 
akademickim 2019/2020 i 2020/2021 – decyzją prezy-

denta RP – otrzymali tytuły naukowe profesora. Do tego 
grona należeli: prof. dr hab. Teresa Żółkowska z Wydziału 
Humanistycznego oraz prof. dr hab. inż. Wiesława Głod-
kowska, prof. dr hab. inż. Robert Sidełko i prof. dr hab. 
inż. Leszek Kaczmarek, wszyscy z Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG), prof. dr hab. 
inż. Krzysztof Nadolny, prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz 
i prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, wszyscy z Wy-
działu Mechanicznego (WM).

W dalszej kolejności dyplomy habilitacyjne otrzymali 
naukowcy, którzy na Wydziale Mechanicznym uzyska-
li stopień doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr 
Nikończuk, dr hab. inż. Zbigniew Budniak i dr hab. inż. 
Paweł Sutowski. Podczas uroczystości odbyła się także 
promocja doktorska osób, które stopień doktora uzyskały  
w ciągu ostatnich dwóch lat na WILŚiG i WM. Ślubowa-
nie doktora złożyli: dr inż. Marek Lehmann, dr inż. Mo-
nika Szada-Borzyszkowska, dr inż. Marek Kwietniewski,  
dr inż. Aleksander Denis i dr inż. Andrzej Tuchołka (w uro-
czystości nie mógł wziąć udziału dr inż. Kornel Pietrzak).

Listy gratulacyjne wręczone zostały osobom, które sto-
pień doktora habilitowanego otrzymały poza macierzy-
stą uczelnią. Byli to: dr hab. Jolanta Kazimierczyk-Kun-
cer, dr hab. Marek Górka, dr hab. Wojciech Klepuszewski,  
dr hab. Przemysław Majchrzak i dr hab. inż. Mieczysław 
Pancielejko. Gratulacje odebrali również pracownicy na-
ukowi Politechniki Koszalińskiej, którzy poza macierzystą 
uczelnią uzyskali stopień doktora: dr Tomasz Parafiniuk  
i dr Igor Pogonowski.

Uroczystość była też okazją do wręczenia Medalu Po-
litechniki Koszalińskiej i dwóch odznak Lidera Jakości 

Kształcenia osobom nieobecnym podczas uroczystej 
Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021. Medalem 
Politechniki Koszalińskiej uhonorowano dr. inż. Henryka 
Charuna z Katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego. 
Odznaki Lidera Jakości Kształcenia odebrali: dr Agnieszka 
Strzelecka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i dr inż. Ma-
rek Nowakowski z WILŚiG.

Rektor przekazała także szczególne podziękowania. Kil-
ka tygodni temu jeden z pracowników uczelni wymagał 
pilnej pomocy medycznej. Wanda Szczygieł, pracownica 
działu administracyjno-gospodarczego, zareagowała  
w profesjonalny sposób, wzywając pomoc lekarską. Prof. 
Danuta Zawadzka podziękowała jej za obywatelską i peł-
ną empatii postawę: – To, co w tej trudnej chwili zrobiła 
pani Wanda, może być przykładem dla innych – dodała 
rektor.

Pod koniec uroczystości prorektor ds. studenckich  
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK wręczył specjal-
ne wyróżnienie za pracę na rzecz społeczności akademic-
kiej Parlamentowi Studentów, a symboliczne podzięko-
wania odebrała jego przewodnicząca Aleksandra Zmuda 
Trzebiatowska.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor w latach 1993-1999. 

Dr inż. Henryk Charun (w środku) otrzymał  Medal Politechniki Koszalińskiej.  

Liderzy Jakości Kształcenia: dr Agnieszka Strzelecka i dr inż. Marek Nowakowski.  

Wanda Szczygieł odebrała podziękowania za obywatelską postawę.  

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska odebrała podziękowania dla Parlamentu Studen-
tów. 

Wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Władysławowi Ładowskiemu .  



Po raz pierwszy Politechnika Koszalińska znalazła się 
w gronie partnerów Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Ulicznego „Koszalińskie Yo!”.

Zorganizowane po raz drugi wydarzenie zostało przygoto-
wane przez Klub Sportowy King Dance. 5 czerwca br. tance-
rze rywalizowali w kategoriach m.in.: hip hop, 1 vs. 1, mini 
formacje, formacje i formacje fresh. Turniej miał charakter 
międzynarodowy. 
Wśród 750 uczestników znaleźli się przedstawiciele Wiel-
kiej Brytanii, Mołdawii i Rumunii. Wydarzeniu towarzyszyły 
warsztaty, które poprowadzili topowi tancerze polskiej sceny 
tańca ulicznego: „Sokół”, „Żurek” i „Cathy”. Transmisję online 
obejrzało ponad dziewięć tysięcy osób.
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W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Ko-
szalińska uruchomi studia na nowym kierunku: 
Bioanalityka Chemiczna. Zgodę na jego utworze-
nie wydało właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bioanalityka Chemiczna jest 8. kierunkiem na Wydziale 
Mechanicznym i 26. w całej Politechnice Koszalińskiej. 
Uczelnia oferuje na tym kierunku studia I stopnia o profilu 
praktycznym (absolwenci ukończą naukę z tytułem inży-
niera). Studia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, 
a studenci kształcić na specjalnościach: biokosmetologia 
i chemia kosmetyczna oraz analiza żywności i chemia 
środowiskowa.

Jak wyjaśnia prodziekan ds. kształcenia Wydziału Mecha-
nicznego dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK, 
nowy kierunek będzie kształcił specjalistów do niemal 
wszystkich branż przemysłu. Potrzebę jego uruchomienia 
zgłaszali przedstawiciele funkcjonujących w regionie firm 
zajmujących m.in. produkcją kosmetyków, a także przed-

siębiorstw z branży przetwórstwa żywności oraz  różnych 
dziedzin przemysłu chemicznego.

Przypomnijmy, że w ofercie kształcenia Politechniki Ko-
szalińskiej znalazł się jeszcze jeden nowy kierunek: Sieci 
i Instalacje Budowlane (Wydział Inżynierii Lądowej, Śro-
dowiska i Geodezji). Uczelnia czeka także na akceptację 
wniosku o uruchomienie studiów na kierunku Politologia 
2.0. Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2794

» Bioanalityka Chemiczna – nowy kierunek studiów na WM

04

SPOTKANIE W SPRAWIE „REGULAMIN PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI...”

2 czerwca br., podczas spotkania on-line z pracownikami Politechniki Koszalińskiej,  
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi  
i dyskryminacji, przedstawił procedury przyjęte niedawno w naszej uczelni. 

„Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Koszalińskiej” 
zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zapobiegania łamaniu praw pracowniczych  
i zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zachowań. Wprowa-
dzone regulacje mają na celu ochronę osób zatrudnionych w uczelni, zwiększenie ich 
poczucia bezpieczeństwa i umożliwienie dochodzenia swoich praw, gdy są one łamane.

Regulamin dostępny jest na BIP uczelni: https://bit.ly/3gbT9BL  

» Politechnika Koszalińska partnerem Turnieju Tańca Ulicznego Biuletyn  
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8 czerwca br. Politechnika Koszalińska obchodziła 
swoje święto (uczelnia powstała 8 czerwca 1968 
r.), które odbyło się w formie uroczystego posie-
dzenia Senatu. Tym razem okazje do świętowania 
były dwie – 53. rocznica powstania uczelni i 25-le-
cie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
w Politechnikę Koszalińską. Zasłużeni pracownicy 
otrzymali medale państwowe, a osoby, które uzy-
skały w ostatnim czasie stopnie i tytuły naukowe 
– odebrały listy z gratulacjami.

Z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne, 
uroczystość miała charakter wewnętrzny. Zostali na nią 
zaproszeni wyłącznie pracownicy, natomiast wszyscy 
mogli obejrzeć transmisję ze święta na profilu FB Poli-
techniki Koszalińskiej.

Przemawiająca na wstępie dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej złożyła podzię-
kowania pracownikom uczelni: – Dotychczasowy prze-
bieg pandemii był dla nas trudnym sprawdzianem, z któ-
rego, jak oceniam, wyszliśmy z tarczą. Przestrzegaliśmy 
zasad, nie stwarzaliśmy zagrożenia, w niełatwych warun-
kach pracowaliśmy efektywnie, kształcąc, prowadząc ba-
dania i realizując inne projekty. Dbaliśmy o ciągłość pracy 
uczelni we wszystkich warstwach jej aktywności.

Rektor dziękowała także studentom za postawę god-
ną ludzi odpowiedzialnych, dojrzałych i świadomych:  
– Wiem, że pandemia dla wielu z państwa stała się 
sporym wyzwaniem, ale też czasem wykorzystanym na 
rozwój, poszerzanie zainteresowań i tworzenie nowych 
relacji – zaznaczyła prof. Danuta Zawadzka. 

Odnosząc się do jubileuszy rektor podziękowała byłym 
rektorom. Szczególne słowa uznania skierowała do obec-
nych podczas uroczystości: prof. dr. hab. inż. Wojciecha 

Kacalaka, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna i prof. dr. 
hab. inż. Tadeusza Bohdala. Prof. Danuta Zawadzka wspo-
mniała pionierskie lata jedynej technicznej uczelni na 
Pomorzu Środkowym, która na początku kształciła w kie-
runkach ściśle związanych z potrzebami przedsiębiorstw 
w mieście i regionie – Mechanice i Budownictwie. 

– Przez ponad pół wieku, dzięki niezwykłym ludziom, 
naszym nauczycielom, powstały nowe kierunki, obiek-
ty, perspektywy rozwoju, a co najważniejsze – udaje się 
wykorzystać potencjał uczelni w odniesieniu do społecz-
ności, gospodarki i środowiska – mówiła rektor, dodając, 
że w ofercie edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej znaj-
duje się dzisiaj 27 kierunków kształcenia, w tym wiele 
zawodowych, prowadzonych przez sześć wydziałów i Filię  
w Szczecinku oraz możliwość kontynuowania nauki  
w Szkole Doktorskiej. 

Prof. Danuta Zawadzka powitała obecnego na uroczy-
stości wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa 
Boguckiego oraz dr. hab. inż. Artura Bejgera, profesora 
Akademii Morskiej w Szczecinie i prorektora ds. nauki tej 
uczelni. Wśród gości obecni byli także: kanclerz Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, a zarazem absolwent Politechniki 
Koszalińskiej, Andrzej Jakubowski i przewodniczący Rady 
Uczelni, Piotr Bartkiewicz.

» 8 czerwca 2021 – Święto Uczelni: podziękowania i gratulacje
Osoby uhonorowane Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnieni Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. 

Pracownicy odznaczeni Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Naukowcy, którzy w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 otrzymali tytuły 
naukowe profesora.

Dyplomy habilitacyjne za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na PK. Promocji doktorskiej towarzyszyło złożenie ślubowania doktora. 

Listy gratulacyjne odebrali naukowcy, którzy  stopień doktora habilitowanego 
otrzymali poza macierzystą uczelnią.

Pracownicy, którzy  stopień doktora uzyskali poza Politechniką Koszalińską.
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Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK podczas rozpoczęcia Święta Uczelni.  
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POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA NA FORUM JAKOŚCI 2021

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia 
Politechniki Koszalińskiej wziął udział w – odbywającym się on-
line – Forum Jakości 2021, seminarium organizowanym przez 
Polską Komisję Akredytacyjną. Prof. Krzysztof Wasilewski zabrał 
głos podczas panelu dotyczącego zdalnego nauczania.

Wracamy – do obchodzonego 8 czerwca br.  
– Święta Uczelni. Podczas uroczystości głos zabrał 
m.in. Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopo-
morski, który powiedział wiele ciepłych słów pod 
adresem Politechniki Koszalińskiej. 

Wojewoda mówił m.in. o roli nauki i miejscu w niej ko-
szalińskiej uczelni: – Bez osób wykształconych, rozumie-
jących nowoczesny świat, w szczególności studentów 
i absolwentów kierunków technicznych, nie będziemy 
nigdy w stanie konkurować na rynku europejskim czy 
światowym. Bez absolwentów takich uczelni, jak Poli-
technika Koszalińska, po prostu stajemy się bezradni. 

Zbigniew Bogucki zadeklarował poparcie dla wysił-
ków związanych z rozwojem Politechniki Koszalińskiej:  
– Będziemy robić wszystko, żeby uczelnia rozwijała się 
pomimo trudnych warunków, głównie demograficznych 

– powiedział. – Trzeba walczyć o przyszłość Koszalina  
i subregionu Pomorza Środkowego, bo to zapewni zrów-
noważony rozwój. Uczelnia działa w Koszalinie od ponad 
pół wieku i przez ten czas znakomicie wpisała się w cha-
rakter miasta. Tworzy serce Koszalina, przede wszystkim 
intelektualne. 

» Święto Uczelni: wojewoda o Politechnice Koszalińskiej

WSZYSTKO, CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O LEGII AKADEMICKIEJ

Jak program Legia Akademicka jest realizowany na Politechnice Koszalińskiej? Jakim zainteresowa-
niem cieszy się wśród studentów i jak studenci różnych kierunków studiów radzą sobie w wojsku?  
Na pytania dotyczące projektu odpowiedział Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora ds. Legii 
Akademickiej w programie „Tło Wydarzeń” na antenie telewizji „Max”. Zachęcamy do obejrzenia roz-
mowy: https://www.youtube.com/watch?v=bIU1BNPgSTY

BGPK: SZKOLENIE ONLINE Z NARZĘDZI EMIS I CEIC

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) zaprasza do udziału w szkoleniu online organi-
zowanym przez ISI Emerging Markets Group, na którym zaprezentowane zostaną dwa narzędzia – 
EMIS i CEIC – zawierające wszystkie niezbędne dane i informacje ekonomiczne. Szkolenie odbędzie 
się 29 czerwca br., o godz. 10.30. Potrwa 45 minut. 16 czerwca br. na poczcie uczelnianej wszystkich 
pracowników znajdzie się link do rezerwacji na szkolenie.

EMIS i CEIC – to kompletne źródło wiedzy dla wykładowców. Ułatwia znalezienie informacji o spół-
kach, raportach ekonomicznych, ocenach ryzyka prawnego, podatkowego i trendach rynkowych, 
statystykach i prognozach makroekonomicznych, a do tego: newsy i informacje prasowe związane 
z biznesem. Zaletą tych narzędzi jest łatwość dostępu, intuicyjna przeglądarka i pełny dostęp do 
informacji z możliwością podania źródła i pełnego wykorzystania.

W Laboratorium Wytrzymałości Materiałów  
i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynie-
rii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politech-
niki Koszalińskiej trwają badania modelowe  
w pełnej skali naroży ram stalowych, które 
prowadzi dr inż. Przemysław Krystosik.

Naroża ram to węzły łączące elementy konstruk-
cyjne – słupy z ryglami. Węzły te są odpowiedzial-
ne za sztywność i nośność całego układu kon-
strukcyjnego, a ich odpowiednie projektowanie 
pozwala zredukować masę głównych elementów 
konstrukcyjnych. 

Więcej: na profilu FB Politechniki Koszalińskiej

Miniaturowe modele wozów bojowych właśnie wyje-
chały z Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego. 
Dokładne kopie m.in. wozu bojowego Rosomak i czołgu 
Leopard trafią do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych 
im. Romualda Traugutta w Koszalinie. 

Modele zostały wydrukowane z żywicy UV w technologii DLP  
– to metoda, w której część maszyny zanurzana jest w zbior-
niku z płynną żywicą. W ten sposób tworzy się pojedyncza 
warstwa budowanego elementu. Każda z warstw od razu 
utwardzana jest światłem UV, emitowanym przez wbudowany 
projektor. Proces ten trzeba powtarzać aż do całkowitego stwo-
rzenia modelu. Teraz wszystkie modele zostaną pomalowane. 
Będą służyły do ćwiczeń taktycznych.

MODELE WOZÓW BOJOWYCH Z ŻYWICY UV
BADANIA NAROŻY RAM STALOWYCH

STYPENDIUM JĘZYKOWE SANTANDER – ANGIELSKI I IELTS Z BRITISH COUNCIL

Trwa nabór do bezpłatnego programu podnoszącego kompetencje językowe. Projekt kierowany jest 
do doktorantów i absolwentów polskich szkół wyższych, którzy chcą rozwijać znajomość języka an-
gielskiego. Więcej: app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts
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POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA NA FORUM JAKOŚCI 2021

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia 
Politechniki Koszalińskiej wziął udział w – odbywającym się on-
line – Forum Jakości 2021, seminarium organizowanym przez 
Polską Komisję Akredytacyjną. Prof. Krzysztof Wasilewski zabrał 
głos podczas panelu dotyczącego zdalnego nauczania.

Wracamy – do obchodzonego 8 czerwca br.  
– Święta Uczelni. Podczas uroczystości głos zabrał 
m.in. Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopo-
morski, który powiedział wiele ciepłych słów pod 
adresem Politechniki Koszalińskiej. 

Wojewoda mówił m.in. o roli nauki i miejscu w niej ko-
szalińskiej uczelni: – Bez osób wykształconych, rozumie-
jących nowoczesny świat, w szczególności studentów 
i absolwentów kierunków technicznych, nie będziemy 
nigdy w stanie konkurować na rynku europejskim czy 
światowym. Bez absolwentów takich uczelni, jak Poli-
technika Koszalińska, po prostu stajemy się bezradni. 

Zbigniew Bogucki zadeklarował poparcie dla wysił-
ków związanych z rozwojem Politechniki Koszalińskiej:  
– Będziemy robić wszystko, żeby uczelnia rozwijała się 
pomimo trudnych warunków, głównie demograficznych 

– powiedział. – Trzeba walczyć o przyszłość Koszalina  
i subregionu Pomorza Środkowego, bo to zapewni zrów-
noważony rozwój. Uczelnia działa w Koszalinie od ponad 
pół wieku i przez ten czas znakomicie wpisała się w cha-
rakter miasta. Tworzy serce Koszalina, przede wszystkim 
intelektualne. 

» Święto Uczelni: wojewoda o Politechnice Koszalińskiej

WSZYSTKO, CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O LEGII AKADEMICKIEJ

Jak program Legia Akademicka jest realizowany na Politechnice Koszalińskiej? Jakim zainteresowa-
niem cieszy się wśród studentów i jak studenci różnych kierunków studiów radzą sobie w wojsku?  
Na pytania dotyczące projektu odpowiedział Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora ds. Legii 
Akademickiej w programie „Tło Wydarzeń” na antenie telewizji „Max”. Zachęcamy do obejrzenia roz-
mowy: https://www.youtube.com/watch?v=bIU1BNPgSTY

BGPK: SZKOLENIE ONLINE Z NARZĘDZI EMIS I CEIC

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) zaprasza do udziału w szkoleniu online organi-
zowanym przez ISI Emerging Markets Group, na którym zaprezentowane zostaną dwa narzędzia – 
EMIS i CEIC – zawierające wszystkie niezbędne dane i informacje ekonomiczne. Szkolenie odbędzie 
się 29 czerwca br., o godz. 10.30. Potrwa 45 minut. 16 czerwca br. na poczcie uczelnianej wszystkich 
pracowników znajdzie się link do rezerwacji na szkolenie.

EMIS i CEIC – to kompletne źródło wiedzy dla wykładowców. Ułatwia znalezienie informacji o spół-
kach, raportach ekonomicznych, ocenach ryzyka prawnego, podatkowego i trendach rynkowych, 
statystykach i prognozach makroekonomicznych, a do tego: newsy i informacje prasowe związane 
z biznesem. Zaletą tych narzędzi jest łatwość dostępu, intuicyjna przeglądarka i pełny dostęp do 
informacji z możliwością podania źródła i pełnego wykorzystania.

W Laboratorium Wytrzymałości Materiałów  
i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynie-
rii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politech-
niki Koszalińskiej trwają badania modelowe  
w pełnej skali naroży ram stalowych, które 
prowadzi dr inż. Przemysław Krystosik.

Naroża ram to węzły łączące elementy konstruk-
cyjne – słupy z ryglami. Węzły te są odpowiedzial-
ne za sztywność i nośność całego układu kon-
strukcyjnego, a ich odpowiednie projektowanie 
pozwala zredukować masę głównych elementów 
konstrukcyjnych. 

Więcej: na profilu FB Politechniki Koszalińskiej

Miniaturowe modele wozów bojowych właśnie wyje-
chały z Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego. 
Dokładne kopie m.in. wozu bojowego Rosomak i czołgu 
Leopard trafią do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych 
im. Romualda Traugutta w Koszalinie. 

Modele zostały wydrukowane z żywicy UV w technologii DLP  
– to metoda, w której część maszyny zanurzana jest w zbior-
niku z płynną żywicą. W ten sposób tworzy się pojedyncza 
warstwa budowanego elementu. Każda z warstw od razu 
utwardzana jest światłem UV, emitowanym przez wbudowany 
projektor. Proces ten trzeba powtarzać aż do całkowitego stwo-
rzenia modelu. Teraz wszystkie modele zostaną pomalowane. 
Będą służyły do ćwiczeń taktycznych.

MODELE WOZÓW BOJOWYCH Z ŻYWICY UV
BADANIA NAROŻY RAM STALOWYCH

STYPENDIUM JĘZYKOWE SANTANDER – ANGIELSKI I IELTS Z BRITISH COUNCIL

Trwa nabór do bezpłatnego programu podnoszącego kompetencje językowe. Projekt kierowany jest 
do doktorantów i absolwentów polskich szkół wyższych, którzy chcą rozwijać znajomość języka an-
gielskiego. Więcej: app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts
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Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Poli-
techniki Koszalińskiej, odebrała 14 czerwca br. 
nominację na członka Rady ds. Planu dla Pracy  
i Rozwoju, powołanej przez wicepremiera Jarosła-
wa Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii.
 
Zadaniem nowo powołanej rady – jak podaje resort 
– będzie „identyfikowanie i analizowanie zagadnień 
związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz 
opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań me-
rytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się 
w Plan”. Dokument opracowany przez Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii to jeden z kluczowych projektów 
w obecnych działaniach resortu. 

Przynieść ma „wielowymiarową pomoc dla biznesu zma-
gającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią 
i długofalowy system wspierania rozwoju gospodarcze-
go”. Nominację do Rady otrzymało 30 osób, wśród których 
są rektorzy czołowych polskich uczelni, przedstawiciele 
świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badaw-
czych i organizacji reprezentujących przedsiębiorców. 

Przewodniczącą gremium została Anna Budzanowska, 
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w latach 
2019-2020 i wiceminister edukacji i nauki w 2021 roku. 
Rada będzie organem pomocniczym ministra. Podejmo-
wane będzie działania mające na celu popularyzację wie-
dzy o Planie dla Pracy i Rozwoju. 

– Do Rady weszli przedstawiciele dużych uczelni, silnych 
ośrodków, wielu moich znajomych – powiedziała prof. 
Danuta Zawadzka po spotkaniu w ministerstwie. – Jako 
jedyna reprezentuję uczelnię regionalną. W krótkim wy-
stąpieniu podziękowałam za nominację, ale też właśnie 
za to, że uczelnie regionalne będą miały swój głos. Uwa-
żam, że w regionach tkwi ogromny potencjał rozwoju. 

– Dla mnie ta nominacja to przede wszystkim okazja, 
żeby uczyć się od najlepszych – dodała rektor Politechniki 
Koszalińskiej. – Kolejne zebranie odbędzie się już ósme-
go lipca, być może powstaną grupy robocze, które zajmą 
się konkretnymi zagadnieniami. Wicepremier Jarosław 
Gowin zapowiedział, że Rada włączy się w planowanie 
rozwoju Polski w perspektywie następnych dwudziestu 
pięciu lat. 

» Prof. Danuta Zawadzka w Radzie ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

04

Po raz pierwszy Politechnika Koszalińska znalazła się 
w gronie partnerów Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Ulicznego „Koszalińskie Yo!”.

Zorganizowane po raz drugi wydarzenie zostało przygoto-
wane przez Klub Sportowy King Dance. 5 czerwca br. tance-
rze rywalizowali w kategoriach m.in.: hip hop, 1 vs. 1, mini 
formacje, formacje i formacje fresh. Turniej miał charakter 
międzynarodowy. 
Wśród 750 uczestników znaleźli się przedstawiciele Wiel-
kiej Brytanii, Mołdawii i Rumunii. Wydarzeniu towarzyszyły 
warsztaty, które poprowadzili topowi tancerze polskiej sceny 
tańca ulicznego: „Sokół”, „Żurek” i „Cathy”. Transmisję online 
obejrzało ponad dziewięć tysięcy osób.
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W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Ko-
szalińska uruchomi studia na nowym kierunku: 
Bioanalityka Chemiczna. Zgodę na jego utworze-
nie wydało właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bioanalityka Chemiczna jest 8. kierunkiem na Wydziale 
Mechanicznym i 26. w całej Politechnice Koszalińskiej. 
Uczelnia oferuje na tym kierunku studia I stopnia o profilu 
praktycznym (absolwenci ukończą naukę z tytułem inży-
niera). Studia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, 
a studenci kształcić na specjalnościach: biokosmetologia 
i chemia kosmetyczna oraz analiza żywności i chemia 
środowiskowa.

Jak wyjaśnia prodziekan ds. kształcenia Wydziału Mecha-
nicznego dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK, 
nowy kierunek będzie kształcił specjalistów do niemal 
wszystkich branż przemysłu. Potrzebę jego uruchomienia 
zgłaszali przedstawiciele funkcjonujących w regionie firm 
zajmujących m.in. produkcją kosmetyków, a także przed-

siębiorstw z branży przetwórstwa żywności oraz  różnych 
dziedzin przemysłu chemicznego.

Przypomnijmy, że w ofercie kształcenia Politechniki Ko-
szalińskiej znalazł się jeszcze jeden nowy kierunek: Sieci 
i Instalacje Budowlane (Wydział Inżynierii Lądowej, Śro-
dowiska i Geodezji). Uczelnia czeka także na akceptację 
wniosku o uruchomienie studiów na kierunku Politologia 
2.0. Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2794

» Bioanalityka Chemiczna – nowy kierunek studiów na WM

04

SPOTKANIE W SPRAWIE „REGULAMIN PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI...”

2 czerwca br., podczas spotkania on-line z pracownikami Politechniki Koszalińskiej,  
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi  
i dyskryminacji, przedstawił procedury przyjęte niedawno w naszej uczelni. 

„Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Koszalińskiej” 
zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zapobiegania łamaniu praw pracowniczych  
i zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zachowań. Wprowa-
dzone regulacje mają na celu ochronę osób zatrudnionych w uczelni, zwiększenie ich 
poczucia bezpieczeństwa i umożliwienie dochodzenia swoich praw, gdy są one łamane.

Regulamin dostępny jest na BIP uczelni: https://bit.ly/3gbT9BL  

» Politechnika Koszalińska partnerem Turnieju Tańca Ulicznego
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Ambasador Republiki Wietnamu Nguyen Hung, 
wraz z kilkoma przedstawicielami Ambasady 
Wietnamu w Polsce, odwiedził Politechnikę Ko-
szalińską. 12 czerwca br. wziął udział w spotkaniu 
z władzami uczelni, przedstawicielem samorządu 
miejskiego oraz prezesami koszalińskich organi-
zacji gospodarczych. 

Organizatorami wizyty był poseł Grzegorz Napieralski, 
przewodniczący Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamen-
tarnej (PWGP). Witając gości, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, przedstawiła 
delegację koszalińską. 

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele uczelni  
– dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia i dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki 
Koszalińskiej i radny Sejmiku Zachodniopomorskiego; 
przedstawiciel samorządu – Tomasz Czuczak, sekre-
tarz miasta; przedstawiciele organizacji gospodarczych  

– Diana Sienkiewicz, wiceprezes Zachodniopomorskiego 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Piotr Huzar, 
prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Gospodarczej 
(KIPH), a równocześnie przewodniczący Rady Uczel-
ni, dr. inż. Romuald Sobieralski, przewodniczący Rady 
KIPH i Andrzej Mielcarek, prezes koszalińskiego oddziału 
Północnej Izby Gospodarczej, Małgorzata Kmita, prezes 
i Przemysław Stefanowski, wiceprezes Parku Technolo-
gicznego S.A., który prowadzą wspólnie: Politechnika 
Koszalińska i samorząd miejski Koszalina. 

– Tak szeroka delegacja wskazuje na ogromny potencjał 
do współpracy z uczelnią, miastem i przedsiębiorcami 
– zauważyła prof. Danuta Zawadzka. – Politechnikę wy-
różniają możliwości, które rosną z roku na rok, szybkość 
nawiązywania relacji i elastyczność w działaniu. Kształ-
cenie, badania i realizacja projektów, wspólnie z naszymi 
partnerami – tym zajmujemy się na co dzień. 

Współpraca polsko-wietnamska liczy 70 lat. W swoich 
uczelniach Polska od wielu lat kształci elity Republi-
ki Wietnamu. Ambasador Nguyen Hung oznajmił, że 
chciałby dowiedzieć się więcej na temat Politechniki Ko-
szalińskiej. – Naszych studentów najbardziej interesują 
kierunki techniczne i ekonomiczne, w tym na przykład 
finanse i rachunkowość – zaznaczył.  

– Tylko współpraca i partnerstwo zbliżają nas do roz-
woju i osiągania celów. Znajdujemy się w fazie zasiewu 
– powiedziała prof. Danuta Zawadzka, co ambasador 
potwierdził. – Plony tego spotkania będziemy zbierać 
za jakiś czas. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/404

» Wietnam chce kształcić w Koszalinie swoich studentów

SPRAWDZĄ AKTUALNE POSTĘPY W BADANIACH INŻYNIERSKICH

XVIII edycja Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki odbędzie się w tym roku 5-6  
listopada. Organizatorzy z Wydziału Mechanicznego (WM) Politechniki Koszalińskiej mają nadzieję, 
że będzie możliwa organizacja konferencji w trybie stacjonarnym. 

Tematyka obejmuje kilkanaście dziedzin nauki, w tym m.in.: technologię budowy maszyn, mecha-
tronikę maszyn i pojazdów, budowę i eksploatację pojazdów, budownictwo, inżynierię środowiska, 
energetykę, wzornictwo przemysłowe, ochronę środowiska, elektronikę. Spotkanie ma być poświę-
cone aktualnym postępom w badaniach inżynierskich.

Konferencja stanowi forum wymiany informacji naukowej oraz inżynierskich doświadczeń badaw-
czych młodych osób ze wszystkich wydziałów uczelni. Organizatorzy planują sesje plenarne i sesję 
plakatową. Zaprezentują się także koła naukowe WM. Termin zgłoszeń – do 31 sierpnia br. Więcej: 
ksimpn.tu.koszalin.pl

SZKOLENIE ONLINE: EURAXESS – DOSTĘP DO KARIERY

Biuro Mobilności Międzynarodowej zaprasza naukowców, planujących rozwój kariery dzięki 
wyjazdom zagranicznym, na szkolenie online dotyczące portalu Euraxess. Spotkanie odbędzie 
się 22 czerwca br., w godz. 10.00-11.30. Portal Euraxess to serwis, w którym publikowane są-
oferty pracy dla naukowców, wiadomości o grantach, stypendiach, projektach badawczych.  
Więcej informacji: anna.przybysz@zut.edu.pl lub 91/449 41 53. 

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej i sześciu 
innych europejskich uczelni technicznych opraco-
wali nowoczesny model nauczania matematyki. 

Projekt „EngiMath – Mathematics on-line learning 
model in Engineering education” ma unijne wsparcie 
finansowe w ramach programu Erasmus+ partnership. 
Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest 
opracowanie i wdrożenie, wykorzystującego różnorodne 
technologie informacyjne i środki komunikacji, modelu 
nauczania matematyki wśród studentów studiów inży-
nierskich.

Realizację projektu – oprócz koszalińskiej – zapo-
czątkowało pięć innych uczelni – z Estonii (Tallinna 
Tehnikakãrgkool to jednostka koordynująca), Irlandii, 

Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. W pracach bierze udział 
ponad 20 naukowców. Koordynatorką z ramienia Poli-
techniki Koszalińskiej jest dr inż. Anna Celmer z Katedry 
Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowi-
ska i Geodezji. Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/358

» Powstaje nowoczesny model nauczania matematyki
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Ambasador Republiki Wietnamu Nguyen Hung, 
wraz z kilkoma przedstawicielami Ambasady 
Wietnamu w Polsce, odwiedził Politechnikę Ko-
szalińską. 12 czerwca br. wziął udział w spotkaniu 
z władzami uczelni, przedstawicielem samorządu 
miejskiego oraz prezesami koszalińskich organi-
zacji gospodarczych. 

Organizatorami wizyty był poseł Grzegorz Napieralski, 
przewodniczący Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamen-
tarnej (PWGP). Witając gości, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, przedstawiła 
delegację koszalińską. 

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele uczelni  
– dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia i dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki 
Koszalińskiej i radny Sejmiku Zachodniopomorskiego; 
przedstawiciel samorządu – Tomasz Czuczak, sekre-
tarz miasta; przedstawiciele organizacji gospodarczych  

– Diana Sienkiewicz, wiceprezes Zachodniopomorskiego 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Piotr Huzar, 
prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Gospodarczej 
(KIPH), a równocześnie przewodniczący Rady Uczel-
ni, dr. inż. Romuald Sobieralski, przewodniczący Rady 
KIPH i Andrzej Mielcarek, prezes koszalińskiego oddziału 
Północnej Izby Gospodarczej, Małgorzata Kmita, prezes 
i Przemysław Stefanowski, wiceprezes Parku Technolo-
gicznego S.A., który prowadzą wspólnie: Politechnika 
Koszalińska i samorząd miejski Koszalina. 

– Tak szeroka delegacja wskazuje na ogromny potencjał 
do współpracy z uczelnią, miastem i przedsiębiorcami 
– zauważyła prof. Danuta Zawadzka. – Politechnikę wy-
różniają możliwości, które rosną z roku na rok, szybkość 
nawiązywania relacji i elastyczność w działaniu. Kształ-
cenie, badania i realizacja projektów, wspólnie z naszymi 
partnerami – tym zajmujemy się na co dzień. 

Współpraca polsko-wietnamska liczy 70 lat. W swoich 
uczelniach Polska od wielu lat kształci elity Republi-
ki Wietnamu. Ambasador Nguyen Hung oznajmił, że 
chciałby dowiedzieć się więcej na temat Politechniki Ko-
szalińskiej. – Naszych studentów najbardziej interesują 
kierunki techniczne i ekonomiczne, w tym na przykład 
finanse i rachunkowość – zaznaczył.  

– Tylko współpraca i partnerstwo zbliżają nas do roz-
woju i osiągania celów. Znajdujemy się w fazie zasiewu 
– powiedziała prof. Danuta Zawadzka, co ambasador 
potwierdził. – Plony tego spotkania będziemy zbierać 
za jakiś czas. 

Więcej: tu.koszalin.pl/art/404

» Wietnam chce kształcić w Koszalinie swoich studentów

SPRAWDZĄ AKTUALNE POSTĘPY W BADANIACH INŻYNIERSKICH
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Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków 
Polskich (ZBP) i Polskiego Forum Akademicko-Go-
spodarczego (PFAG) odwiedził 18 czerwca br. Poli-
technikę Koszalińską. Gość spotkał się z dr hab. Da-
nutą Zawadzka, prof. PK, rektor uczelni i Piotrem 
Huzarem, przewodniczącym Rady Uczelni. 
 
PFAG jest inicjatorem powstania Ośrodka Współpracy Rad 
Uczelni, a prof. Danuta Zawadzka – członkiem Rady Pro-
gramowej tego gremium. 

Rozmowa dotyczyła działań PFAG mających na celu bu-
dowanie więzi pomiędzy środowiskiem akademickim 
i światem biznesu, a także roli rad uczelni w rozwoju 
ośrodków akademickich. Krzysztof Pietraszkiewicz jest 
przewodniczącym Rady Politechniki Warszawskiej. Gość 
podzielił się doświadczeniami w formułowaniu założeń 
strategicznych rozwoju tej uczelni (swoją strategię buduje 
także Politechnika Koszalińska). 

Krzysztof Pietraszkiewicz współtworzył szereg rozwią-
zań dotyczących sektora finansowego. Niedawno wszedł  
w skład sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Fi-
nansowego, której zadaniem jest m.in. umacnianie bez-

pieczeństwa obrotu finansowego i doprowadzenie do 
większej konkurencyjności polskich finansistów na rynku 
krajowym i międzynarodowym. 

Prezes ZBP został również powołany przez wicepremiera 
oraz ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Go-
wina na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (w jej 
skład weszła także prof. Danuta Zawadzka). 

Krzysztof Pietraszkiewicz zadeklarował, że wygłosi wy-
kłady dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Po-
litechniki Koszalińskiej. 

» Prezes Związku Banków Polskich gościem rektor Politechniki
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WYKŁAD DLA STUDENTÓW NATIONAL CIAYI UNIVERISTY NA TAJWANIE

„The Nazi German Concentration Camp Auschwitz: The Symbol of 
the Holocaust” – taki tytuł nosił wykład, który 16 czerwca br., dla 
studentów National Ciayi Univeristy (Tajwan), wygłosiła dr hab. 
Brygida Gasztold, prof. PK z Wydziału Humanistycznego Politechniki 
Koszalińskiej. Wykład odbył się w ramach projektu finansowanego  
z programu Erasmus+. Projekt zakłada współpracę naukową z za-
granicznymi uczelniami, poza tajwańską również z Holon Institute 
of Technology w Izraelu. 
Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/503
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Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Poli-
techniki Koszalińskiej, odebrała 14 czerwca br. 
nominację na członka Rady ds. Planu dla Pracy  
i Rozwoju, powołanej przez wicepremiera Jarosła-
wa Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii.
 
Zadaniem nowo powołanej rady – jak podaje resort 
– będzie „identyfikowanie i analizowanie zagadnień 
związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz 
opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań me-
rytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się 
w Plan”. Dokument opracowany przez Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii to jeden z kluczowych projektów 
w obecnych działaniach resortu. 

Przynieść ma „wielowymiarową pomoc dla biznesu zma-
gającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią 
i długofalowy system wspierania rozwoju gospodarcze-
go”. Nominację do Rady otrzymało 30 osób, wśród których 
są rektorzy czołowych polskich uczelni, przedstawiciele 
świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badaw-
czych i organizacji reprezentujących przedsiębiorców. 

Przewodniczącą gremium została Anna Budzanowska, 
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w latach 
2019-2020 i wiceminister edukacji i nauki w 2021 roku. 
Rada będzie organem pomocniczym ministra. Podejmo-
wane będzie działania mające na celu popularyzację wie-
dzy o Planie dla Pracy i Rozwoju. 

– Do Rady weszli przedstawiciele dużych uczelni, silnych 
ośrodków, wielu moich znajomych – powiedziała prof. 
Danuta Zawadzka po spotkaniu w ministerstwie. – Jako 
jedyna reprezentuję uczelnię regionalną. W krótkim wy-
stąpieniu podziękowałam za nominację, ale też właśnie 
za to, że uczelnie regionalne będą miały swój głos. Uwa-
żam, że w regionach tkwi ogromny potencjał rozwoju. 

– Dla mnie ta nominacja to przede wszystkim okazja, 
żeby uczyć się od najlepszych – dodała rektor Politechniki 
Koszalińskiej. – Kolejne zebranie odbędzie się już ósme-
go lipca, być może powstaną grupy robocze, które zajmą 
się konkretnymi zagadnieniami. Wicepremier Jarosław 
Gowin zapowiedział, że Rada włączy się w planowanie 
rozwoju Polski w perspektywie następnych dwudziestu 
pięciu lat. 

» Prof. Danuta Zawadzka w Radzie ds. Planu dla Pracy i Rozwoju
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SZKOLENIE ‒ JAK DOBRZE REPREZENTOWAĆ POLITECHNIKĘ KOSZALIŃSKĄ

Ruszyły szkolenia wizerunkowe dla pracowników Politechniki Koszalińskiej. Do końca czerwca br. 
z podstaw skutecznej komunikacji i reprezentowania uczelni przeszkolonych zostanie 250 osób. 
Szkolenia realizowane są w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jako-
ści i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”. 

Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w grupach. Szkolenia są jednodniowe, odbywa-
ją się w godzinach czasu pracy w kampusie przy ulicy Śniadeckich. Wszystkie prowadzone są przez 
specjalistyczną firmę zewnętrzną. 

Z ponad 400 uczestników zostało tylko 41. Naj-
lepsi uczniowie z Bytowa, Sopotu, Kalisza Pomor-
skiego, Włocławka i wielu innych miast, stanęli 
18 czerwca br. do finałowej walki w XXIV edycji 
„Biegu po Indeks”. Konkurs, w którym nagrodą 
główną są indeksy Politechniki Koszalińskiej, or-
ganizuje uczelnia i Urząd Miejski w Koszalinie. 

– Mam nadzieję, że nasz konkurs pomoże wam odnaleźć 
się na studiach, zapraszam na Politechnikę Koszalińską 
– mówiła podczas oficjalnego rozpoczęcia rywalizacji  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor uczelni. – Li-
czę na to, że siedzą tu przyszli studenci. Trójka laureatów, 
którzy wybiorą się do nas na studia, przez pierwsze pół 
roku otrzymywać będzie stypendium. 

Wręczenie nagród odbędzie się 2 lipca br. w Urzędzie 
Miejskim w Koszalinie.
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Na Wydziale Humanistycznym (WH) Politechniki 
Koszalińskiej, 18 czerwca br., odbyło się pierwsze 
zebranie koszalińskiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych (PTNP). 

Z inicjatywą jego powstania wyszli badacze  
z dwóch katedr WH – Katedry Nauk o Polityce i Katedry 
Studiów Regionalnych i Europejskich. 

Podczas spotkania odbyły się wybory władz oddzia-
łu PTNP na kadencję 2021-2024. Prezesem został  
prof. dr hab. Jacek Knopek (na zdjęciu powyżej), kierow-
nik Katedry Nauk o Polityce, pierwszym wiceprezesem 
dr hab. Marek Górka, prof. PK., a drugim dr hab. Michał 
Polak, prof. PK., skarbnikiem dr hab. Krzysztof  Wasilew-
ski, prof. PK, natomiast sekretarzem – dr Ewa Włodyka. 

Do Komisji Rewizyjnej oddziału wybrani zostali: prof. 
dr hab. Czesław Partacz (przewodniczący), dr Krzysztof 
Kaczmarek i dr Dominika Liszkowska.

Koszaliński oddział PTNP skupia obecnie kilkanaście 
osób, pozostaje jednak otwarty na przyjmowanie no-
wych członków, zainteresowanych zagadnieniami poli-
tycznymi i okołopolitycznymi.

» WH: powstał oddział Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych

» Rywalizują o indeks PK

POWSTAŁA NOWA STRONA UCZELNI

Zapraszamy do korzystania z nowej odsłony 
strony głównej Politechniki Koszalińskiej. Po-
przednia wersja funkcjonowała przez blisko 
10 lat. 

Przy tworzeniu nowej strony priorytetami 
była przejrzystość, szybkość dostępu do infor-
macji, dostosowanie witryny do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz możliwość ko-
rzystania z niej na urządzeniach mobilnych. 

Nowa strona tu.koszalin.pl przygotowana 
została przez Biuro Komunikacji Społecz-
nej w ścisłej współpracy z firmą Mescal-
design. Część treści ze strony poprzedniej 
została przeniesiona, cała strona dotąd 
funkcjonująca dostępna jest pod adresem:  
old.tu.koszalin.pl. 

Wszelkie sugestie w odniesieniu do no-
wej strony można zgłaszać pod adresem:  
media@tu.koszalin.pl

OBEJRZYJ „AKADEMICKIEGO NEWSA”
Zapraszamy do obejrzenia najnowszego 
„Akademickiego Newsa”, cyklicznego progra-
mu relacjonującego to, co dzieje się na Poli-
technice Koszalińskiej. „Akademicki News” 
realizowany jest przez telewizję „Max”. 
Program dostępny jest obecnie na profilu 
youtube.pl telewizji „Max”. Premierę miał  
17 czerwca br., o godz. 17.40.

W auli Politechniki Koszalińskiej, 16 czerwca br., 
przy akompaniamencie gitar, rozbrzmiały pieśni 
polskie: „Mury”, „Warszawo ma”,  „Tak jak ptaki”. 

W ten sposób organizatorzy wydarzenia „Płomienie 
Zwycięstwa 2021”, w tym Politechnika Koszalińska  
i Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”,  
podsumowali koncertem, towarzyszącym obcho-
dom 75-lecia zakończenia II wojny światowej, kon-
kurs piosenki harcerskiej i patriotycznej. Młode 
wokalistki: Jaśmina Wenta (1 miejsce), Hania Iwko 
(2 miejsce) oraz Olimpia Łagutko i Maja Breszka  
(3 miejsce ex aequo), wystąpiły przed publicznością 
złożoną z pracowników uczelni i odebrały z rąk rektor  
dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK nagrody. 

» Zaśpiewały laureatki konkursu 
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Na Wydziale Humanistycznym (WH) Politechniki 
Koszalińskiej, 18 czerwca br., odbyło się pierwsze 
zebranie koszalińskiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych (PTNP). 

Z inicjatywą jego powstania wyszli badacze  
z dwóch katedr WH – Katedry Nauk o Polityce i Katedry 
Studiów Regionalnych i Europejskich. 

Podczas spotkania odbyły się wybory władz oddzia-
łu PTNP na kadencję 2021-2024. Prezesem został  
prof. dr hab. Jacek Knopek (na zdjęciu powyżej), kierow-
nik Katedry Nauk o Polityce, pierwszym wiceprezesem 
dr hab. Marek Górka, prof. PK., a drugim dr hab. Michał 
Polak, prof. PK., skarbnikiem dr hab. Krzysztof  Wasilew-
ski, prof. PK, natomiast sekretarzem – dr Ewa Włodyka. 

Do Komisji Rewizyjnej oddziału wybrani zostali: prof. 
dr hab. Czesław Partacz (przewodniczący), dr Krzysztof 
Kaczmarek i dr Dominika Liszkowska.

Koszaliński oddział PTNP skupia obecnie kilkanaście 
osób, pozostaje jednak otwarty na przyjmowanie no-
wych członków, zainteresowanych zagadnieniami poli-
tycznymi i okołopolitycznymi.

» WH: powstał oddział Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych

» Rywalizują o indeks PK

POWSTAŁA NOWA STRONA UCZELNI

Zapraszamy do korzystania z nowej odsłony 
strony głównej Politechniki Koszalińskiej. Po-
przednia wersja funkcjonowała przez blisko 
10 lat. 

Przy tworzeniu nowej strony priorytetami 
była przejrzystość, szybkość dostępu do infor-
macji, dostosowanie witryny do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz możliwość ko-
rzystania z niej na urządzeniach mobilnych. 

Nowa strona tu.koszalin.pl przygotowana 
została przez Biuro Komunikacji Społecz-
nej w ścisłej współpracy z firmą Mescal-
design. Część treści ze strony poprzedniej 
została przeniesiona, cała strona dotąd 
funkcjonująca dostępna jest pod adresem:  
old.tu.koszalin.pl. 

Wszelkie sugestie w odniesieniu do no-
wej strony można zgłaszać pod adresem:  
media@tu.koszalin.pl

OBEJRZYJ „AKADEMICKIEGO NEWSA”
Zapraszamy do obejrzenia najnowszego 
„Akademickiego Newsa”, cyklicznego progra-
mu relacjonującego to, co dzieje się na Poli-
technice Koszalińskiej. „Akademicki News” 
realizowany jest przez telewizję „Max”. 
Program dostępny jest obecnie na profilu 
youtube.pl telewizji „Max”. Premierę miał  
17 czerwca br., o godz. 17.40.

W auli Politechniki Koszalińskiej, 16 czerwca br., 
przy akompaniamencie gitar, rozbrzmiały pieśni 
polskie: „Mury”, „Warszawo ma”,  „Tak jak ptaki”. 

W ten sposób organizatorzy wydarzenia „Płomienie 
Zwycięstwa 2021”, w tym Politechnika Koszalińska  
i Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”,  
podsumowali koncertem, towarzyszącym obcho-
dom 75-lecia zakończenia II wojny światowej, kon-
kurs piosenki harcerskiej i patriotycznej. Młode 
wokalistki: Jaśmina Wenta (1 miejsce), Hania Iwko 
(2 miejsce) oraz Olimpia Łagutko i Maja Breszka  
(3 miejsce ex aequo), wystąpiły przed publicznością 
złożoną z pracowników uczelni i odebrały z rąk rektor  
dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK nagrody. 

» Zaśpiewały laureatki konkursu 
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Mamy dobrą informację dla wszystkich – grun-
towny remont, a właściwe przebudowa Centrum 
Kultury Studenckiej „Kreślarnia”, dobiegł końca. 

Żeby zobaczyć, jak dzisiaj dawna „Kreska” wygląda od 
środka, wystarczy zajrzeć na uczelniany profil na FB, 
gdzie znajduje się mała galeria zdjęć dokumentujących 
przemianę obiektu.
 
Teraz „Kreślarnię” czekają odbiory techniczne, czyli 
dopuszczenie budynku do użyteczności publicznej.  
O zakończeniu budowy zostanie poinformowany nadzór 
budowlany. Oficjalne i uroczyste otwarcie „Kreski” pla-
nowane jest na początek nowego roku akademickiego. 

» „Kreślarnia” po remoncie, 
wnętrze robi wrażenie!

04

Politechnika Koszalińska – po raz pierwszy – była 
partnerem II edycji Ogólnopolskiego Turnieju Tań-
ca Ulicznego „Koszalińskie Yo!”, organizowanego 
przez Szkołę Tańca King Dance. W imprezie wzięło 
udział 750 młodych tancerzy z całej Polski, a trans-
misje z tego wydarzenia obejrzało 9 tys. osób.

18 czerwca br., dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rek-
tor Politechniki Koszalińskiej odebrała podziękowania za 
współpracę, które w imieniu organizatora turnieju prze-
kazał dr Igor Pogonowski. – Staramy się partnerować 
różnym przedsięwzięciom – przypomniała prof. Danuta 
Zawadzka. – „Koszalińskie Yo!” wpiszemy na listę wyda-
rzeń, które będziemy wspierać w przyszłości. 

» Podziękowania za współpracę 
przy Turnieju Tańca Ulicznego

PROF. JACEK KNOPEK W PROGRAMIE „SALON POLITYCZNY”

Prof. dr hab. Jacek Knopek, kierownik Katedry Nauk o Polityce Wydziału Humanistycznego Politech-
niki Koszalińskiej, 15 czerwca br., był gościem programu „Salon Polityczny” na antenie szczecinec-
kiej telewizji „Gawex”. Tematem audycji było omówienie sytuacji politycznej na Białorusi.

Więcej: gawex.pl/wiadomosci/wideo/5281/SALONIK-POLITYCZNY

Oto, co można organizować, gdy słoneczna plaża znajduje się niemal w centrum miasta! 
W kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Racławickiej, na specjalnie przygotowanych boiskach do sezono-
wych gier zespołowych, 21-22 czerwca br. odbyły się eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej 
Plażowej. Drużyny rywalizowały w kategoriach: młodzik/młodziczka, junior/juniorka młodsza i junior/juniorka. 
W zawodach wystartowały również drużyny prowadzone przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Koszalińskiej.  
Na zdjęciach: mecze w obiektywie Adama Paczkowskiego. Więcej: profil FB Politechniki Koszalińskiej

» Lato, plaża i rywalizacja sportowa, czyli piłka w grze

DR PIOTR SZARSZEWSKI W POLSKIM RADIU KOSZALIN

Gościem kolejnego wydania programu „Hobby nie tylko na 
weekend”, emitowanego na antenie Polskiego Radia Koszalin, 
był dr Piotr Szarszewski, medioznawca i reklamoznawca, pro-
dziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Politechni-
ki Koszalińskiej.

W rozmowie z red. Katarzyną Kużel dr Piotr Szarszewski odpo-
wiadał na pytanie dotyczące swoich pasji i aktywności sporto-
wych. Mówił m.in. o nurkowaniu i jeździe na rolkach oraz co go 
zniechęciło do uprawiania piłki nożnej. Rozmowa dostępna jest 
na: www.prk24.pl
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Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków 
Polskich (ZBP) i Polskiego Forum Akademicko-Go-
spodarczego (PFAG) odwiedził 18 czerwca br. Poli-
technikę Koszalińską. Gość spotkał się z dr hab. Da-
nutą Zawadzka, prof. PK, rektor uczelni i Piotrem 
Huzarem, przewodniczącym Rady Uczelni. 
 
PFAG jest inicjatorem powstania Ośrodka Współpracy Rad 
Uczelni, a prof. Danuta Zawadzka – członkiem Rady Pro-
gramowej tego gremium. 

Rozmowa dotyczyła działań PFAG mających na celu bu-
dowanie więzi pomiędzy środowiskiem akademickim 
i światem biznesu, a także roli rad uczelni w rozwoju 
ośrodków akademickich. Krzysztof Pietraszkiewicz jest 
przewodniczącym Rady Politechniki Warszawskiej. Gość 
podzielił się doświadczeniami w formułowaniu założeń 
strategicznych rozwoju tej uczelni (swoją strategię buduje 
także Politechnika Koszalińska). 

Krzysztof Pietraszkiewicz współtworzył szereg rozwią-
zań dotyczących sektora finansowego. Niedawno wszedł  
w skład sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Fi-
nansowego, której zadaniem jest m.in. umacnianie bez-

pieczeństwa obrotu finansowego i doprowadzenie do 
większej konkurencyjności polskich finansistów na rynku 
krajowym i międzynarodowym. 

Prezes ZBP został również powołany przez wicepremiera 
oraz ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Go-
wina na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (w jej 
skład weszła także prof. Danuta Zawadzka). 

Krzysztof Pietraszkiewicz zadeklarował, że wygłosi wy-
kłady dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Po-
litechniki Koszalińskiej. 

» Prezes Związku Banków Polskich gościem rektor Politechniki

04

WYKŁAD DLA STUDENTÓW NATIONAL CIAYI UNIVERISTY NA TAJWANIE

„The Nazi German Concentration Camp Auschwitz: The Symbol of 
the Holocaust” – taki tytuł nosił wykład, który 16 czerwca br., dla 
studentów National Ciayi Univeristy (Tajwan), wygłosiła dr hab. 
Brygida Gasztold, prof. PK z Wydziału Humanistycznego Politechniki 
Koszalińskiej. Wykład odbył się w ramach projektu finansowanego  
z programu Erasmus+. Projekt zakłada współpracę naukową z za-
granicznymi uczelniami, poza tajwańską również z Holon Institute 
of Technology w Izraelu. 
Więcej: https://www.tu.koszalin.pl/art/503
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Dziekan Wydziału Humanistycznego (WH),  
dr hab. Michał Polak, prof. PK zaprasza do ogląda-
nia trzeciej debaty z cyklu „Wyzwania współcze-
snego świata” pod tytułem „Polityka wschodnia 
Unii Europejskiej – wyzwania i perspektywy”. 

Spotkanie z udziałem ekspertów z WH oraz osób repre-
zentujących inne krajowe jednostki badawcze odbędzie 
się 24 czerwca br., w godz. 17-18.30 i będzie transmito-
wane na profilu FB WH.

Na pytanie o wybór tematu odpowiada dr hab. Krzysz-
tof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia Poli-
techniki Koszalińskiej, kierownik Katedry Studiów Re-
gionalnych i Europejskich WH: – Wybór był naturalnym 
wynikiem obserwacji tego, co istotnego dzieje się na 
arenie europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że charakter 
relacji pomiędzy Zjednoczoną Europą, której jesteśmy 
członkiem, a Rosją będzie w najbliższych latach de-
terminować sytuację geopolityczną i militarną w tym 
skomplikowanym regionie, także tu, w Polsce. 

– Rosja nigdy nie rozstała się ze swoimi mocarstwowy-
mi ambicjami, czemu daje wyraz swoimi działaniami 
na Ukrainie, w stosunku do Białorusi i innych państw 
ościennych – dodaje prof. Krzysztof Wasilewski. – Tym 
właśnie kwestiom podporządkowana będzie nasza dys-
kusja.

» III debata z cyklu „Wyzwania 
współczesnego świata” Podobnie jak w roku ubiegłym Politechnika Ko-

szalińska będzie partnerem tegorocznej edycji 
Akant Good Vibe Festival, organizowanej po raz 
dziewiąty przez koszalińskiego dziennikarza  
i znawcę muzycznego Mateusza Prusa oraz – wy-
wodzącą się z Politechniki Koszalińskiej – Funda-
cję Nauka dla Środowiska. 

Na przełomie sierpnia i września br. odbędą się w sumie 
cztery koncerty w różnych miejscach Koszalina (lokaliza-
cje widoczne są na plakacie zapowiadającym imprezę). 
Festiwal rozpocznie się 14 sierpnia br. na dziedzińcu 
kampusu przy ulicy Śniadeckich, kolejne występy zapla-
nowane są na terenie Archiwum Państwowego w Ko-
szalinie i parkingu na dachu „Forum” oraz w Filharmonii 
Koszalińskiej. 

Jak zapewniają organizatorzy, również tym razem 

będzie można usłyszeć mieszankę jazzu, funku i hip 
hopu. – Akant Good Vibe Festival to okazja do poznania 
nieoczywistych wykonawców, często stojących u progu 
wielkiej kariery – mówi Mateusz Prus. W koncercie in-
auguracyjnym wystąpią dwie formacje – Klawo (nowy 
groove oparty na jazzowej improwizacji) oraz Błoto (hip-
-hop odwołujący się do lat 90. XX wieku). Start o godz. 20! 

» Politechnika po raz drugi partnerem Akant Good Vibe Festival

Na dziedzińcu uczelni, 21 czerwca br., koszaliń-
ska Orkiestra Wojskowa nagrywała zdjęcia do 
klasycznego utworu „Orzeł Biały”. 

– Materiał muzyczny będzie towarzyszył tegorocznym 
obchodom Święta Wojska Polskiego, które przypadają 
piętnastego sierpnia – poinformował kpt. Jarosław Bar-
czewski, oficer prasowy Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie, który koordynował wizytę Orkiestry 
Wojskowej na Politechnice Koszalińskiej i był obecny 
podczas realizacji nagrania. – Budynek uczelni jest je-
dynym z kilku obiektów, które będą filmowym tłem dla 
występu orkiestry. 

Upał nie przeszkodził Orkiestrze Wojskowej w koncer-
towym wykonaniu utworu. W formacji na co dzień gra 
30 muzyków zawodowych. Kapelmistrzem orkiestry jest 
kpt. Krzysztof Więch.

» Orkiestra Wojskowa zagrała 
na dziedzińcu uczelni

PRZEDSTAWICIELE WH WEZMĄ UDZIAŁ W KONFERENCJI „CZAS WOLNOŚCI”

Prof. dr hab. Bogusław Polak z Wydziału Humanistycznego (WH) Politechniki Koszalińskiej i dr hab. 
Michał Polak, prof. PK, dziekan WH będą gośćmi międzynarodowej konferencji historycznej „Czas 
wolności. Leszno po Traktacie Wersalskim”, która z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
w Lesznie, odbędzie się 28 czerwca br.
Wydarzenie organizowane jest z okazji 100. Rocznicy Powrotu Leszna do Macierzy i 100. Rocznicy 
Garnizonu w Lesznie. Prof. Bogusław Polak wygłosi wykład pod tytułem „Wojskowe aspekty re-
windykacji Leszna”, a prof. Michał Polak – „Polska delegacja na konferencji pokojowej w Wersalu”.  
Konferencja w Bibliotece Ratuszowej transmitowana będzie na profilu FB MBP w Lesznie.

Chór „Canzona” Politechniki Koszalińskiej uświet-
ni swoim występem, zaplanowany na 2 lipca br., 
koncert inaugurujący 55. Międzynarodowy Festi-
wal Organowy (MFO) w Koszalinie. Próby przed 
koncertem (w formule online) trwają od wiosny. 
Od kilku tygodni chórzyści z „Canzony” – przy za-
chowaniu obostrzeń sanitarnych – ćwiczą również 
stacjonarnie. 

Organizowany od 55 lat przez Filharmonię Koszaliń-
ską MFO to jedno z najbardziej prestiżowych tego typu 
wydarzeń w kraju. Koncerty odbywają się w kilku miej-
scowościach Pomorza Środkowego, w których świątynie 
są wyposażone w ciekawe, historyczne organy. Główne 
koncerty odbywają się w koszalińskiej katedrze. Tu od-
bywa się także inauguracja festiwalu.

Występ chóru „Canzona” staje się tradycją festiwalu. 
– Występujemy podczas głównych koncertów: inaugu-
racyjnego lub finałowego – podkreśla prof. Radosław 
Wilkiewicz, dyrygent chóru Politechniki Koszalińskiej. 

– Jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób reprezen-
tować uczelnię.

Koncert inauguracyjny będzie podzielony na dwie części 
(początek o godz. 19.15). W pierwszej na organach zagra 
Władysław Szymański. W drugiej chór „Canzona” zapre-
zentuje się wraz z chórem „Pomerania Cantat” Dziecięcej 
Akademii Chóralnej. Wystąpi także orkiestra Filharmonii 
Koszalińskiej. Więcej: tu.koszalin.pl/art/504

» „Canzona” otworzy 55. Międzynarodowy Festiwal Organowy
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Dziekan Wydziału Humanistycznego (WH),  
dr hab. Michał Polak, prof. PK zaprasza do ogląda-
nia trzeciej debaty z cyklu „Wyzwania współcze-
snego świata” pod tytułem „Polityka wschodnia 
Unii Europejskiej – wyzwania i perspektywy”. 

Spotkanie z udziałem ekspertów z WH oraz osób repre-
zentujących inne krajowe jednostki badawcze odbędzie 
się 24 czerwca br., w godz. 17-18.30 i będzie transmito-
wane na profilu FB WH.

Na pytanie o wybór tematu odpowiada dr hab. Krzysz-
tof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia Poli-
techniki Koszalińskiej, kierownik Katedry Studiów Re-
gionalnych i Europejskich WH: – Wybór był naturalnym 
wynikiem obserwacji tego, co istotnego dzieje się na 
arenie europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że charakter 
relacji pomiędzy Zjednoczoną Europą, której jesteśmy 
członkiem, a Rosją będzie w najbliższych latach de-
terminować sytuację geopolityczną i militarną w tym 
skomplikowanym regionie, także tu, w Polsce. 

– Rosja nigdy nie rozstała się ze swoimi mocarstwowy-
mi ambicjami, czemu daje wyraz swoimi działaniami 
na Ukrainie, w stosunku do Białorusi i innych państw 
ościennych – dodaje prof. Krzysztof Wasilewski. – Tym 
właśnie kwestiom podporządkowana będzie nasza dys-
kusja.

» III debata z cyklu „Wyzwania 
współczesnego świata” Podobnie jak w roku ubiegłym Politechnika Ko-

szalińska będzie partnerem tegorocznej edycji 
Akant Good Vibe Festival, organizowanej po raz 
dziewiąty przez koszalińskiego dziennikarza  
i znawcę muzycznego Mateusza Prusa oraz – wy-
wodzącą się z Politechniki Koszalińskiej – Funda-
cję Nauka dla Środowiska. 

Na przełomie sierpnia i września br. odbędą się w sumie 
cztery koncerty w różnych miejscach Koszalina (lokaliza-
cje widoczne są na plakacie zapowiadającym imprezę). 
Festiwal rozpocznie się 14 sierpnia br. na dziedzińcu 
kampusu przy ulicy Śniadeckich, kolejne występy zapla-
nowane są na terenie Archiwum Państwowego w Ko-
szalinie i parkingu na dachu „Forum” oraz w Filharmonii 
Koszalińskiej. 

Jak zapewniają organizatorzy, również tym razem 

będzie można usłyszeć mieszankę jazzu, funku i hip 
hopu. – Akant Good Vibe Festival to okazja do poznania 
nieoczywistych wykonawców, często stojących u progu 
wielkiej kariery – mówi Mateusz Prus. W koncercie in-
auguracyjnym wystąpią dwie formacje – Klawo (nowy 
groove oparty na jazzowej improwizacji) oraz Błoto (hip-
-hop odwołujący się do lat 90. XX wieku). Start o godz. 20! 

» Politechnika po raz drugi partnerem Akant Good Vibe Festival

Na dziedzińcu uczelni, 21 czerwca br., koszaliń-
ska Orkiestra Wojskowa nagrywała zdjęcia do 
klasycznego utworu „Orzeł Biały”. 

– Materiał muzyczny będzie towarzyszył tegorocznym 
obchodom Święta Wojska Polskiego, które przypadają 
piętnastego sierpnia – poinformował kpt. Jarosław Bar-
czewski, oficer prasowy Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie, który koordynował wizytę Orkiestry 
Wojskowej na Politechnice Koszalińskiej i był obecny 
podczas realizacji nagrania. – Budynek uczelni jest je-
dynym z kilku obiektów, które będą filmowym tłem dla 
występu orkiestry. 

Upał nie przeszkodził Orkiestrze Wojskowej w koncer-
towym wykonaniu utworu. W formacji na co dzień gra 
30 muzyków zawodowych. Kapelmistrzem orkiestry jest 
kpt. Krzysztof Więch.

» Orkiestra Wojskowa zagrała 
na dziedzińcu uczelni

PRZEDSTAWICIELE WH WEZMĄ UDZIAŁ W KONFERENCJI „CZAS WOLNOŚCI”

Prof. dr hab. Bogusław Polak z Wydziału Humanistycznego (WH) Politechniki Koszalińskiej i dr hab. 
Michał Polak, prof. PK, dziekan WH będą gośćmi międzynarodowej konferencji historycznej „Czas 
wolności. Leszno po Traktacie Wersalskim”, która z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
w Lesznie, odbędzie się 28 czerwca br.
Wydarzenie organizowane jest z okazji 100. Rocznicy Powrotu Leszna do Macierzy i 100. Rocznicy 
Garnizonu w Lesznie. Prof. Bogusław Polak wygłosi wykład pod tytułem „Wojskowe aspekty re-
windykacji Leszna”, a prof. Michał Polak – „Polska delegacja na konferencji pokojowej w Wersalu”.  
Konferencja w Bibliotece Ratuszowej transmitowana będzie na profilu FB MBP w Lesznie.

Chór „Canzona” Politechniki Koszalińskiej uświet-
ni swoim występem, zaplanowany na 2 lipca br., 
koncert inaugurujący 55. Międzynarodowy Festi-
wal Organowy (MFO) w Koszalinie. Próby przed 
koncertem (w formule online) trwają od wiosny. 
Od kilku tygodni chórzyści z „Canzony” – przy za-
chowaniu obostrzeń sanitarnych – ćwiczą również 
stacjonarnie. 

Organizowany od 55 lat przez Filharmonię Koszaliń-
ską MFO to jedno z najbardziej prestiżowych tego typu 
wydarzeń w kraju. Koncerty odbywają się w kilku miej-
scowościach Pomorza Środkowego, w których świątynie 
są wyposażone w ciekawe, historyczne organy. Główne 
koncerty odbywają się w koszalińskiej katedrze. Tu od-
bywa się także inauguracja festiwalu.

Występ chóru „Canzona” staje się tradycją festiwalu. 
– Występujemy podczas głównych koncertów: inaugu-
racyjnego lub finałowego – podkreśla prof. Radosław 
Wilkiewicz, dyrygent chóru Politechniki Koszalińskiej. 

– Jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób reprezen-
tować uczelnię.

Koncert inauguracyjny będzie podzielony na dwie części 
(początek o godz. 19.15). W pierwszej na organach zagra 
Władysław Szymański. W drugiej chór „Canzona” zapre-
zentuje się wraz z chórem „Pomerania Cantat” Dziecięcej 
Akademii Chóralnej. Wystąpi także orkiestra Filharmonii 
Koszalińskiej. Więcej: tu.koszalin.pl/art/504

» „Canzona” otworzy 55. Międzynarodowy Festiwal Organowy
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Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 
(WILŚiG) Politechniki Koszalińskiej przygotuje no-
woczesną pracownię, w której studenci i ucznio-
wie szkół współpracujących z uczelnią będą mogli 
poznać sposoby projektowania i zasady działania 
instalacji i urządzeń zasilanych energią ze źródeł 
odnawialnych (OZE).  

Powstanie tego miejsca dofinansowuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
W pracowni przyszli projektanci i wykonawcy inwestycji 
będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób instalacje bu-
dowlane współpracują z urządzeniami opartymi na OZE, 
nauczyć się montażu urządzeń i obserwować sposób ich 
działania. 

– Poznanie tych zagadnień umożliwi przyszłym inży-
nierom poprawne zaprojektowanie i wykonanie insta-
lacji hybrydowych z zastosowaniem urządzeń zasilanych  

z odnawialnych źródłach energii – podkreśla prof. dr hab. 
inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. – Pra-
cownia poszerzy bazę dydaktyczną wydziału i uzupełni 
już istniejące laboratorium mechaniki płynów.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/526

» WILŚiG: powstanie nowoczesna pracownia wykorzystania OZE

SPROSTOWANIE
W poprzednim Biuletynie Informacyjnym Politechniki Koszalińskiej nr 95/2021 omyłkowo zamieściliśmy 
zdjęcia z ubiegłorocznej edycji turnieju eliminacji wojewódzkich do Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Pla-
żowej. Dokumentacja fotograficzna z edycji tegorocznej, również autorstwa Adama Paczkowskiego, do-
stępna jest na profilu FB uczelni i w aktualnościach na stronie tu.koszalin.pl.
Za pomyłkę przepraszamy. 

Biuro Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej

Studenci i przedstawiciele kadry Politechniki Kosza-
lińskiej (PK) pokonali trasy rowerowe w szlachetnej 
sprawie. Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, przewod-
nicząca Parlamentu Studentów PK, dr hab. Krzysztof 
Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia, dr hab. 
Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycz-
nego i wiele innych osób wzięło udział 23 czerwca br.  
w akcji charytatywnej #KręćDlaHospicjum. 
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Mamy dobrą informację dla wszystkich – grun-
towny remont, a właściwe przebudowa Centrum 
Kultury Studenckiej „Kreślarnia”, dobiegł końca. 

Żeby zobaczyć, jak dzisiaj dawna „Kreska” wygląda od 
środka, wystarczy zajrzeć na uczelniany profil na FB, 
gdzie znajduje się mała galeria zdjęć dokumentujących 
przemianę obiektu.
 
Teraz „Kreślarnię” czekają odbiory techniczne, czyli 
dopuszczenie budynku do użyteczności publicznej.  
O zakończeniu budowy zostanie poinformowany nadzór 
budowlany. Oficjalne i uroczyste otwarcie „Kreski” pla-
nowane jest na początek nowego roku akademickiego. 

» „Kreślarnia” po remoncie, 
wnętrze robi wrażenie!

04

Politechnika Koszalińska – po raz pierwszy – była 
partnerem II edycji Ogólnopolskiego Turnieju Tań-
ca Ulicznego „Koszalińskie Yo!”, organizowanego 
przez Szkołę Tańca King Dance. W imprezie wzięło 
udział 750 młodych tancerzy z całej Polski, a trans-
misje z tego wydarzenia obejrzało 9 tys. osób.

18 czerwca br., dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rek-
tor Politechniki Koszalińskiej odebrała podziękowania za 
współpracę, które w imieniu organizatora turnieju prze-
kazał dr Igor Pogonowski. – Staramy się partnerować 
różnym przedsięwzięciom – przypomniała prof. Danuta 
Zawadzka. – „Koszalińskie Yo!” wpiszemy na listę wyda-
rzeń, które będziemy wspierać w przyszłości. 

» Podziękowania za współpracę 
przy Turnieju Tańca Ulicznego

PROF. JACEK KNOPEK W PROGRAMIE „SALON POLITYCZNY”

Prof. dr hab. Jacek Knopek, kierownik Katedry Nauk o Polityce Wydziału Humanistycznego Politech-
niki Koszalińskiej, 15 czerwca br., był gościem programu „Salon Polityczny” na antenie szczecinec-
kiej telewizji „Gawex”. Tematem audycji było omówienie sytuacji politycznej na Białorusi.

Więcej: gawex.pl/wiadomosci/wideo/5281/SALONIK-POLITYCZNY

Oto, co można organizować, gdy słoneczna plaża znajduje się niemal w centrum miasta! 
W kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Racławickiej, na specjalnie przygotowanych boiskach do sezono-
wych gier zespołowych, 21-22 czerwca br. odbyły się eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej 
Plażowej. Drużyny rywalizowały w kategoriach: młodzik/młodziczka, junior/juniorka młodsza i junior/juniorka. 
W zawodach wystartowały również drużyny prowadzone przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Koszalińskiej.  
Na zdjęciach: mecze w obiektywie Adama Paczkowskiego. Więcej: profil FB Politechniki Koszalińskiej

» Lato, plaża i rywalizacja sportowa, czyli piłka w grze

DR PIOTR SZARSZEWSKI W POLSKIM RADIU KOSZALIN

Gościem kolejnego wydania programu „Hobby nie tylko na 
weekend”, emitowanego na antenie Polskiego Radia Koszalin, 
był dr Piotr Szarszewski, medioznawca i reklamoznawca, pro-
dziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Politechni-
ki Koszalińskiej.

W rozmowie z red. Katarzyną Kużel dr Piotr Szarszewski odpo-
wiadał na pytanie dotyczące swoich pasji i aktywności sporto-
wych. Mówił m.in. o nurkowaniu i jeździe na rolkach oraz co go 
zniechęciło do uprawiania piłki nożnej. Rozmowa dostępna jest 
na: www.prk24.pl
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Miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” co roku 
przygotowuje Ranking Uczelni Akademickich.  
W tegorocznym, właśnie opublikowanym, Po-
litechnika Koszalińska, podobnie, jak w roku 
ubiegłym, uplasowała się w siódmej dziesiątce 
wszystkich szkół wyższych w kraju i na 19. miej-
scu w zestawieniu uczelni technicznych.

Ranking Uczelni Akademickich obejmie uczelnie pu-
bliczne oraz niepubliczne, które mają co najmniej jedno 
uprawnienie do nadawania stopnia doktora i minimum 
200 studentów studiów stacjonarnych oraz minimum 
dwa roczniki absolwentów.

Ranking bierze pod uwagę kilkadziesiąt różnych wskaź-
ników i działania zmierzające do rozwoju uczelni i pod-
niesienia jakości kształcenia, w tym: potencjał i efek-
tywność naukową, poziom innowacyjności, inwestycji 

i pozyskiwania pieniędzy ze źródeł zewnętrznych, ilość 
publikacji, umiędzynarodowienie studiów, losy absol-
wentów. 

Zestawienie przygotowuje Fundacja Edukacyjna Per-
spektywy pod patronatem Kapituły Rankingu, na której 
czele stoi prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii 
Nauk w latach 2007-2015, a od 2020 roku przewodni-
czący Polskiego Komitetu UNESCO.

» Dobry wynik PK w rankingu szkół wyższych „Perspektyw”

W Studenckim Centrum Kultury „Kreślarnia”, 23 
czerwca br., odbył się briefing prasowy z udzia-
łem przedstawicieli Politechniki Koszalińskiej. 
Głównym punktem spotkania była prezentacja 
wyremontowanego budynku przy ulicy Tadeusza 
Rejtana 17. 

„Kreślarnia” została kompleksowo odnowiona. – Oprócz 
wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego obiekt zmienił 
także swój charakter – podkreślił dr hab. inż. Tomasz 
Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich. – Będzie 
to miejsce różnorodnej aktywności studenckiej. Przede 
wszystkim jednak chodzi o stworzenie dla studentów 
przestrzeni, która da im realną możliwość samorealizacji 
i organizacji wydarzeń. 

Dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej, 
zaznaczył, że na zarządzanie obiektem wpływ będą mie-
li przede wszystkim studenci. Kanclerz wyraził nadzieję, 

że żacy podejmą wyzwanie i wprowadzą kulturę stu-
dencką, z której niegdyś klub słynął, na zupełnie nowy 
poziom. 

O wrażeniach z wizyty w „Kreślarni” opowiedzieli także 
sami studenci. – Jesteśmy pomysłowi i kreatywni, wie-
rzymy, że Centrum szybko zatętni pomysłami, wydarze-
niami i studencką aktywnością – przyznała Aleksandra 
Zmuda Trzebiatowska, przewodnicząca Parlamentu 
Studentów Politechniki Koszalińskiej. – Wiele razy sły-
szeliśmy od naszych znajomych, że brakuje im miejsca 
spotkań i integracji, przyjaznej przestrzeni do realizacji 
swoich pasji. Teraz to się zmieni, bardzo się z tego cie-
szymy. 

Przedstawiciele mediów mieli okazję po raz pierwszy 
wejść do odnowionego budynku. Powstały w nim m.in.: 
sala teatralno-koncertowa na 150 osób ze sceną i zaple-
czem, wielofunkcyjna sala konferencyjna.

» Dziennikarze obejrzeli wyremontowane centrum  „Kreślarnia”
Zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak, naukowiec i wykła-
dowca Politechniki Koszalińskiej. Specjalizował się w zagadnie-
niach z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz oceanografii.
 
Uzyskał tytuł naukowy profesora w dyscyplinie Nauki o Ziemi. W latach 
1998-2013 był pracownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska 
i Geodezji (WILŚiG). Od 2013 roku był członkiem korespondentem Polskiej 
Akademii Nauk (PAN), pracownikiem naukowym Instytutu Oceanologii 
PAN w Sopocie, wykładowcą Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwer-
sytetu Gdańskiego. 

Dał się poznać jako wspaniały nauczyciel dla wielu absolwentów WILŚiG. 
Zawsze służył pomocą i dzielił się zdobytą w trakcie wieloletniej pracy na-
ukowej wiedzą i doświadczeniem. 

ZMARŁ PROF. JANUSZ PEMPKOWIAK

12th Symposium on Vacuum 
based Science and Technology                              
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litechnika Koszalińska, podobnie, jak w roku 
ubiegłym, uplasowała się w siódmej dziesiątce 
wszystkich szkół wyższych w kraju i na 19. miej-
scu w zestawieniu uczelni technicznych.
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Nauk w latach 2007-2015, a od 2020 roku przewodni-
czący Polskiego Komitetu UNESCO.
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czerwca br., odbył się briefing prasowy z udzia-
łem przedstawicieli Politechniki Koszalińskiej. 
Głównym punktem spotkania była prezentacja 
wyremontowanego budynku przy ulicy Tadeusza 
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„Kreślarnia” została kompleksowo odnowiona. – Oprócz 
wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego obiekt zmienił 
także swój charakter – podkreślił dr hab. inż. Tomasz 
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W słupskim ratuszu, 29 czerwca br., Politechnika 
Koszalińska podpisała trójstronne porozumienie 
o współpracy z firmą Scania Production Słupsk S.A 
i samorządem miejskim Słupska. 

Porozumienie dotyczy kształcenia absolwentów słup-
skich szkół średnich i pracowników Scania Production 
Słupsk S.A w specjalności inżynieria procesów wytwa-
rzania na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Wydział 
Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej. 

W spotkaniu wzięli udział: dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, prezydentka 
Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prof. dr hab. 
inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicz-
nego oraz przedstawiciele Scania Production Słupsk S.A: 
Leszek Chudy, prokurent i Gustav Fredrik Tham, członek 
zarządu firmy. 

– To wyjątkowe porozumienie, w którym miasto Słupsk 
chce kreować rozwój przedsiębiorczości – oznajmiła 

prof. Danuta Zawadzka. – To inwestycja w kapitał ludz-
ki. Chcemy rozwijać i kontynuować współpracę z firmą 
Scania Production Słupsk S.A. – Jest nam bardzo miło, 
że bierzemy udział w tym projekcie – powiedział Leszek 
Chudy. –  Będziemy rozwijać wiedzę naszych inżynierów 
oraz wspomagać młodych ludzi w naszym regionie.

» Porozumienie o współpracy ze Scania Production Słupsk S.A.

AWANS NAUKOWY DR. INŻ. CZESŁAWA SUCHOCKIEGO
Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadała dr. inż. Czesławowi Suchoc-
kiemu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych  
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport na podstawie osiągnięcia 
naukowego zatytułowanego „Badania eksperymentalne nad wykorzy-
staniem informacji radiometrycznej i geometrycznej chmury punktów  
z pomiaru TLS w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych”.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/548/
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Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 46 / 96 / czerwiec / 2021

01

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 46 / 96 / 2021

04

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 
(WILŚiG) Politechniki Koszalińskiej przygotuje no-
woczesną pracownię, w której studenci i ucznio-
wie szkół współpracujących z uczelnią będą mogli 
poznać sposoby projektowania i zasady działania 
instalacji i urządzeń zasilanych energią ze źródeł 
odnawialnych (OZE).  

Powstanie tego miejsca dofinansowuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
W pracowni przyszli projektanci i wykonawcy inwestycji 
będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób instalacje bu-
dowlane współpracują z urządzeniami opartymi na OZE, 
nauczyć się montażu urządzeń i obserwować sposób ich 
działania. 

– Poznanie tych zagadnień umożliwi przyszłym inży-
nierom poprawne zaprojektowanie i wykonanie insta-
lacji hybrydowych z zastosowaniem urządzeń zasilanych  

z odnawialnych źródłach energii – podkreśla prof. dr hab. 
inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. – Pra-
cownia poszerzy bazę dydaktyczną wydziału i uzupełni 
już istniejące laboratorium mechaniki płynów.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/526

» WILŚiG: powstanie nowoczesna pracownia wykorzystania OZE

SPROSTOWANIE
W poprzednim Biuletynie Informacyjnym Politechniki Koszalińskiej nr 95/2021 omyłkowo zamieściliśmy 
zdjęcia z ubiegłorocznej edycji turnieju eliminacji wojewódzkich do Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Pla-
żowej. Dokumentacja fotograficzna z edycji tegorocznej, również autorstwa Adama Paczkowskiego, do-
stępna jest na profilu FB uczelni i w aktualnościach na stronie tu.koszalin.pl.
Za pomyłkę przepraszamy. 

Biuro Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej

Studenci i przedstawiciele kadry Politechniki Kosza-
lińskiej (PK) pokonali trasy rowerowe w szlachetnej 
sprawie. Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, przewod-
nicząca Parlamentu Studentów PK, dr hab. Krzysztof 
Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia, dr hab. 
Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycz-
nego i wiele innych osób wzięło udział 23 czerwca br.  
w akcji charytatywnej #KręćDlaHospicjum. 
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Po wrzuceniu śmieci kosze będą wydawać dźwię-
ki. Mogą powiedzieć: „dziękuję”, „tu wrzuć pa-
pier”. W przyszłości mają również sygnalizować, 
że należy je opróżnić. Multimedialne kosze na 
śmieci przygotowuje wspólnie Politechnika Ko-
szalińska i Fundacja Nauka dla Środowiska.

Pomysł zrodził się z prozaicznego powodu. – Ludziom 
często nie chce się wyrzucać śmieci do kosza – mówi 
Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.  
– Chcemy, by ta codzienna czynność nie kojarzyła się  
z obowiązkiem. Liczymy, że w ten sposób łatwiej i szyb-
ciej uda się zwiększyć świadomość ekologiczną społe-
czeństwa.

Kosze staną w uczęszczanych miejscach. Okazuje się przy 
tym, że nie ma potrzeby wymiany dotychczas stojących 
pojemników. Wystarczy umieścić w nich odpowiedni 
moduł. – Chcieliśmy, aby rozwiązanie było jak najprost-
sze w budowie, montażu i obsłudze, a jego realizacja 
nie powodowała wysokich kosztów – wyjaśnia Piotr 
Jaskólski z Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Koszalińskiej.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/551/

» Kosze na śmieci przyszłości
Politechnika Koszalińska jest zaangażowana w re-
alizację projektu, dzięki któremu w dwóch zakła-
dach Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Drzewnego będzie można wdrożyć nowoczesną 
technologię modyfikacji narzędzi do maszynowej 
obróbki drewna. 

Faza badawcza, której wykonawcą był Wydział Mecha-
niczny, właśnie dobiega końca. Projekt nosi tytuł: „Popra-
wa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle 
tartacznym” i jest realizowany w ramach programu Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju Biostrateg – „Śro-
dowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”.

Celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie inno-
wacyjnej linii technologicznej do produkcji elementów 
konstrukcyjnych z drewna litego, przeznaczonych dla 
budownictwa. 

Zespół współwykonawców projektu (na zdjęciu) na Poli-
technice Koszalińskiej liczył 28 osób. Koordynatorem re-
alizacji projektu i wykonawcą części prac merytorycznych 
był dr hab. inż. Piotr Myśliński, prof. PK.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/543/

» Wspierają przemysł drzewny

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorek-
tor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej  
i Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora ds. 
Legii Akademickiej, 25 czerwca br., wzięli udział  
w tradycyjnych obchodach święta 17. Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

Prof. Krzysztof Wasilewski, w imieniu dr hab. Danuty 
Zawadzkiej, prof. PK, rektora Politechniki Koszaliń-
skiej i całego środowiska akademickiego, złożył na 
ręce ppłk Andrzeja Cholewy, komendanta 17. Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego list gratulacyjny.
Znalazły się w nim również życzenia dla pracowników  
i podziękowania za współpracę z Politechniką Koszaliń-
ską przy organizacji zawodowych praktyk studenckich.

» Życzenia na święto 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Kolejne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Po-
litechniki Koszalińskiej przygotowuje kolejne 
udogodnienia. Dzięki dofinansowaniu z unijnego 
projektu „Dostępna uczelnia – Politechnika Ko-
szalińska” zakupionych zostało osiem biurek elek-
trycznych z pętlami indukcyjnymi. 

Pętla indukcyjna to system wspomagania osób z niepeł-
nosprawnością słuchu, szczególnie tych, które korzystają 
z aparatów słuchowych lub implantów. Umożliwia oso-
bie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wy-
raźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą 
wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. 

– Biurka z pętlą to udogodnienie, które znajdzie się  

w każdym Biurze Obsługi Studenta, w trzech kampusach 
Politechniki Koszalińskiej – tłumaczy Kornelia Matecka, 
pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością.  
– Pętle indukcyjne zostały umieszczone również w sa-
lach dyplomowych, gdzie przeprowadzane są obrony 
prac.  Więcej: tu.koszalin.pl/art/539/

ROZMAWIALI O TYM, JAK UCZYĆ MATEMATYKI

O modelu nauczania matematyki na kierunkach inżynierskich rozmawiali podczas niedawnej kon-
ferencji naukowcy i dydaktycy z uczelni technicznych. Organizatorem konferencji była Politechnika 
Koszalińska. Spotkanie, które odbyło się 22 czerwca br. na zamku w Rynie, było częścią międzynaro-
dowego projektu pod nazwą „EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering edu-
cation”. 
Więcej: tu.koszalin.pl/art/545/

WILŚIG: WYJAZDOWE PRACE ZESPOŁU BADAWCZEGO BIOANALITYKI ŚRODOWISKOWEJ
Celem wyjazdów na wody śródlądowe i morskie było testowanie nowego przenośnego mikroczerpa-
cza do poboru prób osadów pod wodą, autorstwa dr. hab. Pawła K. Zarzyckiego, prof. PK oraz pod-
ręcznego sedymentatora zawiesin konstrukcji dr. inż. Krzysztofa Piaskowskiego. Relacje z wyjazdów 
i informacje o badaniach zespołu można znaleźć na kanale YouTube PK Zarzycki: https://www.youtu-
be.com/channel/UCWH1_gXZitvk7KXNHeRGYwA
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często nie chce się wyrzucać śmieci do kosza – mówi 
Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.  
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ciej uda się zwiększyć świadomość ekologiczną społe-
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w każdym Biurze Obsługi Studenta, w trzech kampusach 
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Koszalińska. Spotkanie, które odbyło się 22 czerwca br. na zamku w Rynie, było częścią międzynaro-
dowego projektu pod nazwą „EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering edu-
cation”. 
Więcej: tu.koszalin.pl/art/545/

WILŚIG: WYJAZDOWE PRACE ZESPOŁU BADAWCZEGO BIOANALITYKI ŚRODOWISKOWEJ
Celem wyjazdów na wody śródlądowe i morskie było testowanie nowego przenośnego mikroczerpa-
cza do poboru prób osadów pod wodą, autorstwa dr. hab. Pawła K. Zarzyckiego, prof. PK oraz pod-
ręcznego sedymentatora zawiesin konstrukcji dr. inż. Krzysztofa Piaskowskiego. Relacje z wyjazdów 
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be.com/channel/UCWH1_gXZitvk7KXNHeRGYwA



Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 48 / 98 / LIPIEC / 2021

01

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 48 / 98 / 2021

04

Politechnika Koszalińska otrzymała 39,5 mln zł do-
tacji na dofinansowanie budowy Centrum Wiedzy 
Cognitarium. Wsparcie pochodzi z Ministerstwa 
Edukacji i Nauki.

10 lipca br., w kampusie przy ulicy Śniadeckich, odbył 
się briefing prasowy z udziałem Pawła Szefernakera, 
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji i Piotra Jedlińskiego, prezydenta Ko-
szalina. Gospodarzami spotkania byli: dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej  
i dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz uczelni. W oficjalnym 
przekazaniu informacji o przyznaniu dotacji wzięli udział 
również prorektorzy. 

– Chcemy wspierać społeczną misję Politechniki Kosza-
lińskiej – podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – Obok 
kształcenia realizujemy projekty społeczne i gospodarcze 
nakierowane na nasze otoczenie. Cognitarium będzie ta-
kim projektem. Jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem z pro-
rektorami i kanclerzem, aby pokazać nasze silne wparcie 
dla rozwoju uczelni, miasta i Pomorza Środkowego.

Dziennikarze mieli okazję obejrzeć wizualizację Cognita-
rium przygotowane przez pracownię OVO Grąbczewscy 
Architekci – Oskar Grąbczewski z Katowic. Na ilustracjach 
umieszczone zostały m.in. przekroje pionowe budynków 
i kolorystyka elewacji. 

– Pierwotnie Cognitarium miało być biblioteką na po-
trzeby Politechniki Koszalińskiej – przypomniał dr inż. 
Artur Wezgraj. – Wieloletnie prace studyjne i analityczne 
oraz zbieranie doświadczeń najlepszych bibliotek akade-
mickich w kraju, doprowadziły do zmiany samej idei.

Cognitarium zaplanowane jest jako nowa Biblioteka 
Główna oraz regionalne centrum wiedzy i nauki. We-

wnątrz zostanie umieszczone Wahadło Foucaulta. 

– Takie centra powinny być w każdej uczelni – uznał Pa-
weł Szefernaker. – Jeżeli chcemy, aby jak najwięcej osób 
studiowało i pozostało w regionie, studenci muszą mieć 
jak najlepsze warunki kształcenia i możliwości rozwoju. 
Cognitarium spełni te oczekiwania. Na każdym kroku 
wspieramy Politechnikę Koszalińską.

Koszt inwestycji to 65 mln zł. Rozpoczęcie budowy pla-
nowane jest na początek 2022 r., a zakończenie inwesty-
cji na koniec 2024 r. 

Więcej w aktualnościach: https://tu.koszalin.pl/art/579

» Resort edukacji i nauki wsparł budowę naszego Cognitarium

Uczelnia od siedmiu lat wspiera to wydarzenie, 
a od 2019 r. jest współorganizatorem imprezy 
w ramach projektu „Politechnika Koszalińska 
z historią”. Festiwal ma na celu popularyzację 
modelarstwa i wymianę doświadczeń między 
modelarzami. 

X Bałtycki Festiwal Modelarski odbył się w dniach 2-4 
lipca br. w hali sportowej uczelni przy ulicy Racławic-
kiej. Entuzjaści modelarstwa zjechali do Koszalina m.in.  
z Zamościa, Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Gdyni, 
Torunia czy Gliwic. W konkursie wystartowało 150 
osób, które zgłosiły 700 modeli w 50 kategoriach. 
Podczas wystawy konkursowej można było obejrzeć 
modele budynków, figur, okrętów, samolotów, samo-
chodów cywilnych, pojazdów pancernych. 

Jubileuszową edycję festiwalu uświetnił koncert 
zespołu „Bez pośpiechu”. W jego składzie wystąpiły 
zwyciężczynie Konkursu Piosenki Harcerskiej, towarzy-
szącego tegorocznym „Płomieniom Zwycięstwa 2021”. 
Powodzeniem wśród uczestników cieszyły się warsz-
taty fotograficzne, które poprowadził Marcin Torbiński, 
który na co dzień przygotowuje relacje z wydarzeń 
uczelnianych. 

Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK przyznała specjalne Puchary Rektora, 
które otrzymali: Kinga Lewandowska za model statku 
kosmicznego „Falcon Millenium”, Paulina Szumska 
za model łodzi wikingów „Drakkar”, Wojciech Mateja 
za model wnętrza warsztatu ślusarskiego „Warsztat”  
i Marcin Matejka za model samolotu PZL P.11 III. Prof. 
Danuta Zawadzka wręczyła także upominki uczelniane 
modelarzom z Czech, którzy przyjechali z Náchodu.
Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/573
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W słupskim ratuszu, 29 czerwca br., Politechnika 
Koszalińska podpisała trójstronne porozumienie 
o współpracy z firmą Scania Production Słupsk S.A 
i samorządem miejskim Słupska. 

Porozumienie dotyczy kształcenia absolwentów słup-
skich szkół średnich i pracowników Scania Production 
Słupsk S.A w specjalności inżynieria procesów wytwa-
rzania na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Wydział 
Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej. 

W spotkaniu wzięli udział: dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, prezydentka 
Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prof. dr hab. 
inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicz-
nego oraz przedstawiciele Scania Production Słupsk S.A: 
Leszek Chudy, prokurent i Gustav Fredrik Tham, członek 
zarządu firmy. 

– To wyjątkowe porozumienie, w którym miasto Słupsk 
chce kreować rozwój przedsiębiorczości – oznajmiła 

prof. Danuta Zawadzka. – To inwestycja w kapitał ludz-
ki. Chcemy rozwijać i kontynuować współpracę z firmą 
Scania Production Słupsk S.A. – Jest nam bardzo miło, 
że bierzemy udział w tym projekcie – powiedział Leszek 
Chudy. –  Będziemy rozwijać wiedzę naszych inżynierów 
oraz wspomagać młodych ludzi w naszym regionie.

» Porozumienie o współpracy ze Scania Production Słupsk S.A.

AWANS NAUKOWY DR. INŻ. CZESŁAWA SUCHOCKIEGO
Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nadała dr. inż. Czesławowi Suchoc-
kiemu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych  
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport na podstawie osiągnięcia 
naukowego zatytułowanego „Badania eksperymentalne nad wykorzy-
staniem informacji radiometrycznej i geometrycznej chmury punktów  
z pomiaru TLS w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych”.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/548/
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Chór Canzona Politechniki Koszalińskiej uświetnił 
występem koncert inaugurujący 55. Międzyna-
rodowy Festiwal Organowy w Koszalinie, organi-
zowany przez Filharmonię Koszalińską. To jedna 
z najbardziej prestiżowych tego typu imprez  
w kraju. 

2 lipca br., w koszalińskiej katedrze, chórzyści zaśpiewali 
pięć utworów. Były to fragmenty znanych oper Giuseppe 
Verdiego i Vincenzo Belliniego. Chór wystąpił również z 
chórem Pomerania Cantat Dziecięcej Akademii Chóralnej 
oraz orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej.

Udział Canzony w festiwalowym koncercie stał się tra-
dycją. – Występujemy podczas głównych koncertów:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inauguracyjnego i finałowego – wyjaśnia prof. Rado-
sław Wilkiewicz, dyrygent chóru. – Jesteśmy dumni, że 
możemy w ten sposób reprezentować uczelnię.

» Chór Canzona wystąpił w koszalińskiej katedrze Yacht Club Politechniki Koszalińskiej: 24 lipca br. – regaty i Parada Jachtów
Jak informuje Yacht Club Politechniki Koszaliń-
skiej (YCPK), 24 lipca br., w godz. 11-22, na przy-
stani Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Żeglarskiego „Bałtyk” w Mielnie (pomost kosza-
lińskiego „Julka”), odbędzie się Parada Jachtów, 
którą poprzedzą regaty. 

W programie wydarzenia: 11 – zapisy uczestników; 12 
– start do pierwszego wyścigu; 19.30 – podsumowa-
nie regat i wręczenie dyplomów; 21 – początek parady 
jachtów i koncert na wodzie. – Wystawimy liczną flotę, 
zaprezentujemy się wystrzałowo – i to dosłownie – 
mówi dr Tomasz Suszko, wicekomandor YCPK. – Wedle 
nieoficjalnych wiadomości gościem regat będzie Joanna 
Pajkowska!

Joanna Pajkowska jest żeglarką, kapitanem jachtowym, 
ratownikiem morskim. Przepłynęła ponad 250 tysięcy 
mil morskich, często w rejsach i regatach samotnych lub 
dwuosobowych. Przed dwoma laty – jako pierwsza Po-
lka – jachtem żaglowym samotnie i bez zachodzenia do 
portów opłynęła świat. Na zdjęciu: tak było w ubiegłym 
roku podczas regat. 

NOMINACJA DO NAGRODY EDUINSPIRACJE 2021 W KATEGORII „DZIAŁANIA SPOŁECZNE”
To wyraz uznania za realizację projektu „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami 
programu”, koordynowanego przez Biuro Mobilności Międzynarodowej Politechniki Koszalińskiej. 
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Twój suk-
ces inspiracją dla innych!”.
Celem konkursu jest wybranie najlepszych koncepcji dotyczących upowszechniania rezultatów pro-
jektów edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami. Nominacji kon-
kursowych dokonali eksperci, kierując się kryteriami: znaczenia, działań komunikacyjnych, wpływu 
i oddziaływania, innowacyjności oraz możliwości przenoszenia rezultatów i atrakcyjności działań.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/574/

Studenci Wydziału Mechanicznego: Marta Wosz-
czyńska, Sebastian Maciejak i Paweł Nadworski 
zajęli trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej 
podczas Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego EngiMath. Projekt EngiMath promuje 
nowoczesne metody nauczania matematyki na 
uczelniach technicznych. Konkurs zakresem obej-
mował algebrę liniową. 

6 lipca br. rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danu-
ta Zawadzka, prof. PK wręczyła uczestnikom konkursu 
nagrody, dyplomy i certyfikaty. – Jesteście wyjątkowi – 
podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – Doceniam wasze 

zaangażowanie i chęć rozwoju. Dzięki takim działaniom 
nasza uczelnia jest widoczna na arenie międzynarodo-
wej. Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/576/

» Sukces studentów Wydziału Mechanicznego » II edycja Wakacyjnego Konkur-
su Fotograficznego

Rozpoczął się nabór prac do II Wakacyjnego Kon-
kursu Fotograficznego „Miej oko na Politechnikę 
Koszalińską”, którego celem jest uwiecznienie  
i jak najatrakcyjniejsze wizualnie zaprezentowa-
nie wszystkiego, co dotyczy Politechniki Koszaliń-
skiej. 

Mogą to być: zdjęcia obiektów, relacje z wydarzeń, 
wspomnienia z ubiegłych lat, portrety ludzi związanych 
z uczelnią etc. Konkurs skierowany jest do wszystkich 
chętnych (warto zapoznać się z regulaminem). Można 
na niego nadesłać maksymalnie 3 prace. Do wygrania 
atrakcyjne nagrody. 
Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/559
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Politechnika Koszalińska otrzymała 39,5 mln zł do-
tacji na dofinansowanie budowy Centrum Wiedzy 
Cognitarium. Wsparcie pochodzi z Ministerstwa 
Edukacji i Nauki.

10 lipca br., w kampusie przy ulicy Śniadeckich, odbył 
się briefing prasowy z udziałem Pawła Szefernakera, 
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji i Piotra Jedlińskiego, prezydenta Ko-
szalina. Gospodarzami spotkania byli: dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej  
i dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz uczelni. W oficjalnym 
przekazaniu informacji o przyznaniu dotacji wzięli udział 
również prorektorzy. 

– Chcemy wspierać społeczną misję Politechniki Kosza-
lińskiej – podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – Obok 
kształcenia realizujemy projekty społeczne i gospodarcze 
nakierowane na nasze otoczenie. Cognitarium będzie ta-
kim projektem. Jesteśmy tu dzisiaj wszyscy razem z pro-
rektorami i kanclerzem, aby pokazać nasze silne wparcie 
dla rozwoju uczelni, miasta i Pomorza Środkowego.

Dziennikarze mieli okazję obejrzeć wizualizację Cognita-
rium przygotowane przez pracownię OVO Grąbczewscy 
Architekci – Oskar Grąbczewski z Katowic. Na ilustracjach 
umieszczone zostały m.in. przekroje pionowe budynków 
i kolorystyka elewacji. 

– Pierwotnie Cognitarium miało być biblioteką na po-
trzeby Politechniki Koszalińskiej – przypomniał dr inż. 
Artur Wezgraj. – Wieloletnie prace studyjne i analityczne 
oraz zbieranie doświadczeń najlepszych bibliotek akade-
mickich w kraju, doprowadziły do zmiany samej idei.

Cognitarium zaplanowane jest jako nowa Biblioteka 
Główna oraz regionalne centrum wiedzy i nauki. We-

wnątrz zostanie umieszczone Wahadło Foucaulta. 

– Takie centra powinny być w każdej uczelni – uznał Pa-
weł Szefernaker. – Jeżeli chcemy, aby jak najwięcej osób 
studiowało i pozostało w regionie, studenci muszą mieć 
jak najlepsze warunki kształcenia i możliwości rozwoju. 
Cognitarium spełni te oczekiwania. Na każdym kroku 
wspieramy Politechnikę Koszalińską.

Koszt inwestycji to 65 mln zł. Rozpoczęcie budowy pla-
nowane jest na początek 2022 r., a zakończenie inwesty-
cji na koniec 2024 r. 

Więcej w aktualnościach: https://tu.koszalin.pl/art/579

» Resort edukacji i nauki wsparł budowę naszego Cognitarium

Uczelnia od siedmiu lat wspiera to wydarzenie, 
a od 2019 r. jest współorganizatorem imprezy 
w ramach projektu „Politechnika Koszalińska 
z historią”. Festiwal ma na celu popularyzację 
modelarstwa i wymianę doświadczeń między 
modelarzami. 

X Bałtycki Festiwal Modelarski odbył się w dniach 2-4 
lipca br. w hali sportowej uczelni przy ulicy Racławic-
kiej. Entuzjaści modelarstwa zjechali do Koszalina m.in.  
z Zamościa, Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Gdyni, 
Torunia czy Gliwic. W konkursie wystartowało 150 
osób, które zgłosiły 700 modeli w 50 kategoriach. 
Podczas wystawy konkursowej można było obejrzeć 
modele budynków, figur, okrętów, samolotów, samo-
chodów cywilnych, pojazdów pancernych. 

Jubileuszową edycję festiwalu uświetnił koncert 
zespołu „Bez pośpiechu”. W jego składzie wystąpiły 
zwyciężczynie Konkursu Piosenki Harcerskiej, towarzy-
szącego tegorocznym „Płomieniom Zwycięstwa 2021”. 
Powodzeniem wśród uczestników cieszyły się warsz-
taty fotograficzne, które poprowadził Marcin Torbiński, 
który na co dzień przygotowuje relacje z wydarzeń 
uczelnianych. 

Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK przyznała specjalne Puchary Rektora, 
które otrzymali: Kinga Lewandowska za model statku 
kosmicznego „Falcon Millenium”, Paulina Szumska 
za model łodzi wikingów „Drakkar”, Wojciech Mateja 
za model wnętrza warsztatu ślusarskiego „Warsztat”  
i Marcin Matejka za model samolotu PZL P.11 III. Prof. 
Danuta Zawadzka wręczyła także upominki uczelniane 
modelarzom z Czech, którzy przyjechali z Náchodu.
Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/573

» Za nami jubileuszowy X Bałtycki Festiwal Modelarski
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„Mundurowi dla bezpieczeństwa” – pod tym hasłem  
15 sierpnia br. w koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlot-
niczej (MOP), odbędzie się kolejna edycja „Pikniku w mun-
durze”. Poza Politechniką Koszalińską (projekt „Politechnika 
Koszalińska z historią”), organizatorami wydarzenia są:  
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”,  
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych i wspomniane MOP. 

Przedsięwzięcie wspierają: samorząd Koszalina (program 
„Bezpieczne wakacje”) i szereg podmiotów instytucjonal-
nych, stowarzyszeń i służb mundurowych. Politechnika  
Koszalińska od wielu lat uczestniczy w inicjatywach  
„Peruna”, wśród których do największych należą: „Płomie-
nie Zwycięstwa” i Bałtycki Festiwal Modelarski. 

Głównym celem „Pikniku w mundurze” jest uczczenie Święta 
Wojska Polskiego, 100. rocznicy III powstania śląskiego 
i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także wzmacnia-
nie świadomości historycznej mieszkańców Koszalina, 
krzewienie patriotyzmu i idei obronności państwa. 
Wydarzenie rozpocznie się już o godz. 16 i potrwa do 19.

Piknik rozpocznie się o godz. 16 powitaniem uczestników 
na placu musztry Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. 
Goście na teren muzeum będą mogli wejść już wcześniej. Dla 
zwiedzających udostępniona zostanie ekspozycja plenerowa.  
Ponadto czynne będą stoiska promocyjne współorgani-
zatorów (historyczna broń strzelecka, współczesna broń  
sportowa), w tym grup rekonstrukcyjnych i Poczty Polskiej. 

O godz. 16.30 odbędzie się pokaz członków Stowarzyszenia 
Koszalińskie Przymierze, a o godz. 17 – prezentacja ratow-
nictwa drogowego (inscenizacja wypadku drogowego)  
w wykonaniu służb ratunkowych. Na placu apelowym 

stanie ekspozycja złożona z elementów uzbrojenia  
i sprzętu wojskowego. Dostępny będzie także trenażer  
do nauki, kontroli i oceny dokładności strzelania z broni.

Wszyscy zainteresowani tematyką powstań śląskich będą 
mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami. Wstęp na piknik 
jest bezpłatny. Moderatorami wydarzenia (w różnych miej-
scach) będą: Wojciech Grobelski, historyk i znawca wojsko-
wości oraz Wojciech Sokołowski ze stowarzyszenia „Perun”,  
a na co dzień pracownik Politechniki Koszalińskiej.

» Politechnika partnerem „Pikniku w mundurze”
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» BGPK: wakacyjne godziny otwarcia placówek

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK), 
na czas wakacji, zmieniła godziny otwarcia swoich 
placówek. 

Czytelnia Ogólna przy ulicy Racławickiej 15-17 do koń-
ca lipca czynna jest w godz. 8-15. Przez cały sierpień  
będzie nieczynna, natomiast od 1 do 30 września  
ponownie będzie otwarta w godz. 8-15. 

Identyczny harmonogram funkcjonowania mają Czy-
telnie Wydziałowe przy ulicach: Racławickiej 15-17, 
Kwiatkowskiego 6e i Śniadeckich 2. 

Natomiast, aby skorzystać z Wypożyczalni Międzybi-
bliotecznej warto pospieszyć się, ponieważ ostatnim 
dniem jej otwarcia będzie 30 lipca. Od końca czerw-
ca czynna jest w godz. 8-15. W sierpniu i przez cały  
wrzesień pozostanie zamknięta.

» Dostęp do oprogramowania specjalistycznego

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI) 
przypomina, że została przedłużona roczna subskrypcja 
ogólnouczelnianej licencji oprogramowania Statistica.  
Zarejestrowani użytkownicy tej licencji otrzymali informacje 
o sposobie przedłużenia ważności licencji. – W przypadku 
problemów proszę o kontakt na adres:
statistica@tu.koszalin.pl – informuje Andrzej Antosz, 
kierownik UCTI. 

Politechnika Koszalińska udostępnia pracownikom oprogra-
mowania specjalistyczne dostępne w ramach licencji ogól-
nouczelnianych do instalacji indywidualnej na komputerach 
domowych i służbowych. W przypadku laboratoriów kom-
puterowych udostępniany jest serwer licencji sieciowych.

Ścieżka dostępu:
* licencja Matlab – adres: matlab@tu.koszalin.pl
* licencja Statistica – adres: statistica@tu.koszalin.pl
* licencja SolidWorks – adres: solidworks@tu.koszalin.pl
* platforma Microsoft 365 – adres: ms365@tu.koszalin.pl

Nietrudno będzie zdefiniować odrębny charak-
ter każdej części – hallu, poszczególnych bibliotek,  
czytelni, sal konferencyjnych, administracji etc. Ponad-
to struktura dziewięciu połączonych ze sobą prostopa-
dłościanów jest analogiczna do istniejącej struktury 
połączonych ze sobą budynków kampusu Politechniki 
Koszalińskiej,   
Autorzy projektu – OVO Grąbczewscy Architekci –  
zaplanowali Cognitarium jako otwartą strukturę urba-
nistyczną, w której poszczególne bloki funkcjonalne, 
połączone pod i nad ziemią, tworzą układ przyjaznych 
ciągów pieszych, malowniczych uliczek, którymi moż-
na przejść od kampusu do hali sportowej i od parkin-
gów do terenów zielonych.
Budynek będzie zarazem prosty, oparty na czytelnej  
zasadzie, jak i bogaty przestrzennie. Możliwość połą-
czeń i wzajemnych relacji pomiędzy modułami ma być 
niezliczona. Pozwoli to na organizację funkcji w pozio-
mie, pionie lub w dowolnej przestrzennej sekwencji. 
Jednocześnie orientacja w całej strukturze będzie 
nieskomplikowana, bowiem w centrum Cognitarium,  
na przecięciu ścieżek, znajdzie się wielopoziomowy 
hall, w którym będzie można poruszać się po – okrąża-
jącej go podwójnej – rampie dostosowanej do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 
Fasada budynku zostanie wykonana z klinkieru,  
co ma stanowić nawiązanie do historycznej architek-
tury Koszalina (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego). 
Oto Cognitarium w liczbach: powierzchnia podziemia 
– 2.622,57 mkw.; powierzchnia nadziemia – 5.630,78 
mkw.; kubatura budynku – 26.636 m3.
OVO Grąbczewscy Architekci to wielokrotnie nagra-
dzana pracownia architektoniczna z siedzibą w Ka-
towicach. Architekci od 2002 roku zdobyli ponad 50 
nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych 
konkursach oraz przeglądach architektonicznych.  
Do najciekawszych projektów OVO należą m.in. Pawi-
lon Paleontologiczny w Krasiejowie, Muzeum Ognia  
w Żorach, Ośrodki Zdrowia w Gierałtowicach i Przy-
szowicach, Centrum Administracyjne w Wielkiej Wsi. 
Projekty pracowni były pokazywane m.in. w Atenach, 
Amsterdamie, Barcelonie, Florencji, Rzymie, Wiedniu, 
Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie.

» Cognitarium: dziewięć  
modułów w sercu kampusu

Budynek Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki  
Koszalińskiej ma być domknięciem kompozycji kampu-
su, który od kilkudziesięciu lat powstaje przy ulicy Śnia-
deckich. Cognitarium to w istocie biblioteka przyszłości 
– miejsce pracy, nauki, efektywnego pozyskiwania wie-
dzy, lecz również przestrzeń dla spotkań, rozmów, twór-
czych interakcji, spędzania wolnego czasu i odpoczynku. 
Kompozycja stanowiąca wizytówkę nowych czasów. 
Budynek Cognitarium będzie strukturą składającą się  
z dziewięciu prostopadłościennych modułów o pod-
stawie kwadratu i o różnej wielkości, połączonych ze 
sobą podziemnymi magazynami i mostkami pieszymi  
w części nadziemnej. Taka struktura budynku zagwa-
rantuje elastyczność oraz otwarcie na nadbudowę  
i rozbudowę, a dzięki podziałowi na wyraźnie wyod-
rębnione części – łatwą orientację w budynku.
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» BGPK: wakacyjne godziny otwarcia placówek

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK), 
na czas wakacji, zmieniła godziny otwarcia swoich 
placówek. 

Czytelnia Ogólna przy ulicy Racławickiej 15-17 do koń-
ca lipca czynna jest w godz. 8-15. Przez cały sierpień  
będzie nieczynna, natomiast od 1 do 30 września  
ponownie będzie otwarta w godz. 8-15. 

Identyczny harmonogram funkcjonowania mają Czy-
telnie Wydziałowe przy ulicach: Racławickiej 15-17, 
Kwiatkowskiego 6e i Śniadeckich 2. 

Natomiast, aby skorzystać z Wypożyczalni Międzybi-
bliotecznej warto pospieszyć się, ponieważ ostatnim 
dniem jej otwarcia będzie 30 lipca. Od końca czerw-
ca czynna jest w godz. 8-15. W sierpniu i przez cały  
wrzesień pozostanie zamknięta.

» Dostęp do oprogramowania specjalistycznego

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI) 
przypomina, że została przedłużona roczna subskrypcja 
ogólnouczelnianej licencji oprogramowania Statistica.  
Zarejestrowani użytkownicy tej licencji otrzymali informacje 
o sposobie przedłużenia ważności licencji. – W przypadku 
problemów proszę o kontakt na adres:
statistica@tu.koszalin.pl – informuje Andrzej Antosz, 
kierownik UCTI. 

Politechnika Koszalińska udostępnia pracownikom oprogra-
mowania specjalistyczne dostępne w ramach licencji ogól-
nouczelnianych do instalacji indywidualnej na komputerach 
domowych i służbowych. W przypadku laboratoriów kom-
puterowych udostępniany jest serwer licencji sieciowych.
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* licencja Statistica – adres: statistica@tu.koszalin.pl
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ter każdej części – hallu, poszczególnych bibliotek,  
czytelni, sal konferencyjnych, administracji etc. Ponad-
to struktura dziewięciu połączonych ze sobą prostopa-
dłościanów jest analogiczna do istniejącej struktury 
połączonych ze sobą budynków kampusu Politechniki 
Koszalińskiej,   
Autorzy projektu – OVO Grąbczewscy Architekci –  
zaplanowali Cognitarium jako otwartą strukturę urba-
nistyczną, w której poszczególne bloki funkcjonalne, 
połączone pod i nad ziemią, tworzą układ przyjaznych 
ciągów pieszych, malowniczych uliczek, którymi moż-
na przejść od kampusu do hali sportowej i od parkin-
gów do terenów zielonych.
Budynek będzie zarazem prosty, oparty na czytelnej  
zasadzie, jak i bogaty przestrzennie. Możliwość połą-
czeń i wzajemnych relacji pomiędzy modułami ma być 
niezliczona. Pozwoli to na organizację funkcji w pozio-
mie, pionie lub w dowolnej przestrzennej sekwencji. 
Jednocześnie orientacja w całej strukturze będzie 
nieskomplikowana, bowiem w centrum Cognitarium,  
na przecięciu ścieżek, znajdzie się wielopoziomowy 
hall, w którym będzie można poruszać się po – okrąża-
jącej go podwójnej – rampie dostosowanej do potrzeb 
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nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych 
konkursach oraz przeglądach architektonicznych.  
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» Cognitarium: dziewięć  
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Kompozycja stanowiąca wizytówkę nowych czasów. 
Budynek Cognitarium będzie strukturą składającą się  
z dziewięciu prostopadłościennych modułów o pod-
stawie kwadratu i o różnej wielkości, połączonych ze 
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„Mundurowi dla bezpieczeństwa” – pod tym hasłem  
15 sierpnia br. w koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlot-
niczej (MOP), odbędzie się kolejna edycja „Pikniku w mun-
durze”. Poza Politechniką Koszalińską (projekt „Politechnika 
Koszalińska z historią”), organizatorami wydarzenia są:  
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”,  
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych i wspomniane MOP. 

Przedsięwzięcie wspierają: samorząd Koszalina (program 
„Bezpieczne wakacje”) i szereg podmiotów instytucjonal-
nych, stowarzyszeń i służb mundurowych. Politechnika  
Koszalińska od wielu lat uczestniczy w inicjatywach  
„Peruna”, wśród których do największych należą: „Płomie-
nie Zwycięstwa” i Bałtycki Festiwal Modelarski. 

Głównym celem „Pikniku w mundurze” jest uczczenie Święta 
Wojska Polskiego, 100. rocznicy III powstania śląskiego 
i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także wzmacnia-
nie świadomości historycznej mieszkańców Koszalina, 
krzewienie patriotyzmu i idei obronności państwa. 
Wydarzenie rozpocznie się już o godz. 16 i potrwa do 19.

Piknik rozpocznie się o godz. 16 powitaniem uczestników 
na placu musztry Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. 
Goście na teren muzeum będą mogli wejść już wcześniej. Dla 
zwiedzających udostępniona zostanie ekspozycja plenerowa.  
Ponadto czynne będą stoiska promocyjne współorgani-
zatorów (historyczna broń strzelecka, współczesna broń  
sportowa), w tym grup rekonstrukcyjnych i Poczty Polskiej. 

O godz. 16.30 odbędzie się pokaz członków Stowarzyszenia 
Koszalińskie Przymierze, a o godz. 17 – prezentacja ratow-
nictwa drogowego (inscenizacja wypadku drogowego)  
w wykonaniu służb ratunkowych. Na placu apelowym 

stanie ekspozycja złożona z elementów uzbrojenia  
i sprzętu wojskowego. Dostępny będzie także trenażer  
do nauki, kontroli i oceny dokładności strzelania z broni.

Wszyscy zainteresowani tematyką powstań śląskich będą 
mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami. Wstęp na piknik 
jest bezpłatny. Moderatorami wydarzenia (w różnych miej-
scach) będą: Wojciech Grobelski, historyk i znawca wojsko-
wości oraz Wojciech Sokołowski ze stowarzyszenia „Perun”,  
a na co dzień pracownik Politechniki Koszalińskiej.

» Politechnika partnerem „Pikniku w mundurze”
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Po jednym mieszkaniu przekaże Koszalińskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS) dla 
najlepszego absolwenta i doktoranta Politechniki 
Koszalińskiej – tej treści porozumienie podpisane 
zostało 2 sierpnia br. przez samorząd Koszalina,  
w osobie prezydenta Piotra Jedlińskiego i Poli-
technikę Koszalińską, reprezentowaną przez dr 
hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, rektor uczelni. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 
(PWSZ), również ujęta w tym projekcie, ma do dys-
pozycji jedno mieszkanie – dla absolwenta.

Na Politechnice Koszalińskiej już wkrótce rozpocznie się 
nabór wniosków od doktorantów i tegorocznych absol-
wentów. Kandydatury rozpatrzy specjalnie do tego celu 
powołana komisja uczelniana na podstawie określonych 
i przyjętych kryteriów. Mieszkania, które powstaną do 
maja 2022 roku w – stawianym obecnie – bloku przy 
ulicy Wenedów, zostaną przekazane na ogólnych zasa-
dach dotyczących wszystkich zasobów KTBS. 

– Bardzo dziękuję panu prezydentowi za zgodę na 
przekazanie mieszkań na potrzeby naszych absol-
wentów i doktorantów – powiedziała prof. Danuta 
Zawadzka. – Dla nas to wyjątkowa chwila. Rozwijamy 
program „Akademicki Koszalin”, inicjatywę pana pre-
zydenta postrzegam jako jeden z ważnych punktów 
tego programu. Przyjęliśmy ścisłe założenia do wy-

boru osób, które otrzymają mieszkania. Chcemy, aby 
był to silny motywator, że warto studiować i pozostać  
w Koszalinie. 

Piotr Jedliński potwierdził, że samorząd wspiera inicjaty-
wy zmierzające do zatrzymania w mieście absolwentów 
kierunków szczególnie istotnych dla rozwoju Koszalina: 
– Mieszkania dla absolwentów i doktorantów to swego 
rodzaju nagroda. Poza tym damy młodym ludziom za-
chętę, aby rozpoczynali pracę lub działalność gospodar-
czą właśnie w Koszalinie. Porozumienie otwiera nowy 
rozdział współpracy z uczelniami koszalińskimi – dodał 
prezydent. 

Samorząd Koszalina na budowę nowego bloku przekazał 
cztery miliony złotych, czyli 40 proc. kosztów inwestycji. 
Lokatorzy – po wpłacie wkładu własnego, który w zależ-
ności od wielkości lokalu wynosi 30-40 tysięcy złotych 
– wprowadzą się do pomieszczeń z pomalowanymi ścia-
nami i wykładzinami na podłogach. W bloku powstanie 
55 mieszkań jedno-, dwu- lub trzypokojowych. 

Dla Politechniki Koszalińskiej i PWSZ projekt ma charak-
ter pilotażowy. Jeżeli sprawdzą się jego założenia, sa-
morząd i KTBS w każdym nowym bloku wygospodarują 
mieszkania dla najlepszych absolwentów i doktorantów. 

» Mieszkania dla najlepszego absolwenta i doktoranta
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, rektor senior 
Politechniki Koszalińskiej, w imieniu władz uczel-
ni i całego środowiska akademickiego, złożył  
– 2 sierpnia br. – kwiaty pod pomnikiem gen. 
Władysława Sikorskiego. 

Prof. Tadeusz Bohdal, jako przedstawiciel Politechniki 
Koszalińskiej, wziął udział w koszalińskich obchodach 
77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które 
rozpoczęły się o symbolicznej godz. W – 17.00 na Skwe-
rze Ofiar Katyńskich przy ulicy Dworcowej.

Organizatorami uroczystości byli: prezydent Koszalina 
Piotr Jedliński, dowódca Garnizonu Koszalin płk Tomasz 
Sawczuk i prezes koszalińskiego okręgu Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej dr Wojciech Grobelski. 

Zanim delegacje różnych środowisk, instytucji, służb  
i związków kombatanckich złożyły wiązanki kwiatów, 
do koszalinian – licznie zgromadzonych wokół pomnika  
– przemówili: Piotr Jedliński i dr Wojciech Grobelski. Sal-
wy honorowe zwieńczyły natomiast Apel Pamięci. 

» Politechnika uczciła pamięć 
o Powstaniu Warszawskim

POLITOLOGIA 2.0 – WKRÓTCE NABÓR 
NA NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 2 sierpnia 
2021 r. Politechnika Koszalińska otrzymała 
pozwolenie na utworzenie studiów pierwsze-
go stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
Politologia 2.0. Oznacza to, że pierwsi chętni 
mogą rozpocząć studiowanie już w paździer-
niku! Rekrutacja na Politologię 2.0 zostanie 
uruchomiona już wkrótce.

Potrzebę uruchomienia Politologii 2.0 sy-
gnalizowali zarówno przedsiębiorcy, jak  
i uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Uzy-
skanie pozytywnej opinii PKA oznacza przybli-
żenie daty utworzenia tego kierunku. Uczelnia 
czeka jeszcze na wydanie pozwolenia przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Studia na Politologii 2.0 pozwolą absolwen-
tom połączyć wiedzę i kompetencje społeczne 
z umiejętnościami cyfrowymi. Zajęcia prowa-
dzić będą wykładowcy Wydziału Humanistycz-
nego. W ofercie znajdą się specjalności: cyber-
polityka i e-administracja oraz management 
polityczny 2.0.

Politologia 2.0 to nie jedyna nowość w ofercie 
kształcenia Politechniki Koszalińskiej. W roku 
akademickim 2021/2022 studenci będą mogli 
podjąć naukę na dwóch nowych kierunkach: 
Sieci i Instalacje Budowlane na Wydziale Inży-
nierii Lądowej, Środowiska i Geodezji i Bioana-
lityka Chemiczna na Wydziale Mechanicznym.

O UCZELNI W „PRESTIŻU”

Kolejny materiał o Politechnice Kosza-
lińskiej ukazał się na łamach Koszaliń-
skiego Magazynu „Prestiż” – tym ra-
zem tekst dotyczy rekrutacji na studia. 

Więcej: https://prestizkoszalin.
pl/2021/07/warto-skorzystac-z-
oferty-politechniki-koszalinskiej/

KONKURS DLA POPULARYZATORÓW NAUKI

Do 10 września br. potrwa przyjmowanie zgłoszeń do 17. edycji konkursu Popularyzator Nauki,  
w ramach którego nagradzane są osoby, zespoły i instytucje popularyzujące naukę wśród Polaków. 

Celem konkursu, organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji 
Prasowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest uhonorowanie osób, zespołów i instytu-
cji, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowy-
mi osoby niezwiązane z nauką. Więcej: nawa.gov.pl/aktualnosci
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Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) wydała pozy-
tywną ocenę kierunku Budownictwo, prowadzo-
nego na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska 
i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Ta opinia to 
potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na tym 
kierunku.

PKA dokonuje cyklicznej oceny jakości kształcenia na 
poszczególnych kierunkach studiów szkół wyższych. Od 
wyników weryfikacji uzależniona jest możliwość prowa-
dzenia kształcenia na danym kierunku.

W przypadku Budownictwa zespół, na którego czele 
stała prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina   
z Politechniki Krakowskiej, ocenił: programy studiów  
i standardy kształcenia na kierunku, kadrę dydaktyczną  
i naukową, infrastrukturę do realizacji programu stu-
diów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym, umiędzynarodowienie, wsparcie studentów  

w procesie kształcenia. 

– Jestem zbudowana raportem końcowym – mówi  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki 
Koszalińskiej. – Zawarte w nim ustalenia są bardzo po-
zytywne. Więcej: tu.koszalin.pl

» Budownictwo z pozytywną oceną Komisji Akredytacyjnej

Trwa nabór na stanowisko animatora aktywności 
studenckiej w Centrum Kultury Studenckiej „Kre-
ślarnia”, ogłoszony przez rektora Politechniki Ko-
szalińskiej. 

Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat: studia 
wyższe, preferowane z zakresu animacji kultury; do-
świadczenie w pracy w instytucjach kultury lub mediach; 
doświadczenie w organizowaniu imprez artystycznych  
o różnorodnym charakterze (filmowych, teatralnych, 
muzycznych, wystawienniczych itp.); łatwość komuni-
kacji, argumentacji i wysoka kultura osobista, posługi-
wanie się poprawną polszczyzną, elokwencja; znajomość 
języka obcego. 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia koncepcji 

działalności Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”. 
Termin przyjmowania ofert: do 31 sierpnia br. Więcej 
informacji: tu.koszalin.pl

» Uczelnia poszukuje animatora aktywności studenckiej 
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Po jednym mieszkaniu przekaże Koszalińskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS) dla 
najlepszego absolwenta i doktoranta Politechniki 
Koszalińskiej – tej treści porozumienie podpisane 
zostało 2 sierpnia br. przez samorząd Koszalina,  
w osobie prezydenta Piotra Jedlińskiego i Poli-
technikę Koszalińską, reprezentowaną przez dr 
hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, rektor uczelni. 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 
(PWSZ), również ujęta w tym projekcie, ma do dys-
pozycji jedno mieszkanie – dla absolwenta.

Na Politechnice Koszalińskiej już wkrótce rozpocznie się 
nabór wniosków od doktorantów i tegorocznych absol-
wentów. Kandydatury rozpatrzy specjalnie do tego celu 
powołana komisja uczelniana na podstawie określonych 
i przyjętych kryteriów. Mieszkania, które powstaną do 
maja 2022 roku w – stawianym obecnie – bloku przy 
ulicy Wenedów, zostaną przekazane na ogólnych zasa-
dach dotyczących wszystkich zasobów KTBS. 

– Bardzo dziękuję panu prezydentowi za zgodę na 
przekazanie mieszkań na potrzeby naszych absol-
wentów i doktorantów – powiedziała prof. Danuta 
Zawadzka. – Dla nas to wyjątkowa chwila. Rozwijamy 
program „Akademicki Koszalin”, inicjatywę pana pre-
zydenta postrzegam jako jeden z ważnych punktów 
tego programu. Przyjęliśmy ścisłe założenia do wy-

boru osób, które otrzymają mieszkania. Chcemy, aby 
był to silny motywator, że warto studiować i pozostać  
w Koszalinie. 

Piotr Jedliński potwierdził, że samorząd wspiera inicjaty-
wy zmierzające do zatrzymania w mieście absolwentów 
kierunków szczególnie istotnych dla rozwoju Koszalina: 
– Mieszkania dla absolwentów i doktorantów to swego 
rodzaju nagroda. Poza tym damy młodym ludziom za-
chętę, aby rozpoczynali pracę lub działalność gospodar-
czą właśnie w Koszalinie. Porozumienie otwiera nowy 
rozdział współpracy z uczelniami koszalińskimi – dodał 
prezydent. 

Samorząd Koszalina na budowę nowego bloku przekazał 
cztery miliony złotych, czyli 40 proc. kosztów inwestycji. 
Lokatorzy – po wpłacie wkładu własnego, który w zależ-
ności od wielkości lokalu wynosi 30-40 tysięcy złotych 
– wprowadzą się do pomieszczeń z pomalowanymi ścia-
nami i wykładzinami na podłogach. W bloku powstanie 
55 mieszkań jedno-, dwu- lub trzypokojowych. 

Dla Politechniki Koszalińskiej i PWSZ projekt ma charak-
ter pilotażowy. Jeżeli sprawdzą się jego założenia, sa-
morząd i KTBS w każdym nowym bloku wygospodarują 
mieszkania dla najlepszych absolwentów i doktorantów. 

» Mieszkania dla najlepszego absolwenta i doktoranta
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Politechnika Koszalińska, we współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Koszalinie i Koszalińskim To-
warzystwem Budownictwa Społecznego (KTBS), 
ogłasza wśród absolwentów i doktorantów uczel-
ni nabór wniosków na przydział dwóch lokali 
mieszkalnych w zasobach KTBS. 

Porozumienie podpisane przez Politechnikę Koszalińską, 
Urząd Miejski i KTBS przewiduje przekazanie po jednym 
mieszkaniu dla najlepszego absolwenta i najlepszego 
doktoranta. 

W obydwu przypadkach rozpatrzeniem wniosków  
i przygotowaniem rekomendacji dla Rektora zaj-
mie się pięcioosobowa Komisja powołana przez 
Rektora Politechniki Koszalińskiej. Wśród jej człon-
ków znajdują się przedstawiciele studentów i dok-
torantów oraz pracownicy wskazani przez Rektora.  
 
Wnioski o przydział mieszkania należy składać w Dziale 
Współpracy ze Studentami lub pocztą elektroniczną na 
adres: agnieszka.bednarska@tu.koszalin.pl.
 
Więcej informacji i warunki naboru: tu.koszalin.pl

» Rozpoczął się nabór wniosków 
na przydział mieszkań KTBS

ZARZĄDZENIE NR 46/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 2 SIERPNIA 2021 R.  
w sprawie powołania Komisji ds. przydziału mieszkań dla absolwentów i doktorantów Politechniki 
Koszalińskiej w ramach współpracy z Gminą Miasto Koszalin i Koszalińskim Towarzystwem Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz określenia zasad wskazywania absolwentów i doktorantów Poli-
techniki Koszalińskiej do przydziału lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. przydziału mieszkań dla absolwentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej zwaną 
dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1. dr hab. Krzysztof Wasilewski prof. PK – Przewodniczący Komisji,
2. dr inż. Artur Wezgraj,
3. mgr Agnieszka Bednarska,
4. inż. Anna Lis – Przedstawiciel Parlamentu Studenckiego PK,
5. mgr Katarzyna Kośka – Przedstawiciel Doktorantów PK.
 

§ 2

Zadaniem Komisji, o której mowa w §1 jest:
1. ogłoszenie naboru kandydatów do przydziału mieszkań w zasobach Koszalińskiego TBS Sp. z o.o.,
2. rozpatrzenie złożonych wniosków o przydział mieszkania zgodnie z zasadami wskazywania absolwentów  
i doktorantów Politechniki Koszalińskiej do przydziału lokali mieszkalnych, stanowiącymi załącznik numer 1 do 
niniejszego Zarządzenia,
3. sporządzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych oraz 
przedstawienie jej do akceptacji przez Rektora Politechniki Koszalińskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Rektora
Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszalińskiej

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 sierpnia 2021r. 
z Zasadami wskazywania absolwentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej do przydziału 
lokali mieszkalnych: https://bip.tu.koszalin.pl – Akty prawne – Zarządzenia Rektora

KONKURS NA „AMBASADORA MŁODEGO  
POKOLENIA RP”

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżo-
wej, przy współpracy z Radą Dialogu z Mło-
dym Pokoleniem, zaprasza do udziału w kon-
kursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”. 
Celem projektu jest wyróżnienie działalności 
młodych osób i podejmowanych przez nich 
inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania 
młodego pokolenia w działalność społeczną 
i obywatelską. Więcej: gov.pl

SIÓDMA EDYCJA KONKURSU GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
ogłosiło siódmą edycję konkursu w ramach 
programu strategicznego GOSPOSTRATEG. 
W jego ramach NCBiR szuka innowacyjnych 
projektów, które mają stanowić odpowiedź 
na zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska zagadnienia badawcze dotyczą-
ce rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
oraz fotowoltaiki.

Więcej: gov.pl/web/ncbr
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Politechnika Koszalińska, we współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Koszalinie i Koszalińskim To-
warzystwem Budownictwa Społecznego (KTBS), 
ogłasza wśród absolwentów i doktorantów uczel-
ni nabór wniosków na przydział dwóch lokali 
mieszkalnych w zasobach KTBS. 

Porozumienie podpisane przez Politechnikę Koszalińską, 
Urząd Miejski i KTBS przewiduje przekazanie po jednym 
mieszkaniu dla najlepszego absolwenta i najlepszego 
doktoranta. 

W obydwu przypadkach rozpatrzeniem wniosków  
i przygotowaniem rekomendacji dla Rektora zaj-
mie się pięcioosobowa Komisja powołana przez 
Rektora Politechniki Koszalińskiej. Wśród jej człon-
ków znajdują się przedstawiciele studentów i dok-
torantów oraz pracownicy wskazani przez Rektora.  
 
Wnioski o przydział mieszkania należy składać w Dziale 
Współpracy ze Studentami lub pocztą elektroniczną na 
adres: agnieszka.bednarska@tu.koszalin.pl.
 
Więcej informacji i warunki naboru: tu.koszalin.pl

» Rozpoczął się nabór wniosków 
na przydział mieszkań KTBS

ZARZĄDZENIE NR 46/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 2 SIERPNIA 2021 R.  
w sprawie powołania Komisji ds. przydziału mieszkań dla absolwentów i doktorantów Politechniki 
Koszalińskiej w ramach współpracy z Gminą Miasto Koszalin i Koszalińskim Towarzystwem Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz określenia zasad wskazywania absolwentów i doktorantów Poli-
techniki Koszalińskiej do przydziału lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. przydziału mieszkań dla absolwentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej zwaną 
dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1. dr hab. Krzysztof Wasilewski prof. PK – Przewodniczący Komisji,
2. dr inż. Artur Wezgraj,
3. mgr Agnieszka Bednarska,
4. inż. Anna Lis – Przedstawiciel Parlamentu Studenckiego PK,
5. mgr Katarzyna Kośka – Przedstawiciel Doktorantów PK.
 

§ 2

Zadaniem Komisji, o której mowa w §1 jest:
1. ogłoszenie naboru kandydatów do przydziału mieszkań w zasobach Koszalińskiego TBS Sp. z o.o.,
2. rozpatrzenie złożonych wniosków o przydział mieszkania zgodnie z zasadami wskazywania absolwentów  
i doktorantów Politechniki Koszalińskiej do przydziału lokali mieszkalnych, stanowiącymi załącznik numer 1 do 
niniejszego Zarządzenia,
3. sporządzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych oraz 
przedstawienie jej do akceptacji przez Rektora Politechniki Koszalińskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Rektora
Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszalińskiej

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 sierpnia 2021r. 
z Zasadami wskazywania absolwentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej do przydziału 
lokali mieszkalnych: https://bip.tu.koszalin.pl – Akty prawne – Zarządzenia Rektora

KONKURS NA „AMBASADORA MŁODEGO  
POKOLENIA RP”

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżo-
wej, przy współpracy z Radą Dialogu z Mło-
dym Pokoleniem, zaprasza do udziału w kon-
kursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”. 
Celem projektu jest wyróżnienie działalności 
młodych osób i podejmowanych przez nich 
inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania 
młodego pokolenia w działalność społeczną 
i obywatelską. Więcej: gov.pl

SIÓDMA EDYCJA KONKURSU GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
ogłosiło siódmą edycję konkursu w ramach 
programu strategicznego GOSPOSTRATEG. 
W jego ramach NCBiR szuka innowacyjnych 
projektów, które mają stanowić odpowiedź 
na zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska zagadnienia badawcze dotyczą-
ce rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
oraz fotowoltaiki.

Więcej: gov.pl/web/ncbr
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Małgorzata Hołub-Kowalik z zakończonych wła-
śnie Igrzysk Olimpijskich w Tokio wróciła z dwoma 
medalami – złotym i srebrnym. Tym samym kosza-
lińska biegaczka przeszła do historii i zostając naj-
lepszą olimpijką w powojennych dziejach miasta. 
Dotychczas Koszalin mógł pochwalić się jednym 
olimpijskim medalistą. W 1976 roku po brąz pod-
czas zmagań w Montrealu sięgnął judoka Marian 
Tałaj. 

Stając na pierwszym miejscu podium w rywalizacji szta-
fet mieszanych 4 x 400 i na drugim w sztafecie kobiet na 
tym samym dystansie, reprezentująca do niedawna Klub 
Sportowy Bałtyk Koszalin, a obecnie Klub Uczelniany Aka-
demickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sportsmenka wpisała się  
w tradycję i otworzyła nową kartę historii sportu w mieście. 

Małgorzata Hołub-Kowalik jest koszalinianką, absol-
wentką Politechniki Koszalińskiej. W 2016 roku uzyskała 
tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środo-
wiska i Geodezji. Ukończyła studia na kierunku Ochrona 
Środowiska. 

» Najbardziej utytułowana olimpijka w historii Koszalina!

Podobnie jak wcześniej w przypadku Wydziału 
Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Studio 
HD Platon Politechniki Koszalińskiej przygotowało 
kolejny cykl filmowych prezentacji laboratoriów  
i pracowni. Tym razem prezentowane są laborato-
ria Wydziału Mechanicznego. 

Dostępne na kanale youtube.pl uczelnianego studia te-
lewizyjnego filmy mają konwencję wycieczek, a w roli 
przewodników występują – i opowiadają o charaktery-
styce miejsc – pracownicy laboratoriów. 

Dzięki temu można posłuchać i zobaczyć, czym zajmuje 
się m.in. Laboratorium Elektrotechniki, Laboratorium 
Budowy, Eksploatacji i Diagnostyki Pojazdów Samocho-
dowych, Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, Cen-
trum Szybkiego Prototypowania.

O specyfice jednostek, ale także konkretnych urządzeń 
i przeprowadzanych w laboratoriach badań i prób opo-
wiadają: prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dr hab. 
inż. Piotr Piątkowski, prof. PK, dr hab. inż. Stanisław 
Duer, prof. PK, dr inż. Małgorzata Sikora, dr inż. Marcin 
Kruzel, dr inż. Radosław Patyk. Filmy emitowane są rów-
nież na monitorach umieszczonych we wszystkich obiek-
tach Politechniki Koszalińskiej.

Platon: prezentacja laboratoriów Wydziału Mechanicznego
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Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) wydała pozy-
tywną ocenę kierunku Budownictwo, prowadzo-
nego na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska 
i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Ta opinia to 
potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na tym 
kierunku.

PKA dokonuje cyklicznej oceny jakości kształcenia na 
poszczególnych kierunkach studiów szkół wyższych. Od 
wyników weryfikacji uzależniona jest możliwość prowa-
dzenia kształcenia na danym kierunku.

W przypadku Budownictwa zespół, na którego czele 
stała prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina   
z Politechniki Krakowskiej, ocenił: programy studiów  
i standardy kształcenia na kierunku, kadrę dydaktyczną  
i naukową, infrastrukturę do realizacji programu stu-
diów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym, umiędzynarodowienie, wsparcie studentów  

w procesie kształcenia. 

– Jestem zbudowana raportem końcowym – mówi  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki 
Koszalińskiej. – Zawarte w nim ustalenia są bardzo po-
zytywne. Więcej: tu.koszalin.pl

» Budownictwo z pozytywną oceną Komisji Akredytacyjnej

Trwa nabór na stanowisko animatora aktywności 
studenckiej w Centrum Kultury Studenckiej „Kre-
ślarnia”, ogłoszony przez rektora Politechniki Ko-
szalińskiej. 

Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat: studia 
wyższe, preferowane z zakresu animacji kultury; do-
świadczenie w pracy w instytucjach kultury lub mediach; 
doświadczenie w organizowaniu imprez artystycznych  
o różnorodnym charakterze (filmowych, teatralnych, 
muzycznych, wystawienniczych itp.); łatwość komuni-
kacji, argumentacji i wysoka kultura osobista, posługi-
wanie się poprawną polszczyzną, elokwencja; znajomość 
języka obcego. 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia koncepcji 

działalności Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”. 
Termin przyjmowania ofert: do 31 sierpnia br. Więcej 
informacji: tu.koszalin.pl

» Uczelnia poszukuje animatora aktywności studenckiej 
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Prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wy-
działu Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 
Politechniki Koszalińskiej przygotuje opinię do-
tyczącą modernizacji gospodarki odpadami ko-
munalnymi w Bielsku-Białej, w tym planowanej 
w tym mieście budowy spalarni odpadów.

Co roku w naszym kraju powstaje około 12 milionów 
ton odpadów bytowo-komunalnych. Znaczna część tej 
masy trafia na składowiska, powodując negatywne 
skutki dla środowiska naturalnego. Jednocześnie ze 
względu na zawartość cennych składników, które moż-
na odzyskać w ramach recyklingu surowcowego lub 
materiałowego, jest to ewidentne marnotrawstwo.

Potrzebne są więc alternatywne sposoby zagospodaro-
wania odpadów np. poprzez biologiczne zgazowanie w 
procesie fermentacji metanowej lub spalanie w zakła-
dach termicznego przetwarzania odpadów powstają-
cych w większości dużych polskich miast.

Podobną drogą idzie Bielsko-Biała, gdzie problem ze 
składowaniem odpadów pogłębia się. Tereny do składo-
wania kurczą się, a wymogi w tym zakresie są coraz bar-
dziej rygorystyczne. O opinię na ten temat został popro-
szony prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki 
Koszalińskiej, ekspert w zakresie gospodarki odpadami.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/645

» Jaka spalarnia dla Bielska-Białej? Powstanie opinia eksperta

Przed nami kolejne wydarzenie, w którym 
uczestniczy uczelnia realizując projekt „Politech-
nika Koszalińska wspiera kulturę”. 7 września br. 
rozpocznie się 18. Europejski Festiwal Filmowy 
Integracja Ty i Ja. Wydarzenie łączy w sobie sztu-
kę filmową, warsztaty, konferencje z ekspertami, 
spotkania z twórcami i bohaterami produkcji ry-
walizujących o statuetki Motyla 2021.

Do konkursu zakwalifikowane zostały 33 filmy m.in. 
z Hiszpanii, Libanu, Korei Południowej, Argentyny, 
Włoch i Indonezji. Największą część stanowią produk-
cje polskie. Mianownikiem wszystkich jest niepełno-
sprawność, ale rozumiana różnie, przefiltrowana przez 
życie codzienne. Filmy pokazywane będą nie tylko w 
Koszalinie, ale również w 35 miastach w ramach Małych 
Festiwali Ty i Ja. 

W kinie Alternatywa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
będzie można spotkać się z twórcami, członkami jury, 
artystami różnych sztuk. Filmy oceni jury w składzie: 

aktor Adam Woronowicz, aktorki – Marta Lipińska  
i Katarzyna Gniewkowska, reżyser i scenarzysta Marcin 
Bortkiewicz i prof. Wojciech Otto z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę specjalną 
po raz drugi przyzna rektor Politechniki Koszalińskiej  
– dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. 

Festiwal od 2013 roku wspiera Studio HD Platon Poli-
techniki Koszalińskiej. W ubiegłym roku ekipa studia 
zadbała o realizację materiałów, które na żywo zostały 
wyemitowane w mediach społecznościowych. Wyda-
rzenie potrwa do 11 września br. Hasło przewodnie fe-
stiwalu brzmi: „Kultura dostępna”. Wstęp na wszystkie 
seanse i imprezy towarzyszące jest bezpłatny.

Kolorowa, pełna kwiatów, przyjazna owadom  
i ludziom – Politechnika Koszalińska ma własną 
łąkę kwietną, która pięknie kwitnie w kampusie 
przy ulicy Racławickiej. Łąka powstała pod koniec 
maja br. z inicjatywy wykładowców i studentów 
Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz pracow-
ników uczelnianej administracji. 

Wśród traw mienią się chabry, maki, rumianki, onętki, 
słoneczniki ozdobne. Kwiaty będą cieszyć oko do późnej 
jesieni. Kolorowe łąki zamiast trawników przynoszą śro-
dowisku wiele korzyści. Nie wymagają wielu zabiegów 
pielęgnacyjnych: nie trzeba ich regularnie kosić ani pod-
lewać, urosną praktycznie na każdej ziemi. 

Na łące stoją dwa owadzie domki, które w ramach zajęć 
wykonali studenci Architektury Wnętrz. Łąka kwietna 
jest także przyjazną oazą dla małych zwierząt, dającą 
im schronienie i odpoczynek od upałów.

» Warto zajrzeć na uczelnianą 
łąkę kwietną przy Racławickiej

KORESPONDENCJA WICEKOMANDORA YACHT 
CLUBU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

„Z radością stwierdzam, że obecny sezon 
żeglarski upływa nam całkiem intensywnie  
– zaraportował dr Tomasz Suszko, wiceko-
mandor Yacht Clubu Politechniki Koszaliń-
skiej (YCPK). – Ruch na przystani jest zdecy-
dowanie większy niż w poprzednich latach, co 
bardzo cieszy. Miejmy nadzieję, że trend się 
utrzyma”.

Dzieje się sporo, plany też są bogate. W re-
gatach – 24 lipca br. – YCPK wystawił liczną 
reprezentację, a także łodzie, co prawda pry-
watne, ale należące do długoletnich członków 
klubu. Dr Tomasz Suszko relacjonuje: „<Aka-
demik> tym razem wygrał z <Korwetą>  
w sposób zdecydowany. W każdym z trzech 
wyścigów! W pozostałych klasach też nie 
obyło się bez pierwszych miejsc dla członków 
YCPK. Poza tym w klubie pojawiła się grupka 
chętnych do zdobycia licencji żeglarza. Kurs 
się rozpoczął [w sobotę, 7 sierpnia br. – dop. 
red], kursantów jest sześcioro”. 

Oto ciąg dalszy listu wicekomandora, który 
wprawdzie otrzymaliśmy e-mailem, a nie 
bardziej tradycyjnie, czyli w butelce, ale 
mimo to przekaz tchnie klimatem przystani 
żeglarskiej: „Porządek na przystani daje się, 
mimo braku bosmana, utrzymać. Ale muszę 
też powiedzieć, że szczęka mi opadła, gdy 
zobaczyłem pięknie wysprzątaną izbę, a wy-
trzepany chodnik wręcz mnie rozczulił. Ahoj 
przygodo!”.

» Politechnika wspiera Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja
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działu Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 
Politechniki Koszalińskiej przygotuje opinię do-
tyczącą modernizacji gospodarki odpadami ko-
munalnymi w Bielsku-Białej, w tym planowanej 
w tym mieście budowy spalarni odpadów.

Co roku w naszym kraju powstaje około 12 milionów 
ton odpadów bytowo-komunalnych. Znaczna część tej 
masy trafia na składowiska, powodując negatywne 
skutki dla środowiska naturalnego. Jednocześnie ze 
względu na zawartość cennych składników, które moż-
na odzyskać w ramach recyklingu surowcowego lub 
materiałowego, jest to ewidentne marnotrawstwo.

Potrzebne są więc alternatywne sposoby zagospodaro-
wania odpadów np. poprzez biologiczne zgazowanie w 
procesie fermentacji metanowej lub spalanie w zakła-
dach termicznego przetwarzania odpadów powstają-
cych w większości dużych polskich miast.

Podobną drogą idzie Bielsko-Biała, gdzie problem ze 
składowaniem odpadów pogłębia się. Tereny do składo-
wania kurczą się, a wymogi w tym zakresie są coraz bar-
dziej rygorystyczne. O opinię na ten temat został popro-
szony prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki 
Koszalińskiej, ekspert w zakresie gospodarki odpadami.

Więcej: tu.koszalin.pl/art/645

» Jaka spalarnia dla Bielska-Białej? Powstanie opinia eksperta

Przed nami kolejne wydarzenie, w którym 
uczestniczy uczelnia realizując projekt „Politech-
nika Koszalińska wspiera kulturę”. 7 września br. 
rozpocznie się 18. Europejski Festiwal Filmowy 
Integracja Ty i Ja. Wydarzenie łączy w sobie sztu-
kę filmową, warsztaty, konferencje z ekspertami, 
spotkania z twórcami i bohaterami produkcji ry-
walizujących o statuetki Motyla 2021.

Do konkursu zakwalifikowane zostały 33 filmy m.in. 
z Hiszpanii, Libanu, Korei Południowej, Argentyny, 
Włoch i Indonezji. Największą część stanowią produk-
cje polskie. Mianownikiem wszystkich jest niepełno-
sprawność, ale rozumiana różnie, przefiltrowana przez 
życie codzienne. Filmy pokazywane będą nie tylko w 
Koszalinie, ale również w 35 miastach w ramach Małych 
Festiwali Ty i Ja. 

W kinie Alternatywa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
będzie można spotkać się z twórcami, członkami jury, 
artystami różnych sztuk. Filmy oceni jury w składzie: 

aktor Adam Woronowicz, aktorki – Marta Lipińska  
i Katarzyna Gniewkowska, reżyser i scenarzysta Marcin 
Bortkiewicz i prof. Wojciech Otto z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę specjalną 
po raz drugi przyzna rektor Politechniki Koszalińskiej  
– dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. 

Festiwal od 2013 roku wspiera Studio HD Platon Poli-
techniki Koszalińskiej. W ubiegłym roku ekipa studia 
zadbała o realizację materiałów, które na żywo zostały 
wyemitowane w mediach społecznościowych. Wyda-
rzenie potrwa do 11 września br. Hasło przewodnie fe-
stiwalu brzmi: „Kultura dostępna”. Wstęp na wszystkie 
seanse i imprezy towarzyszące jest bezpłatny.

Kolorowa, pełna kwiatów, przyjazna owadom  
i ludziom – Politechnika Koszalińska ma własną 
łąkę kwietną, która pięknie kwitnie w kampusie 
przy ulicy Racławickiej. Łąka powstała pod koniec 
maja br. z inicjatywy wykładowców i studentów 
Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz pracow-
ników uczelnianej administracji. 

Wśród traw mienią się chabry, maki, rumianki, onętki, 
słoneczniki ozdobne. Kwiaty będą cieszyć oko do późnej 
jesieni. Kolorowe łąki zamiast trawników przynoszą śro-
dowisku wiele korzyści. Nie wymagają wielu zabiegów 
pielęgnacyjnych: nie trzeba ich regularnie kosić ani pod-
lewać, urosną praktycznie na każdej ziemi. 

Na łące stoją dwa owadzie domki, które w ramach zajęć 
wykonali studenci Architektury Wnętrz. Łąka kwietna 
jest także przyjazną oazą dla małych zwierząt, dającą 
im schronienie i odpoczynek od upałów.

» Warto zajrzeć na uczelnianą 
łąkę kwietną przy Racławickiej

KORESPONDENCJA WICEKOMANDORA YACHT 
CLUBU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

„Z radością stwierdzam, że obecny sezon 
żeglarski upływa nam całkiem intensywnie  
– zaraportował dr Tomasz Suszko, wiceko-
mandor Yacht Clubu Politechniki Koszaliń-
skiej (YCPK). – Ruch na przystani jest zdecy-
dowanie większy niż w poprzednich latach, co 
bardzo cieszy. Miejmy nadzieję, że trend się 
utrzyma”.

Dzieje się sporo, plany też są bogate. W re-
gatach – 24 lipca br. – YCPK wystawił liczną 
reprezentację, a także łodzie, co prawda pry-
watne, ale należące do długoletnich członków 
klubu. Dr Tomasz Suszko relacjonuje: „<Aka-
demik> tym razem wygrał z <Korwetą>  
w sposób zdecydowany. W każdym z trzech 
wyścigów! W pozostałych klasach też nie 
obyło się bez pierwszych miejsc dla członków 
YCPK. Poza tym w klubie pojawiła się grupka 
chętnych do zdobycia licencji żeglarza. Kurs 
się rozpoczął [w sobotę, 7 sierpnia br. – dop. 
red], kursantów jest sześcioro”. 

Oto ciąg dalszy listu wicekomandora, który 
wprawdzie otrzymaliśmy e-mailem, a nie 
bardziej tradycyjnie, czyli w butelce, ale 
mimo to przekaz tchnie klimatem przystani 
żeglarskiej: „Porządek na przystani daje się, 
mimo braku bosmana, utrzymać. Ale muszę 
też powiedzieć, że szczęka mi opadła, gdy 
zobaczyłem pięknie wysprzątaną izbę, a wy-
trzepany chodnik wręcz mnie rozczulił. Ahoj 
przygodo!”.

» Politechnika wspiera Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja
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W tym roku po raz drugi Politechnika Koszalińska 
jest partnerem – odbywających się już po raz dzie-
wiąty – serii koncertów muzycznych Good Vibe 
Festival 2021.

Good Vibe Festival (GVF) – to wydarzenie kulturalne, 
które promuje innowacyjną i nowoczesną muzykę, łączą-
cą style: funk, soul, jazz, hip hop, elektronika. Przez lata 
marka stała się znana i zauważalna w kraju. Ambasado-
rem GVF, który każdego roku przyjeżdża do Koszalina jest 
Hirek Wrona, dziennikarz i prezenter muzyczny, znany  
z promocji młodych wykonawców.  

GVF adresowany jest do ludzi młodych, ale nie tylko. Fe-
stiwal odkrywa trendy muzyczne i pozwala uczestniczyć 
w wyjątkowych koncertach i imprezach towarzyszących. 
Good Vibe Festival z roku na rok rozwija się, prezentując 
coraz ciekawsze zjawiska kultury i sceny muzycznej całego 
świata. Podobnie jak w ubiegłym roku, koncerty odbędą 
się w nieoczywistych miejscach Koszalina. Pomysłodawcą  
i głównym organizatorem GVF jest dziennikarz i anima-
tor kultury Mateusz Prus, którego od kilku lat wspiera 
organizacyjnie – wywodząca się z Politechniki Koszaliń-
skiej – Fundacja Nauka dla Środowiska. 

O współpracy z uczelnią i tegorocznym koncercie, który 
14 sierpnia br. odbędzie się – podobnie jak przed rokiem 
– na dziedzińcu kampusu przy ulicy Śniadeckich, między 
budynkami laboratoryjnymi, Mateusz Prus mówi: – Ta 
przestrzeń, początkowo dla nas nieznana, sprawdziła się 

znakomicie. Miejsce jest kame-
ralne, ma walory akustyczne, 
dużo zieleni i ciekawą, nowo-
czesną architekturę. 

W tym roku w kampusie wy-
stąpią dwie formacje. Pierwszą 
będzie trójmiejska grupa Klawo. 
Zespół zadebiutował w drugiej połowie 
maja br. singlem „Wdzięczność”, będącym zapowiedzią 
albumu, który ukaże się w przyszłym roku. Muzyka Kla-
wo oparta jest na jazzowej improwizacji.

Drugim wykonawcą będzie Błoto – to zespół złożony  
z muzyków na co dzień grających w formacji EABS. 
Muzyka wrocławskiego kwartetu jest mocno osadzona 
na hip-hopowych fundamentach, odwołujących się do 
brzmienia lat 90. To muzyka bezkompromisowa, której 
siła leży w bębnach i basie. 

Przez trzy kolejne soboty festiwal będzie obecny w prze-
strzeni miejskiej Koszalina. Koncerty odbędą się również 
na dziedzińcu Archiwum Państwowego, na parkingu  
i dachu Centrum Handlowego Forum oraz w Filharmonii 
Koszalińskiej. Oprócz zespołów Klawo i Błoto na różnych 
scenach zaprezentują się polscy i zagraniczni muzycy: 
Szpilersi, Tragarze Lua Preta, Danylo Vinarikov Ensem-
ble z Ukrainy oraz O.N.E. Quintet. Partnerem tytularnym 
pozostaje koszalińska firma Akant, stąd pełna nazwa im-
prezy: Akant Good Vibe Festival.

» Politechnika Koszalińska i Good Vibe Festival

W ubiegłym roku, w ramach pierwszego koncertu Good Vibe Festival 2020, na dziedzińcu Politech-
niki Koszalińskiej, wystąpiła warszawska formacja Tropical Soldiers in Paradise. Koncert zainaugu-
rował realizację projektu „Politechnika Koszalińska wspiera kulturę”, który zakłada udział uczelni  
w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych Koszalina i regionu. 
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Małgorzata Hołub-Kowalik z zakończonych wła-
śnie Igrzysk Olimpijskich w Tokio wróciła z dwoma 
medalami – złotym i srebrnym. Tym samym kosza-
lińska biegaczka przeszła do historii i zostając naj-
lepszą olimpijką w powojennych dziejach miasta. 
Dotychczas Koszalin mógł pochwalić się jednym 
olimpijskim medalistą. W 1976 roku po brąz pod-
czas zmagań w Montrealu sięgnął judoka Marian 
Tałaj. 

Stając na pierwszym miejscu podium w rywalizacji szta-
fet mieszanych 4 x 400 i na drugim w sztafecie kobiet na 
tym samym dystansie, reprezentująca do niedawna Klub 
Sportowy Bałtyk Koszalin, a obecnie Klub Uczelniany Aka-
demickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sportsmenka wpisała się  
w tradycję i otworzyła nową kartę historii sportu w mieście. 

Małgorzata Hołub-Kowalik jest koszalinianką, absol-
wentką Politechniki Koszalińskiej. W 2016 roku uzyskała 
tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środo-
wiska i Geodezji. Ukończyła studia na kierunku Ochrona 
Środowiska. 

» Najbardziej utytułowana olimpijka w historii Koszalina!

Podobnie jak wcześniej w przypadku Wydziału 
Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Studio 
HD Platon Politechniki Koszalińskiej przygotowało 
kolejny cykl filmowych prezentacji laboratoriów  
i pracowni. Tym razem prezentowane są laborato-
ria Wydziału Mechanicznego. 

Dostępne na kanale youtube.pl uczelnianego studia te-
lewizyjnego filmy mają konwencję wycieczek, a w roli 
przewodników występują – i opowiadają o charaktery-
styce miejsc – pracownicy laboratoriów. 

Dzięki temu można posłuchać i zobaczyć, czym zajmuje 
się m.in. Laboratorium Elektrotechniki, Laboratorium 
Budowy, Eksploatacji i Diagnostyki Pojazdów Samocho-
dowych, Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, Cen-
trum Szybkiego Prototypowania.

O specyfice jednostek, ale także konkretnych urządzeń 
i przeprowadzanych w laboratoriach badań i prób opo-
wiadają: prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dr hab. 
inż. Piotr Piątkowski, prof. PK, dr hab. inż. Stanisław 
Duer, prof. PK, dr inż. Małgorzata Sikora, dr inż. Marcin 
Kruzel, dr inż. Radosław Patyk. Filmy emitowane są rów-
nież na monitorach umieszczonych we wszystkich obiek-
tach Politechniki Koszalińskiej.

Platon: prezentacja laboratoriów Wydziału Mechanicznego
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Rozmowa z Mateuszem Prusem, dziennikarzem, 
pomysłodawcą i organizatorem – wspólnie z Fun-
dacją Nauka dla Środowiska – Good Vibe Festival

Jak oceniasz wszystkie dotychczasowe edycje 
Good Vibe Festival?
– Porównując pierwszą edycję z ostatnią, widać zdecy-
dowany rozwój. Zaczynaliśmy od kameralnych koncer-
tów w Domku Kata, a teraz wchodzimy do ciekawych, 
otwartych przestrzeni miejskich. Od kilku lat jesteśmy 
obecni także w Filharmonii Koszalińskiej. Przez dziewięć 
edycji zdążyliśmy wyrobić sobie markę. 

Jaka jest publiczność festiwalu?
– Nasi widzowie nam ufają. Często nie znają zespołów, 
które zapraszamy. Mimo to przychodzą na koncerty, bo 
wiedzą, że się nie zawiodą. Stajemy się coraz bardziej 
profesjonalni. Mamy wyrobione schematy organizacyj-
ne. Dalej jesteśmy jednak małą grupą wolontariuszy, 
którzy organizują festiwal społecznie. Z miłości do mu-
zyki, kultury i miasta.

Jaką zasadą kierujesz się przy wyborze miejsc na 
koncerty?
– Miejsca mają być oryginalne i nieoczywiste. Staramy 
się odkrywać miasto na nowo. Mamy wiele miejsc, któ-
re idealnie nadają się na koncerty plenerowe, ale nikt 
wcześniej na to nie wpadł. Mam jeszcze kilka pomysłów, 
ale zachowam je na przyszłe edycje. W ubiegłym roku 
odkryliśmy kampus Politechniki Koszalińskiej. Okazuje 
się, że publiczność dobrze odbiera te propozycje. Razem 
z nami odkrywa miasto na nowo.

W jaki sposób wybierasz wykonawców?
– Co roku szukam młodych zespołów z ogromnym po-
tencjałem. Zawsze staram się mieć jeden-dwa składy 
już z wyrobioną pozycją na rynku. W tym roku takim 
zespołem jest z pewnością Błoto, które robi furorę na 
polskiej, a także międzynarodowej scenie. Składem 
młodym, ale z największą, moim zdaniem, szansą na 
szybką rozpoznawalność jest Klawo. Zrobił na mnie nie-

samowite wrażenie. 

Kto jeszcze zagra w tym roku w Koszalinie?
– Będzie zespół jazzowy z Ukrainy, który osobiście 
wybrałem po przesłuchaniu dziesiątków innych, czyli 
Danylo Vinarikov Ensemble. O.N.E. Quintet to pokaz siły 
muzycznej kobiet. Nie znam innego składu, w którym 
same kobiety grałyby z taką mocą. Lua Preta to z kolei 
trochę egzotyki w postaci rytmów afrykańskich. Szpi-
lersi i Tragarze to natomiast coś dla fanów żywiołowe-
go, pozytywnego i tanecznego hip hopu. Jestem prze-
konany, że jak co roku każdy powinien być zadowolony.

Jaka jest przyszłość Good Vibe Festiwal?
– Chciałbym, żeby przyjeżdżało więcej osób z Polski. 
Mamy już taki line up, który na to pozwala. Gdy dodamy 
jeszcze więcej elementów dookoła festiwalu, możemy 
osiągnąć ten cel. Chodzi o warsztaty, o różne strefy ak-
tywności, może o więcej scen, zespołów. Wiąże się to  
z innymi kosztami, ale takie mam marzenie. A marzenia 
trzeba spełniać.

Rozmawiała: Marcelina Marciniak
Fot. archiwum prywatne Mateusza Prusa

» Kto wystąpi w kampusie uczelni na Good Vibe Festiwal? 

KLAWO
Zespół Klawo zadebiutował singlem „Wdzięczność”, 
który stanowi zapowiedź płyty zaplanowanej na 
2022 r. Jednak początki grupy sięgają drugiej poło-
wy 2019 r. Konstanty Kostka został zaproszony do 
zaaranżowania swojej EP „Flądra” (Latarnia Rec.) na 
potrzeby koncertu organizowanego przez trójmiej-
ską wytwórnię Coastline Northern Cuts. Założenie 
nagrania było proste: bez samplera, za to z zespo-
łem.

Mini-album stanowił trzon programu koncertowego 
zespołu Klawo. Po czterech miesiącach poszukiwań  
i pierwszych wspólnych próbach okazało się, że 
nowe aranżacje i dobra energia każdego z członków 
Klawo nadała „Flądrze” zupełnie nowego groove'u, 
a oparta na jazzowej improwizacji spontaniczność 
sprawiła, że muzycy zaczęli grać więcej i kompono-
wać autorski materiał. 

Jak mówią o sobie: „w skład Klawo wchodzą dobre 
ziomki, na co dzień bujające się po korytarzach 
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Albo po plaży”. 
Skład formacji: Alicja Sobstyl – flet, wokal; Malina 
Midera – klawisze, syntezator; Karol Tchórz – trąb-
ka; Tomasz Rafalski – perkusja; Artur Szalsza – bas; 
Konstanty Kostka – klawisze, syntezator.

BŁOTO 
Błoto to formacja, jak mówią jej muzycy, powstała 
z przypadku. „Jak kałuża po deszczu” – dodają ob-
razowo. – Błoto to kwartet złożony z muzyków na 
co dzień grających w zespole EABS, których kilku-
krotnie gościliśmy na naszym festiwalu – dodaje 
Mateusz Prus. 

W 2018 r. czterech muzyków doszło do porozumie-
nia, że warto coś zrobić razem. Muzyka kwartetu jest 
mocno osadzona na hip-hopowych fundamentach, 
odwołujących się luźno do brzmienia lat 90. 

Członkowie formacji tłumaczą, że ich muzyka jest 
„brudna i bezkompromisowa”, a jej siłę budują bęb-
ny i bas. To muzyka, ich zdaniem, oddająca atmosfe-
rę obecnych czasów. „Czasów niekorzystnych zmian 
klimatycznych, wyraźnych podziałów społecznych, 
mowy nienawiści, rosnącego nacjonalizmu (...). To 
wszystko dzieje się na naszych oczach. Następuje 
erozja naszej gleby i systemów społecznych” – prze-
konują. 

Skład formacji: Marek Pędziwiatr – instrumenty 
klawiszowe, syntezatory; Paweł Stachowiak – bas; 
Marcin Rak – perkusja; Olaf Węgier – saksofon te-
norowy, perkusjonalia.

» Mateusz Prus: Z miłości do muzyki, kultury i miasta
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pomysłodawcą i organizatorem – wspólnie z Fun-
dacją Nauka dla Środowiska – Good Vibe Festival

Jak oceniasz wszystkie dotychczasowe edycje 
Good Vibe Festival?
– Porównując pierwszą edycję z ostatnią, widać zdecy-
dowany rozwój. Zaczynaliśmy od kameralnych koncer-
tów w Domku Kata, a teraz wchodzimy do ciekawych, 
otwartych przestrzeni miejskich. Od kilku lat jesteśmy 
obecni także w Filharmonii Koszalińskiej. Przez dziewięć 
edycji zdążyliśmy wyrobić sobie markę. 

Jaka jest publiczność festiwalu?
– Nasi widzowie nam ufają. Często nie znają zespołów, 
które zapraszamy. Mimo to przychodzą na koncerty, bo 
wiedzą, że się nie zawiodą. Stajemy się coraz bardziej 
profesjonalni. Mamy wyrobione schematy organizacyj-
ne. Dalej jesteśmy jednak małą grupą wolontariuszy, 
którzy organizują festiwal społecznie. Z miłości do mu-
zyki, kultury i miasta.

Jaką zasadą kierujesz się przy wyborze miejsc na 
koncerty?
– Miejsca mają być oryginalne i nieoczywiste. Staramy 
się odkrywać miasto na nowo. Mamy wiele miejsc, któ-
re idealnie nadają się na koncerty plenerowe, ale nikt 
wcześniej na to nie wpadł. Mam jeszcze kilka pomysłów, 
ale zachowam je na przyszłe edycje. W ubiegłym roku 
odkryliśmy kampus Politechniki Koszalińskiej. Okazuje 
się, że publiczność dobrze odbiera te propozycje. Razem 
z nami odkrywa miasto na nowo.

W jaki sposób wybierasz wykonawców?
– Co roku szukam młodych zespołów z ogromnym po-
tencjałem. Zawsze staram się mieć jeden-dwa składy 
już z wyrobioną pozycją na rynku. W tym roku takim 
zespołem jest z pewnością Błoto, które robi furorę na 
polskiej, a także międzynarodowej scenie. Składem 
młodym, ale z największą, moim zdaniem, szansą na 
szybką rozpoznawalność jest Klawo. Zrobił na mnie nie-

samowite wrażenie. 

Kto jeszcze zagra w tym roku w Koszalinie?
– Będzie zespół jazzowy z Ukrainy, który osobiście 
wybrałem po przesłuchaniu dziesiątków innych, czyli 
Danylo Vinarikov Ensemble. O.N.E. Quintet to pokaz siły 
muzycznej kobiet. Nie znam innego składu, w którym 
same kobiety grałyby z taką mocą. Lua Preta to z kolei 
trochę egzotyki w postaci rytmów afrykańskich. Szpi-
lersi i Tragarze to natomiast coś dla fanów żywiołowe-
go, pozytywnego i tanecznego hip hopu. Jestem prze-
konany, że jak co roku każdy powinien być zadowolony.

Jaka jest przyszłość Good Vibe Festiwal?
– Chciałbym, żeby przyjeżdżało więcej osób z Polski. 
Mamy już taki line up, który na to pozwala. Gdy dodamy 
jeszcze więcej elementów dookoła festiwalu, możemy 
osiągnąć ten cel. Chodzi o warsztaty, o różne strefy ak-
tywności, może o więcej scen, zespołów. Wiąże się to  
z innymi kosztami, ale takie mam marzenie. A marzenia 
trzeba spełniać.

Rozmawiała: Marcelina Marciniak
Fot. archiwum prywatne Mateusza Prusa

» Kto wystąpi w kampusie uczelni na Good Vibe Festiwal? 

KLAWO
Zespół Klawo zadebiutował singlem „Wdzięczność”, 
który stanowi zapowiedź płyty zaplanowanej na 
2022 r. Jednak początki grupy sięgają drugiej poło-
wy 2019 r. Konstanty Kostka został zaproszony do 
zaaranżowania swojej EP „Flądra” (Latarnia Rec.) na 
potrzeby koncertu organizowanego przez trójmiej-
ską wytwórnię Coastline Northern Cuts. Założenie 
nagrania było proste: bez samplera, za to z zespo-
łem.

Mini-album stanowił trzon programu koncertowego 
zespołu Klawo. Po czterech miesiącach poszukiwań  
i pierwszych wspólnych próbach okazało się, że 
nowe aranżacje i dobra energia każdego z członków 
Klawo nadała „Flądrze” zupełnie nowego groove'u, 
a oparta na jazzowej improwizacji spontaniczność 
sprawiła, że muzycy zaczęli grać więcej i kompono-
wać autorski materiał. 

Jak mówią o sobie: „w skład Klawo wchodzą dobre 
ziomki, na co dzień bujające się po korytarzach 
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Albo po plaży”. 
Skład formacji: Alicja Sobstyl – flet, wokal; Malina 
Midera – klawisze, syntezator; Karol Tchórz – trąb-
ka; Tomasz Rafalski – perkusja; Artur Szalsza – bas; 
Konstanty Kostka – klawisze, syntezator.

BŁOTO 
Błoto to formacja, jak mówią jej muzycy, powstała 
z przypadku. „Jak kałuża po deszczu” – dodają ob-
razowo. – Błoto to kwartet złożony z muzyków na 
co dzień grających w zespole EABS, których kilku-
krotnie gościliśmy na naszym festiwalu – dodaje 
Mateusz Prus. 

W 2018 r. czterech muzyków doszło do porozumie-
nia, że warto coś zrobić razem. Muzyka kwartetu jest 
mocno osadzona na hip-hopowych fundamentach, 
odwołujących się luźno do brzmienia lat 90. 

Członkowie formacji tłumaczą, że ich muzyka jest 
„brudna i bezkompromisowa”, a jej siłę budują bęb-
ny i bas. To muzyka, ich zdaniem, oddająca atmosfe-
rę obecnych czasów. „Czasów niekorzystnych zmian 
klimatycznych, wyraźnych podziałów społecznych, 
mowy nienawiści, rosnącego nacjonalizmu (...). To 
wszystko dzieje się na naszych oczach. Następuje 
erozja naszej gleby i systemów społecznych” – prze-
konują. 

Skład formacji: Marek Pędziwiatr – instrumenty 
klawiszowe, syntezatory; Paweł Stachowiak – bas; 
Marcin Rak – perkusja; Olaf Węgier – saksofon te-
norowy, perkusjonalia.

» Mateusz Prus: Z miłości do muzyki, kultury i miasta
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Politechnika Koszalińska, Bałtyckie Stowarzysze-
nie Miłośników Historii „Perun”, Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej (MOP) w Koszalinie, Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych i koszaliński Urząd 
Miejski stoją na czele organizatorów, współorga-
nizatorów i partnerów kolejnej edycji „Pikniku  
w mundurze”, który w tym roku odbędzie się pod 
hasłem „Mundurowi dla bezpieczeństwa”. 

Spotkamy się 15 sierpnia br., o godz. 16, na terenie MOP 
przy ulicy Wojska Polskiego 70. Dla uczelni udział w tym 
wydarzeniu to element realizacji projektu „Politechnika 
Koszalińska z historią”. 

Okazji do przygotowania „Pikniku w mundurze” jest kil-
ka. Najważniejsza to Święto Wojska Polskiego i integra-
cja społeczności lokalnej. Poza tym obchody jubileuszo-
we: 100-lecia III powstania śląskiego oraz 101. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej. Program wydarzenia jest bardzo 
bogaty, organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zain-
teresowane na spotkania stacjonarne z zachowaniem 
obostrzeń sanitarnych (dystans, maseczka, dezynfekcja 
dłoni). Całość potrwa do godz. 19. 

Co w programie? Prezentacja zasobów organizacji hi-
storycznych, w tym Stowarzyszenia Koszalińskie Przy-
mierze, pokaz ratownictwa drogowego, koncert zespołu 
harcerskiego „Bez Pośpiechu” z Darłowa i duet „Szarża” 
z Koszalina. Ponadto: ekspozycja plenerowa, pokaz sta-
rych samochodów, wystawa filatelistyczna i historyczna, 
prezentacja elementów uzbrojenia i sprzętu wojskowe-
go, stoiska promocyjne współorganizatorów i partnerów 
wydarzenia oraz konkurs z nagrodami. 

Konkursy są nieodłącznym elementem spotkań z histo-
rią. W ostatnich edycjach, realizowanych w mediach spo-
łecznościowych, brali udział mieszkańcy wielu regionów 
kraju. 

W ramach 100-lecia III powstania śląskiego Politechnika 
Koszalińska, wspólnie ze stowarzyszeniem „Perun”, przy-
gotowała plansze z informacjami historycznymi. Plansze 
będą dostępne podczas pikniku, mogą stanowić rodzaj 
przypomnienia wiadomości niezbędnych do udziału  
w konkursie. 

Jak dotąd, do różnych wydarzeń zorganizowanych  
z „Perunem”, uczelnia przygotowała już kilkanaście po-
dobnych plansz tematycznych, które wkrótce złożą się 
na regularną wystawę historyczną. Prezentacja stanie w 
kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego, gdzie swoją siedzi-
bę ma Wydział Humanistyczny. 

Wstęp na piknik jest bezpłatny. Moderatorami wydarze-
nia (w różnych miejscach) będą: Rafał Semołonik z G.R.H. 
2. pułku ułanów 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii oraz 
Wojciech Sokołowski ze stowarzyszenia „Perun”, a na co 
dzień pracownik Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie 
będzie relacjonowane w mediach społecznościowych. 
Na zdjęciu: tak było na „Pikniku w mundurze” w sierpniu 
2019 roku. 

» Zapraszamy 15 sierpnia br. na „Piknik w mundurze”
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W tym roku po raz drugi Politechnika Koszalińska 
jest partnerem – odbywających się już po raz dzie-
wiąty – serii koncertów muzycznych Good Vibe 
Festival 2021.

Good Vibe Festival (GVF) – to wydarzenie kulturalne, 
które promuje innowacyjną i nowoczesną muzykę, łączą-
cą style: funk, soul, jazz, hip hop, elektronika. Przez lata 
marka stała się znana i zauważalna w kraju. Ambasado-
rem GVF, który każdego roku przyjeżdża do Koszalina jest 
Hirek Wrona, dziennikarz i prezenter muzyczny, znany  
z promocji młodych wykonawców.  

GVF adresowany jest do ludzi młodych, ale nie tylko. Fe-
stiwal odkrywa trendy muzyczne i pozwala uczestniczyć 
w wyjątkowych koncertach i imprezach towarzyszących. 
Good Vibe Festival z roku na rok rozwija się, prezentując 
coraz ciekawsze zjawiska kultury i sceny muzycznej całego 
świata. Podobnie jak w ubiegłym roku, koncerty odbędą 
się w nieoczywistych miejscach Koszalina. Pomysłodawcą  
i głównym organizatorem GVF jest dziennikarz i anima-
tor kultury Mateusz Prus, którego od kilku lat wspiera 
organizacyjnie – wywodząca się z Politechniki Koszaliń-
skiej – Fundacja Nauka dla Środowiska. 

O współpracy z uczelnią i tegorocznym koncercie, który 
14 sierpnia br. odbędzie się – podobnie jak przed rokiem 
– na dziedzińcu kampusu przy ulicy Śniadeckich, między 
budynkami laboratoryjnymi, Mateusz Prus mówi: – Ta 
przestrzeń, początkowo dla nas nieznana, sprawdziła się 

znakomicie. Miejsce jest kame-
ralne, ma walory akustyczne, 
dużo zieleni i ciekawą, nowo-
czesną architekturę. 

W tym roku w kampusie wy-
stąpią dwie formacje. Pierwszą 
będzie trójmiejska grupa Klawo. 
Zespół zadebiutował w drugiej połowie 
maja br. singlem „Wdzięczność”, będącym zapowiedzią 
albumu, który ukaże się w przyszłym roku. Muzyka Kla-
wo oparta jest na jazzowej improwizacji.

Drugim wykonawcą będzie Błoto – to zespół złożony  
z muzyków na co dzień grających w formacji EABS. 
Muzyka wrocławskiego kwartetu jest mocno osadzona 
na hip-hopowych fundamentach, odwołujących się do 
brzmienia lat 90. To muzyka bezkompromisowa, której 
siła leży w bębnach i basie. 

Przez trzy kolejne soboty festiwal będzie obecny w prze-
strzeni miejskiej Koszalina. Koncerty odbędą się również 
na dziedzińcu Archiwum Państwowego, na parkingu  
i dachu Centrum Handlowego Forum oraz w Filharmonii 
Koszalińskiej. Oprócz zespołów Klawo i Błoto na różnych 
scenach zaprezentują się polscy i zagraniczni muzycy: 
Szpilersi, Tragarze Lua Preta, Danylo Vinarikov Ensem-
ble z Ukrainy oraz O.N.E. Quintet. Partnerem tytularnym 
pozostaje koszalińska firma Akant, stąd pełna nazwa im-
prezy: Akant Good Vibe Festival.

» Politechnika Koszalińska i Good Vibe Festival

W ubiegłym roku, w ramach pierwszego koncertu Good Vibe Festival 2020, na dziedzińcu Politech-
niki Koszalińskiej, wystąpiła warszawska formacja Tropical Soldiers in Paradise. Koncert zainaugu-
rował realizację projektu „Politechnika Koszalińska wspiera kulturę”, który zakłada udział uczelni  
w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych Koszalina i regionu. 
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Zakończenie I wojny światowej oraz klęska Nie-
miec i Austro-Węgier doprowadziły na przełomie 
lat 1918/1919 do zmiany sytuacji politycznej w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej i powstania nowych 
państw, a także odzyskania niepodległości Rzecz-
pospolitej. Oczekiwanie na przyłączenie Górnego 
Śląska do Polski po raz pierwszy jasno wyraził 
Wojciech Korfanty w głośnym przemówieniu wy-
głoszonym 25 października 1918 r. w parlamencie 
niemieckim.

Pod względem politycznym na Górnym Śląsku ukształ-
towały się jesienią 1918 r. trzy konkurencyjne obozy  
o sprzecznych dążeniach: niemiecki, polski  i separa-
tystyczny. Tworzenie polskiego ośrodka władzy przy-
spieszyło powstanie wielkopolskie, podczas którego 
powstała Naczelna Rada Ludowa (NRL), do której wszedł 
Wojciech Korfanty. 

W ślad za tym na Górnym Śląsku w Bytomiu utworzono 
Podkomisariat NRL. Podporządkowały mu się stopniowo 
polskie rady ludowe powstające samorzutnie w poszcze-
gólnych miejscowościach. Zaczęły odradzać się partie 
polityczne. Powstała również Polska Organizacja Woj-
skowa Górnego Śląska (POW GŚ).

Momentem kluczowym zaognienia nastrojów Śląza-
ków był wynik obrad konferencji w Paryżu (18 stycznia  
– 28 czerwca 1919 r.), zakończonej podpisaniem Trak-
tatu Wersalskiego. Polskie postulaty w kwestii Górnego 
Śląska nie uzyskały akceptacji Wielkiej Czwórki, a o przy-
należności regionu miał zadecydować plebiscyt. W arty-
kule 88 Traktatu Wersalskiego zapisano, że każdy dorosły 
mieszkaniec Górnego Śląska będzie mógł zadecydować, 
czy chce pozostać w państwie niemieckim, czy też chce 
przyłączenia do Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zakończeniu konferencji w Paryżu Niemcy, mający  
w swoim ręku kontrolę nad administracją cywilną, po-
licją i wojskiem, zareagowali falą antypolskich represji. 
Aresztowania przeprowadzone przez policję niemiecką 
w lipcu 1919 r., a także represje wobec polskich działa-
czy, jak również fatalna sytuacja gospodarcza, wywołały 
strajki w kopalniach i hutach. Samo powstanie poprze-
dziła 15 sierpnia 1919 r. tzw. masakra w  Mysłowicach  
– kiedy otwarto ogień do demonstrującego bezbronne-

go tłumu. Były ofiary śmiertelne wśród ludności cywil-
nej.

Na skutek aresztowania przez Niemców części przywód-
ców POW GŚ, 17 sierpnia 1919 r., ogłoszono wybuch 
powstania. Objęło ono głównie powiaty: pszczyński  
i rybnicki oraz część katowickiego okręgu przemysłowe-
go. Po początkowych sukcesach niemiecki Grenzschutz 
sprowadził posiłki. Powstańcy, dysponujący bronią ręcz-
ną, nie byli w stanie przeciwstawić się broni maszyno-
wej, artylerii czy pociągom pancernym i samolotom. Al-
fons Zgrzebniok, dowodzący powstańcami, 24 sierpnia 
1919 r. wydał rozkaz zaprzestania walk. 

Kilka tysięcy uczestników powstania uciekło na stronę 
polską w obawie przed represjami. Rząd Polski nie mógł 
militarnie wesprzeć powstania ze względu na zobowią-
zania wynikające z Traktatu Wersalskiego. Jedynym ce-
lem, jaki osiągnięto, było zmuszenie władz niemieckich 
do ogłoszenia  amnestii dla powstańców. Na obszarze 
plebiscytowym wciąż panowały siejące terror bojówki 
niemieckie.

Od początku 1920 r. władzę na Górnym Śląsku przejęły 
kilkunastotysięczne oddziały alianckie. Wiosną i latem 
1920 r., podczas kampanii plebiscytowej, dochodziło 
wielokrotnie pomiędzy Polakami i Niemcami do walk 
(Opole, Bytom, Gliwice), które z trudem pacyfikowali 
żołnierze wojsk sojuszniczych. Po stronie polskiej Polska 
Organizacja Wojskowa Górnego Śląska angażowała się w 
ochronę polskich wieców i zebrań, co doprowadzało do 
starć z funkcjonariuszami policji niemieckiej (Sicherheit-
spolizei – SiPo).

Na zaostrzenie sytuacji politycznej na Górnym Śląsku  
w połowie 1920 r. wpłynęło także niepowodzenie ofen-

» Historia trzech powstań śląskich sywy polskiej na Ukrainie. Kiedy wojska sowieckie zbliża-
ły się do Warszawy, Niemcy podjęli próbę wykorzystania 
tej sytuacji dla przejęcia Górnego Śląska bez plebiscytu. 
Po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej ogło-
szone zostało przez Wojciecha Korfantego II powstanie 
(18/19-25 sierpnia 1920 r.). 

Tym razem precyzyjnie określono cele powstania: likwi-
dację stronniczej policji niemieckiej i stworzenie opartej 
na parytecie policji plebiscytowej. Powstanie zakończy-
ło się sukcesem polskim, zajęto powiaty nadgraniczne  
i większość górnośląskiego okręgu przemysłowego, sta-
rano się tylko, aby nie atakować centrów miast, gdzie 
stacjonowały wojska alianckie.

20 marca 1921 r. przeprowadzono na Górnym Śląsku, 
zapowiedziany już w Traktacie Wersalskim, plebiscyt, 
w którym głosowało ponad 1 mln 200 tys. Górnoślą-
zaków.  Za przynależnością do państwa niemieckiego 
opowiedziało się 59,4 proc. głosujących, w tym 182 tys. 
„emigrantów” z Niemiec, a za przyłączeniem do Polski 
40,3 proc. biorących udział w głosowaniu.

Brak porozumienia w Komisji Międzysojuszniczej co do 
tego, jak podzielić teren plebiscytowy po takim wyniku 
głosowania oraz brak zgody Alianckiej Komisji w Opolu 
na  kompromisową propozycję Wojciecha Korfantego 
wywołał decyzję o kolejnym powstaniu. Powstanie to,  
w zamyśle jego przywódcy, miało ograniczyć się do krót-
kiej demonstracji na wzór II powstania śląskiego, potwier-
dzającego wolę Górnoślązaków przyłączenia do państwa 
polskiego. III powstanie śląskie rozpoczęło się w nocy  
z 2 na 3 maja 1921 r. ogłoszeniem strajku generalnego  
i skuteczną akcją dywersyjną odcinającą połączenia kole-

jowe między Rzeszą Niemiecką a Górnym Śląskiem. 

W ślad za tym do 10 maja 1921 r. siły powstańcze, 
wzmocnione ochotnikami z Wojska Polskiego, opano-
wały cały Górnośląski Okręg Przemysłowy. Liczyły one 
nawet do 60 tys. ludzi – wspartych polską bronią i wy-
posażeniem, jak również oficerami polskimi. 

Próbowano podjąć rokowania z nadzorującymi Górny 
Śląsk Francuzami.  Tymczasem Niemcy szykowali się do 
kontrofensywy. Kluczowa bitwa III powstania śląskiego 
rozegrała się o Górę Świętej Anny. Niemcy po zaciętych 
walkach zajęli wzgórze, będące dogodnym terenem do 
rozwinięcia natarcia w rejon przemysłowy. Na początku 
czerwca 1921 r. zażarte walki trwały jednak nadal, tym 
razem o ważny węzeł kolejowy w Kędzierzynie, który 
ostatecznie – po prawie pięciodniowej bitwie – Niemcy 
zajęli. 

Południowa pozycja powstańców w rejonie Olzy i Odry 
koło Wodzisławia Śląskiego także była atakowana. Po-
wstańcom udało się utrzymać ten strategiczny teren. Na-
cisk Alianckiej Komisji Międzysojuszniczej i  ostatecznie 
zaakceptowana przez obydwie strony mediacja brytyj-
ska pozwoliły z końcem czerwca 1921 r. na rozdzielenie 
obu walczących stron.

Choć walki zaowocowały remisem militarnym, to wła-
śnie dzięki tym wydarzeniom część regionu ze strategicz-
nym przemysłem miała zostać przyłączona do II Rzecz-
pospolitej. W 1922 r. podpisano w Genewie konwencję 
w sprawie Śląska, według której obszar przyznany Polsce 
powiększony został do około 1/3 spornego terytorium. 
Konwencja była korzystna dla Polski, jeśli chodzi o istnie-
jące na nim obiekty przemysłowe. Polsce przypadło 50 
proc. hutnictwa i 76 proc. kopalń węgla. Decyzje te były 
bardziej korzystne niż proponowana wcześniej granica 
po plebiscycie.

W 100 lat od tamtych wydarzeń powstania śląskie poka-
zują, że determinacja w walce o niepodległość ostatecz-
nie może przynieść pozytywny skutek.

Dr hab. Michał Polak, prof. PK
Dziekan Wydziału Humanistycznego
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Zakończenie I wojny światowej oraz klęska Nie-
miec i Austro-Węgier doprowadziły na przełomie 
lat 1918/1919 do zmiany sytuacji politycznej w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej i powstania nowych 
państw, a także odzyskania niepodległości Rzecz-
pospolitej. Oczekiwanie na przyłączenie Górnego 
Śląska do Polski po raz pierwszy jasno wyraził 
Wojciech Korfanty w głośnym przemówieniu wy-
głoszonym 25 października 1918 r. w parlamencie 
niemieckim.

Pod względem politycznym na Górnym Śląsku ukształ-
towały się jesienią 1918 r. trzy konkurencyjne obozy  
o sprzecznych dążeniach: niemiecki, polski  i separa-
tystyczny. Tworzenie polskiego ośrodka władzy przy-
spieszyło powstanie wielkopolskie, podczas którego 
powstała Naczelna Rada Ludowa (NRL), do której wszedł 
Wojciech Korfanty. 

W ślad za tym na Górnym Śląsku w Bytomiu utworzono 
Podkomisariat NRL. Podporządkowały mu się stopniowo 
polskie rady ludowe powstające samorzutnie w poszcze-
gólnych miejscowościach. Zaczęły odradzać się partie 
polityczne. Powstała również Polska Organizacja Woj-
skowa Górnego Śląska (POW GŚ).

Momentem kluczowym zaognienia nastrojów Śląza-
ków był wynik obrad konferencji w Paryżu (18 stycznia  
– 28 czerwca 1919 r.), zakończonej podpisaniem Trak-
tatu Wersalskiego. Polskie postulaty w kwestii Górnego 
Śląska nie uzyskały akceptacji Wielkiej Czwórki, a o przy-
należności regionu miał zadecydować plebiscyt. W arty-
kule 88 Traktatu Wersalskiego zapisano, że każdy dorosły 
mieszkaniec Górnego Śląska będzie mógł zadecydować, 
czy chce pozostać w państwie niemieckim, czy też chce 
przyłączenia do Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zakończeniu konferencji w Paryżu Niemcy, mający  
w swoim ręku kontrolę nad administracją cywilną, po-
licją i wojskiem, zareagowali falą antypolskich represji. 
Aresztowania przeprowadzone przez policję niemiecką 
w lipcu 1919 r., a także represje wobec polskich działa-
czy, jak również fatalna sytuacja gospodarcza, wywołały 
strajki w kopalniach i hutach. Samo powstanie poprze-
dziła 15 sierpnia 1919 r. tzw. masakra w  Mysłowicach  
– kiedy otwarto ogień do demonstrującego bezbronne-

go tłumu. Były ofiary śmiertelne wśród ludności cywil-
nej.

Na skutek aresztowania przez Niemców części przywód-
ców POW GŚ, 17 sierpnia 1919 r., ogłoszono wybuch 
powstania. Objęło ono głównie powiaty: pszczyński  
i rybnicki oraz część katowickiego okręgu przemysłowe-
go. Po początkowych sukcesach niemiecki Grenzschutz 
sprowadził posiłki. Powstańcy, dysponujący bronią ręcz-
ną, nie byli w stanie przeciwstawić się broni maszyno-
wej, artylerii czy pociągom pancernym i samolotom. Al-
fons Zgrzebniok, dowodzący powstańcami, 24 sierpnia 
1919 r. wydał rozkaz zaprzestania walk. 

Kilka tysięcy uczestników powstania uciekło na stronę 
polską w obawie przed represjami. Rząd Polski nie mógł 
militarnie wesprzeć powstania ze względu na zobowią-
zania wynikające z Traktatu Wersalskiego. Jedynym ce-
lem, jaki osiągnięto, było zmuszenie władz niemieckich 
do ogłoszenia  amnestii dla powstańców. Na obszarze 
plebiscytowym wciąż panowały siejące terror bojówki 
niemieckie.

Od początku 1920 r. władzę na Górnym Śląsku przejęły 
kilkunastotysięczne oddziały alianckie. Wiosną i latem 
1920 r., podczas kampanii plebiscytowej, dochodziło 
wielokrotnie pomiędzy Polakami i Niemcami do walk 
(Opole, Bytom, Gliwice), które z trudem pacyfikowali 
żołnierze wojsk sojuszniczych. Po stronie polskiej Polska 
Organizacja Wojskowa Górnego Śląska angażowała się w 
ochronę polskich wieców i zebrań, co doprowadzało do 
starć z funkcjonariuszami policji niemieckiej (Sicherheit-
spolizei – SiPo).

Na zaostrzenie sytuacji politycznej na Górnym Śląsku  
w połowie 1920 r. wpłynęło także niepowodzenie ofen-

» Historia trzech powstań śląskich sywy polskiej na Ukrainie. Kiedy wojska sowieckie zbliża-
ły się do Warszawy, Niemcy podjęli próbę wykorzystania 
tej sytuacji dla przejęcia Górnego Śląska bez plebiscytu. 
Po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej ogło-
szone zostało przez Wojciecha Korfantego II powstanie 
(18/19-25 sierpnia 1920 r.). 

Tym razem precyzyjnie określono cele powstania: likwi-
dację stronniczej policji niemieckiej i stworzenie opartej 
na parytecie policji plebiscytowej. Powstanie zakończy-
ło się sukcesem polskim, zajęto powiaty nadgraniczne  
i większość górnośląskiego okręgu przemysłowego, sta-
rano się tylko, aby nie atakować centrów miast, gdzie 
stacjonowały wojska alianckie.

20 marca 1921 r. przeprowadzono na Górnym Śląsku, 
zapowiedziany już w Traktacie Wersalskim, plebiscyt, 
w którym głosowało ponad 1 mln 200 tys. Górnoślą-
zaków.  Za przynależnością do państwa niemieckiego 
opowiedziało się 59,4 proc. głosujących, w tym 182 tys. 
„emigrantów” z Niemiec, a za przyłączeniem do Polski 
40,3 proc. biorących udział w głosowaniu.

Brak porozumienia w Komisji Międzysojuszniczej co do 
tego, jak podzielić teren plebiscytowy po takim wyniku 
głosowania oraz brak zgody Alianckiej Komisji w Opolu 
na  kompromisową propozycję Wojciecha Korfantego 
wywołał decyzję o kolejnym powstaniu. Powstanie to,  
w zamyśle jego przywódcy, miało ograniczyć się do krót-
kiej demonstracji na wzór II powstania śląskiego, potwier-
dzającego wolę Górnoślązaków przyłączenia do państwa 
polskiego. III powstanie śląskie rozpoczęło się w nocy  
z 2 na 3 maja 1921 r. ogłoszeniem strajku generalnego  
i skuteczną akcją dywersyjną odcinającą połączenia kole-

jowe między Rzeszą Niemiecką a Górnym Śląskiem. 

W ślad za tym do 10 maja 1921 r. siły powstańcze, 
wzmocnione ochotnikami z Wojska Polskiego, opano-
wały cały Górnośląski Okręg Przemysłowy. Liczyły one 
nawet do 60 tys. ludzi – wspartych polską bronią i wy-
posażeniem, jak również oficerami polskimi. 

Próbowano podjąć rokowania z nadzorującymi Górny 
Śląsk Francuzami.  Tymczasem Niemcy szykowali się do 
kontrofensywy. Kluczowa bitwa III powstania śląskiego 
rozegrała się o Górę Świętej Anny. Niemcy po zaciętych 
walkach zajęli wzgórze, będące dogodnym terenem do 
rozwinięcia natarcia w rejon przemysłowy. Na początku 
czerwca 1921 r. zażarte walki trwały jednak nadal, tym 
razem o ważny węzeł kolejowy w Kędzierzynie, który 
ostatecznie – po prawie pięciodniowej bitwie – Niemcy 
zajęli. 

Południowa pozycja powstańców w rejonie Olzy i Odry 
koło Wodzisławia Śląskiego także była atakowana. Po-
wstańcom udało się utrzymać ten strategiczny teren. Na-
cisk Alianckiej Komisji Międzysojuszniczej i  ostatecznie 
zaakceptowana przez obydwie strony mediacja brytyj-
ska pozwoliły z końcem czerwca 1921 r. na rozdzielenie 
obu walczących stron.

Choć walki zaowocowały remisem militarnym, to wła-
śnie dzięki tym wydarzeniom część regionu ze strategicz-
nym przemysłem miała zostać przyłączona do II Rzecz-
pospolitej. W 1922 r. podpisano w Genewie konwencję 
w sprawie Śląska, według której obszar przyznany Polsce 
powiększony został do około 1/3 spornego terytorium. 
Konwencja była korzystna dla Polski, jeśli chodzi o istnie-
jące na nim obiekty przemysłowe. Polsce przypadło 50 
proc. hutnictwa i 76 proc. kopalń węgla. Decyzje te były 
bardziej korzystne niż proponowana wcześniej granica 
po plebiscycie.

W 100 lat od tamtych wydarzeń powstania śląskie poka-
zują, że determinacja w walce o niepodległość ostatecz-
nie może przynieść pozytywny skutek.

Dr hab. Michał Polak, prof. PK
Dziekan Wydziału Humanistycznego



Tłumy koszalinian i turystów skorzystały 15 sierpnia br.  
z zaproszenia do udziału w kolejnej edycji „Pikniku w mun-
durze”, który w tym roku odbył się pod hasłem „Mundurowi 
dla bezpieczeństwa”. 

Obok wielu partnerów, organizatorami wydarzenia histo-
ryczno-patriotycznego, połączonego z obchodami Święta 
Wojska Polskiego 100. rocznicy III powstania śląskiego  
i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, byli: Politechnika  
Koszalińska (projekt „Politechnika Koszalińska z historią”), 
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”, Mu-
zeum Obrony Przeciwlotniczej (MOP) w Koszalinie, Cen-
trum Szkolenia Sił Powietrznych i koszaliński Urząd Miejski.

Rozpoczęcie pikniku poprzedziło złożenie pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego przez reprezentacje środo-
wisk, organizacji, instytucji, urzędów, służb mundurowych 
wiązanek kwiatów. Wśród delegacji byli przedstawicie-
le Politechniki Koszalińskiej: dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK, rektor uczelni i dr hab. Michał Polak, prof. PK, dzie-
kan Wydziału Humanistycznego, którzy hołd bohaterom 
złożyli razem z Katarzyną Królczyk, dyrektor Archiwum 
Państwowego w Koszalinie. 

Podczas uroczystości żołnierzom koszalińskiego garnizonu 
zostały wręczone odznaczenia i akty mianowania. Od-
czytano Apel Pamięci, oddano salwy honorowe, a zwień-
czeniem ceremonii była widowiskowa defilada podod-
działów. Uczestnicy spotkania na placu Zwycięstwa przed 
byłym Urzędem Wojewódzkim przeszli następnie na teren  
MOP i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.   

Piknik rozpoczął się po godz. 16. Przez trzy godziny uczest-
nicy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Zwiedzającym 
udostępniona została ekspozycja plenerowa, czynne były 

stoiska promocyjne współorganizatorów (historyczna broń 
strzelecka, współczesna broń sportowa), w tym grup rekon-
strukcyjnych i Poczty Polskiej. Popularnością wśród gości 
cieszyły się wszelkiego rodzaju pokazy, począwszy od broni, 
sprzętu i wyposażenia, a kończąc na zasobach organizacji 
historycznych i ratownictwie drogowym. 

Przez cały czas trwania imprezy można było zwiedzać 
bogate zasoby Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. W holu 
głównym znalazło się stanowisko Politechniki Koszalińskiej 
z naszymi najnowszymi wydawnictwami i aktualną ofertą 
kształcenia. Na finał zagrał zespół harcerski „Bez Pośpiechu” 
z Darłowa i duet „Szarża” z Koszalina. Żeby tradycji stało się 
zadość, Wojciech Sokołowski, przedstawiciel „Peruna”, a na 
co dzień pracownik Politechniki Koszalińskiej, poprowadził 
konkurs historyczny z atrakcyjnymi nagrodami.  
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» „Piknik z mundurem” – wystawy, pokazy i hołd bohaterom 

Fotorelacja z pikniku na str. 4
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Politechnika Koszalińska, Bałtyckie Stowarzysze-
nie Miłośników Historii „Perun”, Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej (MOP) w Koszalinie, Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych i koszaliński Urząd 
Miejski stoją na czele organizatorów, współorga-
nizatorów i partnerów kolejnej edycji „Pikniku  
w mundurze”, który w tym roku odbędzie się pod 
hasłem „Mundurowi dla bezpieczeństwa”. 

Spotkamy się 15 sierpnia br., o godz. 16, na terenie MOP 
przy ulicy Wojska Polskiego 70. Dla uczelni udział w tym 
wydarzeniu to element realizacji projektu „Politechnika 
Koszalińska z historią”. 

Okazji do przygotowania „Pikniku w mundurze” jest kil-
ka. Najważniejsza to Święto Wojska Polskiego i integra-
cja społeczności lokalnej. Poza tym obchody jubileuszo-
we: 100-lecia III powstania śląskiego oraz 101. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej. Program wydarzenia jest bardzo 
bogaty, organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zain-
teresowane na spotkania stacjonarne z zachowaniem 
obostrzeń sanitarnych (dystans, maseczka, dezynfekcja 
dłoni). Całość potrwa do godz. 19. 

Co w programie? Prezentacja zasobów organizacji hi-
storycznych, w tym Stowarzyszenia Koszalińskie Przy-
mierze, pokaz ratownictwa drogowego, koncert zespołu 
harcerskiego „Bez Pośpiechu” z Darłowa i duet „Szarża” 
z Koszalina. Ponadto: ekspozycja plenerowa, pokaz sta-
rych samochodów, wystawa filatelistyczna i historyczna, 
prezentacja elementów uzbrojenia i sprzętu wojskowe-
go, stoiska promocyjne współorganizatorów i partnerów 
wydarzenia oraz konkurs z nagrodami. 

Konkursy są nieodłącznym elementem spotkań z histo-
rią. W ostatnich edycjach, realizowanych w mediach spo-
łecznościowych, brali udział mieszkańcy wielu regionów 
kraju. 

W ramach 100-lecia III powstania śląskiego Politechnika 
Koszalińska, wspólnie ze stowarzyszeniem „Perun”, przy-
gotowała plansze z informacjami historycznymi. Plansze 
będą dostępne podczas pikniku, mogą stanowić rodzaj 
przypomnienia wiadomości niezbędnych do udziału  
w konkursie. 

Jak dotąd, do różnych wydarzeń zorganizowanych  
z „Perunem”, uczelnia przygotowała już kilkanaście po-
dobnych plansz tematycznych, które wkrótce złożą się 
na regularną wystawę historyczną. Prezentacja stanie w 
kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego, gdzie swoją siedzi-
bę ma Wydział Humanistyczny. 

Wstęp na piknik jest bezpłatny. Moderatorami wydarze-
nia (w różnych miejscach) będą: Rafał Semołonik z G.R.H. 
2. pułku ułanów 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii oraz 
Wojciech Sokołowski ze stowarzyszenia „Perun”, a na co 
dzień pracownik Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie 
będzie relacjonowane w mediach społecznościowych. 
Na zdjęciu: tak było na „Pikniku w mundurze” w sierpniu 
2019 roku. 

» Zapraszamy 15 sierpnia br. na „Piknik w mundurze”
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W tym roku w kampusie wystąpiły dwie formacje. Pierw-
szą była trójmiejska grupa Klawo, która swój repertuar 
opiera na jazzowej improwizacji. Drugim wykonawcą było 
Błoto – to zespół złożony z muzyków na co dzień grają-
cych w – znanej z GVF – formacji EABS. Transowa muzyka 
wrocławskiego kwartetu jest osadzona na hip-hopowych 
podstawach. 

Przy powitaniu publiczności na scenie pojawiły się cztery 
osoby, obok pomysłodawcy GVF Mateusza Prusa, dzien-
nikarza, którego organizacyjnie wspiera, wywodząca się  
z Politechniki Koszalińskiej, Fundacja Nauka dla Środo-
wiska, również dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor 
uczelni, Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta Koszalina  
i Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji. 

– Gratuluję całemu zespołowi organizatorów, że pomimo 
trudnej sytuacji udało się nam spotkać – powiedziała prof. 
Danuta Zawadzka. – Ta edycja, podobnie jak poprzednie, 
jest niezwykle ciekawa. Mam nadzieję, że przyszłorocz-
na, jubileuszowa również zostanie zainaugurowana  
na dziedzińcu Politechniki Koszalińskiej i stanie się  
to tradycją festiwalu. 

Arkadiusz Borysiewicz wspominał: – Miło mi być tutaj,  
w mojej Alma Mater. W szkole muzycznej było kiedyś ha-
sło: „Muzyka łączy ludzi”. Ale teraz widzę, że łączy również 
instytucje. Zapraszam na ten i kolejne koncerty. 
Andrzej Kierzek dodał: – Bawmy się dobrze, spotykajmy się 
jak najczęściej!

Teraz przez trzy kolejne soboty festiwal będzie obecny  
w przestrzeni miejskiej Koszalina. Koncerty odbędą się na 
dziedzińcu Archiwum Państwowego, na parkingu i dachu 
Centrum Handlowego Forum oraz w Filharmonii Kosza-
lińskiej. Na scenach zaprezentują się polscy i zagraniczni 
muzycy: Szpilersi, Tragarze Lua Preta, Danylo Vinarikov 
Ensemble z Ukrainy oraz O.N.E. Quintet. 

Partnerem tytularnym pozostaje koszalińska firma Akant, 
stąd pełna nazwa imprezy: Akant Good Vibe Festival.
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» Jazzowa 
inauguracja 9. GVF 
na Politechnice Koszalińskiej

Za nami pierwszy koncert tegorocznego Good Vibe  
Festival (GVF), który 14 sierpnia br. odbył się na dziedzińcu  
Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia po raz drugi w dzie-
więcioletniej historii wydarzenia jest jego partnerem. 

GVF to cykl koncertów promujący innowacyjną i nowo-
czesną muzykę, łączącą różne style: funk, soul, jazz, hip 
hop. Przez lata marka stała się znana i zauważalna w kraju.  
Ambasadorem GVF jest Hirek Wrona, dziennikarz i prezenter 
muzyczny, znany z promocji młodych wykonawców, które-
mu jednak w tym roku nie udało się dotrzeć do Koszalina.   

GVF adresowany jest do ludzi młodych, ale nie tylko. Festiwal 
odkrywa trendy muzyczne i pozwala uczestniczyć w wyjąt-
kowych koncertach i imprezach towarzyszących. Good Vibe 
Festival z roku na rok rozwija się, prezentując coraz ciekawsze 
zjawiska kultury i sceny muzycznej całego świata.  
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Festival (GVF), który 14 sierpnia br. odbył się na dziedzińcu  
Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia po raz drugi w dzie-
więcioletniej historii wydarzenia jest jego partnerem. 

GVF to cykl koncertów promujący innowacyjną i nowo-
czesną muzykę, łączącą różne style: funk, soul, jazz, hip 
hop. Przez lata marka stała się znana i zauważalna w kraju.  
Ambasadorem GVF jest Hirek Wrona, dziennikarz i prezenter 
muzyczny, znany z promocji młodych wykonawców, które-
mu jednak w tym roku nie udało się dotrzeć do Koszalina.   

GVF adresowany jest do ludzi młodych, ale nie tylko. Festiwal 
odkrywa trendy muzyczne i pozwala uczestniczyć w wyjąt-
kowych koncertach i imprezach towarzyszących. Good Vibe 
Festival z roku na rok rozwija się, prezentując coraz ciekawsze 
zjawiska kultury i sceny muzycznej całego świata.  
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Tłumy koszalinian i turystów skorzystały 15 sierpnia br.  
z zaproszenia do udziału w kolejnej edycji „Pikniku w mun-
durze”, który w tym roku odbył się pod hasłem „Mundurowi 
dla bezpieczeństwa”. 

Obok wielu partnerów, organizatorami wydarzenia histo-
ryczno-patriotycznego, połączonego z obchodami Święta 
Wojska Polskiego 100. rocznicy III powstania śląskiego  
i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, byli: Politechnika  
Koszalińska (projekt „Politechnika Koszalińska z historią”), 
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”, Mu-
zeum Obrony Przeciwlotniczej (MOP) w Koszalinie, Cen-
trum Szkolenia Sił Powietrznych i koszaliński Urząd Miejski.

Rozpoczęcie pikniku poprzedziło złożenie pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego przez reprezentacje środo-
wisk, organizacji, instytucji, urzędów, służb mundurowych 
wiązanek kwiatów. Wśród delegacji byli przedstawicie-
le Politechniki Koszalińskiej: dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK, rektor uczelni i dr hab. Michał Polak, prof. PK, dzie-
kan Wydziału Humanistycznego, którzy hołd bohaterom 
złożyli razem z Katarzyną Królczyk, dyrektor Archiwum 
Państwowego w Koszalinie. 

Podczas uroczystości żołnierzom koszalińskiego garnizonu 
zostały wręczone odznaczenia i akty mianowania. Od-
czytano Apel Pamięci, oddano salwy honorowe, a zwień-
czeniem ceremonii była widowiskowa defilada podod-
działów. Uczestnicy spotkania na placu Zwycięstwa przed 
byłym Urzędem Wojewódzkim przeszli następnie na teren  
MOP i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.   

Piknik rozpoczął się po godz. 16. Przez trzy godziny uczest-
nicy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Zwiedzającym 
udostępniona została ekspozycja plenerowa, czynne były 

stoiska promocyjne współorganizatorów (historyczna broń 
strzelecka, współczesna broń sportowa), w tym grup rekon-
strukcyjnych i Poczty Polskiej. Popularnością wśród gości 
cieszyły się wszelkiego rodzaju pokazy, począwszy od broni, 
sprzętu i wyposażenia, a kończąc na zasobach organizacji 
historycznych i ratownictwie drogowym. 

Przez cały czas trwania imprezy można było zwiedzać 
bogate zasoby Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. W holu 
głównym znalazło się stanowisko Politechniki Koszalińskiej 
z naszymi najnowszymi wydawnictwami i aktualną ofertą 
kształcenia. Na finał zagrał zespół harcerski „Bez Pośpiechu” 
z Darłowa i duet „Szarża” z Koszalina. Żeby tradycji stało się 
zadość, Wojciech Sokołowski, przedstawiciel „Peruna”, a na 
co dzień pracownik Politechniki Koszalińskiej, poprowadził 
konkurs historyczny z atrakcyjnymi nagrodami.  
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» „Piknik z mundurem” – wystawy, pokazy i hołd bohaterom 

Fotorelacja z pikniku na str. 4
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    » Rocznica pierwszego wydawnictwa 

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej świę-
tuje w tym roku 50-lecie wydania pierwszej publikacji.

Choć w pierwszej kolejności pod szyldem Wyższej Szko-
ły Inżynierskiej ukazał się informator „Organizacja uczel-
ni. Skład osobowy i plany studiów 1968/69 i 1969/70” 
(1969), mimo to za pierwsze wydawnictwa uczelniane 
uznaje się, wydane w 1971 roku, dwie książki – „Ćwicze-
nia laboratoryjne z metrologii mechanicznej” Wojciecha 
Kacalaka i Tadeusza Karpińskiego oraz „Ćwiczenia labo-
ratoryjne z obrabiarek" Tadeusza Karpińskiego. 

W ślad za nimi ukazał się zeszyt naukowy pod redakcją 
Ludwika Cendrowskiego „Optymalizacja problemu pro-
dukcyjno-handlowego”. W ciągu 53 lat istnienia uczelni, 
jej nakładem, a za pośrednictwem Wydawnictwa Uczel-
nianego, ukazało się ponad 1,5 tysiąca różnych publikacji. 

w w w.w ydawnic two.tu.koszalin.pl
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  » Rektor na uroczystościach w Bydgoszczy

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK bierze udział w posiedzeniu Konferencji Rekto-
rów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), które – 30-31 
sierpnia br. – odbywa się na Uniwersytecie Technolo-
giczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  
w Bydgoszczy. Uczelnia świętuje 70-lecie powołania,  
a 1 września br. zmieni nazwę na Politechnika Bydgoska. 

Dzisiaj (31 sierpnia br.) odbywa się Uroczyste Otwarte 
Posiedzenie Senatu poświęcone jubileuszowi i inau-
guracji Politechniki Bydgoskiej, któremu towarzyszy 

między innymi odsłonięcie symbolicznej instalacji  
z nową nazwą uczelni i otwarcie Alei Rektorów upa-
miętniającej wszystkich rektorów największej uczelni 
technicznej województwa kujawsko-pomorskiego.   
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  » Powstają nowe strony jednostek uczelni

Przypominamy, że trwa budowa nowej strony inter-
netowej Politechniki Koszalińskiej. Strona główna  
już działa, codziennie zasilana jest nowymi treściami. 
Faza druga prac obejmuje tworzenie stron jednostek: 
wydziałów, biur, studiów, centrów etc. 

W mijającym tygodniu uruchomione zostały dwie 
kolejne strony jednostek uczelni. Nową wizytówką  
w sieci mogą pochwalić się teraz: Wydział Humanistyczny  
i Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej. 

Wcześniej, o czym pisaliśmy, witrynę przygotował  
Wydział Nauk Ekonomicznych. Trwają intensywne 
prace nad kolejnymi stronami jednostek. Powstają  
one dzięki zaangażowaniu pracowników poszczegól-
nych wydziałów, przy wsparciu i współpracy Biura  
Komunikacji Społecznej.

w w w. tu.koszalin.pl
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  » Trwa zbiórka pamiątek uczelnianych
Przypominamy, że Politechnika Koszalińska prowadzi akcję 
gromadzenia pamiątek uczelnianych. Projekt ma szansę 
zakończyć się uruchomieniem regularnej wystawy lub eks-
pozycji – na wzór muzealnej – o bogatej historii Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej.

Odpowiedzialne na zbiórkę przedmiotów Biuro Komunika-
cji Społecznej przyjmuje wszystko, co dotyczy działalności 
studentów i pracowników, uczelni, ale i czasów współcze-
snych. Eksponaty są rejestrowane. Po skatalogowaniu zo-
staną przypisane do odpowiednich działów tematycznych. 

Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/34 78 621.
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           » Dostęp do USOS w wersji mobilnej

Jak informuje Uczelniane Centrum Technologii Infor-
matycznych, studenci i pracownicy Politechniki Kosza-
lińskiej mogą już korzystać z aplikacji „Mobilny USOS”. 
Aplikacja jest darmowa, można ją pobrać za pośrednic-
twem sklepu Google Play (na urządzenia z Androidem): 
play.google.com/store/apps/details?id=pl.ko-
szalin.tu.mobilny 

Aplikacja składa się z kilku modułów, które dostarczają 
informacji m.in. o planach zajęć, ocenach, aktualno-
ściach, danych kontaktowych jednostki. Udostępnione 
są też lokalizacje uczelnianych budynków w mapach 
Google. Wszystkie elementy aplikacji są responsywne 
(dopasowują się do wyświetlającego je ekranu urzą-
dzenia mobilnego). 

Ewentualne problemy i uwagi można zgłaszać, wysy-
łając wiadomość na adres e-mail: mobilnyusos@
tu.koszalin.pl. Trwają prace nad dostosowaniem 
aplikacji na urządzenia z systemem iOS.

» Politechnika na Festiwalu 
Filmowym Integracja Ty i Ja

7 września br. rozpocznie się 18. Europejski Festiwal  
Filmowy Integracja Ty i Ja. Wydarzenie łączy w sobie 
sztukę filmową, warsztaty, konferencje z ekspertami, 

spotkania z twórcami i bohaterami produkcji rywali-
zujących o statuetki Motyla 2021. Uczelnia jest part-
nerem festiwalu, realizując swój program „Politechnika 
Koszalińska wspiera kulturę”. 
Filmy oceni jury, którego przewodniczącym został znany 
aktor Adam Woronowicz. Nagrodę specjalną po raz drugi 
przyzna rektor Politechniki Koszalińskiej – dr hab. Danu-
ta Zawadzka, prof. PK. Festiwal wspiera Studio HD Platon 
Wydarzenie potrwa do 11 września br. Hasło przewodnie 
festiwalu brzmi: „Kultura dostępna”. Wstęp na wszystkie 
seanse i imprezy towarzyszące jest bezpłatny.

» Uczelnia na otwarciu Centrum  
Nauki Cordis w Świdwinie

Pokazy dronów i prezentacja działania drukarek 3D, pre-
zentacja możliwości nowoczesnych urządzeń do obróbki 
drewna, a także eksperymenty z barwnikami żywności 
– takie atrakcje i wiele innych, przygotowują specjaliści  
z Politechniki Koszalińskiej z myślą o pikniku naukowym  
z okazji otwarcia Centrum Nauki Cordis (CNC) w Świdwinie. 
Inauguracja działalności placówki zaplanowana jest na  
3 września br.
Powstanie CNC to inicjatywa władz powiatu świdwińskie-
go. Oferta placówki jest interdyscyplinarna i skierowana 
do wszystkich miłośników nauki. Tematem przewodnim 
ekspozycji będą innowacyjne technologie w zdrowiu.  
W centrum urządzono cztery salki tematyczne: chemicz-
ną, nauk przyrodniczych, programowania, audiowizualną 
oraz stymulacji zmysłów. 

Otwarciu CNC towarzyszyć będzie piknik naukowy. Cen-
trum Druku 3D zaprezentuje drony i możliwości tech-
nologii przyrostowej (drukarki 3D). Beata Erlichowska  
z Katedry Agrobiotechnologii przybliży metody pozwala-
jące sprawdzić, czy miód nie jest zafałszowany, a Aldona 
Bać z Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywcze-
go wprowadzi uczestników w świat barwników żywności. 

Specjaliści z Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku 
zaprezentują metody frezowania (wypalania laserem) 
obrazów w drewnie, pokażą także gry logiczne z drew-
nianych klocków. Piknik naukowy odbędzie się na świ-
dwińskim podzamczu w godz. 10-17.

Aldona Bać wprowadzi uczestników w świat barwników żywności.

Beata Erlichowska opowie o tym, jak rozpoznać zafałszowany miód.
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  » Trwa zbiórka pamiątek uczelnianych
Przypominamy, że Politechnika Koszalińska prowadzi akcję 
gromadzenia pamiątek uczelnianych. Projekt ma szansę 
zakończyć się uruchomieniem regularnej wystawy lub eks-
pozycji – na wzór muzealnej – o bogatej historii Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej.

Odpowiedzialne na zbiórkę przedmiotów Biuro Komunika-
cji Społecznej przyjmuje wszystko, co dotyczy działalności 
studentów i pracowników, uczelni, ale i czasów współcze-
snych. Eksponaty są rejestrowane. Po skatalogowaniu zo-
staną przypisane do odpowiednich działów tematycznych. 

Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/34 78 621.
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           » Dostęp do USOS w wersji mobilnej

Jak informuje Uczelniane Centrum Technologii Infor-
matycznych, studenci i pracownicy Politechniki Kosza-
lińskiej mogą już korzystać z aplikacji „Mobilny USOS”. 
Aplikacja jest darmowa, można ją pobrać za pośrednic-
twem sklepu Google Play (na urządzenia z Androidem): 
play.google.com/store/apps/details?id=pl.ko-
szalin.tu.mobilny 

Aplikacja składa się z kilku modułów, które dostarczają 
informacji m.in. o planach zajęć, ocenach, aktualno-
ściach, danych kontaktowych jednostki. Udostępnione 
są też lokalizacje uczelnianych budynków w mapach 
Google. Wszystkie elementy aplikacji są responsywne 
(dopasowują się do wyświetlającego je ekranu urzą-
dzenia mobilnego). 

Ewentualne problemy i uwagi można zgłaszać, wysy-
łając wiadomość na adres e-mail: mobilnyusos@
tu.koszalin.pl. Trwają prace nad dostosowaniem 
aplikacji na urządzenia z systemem iOS.

» Politechnika na Festiwalu 
Filmowym Integracja Ty i Ja

7 września br. rozpocznie się 18. Europejski Festiwal  
Filmowy Integracja Ty i Ja. Wydarzenie łączy w sobie 
sztukę filmową, warsztaty, konferencje z ekspertami, 

spotkania z twórcami i bohaterami produkcji rywali-
zujących o statuetki Motyla 2021. Uczelnia jest part-
nerem festiwalu, realizując swój program „Politechnika 
Koszalińska wspiera kulturę”. 
Filmy oceni jury, którego przewodniczącym został znany 
aktor Adam Woronowicz. Nagrodę specjalną po raz drugi 
przyzna rektor Politechniki Koszalińskiej – dr hab. Danu-
ta Zawadzka, prof. PK. Festiwal wspiera Studio HD Platon 
Wydarzenie potrwa do 11 września br. Hasło przewodnie 
festiwalu brzmi: „Kultura dostępna”. Wstęp na wszystkie 
seanse i imprezy towarzyszące jest bezpłatny.

» Uczelnia na otwarciu Centrum  
Nauki Cordis w Świdwinie

Pokazy dronów i prezentacja działania drukarek 3D, pre-
zentacja możliwości nowoczesnych urządzeń do obróbki 
drewna, a także eksperymenty z barwnikami żywności 
– takie atrakcje i wiele innych, przygotowują specjaliści  
z Politechniki Koszalińskiej z myślą o pikniku naukowym  
z okazji otwarcia Centrum Nauki Cordis (CNC) w Świdwinie. 
Inauguracja działalności placówki zaplanowana jest na  
3 września br.
Powstanie CNC to inicjatywa władz powiatu świdwińskie-
go. Oferta placówki jest interdyscyplinarna i skierowana 
do wszystkich miłośników nauki. Tematem przewodnim 
ekspozycji będą innowacyjne technologie w zdrowiu.  
W centrum urządzono cztery salki tematyczne: chemicz-
ną, nauk przyrodniczych, programowania, audiowizualną 
oraz stymulacji zmysłów. 

Otwarciu CNC towarzyszyć będzie piknik naukowy. Cen-
trum Druku 3D zaprezentuje drony i możliwości tech-
nologii przyrostowej (drukarki 3D). Beata Erlichowska  
z Katedry Agrobiotechnologii przybliży metody pozwala-
jące sprawdzić, czy miód nie jest zafałszowany, a Aldona 
Bać z Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywcze-
go wprowadzi uczestników w świat barwników żywności. 

Specjaliści z Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku 
zaprezentują metody frezowania (wypalania laserem) 
obrazów w drewnie, pokażą także gry logiczne z drew-
nianych klocków. Piknik naukowy odbędzie się na świ-
dwińskim podzamczu w godz. 10-17.

Aldona Bać wprowadzi uczestników w świat barwników żywności.

Beata Erlichowska opowie o tym, jak rozpoznać zafałszowany miód.
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Centrum Nauki Cordis otwarto 3 września br.  
w Świdwinie. W rozpoczęciu działalności placów-
ki uczestniczyli m. in.: prorektor ds. nauki Poli-
techniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Błażej Bałasz,  
prof. PK oraz prodziekan ds. kształcenia Wydziału 
Mechanicznego, dr hab. inż. Iwona Michalska-Po-
żoga, prof. PK.

Cordis to specjalistyczne laboratoria audiowizualne  
i cyfrowe, pokoje doświadczalne i sale do nauki podstaw 
programowania, automatyki i robotyki. Tematem prze-
wodnim ekspozycji są innowacyjne technologie w zdro-
wiu. Oferta centrum skierowana do miłośników nauki, 
przede wszystkim młodych ludzi.

Inauguracji towarzyszył piknik naukowy. Poza prezenta-
cjami i pokazami na stoisku uczelni można było zapoznać 
się z jej ofertą kształcenia. Więcej: tu.koszalin.pl

» Politechnika na inauguracji Centrum Nauki Cordis w Świdwinie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika w Koszalinie będą mogli przygotowywać się 
do zawodu technik logistyk podczas zajęć, które 
poprowadzą wykładowcy z naszej uczelni.

Dzięki umowie, którą podpisała 3 września br. rektor  
Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, uczniowie będą mogli korzystać z uczelnianych 
pracowni i laboratoriów. 

– Dzięki współpracy z Politechniką Koszalińską może-
my korzystać z wiedzy specjalistów, a zajęcia odbywają 
się w dobrze wyposażonych uczelnianych pracowniach 
– mówi Szymon Konefał, dyrektor Zespołu Szkół nr 1  
w Koszalinie i wylicza zalety współpracy z Politechniką 
Koszalińską: – Uczniowie mają kontakt z nauczycielami 

akademickimi, poznają uczelnię, przygotowując się do 
podjęcia przyszłych studiów. Więcej: tu.koszalin.pl

» Wykładowcy będą kształcić młodych logistyków

    » Rocznica pierwszego wydawnictwa 

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej świę-
tuje w tym roku 50-lecie wydania pierwszej publikacji.

Choć w pierwszej kolejności pod szyldem Wyższej Szko-
ły Inżynierskiej ukazał się informator „Organizacja uczel-
ni. Skład osobowy i plany studiów 1968/69 i 1969/70” 
(1969), mimo to za pierwsze wydawnictwa uczelniane 
uznaje się, wydane w 1971 roku, dwie książki – „Ćwicze-
nia laboratoryjne z metrologii mechanicznej” Wojciecha 
Kacalaka i Tadeusza Karpińskiego oraz „Ćwiczenia labo-
ratoryjne z obrabiarek" Tadeusza Karpińskiego. 

W ślad za nimi ukazał się zeszyt naukowy pod redakcją 
Ludwika Cendrowskiego „Optymalizacja problemu pro-
dukcyjno-handlowego”. W ciągu 53 lat istnienia uczelni, 
jej nakładem, a za pośrednictwem Wydawnictwa Uczel-
nianego, ukazało się ponad 1,5 tysiąca różnych publikacji. 

w w w.w ydawnic two.tu.koszalin.pl
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Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXI – 31 sierpnia 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej     
Zdjęcia: Adam Paczkowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy         Kontakt: 94/34 78 655 lub media@tu.koszalin.pl    www.tu.koszalin.pl

  » Rektor na uroczystościach w Bydgoszczy

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK bierze udział w posiedzeniu Konferencji Rekto-
rów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), które – 30-31 
sierpnia br. – odbywa się na Uniwersytecie Technolo-
giczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  
w Bydgoszczy. Uczelnia świętuje 70-lecie powołania,  
a 1 września br. zmieni nazwę na Politechnika Bydgoska. 

Dzisiaj (31 sierpnia br.) odbywa się Uroczyste Otwarte 
Posiedzenie Senatu poświęcone jubileuszowi i inau-
guracji Politechniki Bydgoskiej, któremu towarzyszy 

między innymi odsłonięcie symbolicznej instalacji  
z nową nazwą uczelni i otwarcie Alei Rektorów upa-
miętniającej wszystkich rektorów największej uczelni 
technicznej województwa kujawsko-pomorskiego.   
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  » Powstają nowe strony jednostek uczelni

Przypominamy, że trwa budowa nowej strony inter-
netowej Politechniki Koszalińskiej. Strona główna  
już działa, codziennie zasilana jest nowymi treściami. 
Faza druga prac obejmuje tworzenie stron jednostek: 
wydziałów, biur, studiów, centrów etc. 

W mijającym tygodniu uruchomione zostały dwie 
kolejne strony jednostek uczelni. Nową wizytówką  
w sieci mogą pochwalić się teraz: Wydział Humanistyczny  
i Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej. 

Wcześniej, o czym pisaliśmy, witrynę przygotował  
Wydział Nauk Ekonomicznych. Trwają intensywne 
prace nad kolejnymi stronami jednostek. Powstają  
one dzięki zaangażowaniu pracowników poszczegól-
nych wydziałów, przy wsparciu i współpracy Biura  
Komunikacji Społecznej.

w w w. tu.koszalin.pl
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Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXII – 7 września 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej    
Zdjęcia: Adam Paczkowski, Justyna Horków, 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, archiwum PK   Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl     www.tu.koszalin.pl

» Pamięci ofiar II wojny światowej

DOKTORANTKA NA STAŻU W TORUŃSKIM 
INSTYTUCIE

Elżbieta Kopczyńska, doktorantka Wydzia-
łu Mechanicznego (WM), rozpoczęła trzy-
miesięczny staż naukowy w – działającym  
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – In-
stytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników w Toruniu. WM przygotowuje się 
do nawiązania stałej, naukowej współpracy  
z placówką w Toruniu. Więcej: tu.koszalin.pl

UCHWAŁA NR 6/2021 RADY UCZELNI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 
2021 R. W SPRAWIE ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJ-
SCOWOŚCI KUROWO

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1
Rada Uczelni Politechniki Koszalińskiej wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej dotyczącej wydzierżawienia 
nieruchomości położonej w Kurowie, gmina Bobolice, stanowiącej własność działki gruntu nr 85/1 obręb ewiden-
cyjny nr 0089 Kurowo – obszar wiejski o powierzchni 39,57 ha objętej księgą wieczystą nr KO1I/00043655/1. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: liczba głosujących – 5 osób; za przyjęciem Uchwały – 5 osób; przeciw przyjęciu Uchwały – 0 osób; 
wstrzymało się – 0 osób

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej
Piotr Huzar

SUKCES NASZEJ ABSOLWENTKI! 

Alicja Strzyżyńska, absolwentka Wydział Archi-
tektury i Wzornictwa, prezentuje swoje prace 
w prestiżowej galerii Rossany Orlandi, podczas 
wrześniowego Tygodnia Designu w Mediola-
nie. Jej projekty (kolekcje: Living Forms, Kadō, 
Formy) są częścią wystawy eksponującej eks-
kluzywne prace wschodzących talentów z ca-
łego świata. Więcej: designalive.pl

Przedstawiciele władz Politechniki Koszaliń-
skiej: prorektor ds. kształcenia, dr hab. Krzysz-
tof Wasilewski, prof. PK i prorektor ds. studenc-
kich, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK 
uczcili 1 września br. 82. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej. 

Uroczyste obchody zorganizowane przez władze Ko-
szalina, dowódcę garnizonu i przewodniczącego Rady 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyły się 
pod pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego na 
cmentarzu komunalnym w Koszalinie. 
Więcej: tu.koszalin.pl

KONKURS NA LEKTORA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs 
na stanowisko lektora języka włoskiego w grupie 
pracowników dydaktycznych w Studium Języków 
Obcych (SJO) Politechniki Koszalińskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które 
spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo  
o szkolnictwie wyższym” z dnia z dnia 20 lipca 
2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz  
w Statucie Politechniki Koszalińskiej. 
Więcej: tu.koszalin.pl

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 
30.09.2021 r. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu 
osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje 
rektor.

3-4 września br. na jeziorze Niepruszewskim pod 
Poznaniem odbyły się XL Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Wędkarstwie Spławikowym. 

Organizatorem i gospodarzem mistrzostw tym razem 
był Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu. Na starcie stanęło 10 drużyn. W klasyfika-
cji drużynowej Politechnika Koszalińska zajęła czwarte 
miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Adam Paczkowski 
(na zdjęciu) był 7, Wojciech Koculak – 11, a Mieczysław 
Pancielejko – 13. Więcej: tu.koszalin.pl

» Mistrzowie łowili na spławik

PRZYSIĘGA STUDENTÓW LEGII AKADEMICKIEJ 

50 studentów różnych uczelni, w tym Politechniki 
Koszalińskiej, złożyło 4 września br., w 8. Koszaliń-
skim Pułku Przeciwlotniczym, przysięgę wojskową. 
Po ukończeniu studiów będą mogli podjąć pracę  
w instytucjach wojskowych. Więcej: tu.koszalin.pl
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» Pamięci ofiar II wojny światowej

DOKTORANTKA NA STAŻU W TORUŃSKIM 
INSTYTUCIE

Elżbieta Kopczyńska, doktorantka Wydzia-
łu Mechanicznego (WM), rozpoczęła trzy-
miesięczny staż naukowy w – działającym  
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – In-
stytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników w Toruniu. WM przygotowuje się 
do nawiązania stałej, naukowej współpracy  
z placówką w Toruniu. Więcej: tu.koszalin.pl

UCHWAŁA NR 6/2021 RADY UCZELNI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 
2021 R. W SPRAWIE ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJ-
SCOWOŚCI KUROWO

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1
Rada Uczelni Politechniki Koszalińskiej wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej dotyczącej wydzierżawienia 
nieruchomości położonej w Kurowie, gmina Bobolice, stanowiącej własność działki gruntu nr 85/1 obręb ewiden-
cyjny nr 0089 Kurowo – obszar wiejski o powierzchni 39,57 ha objętej księgą wieczystą nr KO1I/00043655/1. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: liczba głosujących – 5 osób; za przyjęciem Uchwały – 5 osób; przeciw przyjęciu Uchwały – 0 osób; 
wstrzymało się – 0 osób

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej
Piotr Huzar

SUKCES NASZEJ ABSOLWENTKI! 

Alicja Strzyżyńska, absolwentka Wydział Archi-
tektury i Wzornictwa, prezentuje swoje prace 
w prestiżowej galerii Rossany Orlandi, podczas 
wrześniowego Tygodnia Designu w Mediola-
nie. Jej projekty (kolekcje: Living Forms, Kadō, 
Formy) są częścią wystawy eksponującej eks-
kluzywne prace wschodzących talentów z ca-
łego świata. Więcej: designalive.pl

Przedstawiciele władz Politechniki Koszaliń-
skiej: prorektor ds. kształcenia, dr hab. Krzysz-
tof Wasilewski, prof. PK i prorektor ds. studenc-
kich, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK 
uczcili 1 września br. 82. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej. 

Uroczyste obchody zorganizowane przez władze Ko-
szalina, dowódcę garnizonu i przewodniczącego Rady 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyły się 
pod pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego na 
cmentarzu komunalnym w Koszalinie. 
Więcej: tu.koszalin.pl

KONKURS NA LEKTORA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs 
na stanowisko lektora języka włoskiego w grupie 
pracowników dydaktycznych w Studium Języków 
Obcych (SJO) Politechniki Koszalińskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które 
spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo  
o szkolnictwie wyższym” z dnia z dnia 20 lipca 
2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz  
w Statucie Politechniki Koszalińskiej. 
Więcej: tu.koszalin.pl

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 
30.09.2021 r. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu 
osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje 
rektor.

3-4 września br. na jeziorze Niepruszewskim pod 
Poznaniem odbyły się XL Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Wędkarstwie Spławikowym. 

Organizatorem i gospodarzem mistrzostw tym razem 
był Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu. Na starcie stanęło 10 drużyn. W klasyfika-
cji drużynowej Politechnika Koszalińska zajęła czwarte 
miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Adam Paczkowski 
(na zdjęciu) był 7, Wojciech Koculak – 11, a Mieczysław 
Pancielejko – 13. Więcej: tu.koszalin.pl

» Mistrzowie łowili na spławik

PRZYSIĘGA STUDENTÓW LEGII AKADEMICKIEJ 

50 studentów różnych uczelni, w tym Politechniki 
Koszalińskiej, złożyło 4 września br., w 8. Koszaliń-
skim Pułku Przeciwlotniczym, przysięgę wojskową. 
Po ukończeniu studiów będą mogli podjąć pracę  
w instytucjach wojskowych. Więcej: tu.koszalin.pl
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Centrum Nauki Cordis otwarto 3 września br.  
w Świdwinie. W rozpoczęciu działalności placów-
ki uczestniczyli m. in.: prorektor ds. nauki Poli-
techniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Błażej Bałasz,  
prof. PK oraz prodziekan ds. kształcenia Wydziału 
Mechanicznego, dr hab. inż. Iwona Michalska-Po-
żoga, prof. PK.

Cordis to specjalistyczne laboratoria audiowizualne  
i cyfrowe, pokoje doświadczalne i sale do nauki podstaw 
programowania, automatyki i robotyki. Tematem prze-
wodnim ekspozycji są innowacyjne technologie w zdro-
wiu. Oferta centrum skierowana do miłośników nauki, 
przede wszystkim młodych ludzi.

Inauguracji towarzyszył piknik naukowy. Poza prezenta-
cjami i pokazami na stoisku uczelni można było zapoznać 
się z jej ofertą kształcenia. Więcej: tu.koszalin.pl

» Politechnika na inauguracji Centrum Nauki Cordis w Świdwinie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika w Koszalinie będą mogli przygotowywać się 
do zawodu technik logistyk podczas zajęć, które 
poprowadzą wykładowcy z naszej uczelni.

Dzięki umowie, którą podpisała 3 września br. rektor  
Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, uczniowie będą mogli korzystać z uczelnianych 
pracowni i laboratoriów. 

– Dzięki współpracy z Politechniką Koszalińską może-
my korzystać z wiedzy specjalistów, a zajęcia odbywają 
się w dobrze wyposażonych uczelnianych pracowniach 
– mówi Szymon Konefał, dyrektor Zespołu Szkół nr 1  
w Koszalinie i wylicza zalety współpracy z Politechniką 
Koszalińską: – Uczniowie mają kontakt z nauczycielami 

akademickimi, poznają uczelnię, przygotowując się do 
podjęcia przyszłych studiów. Więcej: tu.koszalin.pl

» Wykładowcy będą kształcić młodych logistyków
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Trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego 
roku akademickiego Politechniki Koszalińskiej 
2021/2022. Inauguracja odbędzie się w 1 paździer-
nika br. (piątek), o godz. 11, w audytorium kampu-
su przy ulicy Kwiatkowskiego 6e.

W programie uroczystości przewidziano m.in.: wy-
stąpienie rektor, dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, 
przewodniczącego Rady Uczelni Piotra Huzara, a także 
przewodniczącej Parlamentu Studentów PK Aleksandry 
Zmudy Trzebiatowskiej, immatrykulację studentów, wy-
stąpienia gości. 

Inaugurację poprzedzi Akademicka Msza Święta w Ka-
tedrze pw. NP NMP (godz. 9). Rozpoczęciu roku towa-
rzyszyć będzie cytat z Platona: „Omne quod pulchrum 
est vere difficilis – Wszystko, co piękne, jest naprawdę 
trudne”. 

Wykład inauguracyjny, pt. „Kierunkowość przemian  
w czasie i przestrzeni Clausiusa a współczesna termo-
dynamika”, wygłosi prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, 
przewodniczący Komitetu Termodynamiki i Spalania 
Polskiej Akademii Nauk i rektor Politechniki Koszalińskiej  
w latach 2012-2020. 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, spotkanie od-
będzie się z ograniczoną liczbą uczestników (studentów, 
pracowników i gości) i zachowaniem obowiązujących-
norm, czyli z pomiarem temperatury, koniecznością 
noszeniem maseczek i przestrzeganiem dystansu spo-
łecznego. 

Dla wszystkich osób zainteresowanych, inauguracja bę-
dzie transmitowana na profilu FB Politechniki Koszaliń-
skiej przez Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej. 
Później zaś nagranie dostępne będzie na kanale You Tube 
studia. Na zdjęciu: ubiegłoroczna inauguracja roku aka-
demickiego. 

» Inauguracja nowego roku akademickiego naszej uczelni 

75 LAT TRADYCJI AKADEMICKICH NA POMORZU ZACHODNIM

Politechnika Koszalińska weźmie udział w obchodach 75-lecia Tradycji Akademickich na Pomorzu Za-
chodnim. Uroczysta konferencja odbędzie się 25 listopada br. w Operze na Zamku w Szczecinie. 

W spotkaniu, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, wezmą udział: rektorzy szkół 
wyższych, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej. 

Politechnika Koszalińska zostanie zaprezentowana w krótkim materiale filmowym. Konferencję 
uświetni występ Chóru Canzona Politechniki Koszalińskiej. Chór wystąpi samodzielnie i w koncercie 
chórów akademickich Pomorza Zachodniego.
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KONFERENCJA KURATORIUM OŚWIATY
I POLITECHNIKI 

Sześć europejskich uczelni technicznych, a wśród 
nich Politechnika Koszalińska, kończy realiza-
cję wspólnego przedsięwzięcia dydaktycznego. 
Efektem jest opracowanie nowatorskiego modelu 
nauczania matematyki na studiach inżynierskich.

Projekt „EngiMath – Mathematics on-line learning 
model in Engineering education” był realizowany przez 
blisko trzy lata i miał unijne wsparcie finansowe w ra-
mach programu Erasmus+ Partnership. Jego celem 
było opracowanie i wdrożenie – wykorzystującego róż-
norodne technologie informacyjne i środki komunika-
cji – modelu nauczania matematyki wśród studentów 
studiów inżynierskich.

Pod koniec sierpnia br. w estońskiej uczelni Tallinna 
Tehnikakãrgkool, która zajmuje się koordynacją pro-
jektu, odbyło się spotkanie podsumowujące współ-

pracę. Organizatorem spotkania była prof. Anne 
Uukkivi. Politechnikę Koszalińską reprezentowała 
dr inż. Anna Cellmer. Uczestnicy przedstawili efekty 
zrealizowanych prac. Omówili szczegóły zamknięcia 
przedsięwzięcia oraz prace nad raportem końcowym.  
Więcej: tu.koszalin.pl

» Uczelnia w międzynarodowym projekcie nauczania matematyki

Politechnika Koszalińska wspiera uczniów z Koło-
brzegu, którzy budują makietę funkcjonującego 
niegdyś w tym mieście Pałacu Nadbrzeżnego.  
6 września br. władze uczelni zawarły porozumie-
nie określające warunki dalszej współpracy. Jego 
realizacją zajmie się Centrum Druku 3D Wydziału 
Mechanicznego.
 
Porozumienie, które podpisała rektor Politechniki Ko-
szalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK zakła-
da, że uczelnia przygotuje gablotę makiety i pomoże  
w przewozie obiektu do Berlina. Ostateczne prace nad 
kopią Pałacu Nadbrzeżnego zostaną wykonane w stolicy 
Niemiec. W ramach warsztatów zajmie się tym berliń-

ska młodzież i uczniowie z Kołobrzegu. Makietę będzie 
można oglądać w ratuszu dzielnicy Berlin-Pankow. Po 
roku kopia pałacu zostanie wyeksponowana w siedzibie 
Politechniki Koszalińskiej. Więcej: tu.koszalin.pl

» Historyczny Kołobrzeg w nowoczesnej odsłonie makiety 3D
„Rola kompetencji miękkich w pracy nauczy-
ciela i wychowawcy” – to tytuł konferencji na-
ukowej, na którą zapraszają: rektor Politech-
niki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK i zachodniopomorski kurator oświaty, 
Magdalena Zarębska-Kulesza. Konferencja od-
będzie się 23 września br., o godz. 10, w auli 
przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e.

Wystąpienia wygłoszą: dr Lucyna Maksymo-
wicz i dr Iwona Zychowicz, obydwie panie z Ka-
tedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wy-
działu Humanistycznego oraz Sławomir Rak, 
trener poczucia wartości z Polskiej Akademii 
NLP (programowanie neurolingwistyczne). 

Konferencja adresowana jest do dyrektorów 
szkół, nauczycieli, pedagogów i studentów 
ostatnich lat kierunków pedagogicznych szkół 
wyższych z województwa zachodniopomor-
skiego.

NAGRODA ZA MODEL SAMOLOTU 
4-5 września br. odbyło się 21. Świdnickie Bien-
nale Modelarskie. W biennale wzięli udział 
modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelar-
skiego, którzy uczestniczą w realizacji projektu 
„Politechnika Koszalińska z historią” i organi-
zują w Koszalinie Bałtycki Festiwal Modelar-
ski. Reprezentujący Politechnikę Koszalińską 
Wojciech Sokołowski zdobył drugie miejsce  
w klasie F4ICo – za model samolotu TS-11 Iskra.

20 lat temu ówczesny rektor Politechniki Koszaliń-
skiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn, znalazł 
się w gronie rektorów 634 uczelni europejskich, 
którzy złożyli podpisy pod aktem założycielskim 
organizacji European University Association. 

Prof. Krzysztof Wawryn, rektor w latach 1999-2005, 
tak wspominał 2001 rok na łamach książki „50 lat Po-
litechniki Koszalińskiej” (WU PK, 2018): „To był okres 
wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Korzystaliśmy 
z funduszy przedakcesyjnych, później członkowskich, 
przystosowaliśmy sposób kształcenia i prowadzenia 
badań do współpracy z UE. W konsekwencji zmian przy-
stąpiliśmy do nowo powstałego Europejskiego Stowa-
rzyszenia Uniwersytetów, które zostało przedstawicie-
lem uczelni wobec Unii Europejskiej”. 

„Rok później w uroczystej oprawie podpisałem w Bolo-
nii, w najstarszym uniwersytecie w Europie, dokument 
Magna Charta Universitatum, określający prawa i obo-
wiązki uczelni europejskich” – mówił prof. Krzysztof 
Wawryn. (na zdjęciu powyżej)

» 20-lecie założenia European University Association
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KONFERENCJA KURATORIUM OŚWIATY
I POLITECHNIKI 

Sześć europejskich uczelni technicznych, a wśród 
nich Politechnika Koszalińska, kończy realiza-
cję wspólnego przedsięwzięcia dydaktycznego. 
Efektem jest opracowanie nowatorskiego modelu 
nauczania matematyki na studiach inżynierskich.

Projekt „EngiMath – Mathematics on-line learning 
model in Engineering education” był realizowany przez 
blisko trzy lata i miał unijne wsparcie finansowe w ra-
mach programu Erasmus+ Partnership. Jego celem 
było opracowanie i wdrożenie – wykorzystującego róż-
norodne technologie informacyjne i środki komunika-
cji – modelu nauczania matematyki wśród studentów 
studiów inżynierskich.

Pod koniec sierpnia br. w estońskiej uczelni Tallinna 
Tehnikakãrgkool, która zajmuje się koordynacją pro-
jektu, odbyło się spotkanie podsumowujące współ-

pracę. Organizatorem spotkania była prof. Anne 
Uukkivi. Politechnikę Koszalińską reprezentowała 
dr inż. Anna Cellmer. Uczestnicy przedstawili efekty 
zrealizowanych prac. Omówili szczegóły zamknięcia 
przedsięwzięcia oraz prace nad raportem końcowym.  
Więcej: tu.koszalin.pl

» Uczelnia w międzynarodowym projekcie nauczania matematyki

Politechnika Koszalińska wspiera uczniów z Koło-
brzegu, którzy budują makietę funkcjonującego 
niegdyś w tym mieście Pałacu Nadbrzeżnego.  
6 września br. władze uczelni zawarły porozumie-
nie określające warunki dalszej współpracy. Jego 
realizacją zajmie się Centrum Druku 3D Wydziału 
Mechanicznego.
 
Porozumienie, które podpisała rektor Politechniki Ko-
szalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK zakła-
da, że uczelnia przygotuje gablotę makiety i pomoże  
w przewozie obiektu do Berlina. Ostateczne prace nad 
kopią Pałacu Nadbrzeżnego zostaną wykonane w stolicy 
Niemiec. W ramach warsztatów zajmie się tym berliń-

ska młodzież i uczniowie z Kołobrzegu. Makietę będzie 
można oglądać w ratuszu dzielnicy Berlin-Pankow. Po 
roku kopia pałacu zostanie wyeksponowana w siedzibie 
Politechniki Koszalińskiej. Więcej: tu.koszalin.pl

» Historyczny Kołobrzeg w nowoczesnej odsłonie makiety 3D
„Rola kompetencji miękkich w pracy nauczy-
ciela i wychowawcy” – to tytuł konferencji na-
ukowej, na którą zapraszają: rektor Politech-
niki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK i zachodniopomorski kurator oświaty, 
Magdalena Zarębska-Kulesza. Konferencja od-
będzie się 23 września br., o godz. 10, w auli 
przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e.

Wystąpienia wygłoszą: dr Lucyna Maksymo-
wicz i dr Iwona Zychowicz, obydwie panie z Ka-
tedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wy-
działu Humanistycznego oraz Sławomir Rak, 
trener poczucia wartości z Polskiej Akademii 
NLP (programowanie neurolingwistyczne). 

Konferencja adresowana jest do dyrektorów 
szkół, nauczycieli, pedagogów i studentów 
ostatnich lat kierunków pedagogicznych szkół 
wyższych z województwa zachodniopomor-
skiego.

NAGRODA ZA MODEL SAMOLOTU 
4-5 września br. odbyło się 21. Świdnickie Bien-
nale Modelarskie. W biennale wzięli udział 
modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelar-
skiego, którzy uczestniczą w realizacji projektu 
„Politechnika Koszalińska z historią” i organi-
zują w Koszalinie Bałtycki Festiwal Modelar-
ski. Reprezentujący Politechnikę Koszalińską 
Wojciech Sokołowski zdobył drugie miejsce  
w klasie F4ICo – za model samolotu TS-11 Iskra.

20 lat temu ówczesny rektor Politechniki Koszaliń-
skiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn, znalazł 
się w gronie rektorów 634 uczelni europejskich, 
którzy złożyli podpisy pod aktem założycielskim 
organizacji European University Association. 

Prof. Krzysztof Wawryn, rektor w latach 1999-2005, 
tak wspominał 2001 rok na łamach książki „50 lat Po-
litechniki Koszalińskiej” (WU PK, 2018): „To był okres 
wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Korzystaliśmy 
z funduszy przedakcesyjnych, później członkowskich, 
przystosowaliśmy sposób kształcenia i prowadzenia 
badań do współpracy z UE. W konsekwencji zmian przy-
stąpiliśmy do nowo powstałego Europejskiego Stowa-
rzyszenia Uniwersytetów, które zostało przedstawicie-
lem uczelni wobec Unii Europejskiej”. 

„Rok później w uroczystej oprawie podpisałem w Bolo-
nii, w najstarszym uniwersytecie w Europie, dokument 
Magna Charta Universitatum, określający prawa i obo-
wiązki uczelni europejskich” – mówił prof. Krzysztof 
Wawryn. (na zdjęciu powyżej)

» 20-lecie założenia European University Association
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Trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego 
roku akademickiego Politechniki Koszalińskiej 
2021/2022. Inauguracja odbędzie się w 1 paździer-
nika br. (piątek), o godz. 11, w audytorium kampu-
su przy ulicy Kwiatkowskiego 6e.

W programie uroczystości przewidziano m.in.: wy-
stąpienie rektor, dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, 
przewodniczącego Rady Uczelni Piotra Huzara, a także 
przewodniczącej Parlamentu Studentów PK Aleksandry 
Zmudy Trzebiatowskiej, immatrykulację studentów, wy-
stąpienia gości. 

Inaugurację poprzedzi Akademicka Msza Święta w Ka-
tedrze pw. NP NMP (godz. 9). Rozpoczęciu roku towa-
rzyszyć będzie cytat z Platona: „Omne quod pulchrum 
est vere difficilis – Wszystko, co piękne, jest naprawdę 
trudne”. 

Wykład inauguracyjny, pt. „Kierunkowość przemian  
w czasie i przestrzeni Clausiusa a współczesna termo-
dynamika”, wygłosi prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, 
przewodniczący Komitetu Termodynamiki i Spalania 
Polskiej Akademii Nauk i rektor Politechniki Koszalińskiej  
w latach 2012-2020. 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, spotkanie od-
będzie się z ograniczoną liczbą uczestników (studentów, 
pracowników i gości) i zachowaniem obowiązujących-
norm, czyli z pomiarem temperatury, koniecznością 
noszeniem maseczek i przestrzeganiem dystansu spo-
łecznego. 

Dla wszystkich osób zainteresowanych, inauguracja bę-
dzie transmitowana na profilu FB Politechniki Koszaliń-
skiej przez Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej. 
Później zaś nagranie dostępne będzie na kanale You Tube 
studia. Na zdjęciu: ubiegłoroczna inauguracja roku aka-
demickiego. 

» Inauguracja nowego roku akademickiego naszej uczelni 

75 LAT TRADYCJI AKADEMICKICH NA POMORZU ZACHODNIM

Politechnika Koszalińska weźmie udział w obchodach 75-lecia Tradycji Akademickich na Pomorzu Za-
chodnim. Uroczysta konferencja odbędzie się 25 listopada br. w Operze na Zamku w Szczecinie. 

W spotkaniu, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, wezmą udział: rektorzy szkół 
wyższych, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej. 

Politechnika Koszalińska zostanie zaprezentowana w krótkim materiale filmowym. Konferencję 
uświetni występ Chóru Canzona Politechniki Koszalińskiej. Chór wystąpi samodzielnie i w koncercie 
chórów akademickich Pomorza Zachodniego.
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Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, wzięła udział w 17. Gali Perły 
Biznesu 2020, która – 7 września br. – odbyła się 
w hotelu Novotel w Szczecinie. 

Prof. Danuta Zawadzka jest wiceprzewodniczącą kapitu-
ły konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego, który 
organizuje redakcja „Świata Biznesu”. W skład kapituły 
wchodzą naukowcy i zachodniopomorscy dziennikarze 
gospodarczy. W tym roku kapituła doceniła ochronę śro-
dowiska, elektromobilność i dynamiczny rozwój branży 
IT w regionie, również w Koszalinie. 

Konkurs ma dwie kategorie: osobowości biznesu 2020  
i wydarzenia gospodarczego roku. W drugiej z tych kate-
gorii wyróżnienie – za organizację giełdy kooperacyjnej 
online pod nazwą Środkowopomorski Business Mixer 

– otrzymała Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
której prezesem jest Piotr Huzar, równocześnie przewod-
niczący Rady Uczelni (na zdjęciu: w towarzystwie prof. 
Danuty Zawadzkiej). Więcej: wszczecinie.pl/aktualnosci

» Nagrody za osiągnięcia gospodarcze ‒ Perły Biznesu 2020

 SPOTKANIE KRASP Z REKTORAMI W SZCZECINIE

9 września br. w Szczecinie odbyło się spotkanie przewodniczą-
cego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), 
prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej,  
z rektorami uczelni zachodniopomorskich. W spotkaniu wzięła 
udział rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK (na zdjęciu: w towarzystwie przewodniczącego i przed-
stawicieli pozostałych szkół wyższych). 

NAWA: PROPOZYCJE POLSKO-UKRAIŃSKICH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Jak informuje uczelniane Biuro Mobilności Międzynarodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akade-
mickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze polsko-ukraińskie. 
Wnioski dotyczące realizacji wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów  
z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy i przez polskich partnerów do NAWA.
Więcej: nawa.gov.pl/nawa

Przez trzy dni (10-12 września br.) na obiektach 
sportowych Politechniki Koszalińskiej, w ramach 
kolejnej edycji turnieju Handballowy Fun, rywa-
lizowały młodzieżowe drużyny piłki ręcznej. 

Bardzo dobry wynik osiągnęli reprezentanci Klubu 
Uczelnianego AZS Politechniki Koszalińskiej.

Organizatorem Turnieju Piłki Ręcznej Plażowej i Piłki 
Ręcznej im. Janusza Kusocińskiego i Polskich Olimpij-
czyków Handballowy Fun był AZS oraz Związek Piłki 

Ręcznej w Polsce. Rozgrywki odbyły się w ramach 
projektu „Sportowe wakacje+”, współfinansowanego 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Zmagania zostały przeprowadzone w kilku kategoriach 
(dzieci, młodziczki, juniorzy młodsi i juniorki). Wzięli  
w nich udział młodzi sportowcy z Giżycka, Gdyni, Kęso-
wa, Sławna, Kowalewa Pomorskiego i Koszalina.

Więcej i wyniki: tu.koszalin.pl

» Weekend na sportowo, czyli turniej Handballowy Fun
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Skromnie, nieformalnie i... edukacyjnie swo-
je piąte urodziny obchodziło Obserwatorium 
Astronomiczne (OA) w Koszalinie. 4 września br.  
w sali wykładowej OA odbył się wykład  „Czas  
i jego wspólnicy”, który poprowadził Robert Czop, 
pracownik OA. Stali bywalcy i przyjaciele obser-
watorium wzięli udział w spotkaniu integracyj-
nym przy ognisku. 

Od początku działalności obserwatorium współpracuje 
z uczelnią. W kwietniu br., z inicjatywy OA i Politechniki 
Koszalińskiej, odbył się I Koszaliński Dzień Astronomii.  
Z uwagi na pandemię impreza miałą formułę online, ale 
w przyszłym roku planowane jest wydarzenie o szer-
szym zasięgu i zróżnicowanym programie.  

Dr hab. Robert Suszyński, prof. PK, kierownik OA, a rów-
nocześnie pracownik Wydziału Elektroniki i Informatyki 
mówi: – Pierwszego września znieśliśmy obostrzenia, 
pracujemy normalnie, zapraszamy osoby indywidualne 
i grupy zorganizowane. 

– Przed pandemią pracowaliśmy dynamicznie, mieli-
śmy zapełniony kalendarz imprez i odwiedzin – wspo-
mina prof. Robert Suszyński. – Pandemia przykróciła te 
działania. Teraz liczymy na powrót osób zainteresowa-
nych astronomią. 

Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie, ul. Gnieź-
nieńska 8, godziny otwarcia: pm.koszalin.pl/obserwa-
torium. Kontakt: 570 770 869.

» Piąte urodziny Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie

11 września br. zakończył się 18. Europejski Festi-
wal Filmowy Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Pod-
czas gali zakończenia imprezy, która odbyła się w 
Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (KBP), poznali-
śmy laureatów konkursu – twórców, którzy otrzy-
mali statuetki Motyla 2021. 
 
Jedną z nich, podobnie jak w roku ubiegłym, z rekomen-
dacji jury młodzieżowego, złożonego ze studentów Poli-
techniki Koszalińskiej, przyznała rektor Politechniki Ko-
szalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Nagrodę 
otrzymała produkcja „Gosia & Tomek” w reż. Christine 
Jezior. Jury młodzieżowe, które obejrzało 33 filmy kon-
kursowe, w tym 14 dokumentalnych, 12 fabularnych i 7 
amatorskich, pracowało w składzie: Emil Gański (prze-
wodniczący), Marcelina Lewińska i Rozalia Flaczyńska.  

Ponadto uczelniane Studio HD Platon, współpracujące 
z organizatorami wydarzenia od 2013 roku, codziennie 
transmitowało w mediach społecznościowych rozmowy 
z filmowcami i gośćmi Integracji, które towarzyszyły fe-

stiwalowi. Dla wszystkich zainteresowanych w KBP do-
stępne były wydawnictwa prezentujące ofertę kształce-
nia Politechniki Koszalińskiej.

» Integacja Ty i Ja: Statuetka Rektora dla filmu „Gosia & Tomek”

POLITECHNIKA NA TARGACH W TORUNIU

W dniach 10-11 września br. przedstawiciele 
Biura Karier i Promocji Edukacji oraz Wydziału 
Mechanicznego wzięli udział w targach eduka-
cyjnych Atrium Copernicus w Toruniu. 

Gospodarze stanowiska Politechniki Kosza-
lińskiej zaprezentowali kierunki kształcenia 
wszystkich wydziałów i rozmawiali z potencjal-
nymi kandydatami na studia. 

18 września br. odbędą się regaty o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Jamno. Wezmą w nich udział że-
glarze z Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej. 
Ze względu na liczbę uczestników i trasę regat 
to największe tego typu wydarzenie na podko-
szalińskim jeziorze. Uczestnicy opływają Jamno, 
zatrzymując się na przystaniach i zbierając pie-
czątki potwierdzające osiągnięcie punktów kon-
trolnych.

Impreza ma opinię najbardziej hucznej. „Ten huk to 
z wielu powodów – wyjaśnia z humorem dr Tomasz 
Suszko, wicekomandor klubu. – Choćby z desperackie-
go podchodzenia do pomostów po pieczątki. Sprzętu 
wtedy nikt nie żałuje i podejście zmienia się często w 
dobijanie. Po takich emocjach biesiada też jest huczna. 
Tym razem regaty będą w Łabuszu, śpiewów nie będzie 
komu tonować!”.

Ponadto od sierpnia br. trwa kurs na stopień żeglarza 
jachtowego. – Kursanci ogarnęli już sztukę żeglowa-
nia w stopniu wystarczającym, by podejść do egza-
minu bez strachu o wynik – ocenia dr Tomasz Suszko.  
– Wkrótce zostaną poddani sprawdzianowi. Jestem 
spokojny o rezultat, widząc, jak sobie radzą.
Więcej: tu.koszalin.pl

Yacht Club PK: Regaty o Błękitną Wstęgę jeziora Jamno

ZMARŁ MGR INŻ. 
JERZY JASTRZĘBSKI

Mgr inż. Jerzy Jastrzębski 
rozpoczął pracę w Wyż-
szej Szkole Inżynierskiej 
w Koszalinie w 1970 r. 

Od  podstaw organizował laboratoria na Wydziale 
Mechanicznym, w tym: Laboratorium Obrabiarek 
i  Obróbki Skrawaniem, Laboratorium Metrologii, 
Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycz-
nie i  Pracownię Komputerowego Programowania 
Procesów Obróbki. 

Był zaangażowany w rozwój procesów kształcenia 
i badań naukowych. Działał aktywnie w Stowarzy-
szeniu SIMP oraz w Klubie Żeglarskim Politechniki 
Koszalińskiej. Był wielokrotnie odznaczany za za-
sługi dla uczelni.  Po przejściu na emeryturę nadal 
służył pomocą i dzielił się wiedzą i  doświadcze-
niem.
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Skromnie, nieformalnie i... edukacyjnie swo-
je piąte urodziny obchodziło Obserwatorium 
Astronomiczne (OA) w Koszalinie. 4 września br.  
w sali wykładowej OA odbył się wykład  „Czas  
i jego wspólnicy”, który poprowadził Robert Czop, 
pracownik OA. Stali bywalcy i przyjaciele obser-
watorium wzięli udział w spotkaniu integracyj-
nym przy ognisku. 

Od początku działalności obserwatorium współpracuje 
z uczelnią. W kwietniu br., z inicjatywy OA i Politechniki 
Koszalińskiej, odbył się I Koszaliński Dzień Astronomii.  
Z uwagi na pandemię impreza miałą formułę online, ale 
w przyszłym roku planowane jest wydarzenie o szer-
szym zasięgu i zróżnicowanym programie.  

Dr hab. Robert Suszyński, prof. PK, kierownik OA, a rów-
nocześnie pracownik Wydziału Elektroniki i Informatyki 
mówi: – Pierwszego września znieśliśmy obostrzenia, 
pracujemy normalnie, zapraszamy osoby indywidualne 
i grupy zorganizowane. 

– Przed pandemią pracowaliśmy dynamicznie, mieli-
śmy zapełniony kalendarz imprez i odwiedzin – wspo-
mina prof. Robert Suszyński. – Pandemia przykróciła te 
działania. Teraz liczymy na powrót osób zainteresowa-
nych astronomią. 

Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie, ul. Gnieź-
nieńska 8, godziny otwarcia: pm.koszalin.pl/obserwa-
torium. Kontakt: 570 770 869.

» Piąte urodziny Obserwatorium Astronomicznego w Koszalinie

11 września br. zakończył się 18. Europejski Festi-
wal Filmowy Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Pod-
czas gali zakończenia imprezy, która odbyła się w 
Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (KBP), poznali-
śmy laureatów konkursu – twórców, którzy otrzy-
mali statuetki Motyla 2021. 
 
Jedną z nich, podobnie jak w roku ubiegłym, z rekomen-
dacji jury młodzieżowego, złożonego ze studentów Poli-
techniki Koszalińskiej, przyznała rektor Politechniki Ko-
szalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Nagrodę 
otrzymała produkcja „Gosia & Tomek” w reż. Christine 
Jezior. Jury młodzieżowe, które obejrzało 33 filmy kon-
kursowe, w tym 14 dokumentalnych, 12 fabularnych i 7 
amatorskich, pracowało w składzie: Emil Gański (prze-
wodniczący), Marcelina Lewińska i Rozalia Flaczyńska.  

Ponadto uczelniane Studio HD Platon, współpracujące 
z organizatorami wydarzenia od 2013 roku, codziennie 
transmitowało w mediach społecznościowych rozmowy 
z filmowcami i gośćmi Integracji, które towarzyszyły fe-

stiwalowi. Dla wszystkich zainteresowanych w KBP do-
stępne były wydawnictwa prezentujące ofertę kształce-
nia Politechniki Koszalińskiej.

» Integacja Ty i Ja: Statuetka Rektora dla filmu „Gosia & Tomek”

POLITECHNIKA NA TARGACH W TORUNIU

W dniach 10-11 września br. przedstawiciele 
Biura Karier i Promocji Edukacji oraz Wydziału 
Mechanicznego wzięli udział w targach eduka-
cyjnych Atrium Copernicus w Toruniu. 

Gospodarze stanowiska Politechniki Kosza-
lińskiej zaprezentowali kierunki kształcenia 
wszystkich wydziałów i rozmawiali z potencjal-
nymi kandydatami na studia. 

18 września br. odbędą się regaty o Błękitną 
Wstęgę Jeziora Jamno. Wezmą w nich udział że-
glarze z Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej. 
Ze względu na liczbę uczestników i trasę regat 
to największe tego typu wydarzenie na podko-
szalińskim jeziorze. Uczestnicy opływają Jamno, 
zatrzymując się na przystaniach i zbierając pie-
czątki potwierdzające osiągnięcie punktów kon-
trolnych.

Impreza ma opinię najbardziej hucznej. „Ten huk to 
z wielu powodów – wyjaśnia z humorem dr Tomasz 
Suszko, wicekomandor klubu. – Choćby z desperackie-
go podchodzenia do pomostów po pieczątki. Sprzętu 
wtedy nikt nie żałuje i podejście zmienia się często w 
dobijanie. Po takich emocjach biesiada też jest huczna. 
Tym razem regaty będą w Łabuszu, śpiewów nie będzie 
komu tonować!”.

Ponadto od sierpnia br. trwa kurs na stopień żeglarza 
jachtowego. – Kursanci ogarnęli już sztukę żeglowa-
nia w stopniu wystarczającym, by podejść do egza-
minu bez strachu o wynik – ocenia dr Tomasz Suszko.  
– Wkrótce zostaną poddani sprawdzianowi. Jestem 
spokojny o rezultat, widząc, jak sobie radzą.
Więcej: tu.koszalin.pl
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Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, wzięła udział w 17. Gali Perły 
Biznesu 2020, która – 7 września br. – odbyła się 
w hotelu Novotel w Szczecinie. 

Prof. Danuta Zawadzka jest wiceprzewodniczącą kapitu-
ły konkursu gospodarczego Pomorza Zachodniego, który 
organizuje redakcja „Świata Biznesu”. W skład kapituły 
wchodzą naukowcy i zachodniopomorscy dziennikarze 
gospodarczy. W tym roku kapituła doceniła ochronę śro-
dowiska, elektromobilność i dynamiczny rozwój branży 
IT w regionie, również w Koszalinie. 

Konkurs ma dwie kategorie: osobowości biznesu 2020  
i wydarzenia gospodarczego roku. W drugiej z tych kate-
gorii wyróżnienie – za organizację giełdy kooperacyjnej 
online pod nazwą Środkowopomorski Business Mixer 

– otrzymała Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
której prezesem jest Piotr Huzar, równocześnie przewod-
niczący Rady Uczelni (na zdjęciu: w towarzystwie prof. 
Danuty Zawadzkiej). Więcej: wszczecinie.pl/aktualnosci

» Nagrody za osiągnięcia gospodarcze ‒ Perły Biznesu 2020

 SPOTKANIE KRASP Z REKTORAMI W SZCZECINIE

9 września br. w Szczecinie odbyło się spotkanie przewodniczą-
cego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), 
prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej,  
z rektorami uczelni zachodniopomorskich. W spotkaniu wzięła 
udział rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK (na zdjęciu: w towarzystwie przewodniczącego i przed-
stawicieli pozostałych szkół wyższych). 

NAWA: PROPOZYCJE POLSKO-UKRAIŃSKICH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Jak informuje uczelniane Biuro Mobilności Międzynarodowej, Narodowa Agencja Wymiany Akade-
mickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze polsko-ukraińskie. 
Wnioski dotyczące realizacji wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów  
z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy i przez polskich partnerów do NAWA.
Więcej: nawa.gov.pl/nawa

Przez trzy dni (10-12 września br.) na obiektach 
sportowych Politechniki Koszalińskiej, w ramach 
kolejnej edycji turnieju Handballowy Fun, rywa-
lizowały młodzieżowe drużyny piłki ręcznej. 

Bardzo dobry wynik osiągnęli reprezentanci Klubu 
Uczelnianego AZS Politechniki Koszalińskiej.

Organizatorem Turnieju Piłki Ręcznej Plażowej i Piłki 
Ręcznej im. Janusza Kusocińskiego i Polskich Olimpij-
czyków Handballowy Fun był AZS oraz Związek Piłki 

Ręcznej w Polsce. Rozgrywki odbyły się w ramach 
projektu „Sportowe wakacje+”, współfinansowanego 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Zmagania zostały przeprowadzone w kilku kategoriach 
(dzieci, młodziczki, juniorzy młodsi i juniorki). Wzięli  
w nich udział młodzi sportowcy z Giżycka, Gdyni, Kęso-
wa, Sławna, Kowalewa Pomorskiego i Koszalina.

Więcej i wyniki: tu.koszalin.pl
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„Współczesność oparta na tradycji – 30 lat Straży 
Granicznej” – to tytuł konferencji historycznej, 
która 15-16 września br. odbyła się w Centralnym 
Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej (COSSG) w Ko-
szalinie. Wydarzenie odbyło się pod patronatem 
Politechniki Koszalińskiej i przy współudziale In-
stytutu Pamięci Narodowej.

Konferencja dokumentowała 30. rocznicę powołania 
Straży Granicznej. Podczas jej otwarcia nie brakowało 
wyrazów uznania dla pracy i gratulacji dla pograniczni-
ków. Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK, składając na ręce komendanta COSSG 
płk SG dra. Piotra Boćki okolicznościowy grawer, mówiła 
o ważnej roli współpracy między uczelnią a ośrodkiem. 

Szklana statuetka została wykonana w Centrum Druku 

3D Wydziału Mechanicznego. Miłym akcentem pod ad-
resem przedstawicieli uczelni było przypomnienie przez 
płk SG dra. Piotra Boćkę o wykładach z historii, które 
dla funkcjonariuszy i pracowników COSSG prowadził  
prof. dr hab. Bogusław Polak. Więcej: tu.koszalin.pl

» Politechnika na 30-leciu Straży Granicznej w Koszalinie

KONFERENCJA O WAŻNYCH ASPEKTACH KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

„Rola kompetencji miękkich w pracy nauczyciela i wychowawcy” – to konferencja, która odbędzie 
się 23 września br. o godz. 10 w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego w Koszali-
nie. Patronat nad wydarzeniem objęły: rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK i zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, studentów ostatnich lat kierunków 
pedagogicznych. Celem wydarzenia jest wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji miękkich jako 
kluczowego czynnika w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Więcej: tu.koszalin.pl
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13-15 września br. w Mielnie odbyła się XVIII 
Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pra-
cowników Nauki. Głównym organizatorem wy-
darzenia był Wydział Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Koszalińskiej.

Każdego roku konferencja jest miejscem, w którym 
swoimi doświadczeniami naukowymi dzielą się młodzi 
pracownicy nauki i najbardziej aktywni studenci. Mło-
dzi naukowcy mogą prezentować rezultaty swoich prac 
badawczych z zakresu wybranych dyscyplin.
Więcej: tu.koszalin.pl

KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

ZARZĄDZENIE NR 52/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 13 września 2021 r.  
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 
2021/2022 w związku z pandemią

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 
478 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 
będzie forma stacjonarna. 
2. Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym  
i z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Ministra Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarzą-
dzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 68/2020 z dnia 30 września 2020 r. stosuje się.
3. Organizacja zajęć powinna przewidywać grupy o liczebności zapewniającej zachowanie w pomieszczeniu dydaktycz-
nym dystansu 1,5 m pomiędzy studentami. Jednostka ma obowiązek umieścić w każdym pomieszczeniu dydaktycznym 
informację o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób mogących przebywać w tym pomieszczeniu oraz oznaczyć miejsca 
(krzesła) wyłączone z użytkowania (we współpracy z Inspektorem BHP i Działem Administracyjno-Gospodarczym). 
4. Za przestrzeganie zasad ochrony przed COVID-19 odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, w których od-
bywają się zajęcia.
5. Zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywają-
cymi na terenie jednostki organizacyjnej, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się studentów na 
terenie Uczelni oraz zapobiegnie częstej zmianie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
6. W przypadku niemożności zachowania dystansu 1,5 m w czasie zajęć, wszystkie osoby biorące w nich udział zobowią-
zane są do zakrywania ust i nosa maseczką.
7. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do organizacji dezynfekcji stołów, krzeseł i stanowisk dydaktycznych po każ-
dych zajęciach. Środki do dezynfekcji dostarcza Dział Administracyjno-Gospodarczy na podstawie potrzeb zgłaszanych do 
kierowników obiektów w kampusach: Racławicka tel. 94 34 18 287, Śniadeckich tel. 94 34 78 555, Kwiatkowskiego tel. 
94 34 39 111.
8. Egzaminy, zaliczenia i egzaminy dyplomowe prowadzone będą w formie stacjonarnej, jednak dopuszcza się ich prze-
prowadzanie także w formie zdalnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki, który zobowiązany jest prze-
kazać tę informację Prorektorowi ds. Kształcenia.
9. W przypadku zwiększonego zagrożenia (stwierdzenie kontaktu studenta lub pracownika z osobą zarażoną) kierownik 
jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o prowadzaniu zajęć dydaktycznych, w terminach zgodnych z planem zajęć, 
w trybie zdalnym – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w oparciu o aplikację MS Teams, wcho-
dzącą w skład pakietu Office 365 (Microsoft 365), ustalając miejsce przebywania nauczyciela i studentów w trakcie zajęć, 
np. w sali dydaktycznej na terenie Uczelni lub poza jej terenem. Jeżeli specyfika zajęć uniemożliwia kształcenie zdalne (np. 
laboratoria), kierownik jednostki może podjąć decyzję o ich odpracowaniu w innym terminie. Zgodnie z obowiązującymi 
procedurami informację o zmianie terminu kierownik zobowiązany jest przekazać Prorektorowi ds. Kształcenia. Informa-
cje o zmianach w planach zajęć mają być niezwłocznie zamieszczane na stronach internetowych wydziałów.
10. W przypadku wprowadzenia nowych regulacji prawnych na terenie kraju lub obowiązujących lokalnie, które będą 
miały wpływ na funkcjonowanie Uczelni w roku akademickim 2021/2022, organizacja zajęć dydaktycznych może ulec 
zmianie, w tym możliwe będzie zastosowanie nauczania w formule hybrydowej lub zdalnej z zastosowaniem przepisów 
ogłoszonych Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 78/2020 z dnia 14 października 2020 r. (po ich ewentual-
nym dostosowaniu do aktualnych wymagań).

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej

ZDOBYLI NAGRODĘ I WYRÓŻNIENIA
Przedstawiciele Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego 
(KPM), czyli sekcji – współpracującego z uczelnią – Bał-
tyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun”, 
byli uczestnikami X Festiwalu Modeli Redukcyjnych  
w Łasku.

– W konkursie wystartowało prawie tysiąc modeli  
– relacjonuje Wojciech Sokołowski (na zdjęciu), członek 
KPM i „Peruna”, pracownik Politechniki Koszalińskiej.  
– Poza prezentacją naszych modeli, promowaliśmy pro-
jekt „Politechnika Koszalińska z historią”.

Czterech modelarzy z KPM, w tym Marcin Torbiński, na 
co dzień jeden z fotografów dokumentujących wyda-
rzenia uczelniane, otrzymało wyróżnienia, a dodatko-
wo Marek Filzek zdobył nagrodę za najciekawszy model 
okrętu. Gratulujemy!
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13-15 września br. w Mielnie odbyła się XVIII 
Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pra-
cowników Nauki. Głównym organizatorem wy-
darzenia był Wydział Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Koszalińskiej.

Każdego roku konferencja jest miejscem, w którym 
swoimi doświadczeniami naukowymi dzielą się młodzi 
pracownicy nauki i najbardziej aktywni studenci. Mło-
dzi naukowcy mogą prezentować rezultaty swoich prac 
badawczych z zakresu wybranych dyscyplin.
Więcej: tu.koszalin.pl

KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

ZARZĄDZENIE NR 52/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 13 września 2021 r.  
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 
2021/2022 w związku z pandemią

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 
478 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 
będzie forma stacjonarna. 
2. Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym  
i z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Ministra Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarzą-
dzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 68/2020 z dnia 30 września 2020 r. stosuje się.
3. Organizacja zajęć powinna przewidywać grupy o liczebności zapewniającej zachowanie w pomieszczeniu dydaktycz-
nym dystansu 1,5 m pomiędzy studentami. Jednostka ma obowiązek umieścić w każdym pomieszczeniu dydaktycznym 
informację o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób mogących przebywać w tym pomieszczeniu oraz oznaczyć miejsca 
(krzesła) wyłączone z użytkowania (we współpracy z Inspektorem BHP i Działem Administracyjno-Gospodarczym). 
4. Za przestrzeganie zasad ochrony przed COVID-19 odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, w których od-
bywają się zajęcia.
5. Zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywają-
cymi na terenie jednostki organizacyjnej, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się studentów na 
terenie Uczelni oraz zapobiegnie częstej zmianie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
6. W przypadku niemożności zachowania dystansu 1,5 m w czasie zajęć, wszystkie osoby biorące w nich udział zobowią-
zane są do zakrywania ust i nosa maseczką.
7. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do organizacji dezynfekcji stołów, krzeseł i stanowisk dydaktycznych po każ-
dych zajęciach. Środki do dezynfekcji dostarcza Dział Administracyjno-Gospodarczy na podstawie potrzeb zgłaszanych do 
kierowników obiektów w kampusach: Racławicka tel. 94 34 18 287, Śniadeckich tel. 94 34 78 555, Kwiatkowskiego tel. 
94 34 39 111.
8. Egzaminy, zaliczenia i egzaminy dyplomowe prowadzone będą w formie stacjonarnej, jednak dopuszcza się ich prze-
prowadzanie także w formie zdalnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki, który zobowiązany jest prze-
kazać tę informację Prorektorowi ds. Kształcenia.
9. W przypadku zwiększonego zagrożenia (stwierdzenie kontaktu studenta lub pracownika z osobą zarażoną) kierownik 
jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o prowadzaniu zajęć dydaktycznych, w terminach zgodnych z planem zajęć, 
w trybie zdalnym – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w oparciu o aplikację MS Teams, wcho-
dzącą w skład pakietu Office 365 (Microsoft 365), ustalając miejsce przebywania nauczyciela i studentów w trakcie zajęć, 
np. w sali dydaktycznej na terenie Uczelni lub poza jej terenem. Jeżeli specyfika zajęć uniemożliwia kształcenie zdalne (np. 
laboratoria), kierownik jednostki może podjąć decyzję o ich odpracowaniu w innym terminie. Zgodnie z obowiązującymi 
procedurami informację o zmianie terminu kierownik zobowiązany jest przekazać Prorektorowi ds. Kształcenia. Informa-
cje o zmianach w planach zajęć mają być niezwłocznie zamieszczane na stronach internetowych wydziałów.
10. W przypadku wprowadzenia nowych regulacji prawnych na terenie kraju lub obowiązujących lokalnie, które będą 
miały wpływ na funkcjonowanie Uczelni w roku akademickim 2021/2022, organizacja zajęć dydaktycznych może ulec 
zmianie, w tym możliwe będzie zastosowanie nauczania w formule hybrydowej lub zdalnej z zastosowaniem przepisów 
ogłoszonych Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 78/2020 z dnia 14 października 2020 r. (po ich ewentual-
nym dostosowaniu do aktualnych wymagań).

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej

ZDOBYLI NAGRODĘ I WYRÓŻNIENIA
Przedstawiciele Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego 
(KPM), czyli sekcji – współpracującego z uczelnią – Bał-
tyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun”, 
byli uczestnikami X Festiwalu Modeli Redukcyjnych  
w Łasku.

– W konkursie wystartowało prawie tysiąc modeli  
– relacjonuje Wojciech Sokołowski (na zdjęciu), członek 
KPM i „Peruna”, pracownik Politechniki Koszalińskiej.  
– Poza prezentacją naszych modeli, promowaliśmy pro-
jekt „Politechnika Koszalińska z historią”.

Czterech modelarzy z KPM, w tym Marcin Torbiński, na 
co dzień jeden z fotografów dokumentujących wyda-
rzenia uczelniane, otrzymało wyróżnienia, a dodatko-
wo Marek Filzek zdobył nagrodę za najciekawszy model 
okrętu. Gratulujemy!
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Politechnika Koszalińska wraca do zajęć w trybie 
stacjonarnym. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora  
nr 52/2021, zajęcia w roku akademickim 
2021/2022 będą miały charakter stacjonarny. Za-
rządzenie dotyczy nie tylko zajęć dydaktycznych 
i laboratoryjnych, ale także egzaminów, zaliczeń  
i egzaminów dyplomowych.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitar-
nym i z uwzględnieniem rekomendacji ministra edukacji i 
nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to 
przestrzegania następujących zasad: zachowanie 1,5 m  
dystansu między uczestnikami zajęć, dezynfekcja stołów, 
krzeseł i stanowisk dydaktycznych po każdych zajęciach. 
W przypadku, gdy zachowanie dystansu społecznego 
okaże się niemożliwe, studenci będą mieli obowiązek 
noszenia maseczek.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, mo-
nitorowaną na bieżąco, istnieje możliwość zmiany orga-
nizacji zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nauczania 
w formule hybrydowej lub zdalnej. Zarządzenie: bip.ires.
pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2021/nowe/
Zarzadzenie__Nr_52_2021.pdf

» 1 października 2021 roku – koniec nauki zdalnej w naszej uczelni

GOŚCIE Z WARSZAWY W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Politechnikę Koszalińską odwiedziła delegacja Studium 
Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. 17 września br. 
goście spotkali się z przedstawicielami Studium Języków 
Obcych (SJO) Politechniki Koszalińskiej. – To doskonała oka-
zja, aby wymienić się doświadczeniami i przedstawić nowe 
pomysły – podkreśliła rektor dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, podczas powitania gości. 

O codziennym funkcjonowaniu SJO, pracy ze studentami, 
projektach podejmowanych przez studium i perspekty-
wach rozwoju jego pracowników opowiedziała Joanna Patan, kierownik SJO Politechniki Koszaliń-
skiej. Rozmawiano również o możliwych formach współpracy między jednostkami i wspólnej orga-
nizacji konferencji na temat podnoszenia jakości kształcenia.

Uczelniane SJO współpracuje z innymi tego rodzaju placówkami w kraju na co dzień, w ramach – ist-
niejącego od 2006 r. – Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.
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„Współczesność oparta na tradycji – 30 lat Straży 
Granicznej” – to tytuł konferencji historycznej, 
która 15-16 września br. odbyła się w Centralnym 
Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej (COSSG) w Ko-
szalinie. Wydarzenie odbyło się pod patronatem 
Politechniki Koszalińskiej i przy współudziale In-
stytutu Pamięci Narodowej.

Konferencja dokumentowała 30. rocznicę powołania 
Straży Granicznej. Podczas jej otwarcia nie brakowało 
wyrazów uznania dla pracy i gratulacji dla pograniczni-
ków. Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK, składając na ręce komendanta COSSG 
płk SG dra. Piotra Boćki okolicznościowy grawer, mówiła 
o ważnej roli współpracy między uczelnią a ośrodkiem. 

Szklana statuetka została wykonana w Centrum Druku 

3D Wydziału Mechanicznego. Miłym akcentem pod ad-
resem przedstawicieli uczelni było przypomnienie przez 
płk SG dra. Piotra Boćkę o wykładach z historii, które 
dla funkcjonariuszy i pracowników COSSG prowadził  
prof. dr hab. Bogusław Polak. Więcej: tu.koszalin.pl

» Politechnika na 30-leciu Straży Granicznej w Koszalinie

KONFERENCJA O WAŻNYCH ASPEKTACH KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

„Rola kompetencji miękkich w pracy nauczyciela i wychowawcy” – to konferencja, która odbędzie 
się 23 września br. o godz. 10 w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego w Koszali-
nie. Patronat nad wydarzeniem objęły: rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK i zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, studentów ostatnich lat kierunków 
pedagogicznych. Celem wydarzenia jest wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji miękkich jako 
kluczowego czynnika w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Więcej: tu.koszalin.pl
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Przedstawiciele Politechniki Koszaliński uczest-
niczyli 17 września br. w obchodach 82. rocznicy 
agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 

Przedstawiciel rektora uczelni, dr hab. Michał Polak, 
prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego, zło-
żył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Bolszewizmu, który 
znajduje się obok katedry. Uroczystości towarzyszyły 
przemówienia, był również wojskowy apel pamięci  
o ofiarach historycznych wydarzeń.

PAMIĘĆ O OFIARACH BOLSZEWIZMUUCHWAŁA NR 7/2021 RADY UCZELNI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2021 
ROKU W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU ZADANIOWEGO DLA REKTORA POLITECHNIKI 
KOSZALIŃSKIEJ

Na podstawie art. 138 ust. 3 i art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz @ 6 ust. 8 Regulaminu zatrudniania i wynagra-
dzania pracowników Politechniki Koszalińskiej wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 20/2020 z dnia 
31 marca 2020 r., uchwala się, co następuje:

§ 1
Rada Uczelni przyznaje Pani Rektor dr hab. Danucie Zawadzkiej, prof. PK na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 
2024 r. dodatek zadaniowy w wysokości 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przyznanego 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2020-2024.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: liczba głosujących – 5 osób; za przyjęciem Uchwały – 5 osób przeciw przyjęciu Uchwały – 0 osób; wstrzy-
mało się – 0 osób.

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej
Piotr Huzar

Politechnika Koszalińska weźmie udział w reali-
zacji projektu, dzięki któremu powstanie system 
ułatwiający uczniom przyswajanie wiedzy z za-
kresu przedmiotów ścisłych. Zadaniem naukow-
ców będzie opracowanie prototypu innowacyj-
nego urządzenia, które umożliwi wykorzystanie 
aplikacji edukacyjnej.

Projekt wykorzystuje osiągnięcia neuronauki (badania 
układu nerwowego). Opiera się też na ustaleniach nauk 
kognitywnych (działania zmysłów, mózgu i umysłu) 
oraz neurolearningu (metoda uczenia dostosowana do 
sposobu, w jaki mózg przetwarza informacje). W ca-
łym przedsięwzięciu chodzi o opracowanie efektywnej 
metody nauczania przedmiotów ścisłych (matematy-
ki, fizyki, chemii) uwzględniającej specyficzne, często 

niewykorzystywane dotąd możliwości umysłu i układu 
nerwowego oraz ograniczenia związane z jego funkcjo-
nowaniem.

Liderem projektu będzie jedna z zachodniopomorskich 
firm. Politechnika Koszalińska włączy się jako partner.
Realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. i potrwa do 
końca 2023 r.  Więcej: tu.koszalin.pl

» Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy Centrum Druku 3D

NAGRODA IM. STANISŁAWA LEMA
 
Zapraszamy do udziału w konkursie o Europej-
ską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema, 
która upamiętniła wybitnego polskiego pisarza 
i wizjonera w roku setnej rocznicy jego urodzin.

W konkursie mogą wystartować młodzi na-
ukowcy (do 40. roku życia), związani z uczelnią 
lub ośrodkiem badawczym. Nagroda im. Lema 
przyznawana jest za aktualne osiągnięcia lub 
odkrycia naukowe z ostatnich trzech lat na polu 
nauk technicznych, które odznaczają się kre-
atywnością, interdyscyplinarnością i wizjoner-
stwem. Nabór – do 15października br. Więcej: 
lemprize.pwr.edu.pl

NAWA: CZTERY NOWE KONKURSY 

Narodowe Centrum Nauki (NAWA) ogłosiło nowe 
konkursy na finansowanie projektów badaw-
czych: OPUS 22 + LAP/Weave, SONATA 17, PRELU-
DIUM BIS 3 i POLONEZ BIS. Szczegóły: nawa.gov.pl.
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ską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema, 
która upamiętniła wybitnego polskiego pisarza 
i wizjonera w roku setnej rocznicy jego urodzin.

W konkursie mogą wystartować młodzi na-
ukowcy (do 40. roku życia), związani z uczelnią 
lub ośrodkiem badawczym. Nagroda im. Lema 
przyznawana jest za aktualne osiągnięcia lub 
odkrycia naukowe z ostatnich trzech lat na polu 
nauk technicznych, które odznaczają się kre-
atywnością, interdyscyplinarnością i wizjoner-
stwem. Nabór – do 15października br. Więcej: 
lemprize.pwr.edu.pl

NAWA: CZTERY NOWE KONKURSY 

Narodowe Centrum Nauki (NAWA) ogłosiło nowe 
konkursy na finansowanie projektów badaw-
czych: OPUS 22 + LAP/Weave, SONATA 17, PRELU-
DIUM BIS 3 i POLONEZ BIS. Szczegóły: nawa.gov.pl.



Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 66 / 116 / wrzesień / 2021

01

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 65 / 115 / 2021

04

Politechnika Koszalińska wraca do zajęć w trybie 
stacjonarnym. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora  
nr 52/2021, zajęcia w roku akademickim 
2021/2022 będą miały charakter stacjonarny. Za-
rządzenie dotyczy nie tylko zajęć dydaktycznych 
i laboratoryjnych, ale także egzaminów, zaliczeń  
i egzaminów dyplomowych.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitar-
nym i z uwzględnieniem rekomendacji ministra edukacji i 
nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to 
przestrzegania następujących zasad: zachowanie 1,5 m  
dystansu między uczestnikami zajęć, dezynfekcja stołów, 
krzeseł i stanowisk dydaktycznych po każdych zajęciach. 
W przypadku, gdy zachowanie dystansu społecznego 
okaże się niemożliwe, studenci będą mieli obowiązek 
noszenia maseczek.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, mo-
nitorowaną na bieżąco, istnieje możliwość zmiany orga-
nizacji zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nauczania 
w formule hybrydowej lub zdalnej. Zarządzenie: bip.ires.
pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2021/nowe/
Zarzadzenie__Nr_52_2021.pdf

» 1 października 2021 roku – koniec nauki zdalnej w naszej uczelni

GOŚCIE Z WARSZAWY W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Politechnikę Koszalińską odwiedziła delegacja Studium 
Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. 17 września br. 
goście spotkali się z przedstawicielami Studium Języków 
Obcych (SJO) Politechniki Koszalińskiej. – To doskonała oka-
zja, aby wymienić się doświadczeniami i przedstawić nowe 
pomysły – podkreśliła rektor dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK, podczas powitania gości. 

O codziennym funkcjonowaniu SJO, pracy ze studentami, 
projektach podejmowanych przez studium i perspekty-
wach rozwoju jego pracowników opowiedziała Joanna Patan, kierownik SJO Politechniki Koszaliń-
skiej. Rozmawiano również o możliwych formach współpracy między jednostkami i wspólnej orga-
nizacji konferencji na temat podnoszenia jakości kształcenia.

Uczelniane SJO współpracuje z innymi tego rodzaju placówkami w kraju na co dzień, w ramach – ist-
niejącego od 2006 r. – Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.
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O roli emocji w procesie edukacji, o budowaniu po-
czucia wartości u ucznia i poszukiwaniu motywacji 
edukacyjnych dyskutowano podczas konferencji 
„Rola kompetencji miękkich w pracy nauczyciela  
i wychowawcy”, którą 23 września br. Zachodnio-
pomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zor-
ganizowało na Politechnice Koszalińskiej. 

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół z regionu, 
nauczyciele i pedagodzy. Otwierając spotkanie rektor Po-
litechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. 
PK wyraziła radość z tego, że wydarzenie może się odbyć 
w bezpośredniej formule: – Nasza uczelnia jest otwarta 
na współpracę przy różnego rodzaju projektach eduka-
cyjnych, również dotyczących podnoszenia kwalifikacji 
pedagogów – zapewniła. 

Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorska kura-
tor oświaty, mówiła o – wymagającej odpowiedzialności 
– roli pedagogów, którzy oprócz przekazywania wiedzy 
muszą mieć czas na rozmowę z uczniem oraz kontakty 
z jego rodziną. Stąd potrzeba uzupełniania kompetencji 
uławiających nawiązywanie takich relacji. 

Jak dodała kurator, swój udział w konferencji planował 
minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jednak 
obowiązki uniemożliwiły mu przyjazd do Koszalina. 

Minister skierował list do uczestników wydarzenia,  
w którym napisał m.in: „Cieszę się, że dzięki współpracy 
Politechniki Koszalińskiej i Kuratorium Oświaty w Kosza-
linie udało się znaleźć przestrzeń do debaty na temat 
znaczenia kompetencji miękkich w pracy nauczyciela”.
Więcej: tu.koszalin.pl

» Konferencja dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół

BĘDZIE KOLEJNY NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA
I GEODEZJI PK

Geoinformatyka – to nowy kierunek studiów II stopnia, który już niebawem zaproponuje Politechni-
ka Koszalińska. Dzięki niemu studenci pogłębią wiedzę z zakresu informatyki, systemów informacji 
przestrzennej, fotogrametrii, teledetekcji oraz nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych  
w geodezji. Kierunek znajdzie się w ofercie kształcenia od semestru letniego 2021/2022. Obecnie cze-
kamy na zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na jego uruchomienie. Więcej: tu.koszalin.pl

Humory dopisywały, nie zabrakło też umiejętno-
ści i – co równie ważne – sprzyjał wiatr (5 stopni 
w skali Beauforta!). Żeglarze z Yacht Clubu Po-
litechniki Koszalińskiej z sukcesem zakończyli 
udział w rozgrywanych 18 września br. Regatach 
o Błękitną Wstęgę i Wstążkę Jeziora Jamno.

Ze względu na liczbę uczestników i trasę regat to jedna 
z największych tego typu imprez na podkoszalińskim 
jeziorze. Uczestnicy opływają Jamno, zatrzymując się 
na przystaniach i zbierając pieczątki potwierdzające 

pokonanie kolejnego etapu. W tym roku w regatach 
wzięło udział 30 załóg. 

Żeglarze z Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej rywa-
lizację zakończyli z bardzo dobrymi wynikami. Jacht 
„Akademik” zajął I miejsce w kategorii DZ, „Tajfun” 
natomiast tryumfował w kategorii małych jachtów 
kabinowych. Dobrze spisał się „Tupot” zdobywając II 
miejsce w kategorii jachtów regatowych. Gratulujemy! 

Fot. Adam Paczkowski 

» Żeglarze Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej spisali się na medal
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10 września br. odbyła się pierwsza ocena śród-
okresowa w Szkole Doktorskiej Politechniki 
Koszalińskiej. To nowy element wprowadzony  
w kształceniu doktorantów, mający na celu oce-
nę realizacji indywidualnego planu badawczego. 
Dokonywana jest w połowie okresu kształcenia, 
może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub 
negatywnym. W przypadku oceny negatywnej 
doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów, 
w przypadku pozytywnej otrzymywane stypen-
dium doktorskie wzrasta do kwoty 3653,70 zł 
brutto.
 
Ocena śródokresowa doktorantów przeprowadzana 
jest z uwzględnieniem: oceny przedłożonego komisji 
pisemnego raportu zawierającego opis rezultatów pra-
cy z odniesieniem do stopnia zaawansowania realizacji 
indywidualnego planu badawczego, oceny wyników 
realizacji pracy i poziomu badań naukowych na pod-
stawie seminarium przed Radą Naukową Dyscypliny, 
zakresu upowszechnienia wyników badań w postaci 
publikacji, zgłoszeń patentowych, prezentacji wyni-
ków na uznanych konferencjach naukowych. Doktorant 
mógł również wykazać się działaniami wykraczającymi 
poza indywidualny plan badawczy. 

Ocenie została poddana również opieka promotorska, 
w tym: ustalenia – w porozumieniu z doktorantem – 
tematu i celu rozprawy doktorskiej; ustalenia z dokto-
rantem indywidualnego planu badawczego (ogólny 
zakres, metodyka, harmonogram); wspieranie dokto-
ranta w samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej 
oraz przygotowaniu publikacji, od momentu rozpoczę-
cia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Ocenie zostało poddanych siedmiu doktorantów. Oceny 
dokonywały komisje oceny śródokresowej, w skład któ-
rych wchodzili recenzenci zewnętrzni z innych uczelni, 
takich jak: Politechnika Poznańska, Politechnika Gdań-
ska, Politechnika Rzeszowska, ZUT Szczecin i Uniwersy-
tet Techniczny w Libercu (Czechy). Wszyscy doktoranci  
i promotorzy zostali ocenieni pozytywnie. Wyniki oceny 
są jawne i – wraz z uzasadnieniem – podawane do wia-
domości doktoranta i promotora.

» Ocena śródokresowa w Szkole 
Doktorskiej

» Politechnika na targach  
edukacyjnych w Bydgoszczy

Politechnika Koszalińska zaprezentowała swoją 
ofertę kształcenia podczas Targów Edukacyjnych 
Focus w Bydgoszczy. Uczelnię reprezentowali 
przedstawiciele Wydziału Elektroniki i Informa-
tyki (na zdjęciu: dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jaro-
sław Kraśniewski).

Pytania najczęściej zadawane przez zwiedzających do-
tyczyły konkretnych kierunków (np. Budownictwa, Me-
chaniki i Budowy Maszyn oraz Informatyki) oraz rodzaju 
i zakresu studiów podyplomowych. Stanowisko odwie-
dzali także absolwenci uczelni zainteresowani tym, co 
obecnie dzieje się na Politechnice Koszalińskiej.

POSZUKAJ KONKURSU DLA SIEBIE LUB SWOJEGO ZESPOŁU BADAWCZEGO

» „Inne stany snu” na wystawie 
interdyscyplinarnej 

Wystawę prac artystów z Koszalina i niemiec-
kiego Neubrandenburga będzie można oglądać  
w nowej galerii w wyremontowanym amfite-
atrze koszalińskim. Wśród zaprezentowanych 
dzieł znajdzie się – wykonany w technice cerami-
ki ilustrowanej – obiekt przestrzenny „Inne stany 
snu – zestaw I” autorstwa dr hab. Moniki Zawie-
rowskiej-Łozińskiej, prof. PK, kierownika Kate-
dry Grafiki Projektowej Wydziału Architektury  
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

„Polsko-niemiecka wystawa interdyscyplinarna” roz-
pocznie cykl ekspozycji twórczości z wybranych dyscy-
plin sztuki: malarstwa, rysunku, fotografii, instalacji, 
rzeźby i ilustracji. Powstała w ramach projektu „Park re-
kreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, 
mającego na celu konfrontację, ale i nawiązanie współ-
pracy polskich i niemieckich środowisk twórczych. Przy 

okazji wystawy ukazał się katalog prezentujący sylwet-
ki artystów biorących udział w projekcie, zarówno ze 
strony niemieckiej, jak i strony polskiej. 

Wystawę będzie można oglądać od 2 października br. do 
końca listopada br., w godz. 12-18 w nowej przestrzeni 
dla artystów: Bałtyckiej Galerii Sztuki – Amfiteatr.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „FIRMA NA START”

Do 11 października br. potrwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Firma na start”, organizowanego 
przez Urząd Miejski w Koszalinie, przy współudziale Politechniki Koszalińskiej. W przygotowanie kon-
kursu włączyło się kilkanaście firm i instytucji. Dlatego pula nagród jest bardzo duża.

Jak co roku, uczestnicy muszą mieć dobry pomysł na własną firmę, wziąć udział w biznesowych szko-
leniach, przygotować biznesplan i przekonać do niego komisję. O atrakcyjne nagrody mogą powalczyć 
osoby dorosłe do 35. roku życia i młodzież ze szkół ponadpodstawowych. 

Finał konkursu odbędzie się drugiej połowie grudnia br. Więcej: koszalin.pl

Biuro Projektów Badawczych Politechniki Koszalińskiej przypomina, że informacje o wszystkich 
aktualnie realizowanych konkursach dla naukowców można znaleźć na stronie: tu.koszalin.pl/
kat/359/konkursy.
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Wystawę prac artystów z Koszalina i niemiec-
kiego Neubrandenburga będzie można oglądać  
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ki ilustrowanej – obiekt przestrzenny „Inne stany 
snu – zestaw I” autorstwa dr hab. Moniki Zawie-
rowskiej-Łozińskiej, prof. PK, kierownika Kate-
dry Grafiki Projektowej Wydziału Architektury  
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

„Polsko-niemiecka wystawa interdyscyplinarna” roz-
pocznie cykl ekspozycji twórczości z wybranych dyscy-
plin sztuki: malarstwa, rysunku, fotografii, instalacji, 
rzeźby i ilustracji. Powstała w ramach projektu „Park re-
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ganizowało na Politechnice Koszalińskiej. 

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół z regionu, 
nauczyciele i pedagodzy. Otwierając spotkanie rektor Po-
litechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. 
PK wyraziła radość z tego, że wydarzenie może się odbyć 
w bezpośredniej formule: – Nasza uczelnia jest otwarta 
na współpracę przy różnego rodzaju projektach eduka-
cyjnych, również dotyczących podnoszenia kwalifikacji 
pedagogów – zapewniła. 

Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorska kura-
tor oświaty, mówiła o – wymagającej odpowiedzialności 
– roli pedagogów, którzy oprócz przekazywania wiedzy 
muszą mieć czas na rozmowę z uczniem oraz kontakty 
z jego rodziną. Stąd potrzeba uzupełniania kompetencji 
uławiających nawiązywanie takich relacji. 

Jak dodała kurator, swój udział w konferencji planował 
minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jednak 
obowiązki uniemożliwiły mu przyjazd do Koszalina. 

Minister skierował list do uczestników wydarzenia,  
w którym napisał m.in: „Cieszę się, że dzięki współpracy 
Politechniki Koszalińskiej i Kuratorium Oświaty w Kosza-
linie udało się znaleźć przestrzeń do debaty na temat 
znaczenia kompetencji miękkich w pracy nauczyciela”.
Więcej: tu.koszalin.pl

» Konferencja dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół

BĘDZIE KOLEJNY NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA
I GEODEZJI PK

Geoinformatyka – to nowy kierunek studiów II stopnia, który już niebawem zaproponuje Politechni-
ka Koszalińska. Dzięki niemu studenci pogłębią wiedzę z zakresu informatyki, systemów informacji 
przestrzennej, fotogrametrii, teledetekcji oraz nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych  
w geodezji. Kierunek znajdzie się w ofercie kształcenia od semestru letniego 2021/2022. Obecnie cze-
kamy na zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na jego uruchomienie. Więcej: tu.koszalin.pl

Humory dopisywały, nie zabrakło też umiejętno-
ści i – co równie ważne – sprzyjał wiatr (5 stopni 
w skali Beauforta!). Żeglarze z Yacht Clubu Po-
litechniki Koszalińskiej z sukcesem zakończyli 
udział w rozgrywanych 18 września br. Regatach 
o Błękitną Wstęgę i Wstążkę Jeziora Jamno.

Ze względu na liczbę uczestników i trasę regat to jedna 
z największych tego typu imprez na podkoszalińskim 
jeziorze. Uczestnicy opływają Jamno, zatrzymując się 
na przystaniach i zbierając pieczątki potwierdzające 

pokonanie kolejnego etapu. W tym roku w regatach 
wzięło udział 30 załóg. 

Żeglarze z Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej rywa-
lizację zakończyli z bardzo dobrymi wynikami. Jacht 
„Akademik” zajął I miejsce w kategorii DZ, „Tajfun” 
natomiast tryumfował w kategorii małych jachtów 
kabinowych. Dobrze spisał się „Tupot” zdobywając II 
miejsce w kategorii jachtów regatowych. Gratulujemy! 

Fot. Adam Paczkowski 

» Żeglarze Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej spisali się na medal Biuletyn  
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Szanowni Państwo,
Politechnika Koszalińska wkracza w pięćdziesiąty czwarty rok swojej 
działalności. Za nami niezwykle trudny czas. Okres pandemii postawił 
przed nami wiele wyzwań, wymusił zmianę przyzwyczajeń i sprawił, że 
wszyscy musieliśmy uczyć się nowej rzeczywistości w przyspieszonym 
tempie. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu, determinacji i współpracy, udało się 
nam wspólnie przetrwać ten wymagający wielu wyrzeczeń czas. Zda-
liśmy istotny egzamin z solidarności, empatii i gotowości niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi. 

Politechnika Koszalińska poprzez swoich nauczycieli, studentów, pra-
cowników i współpracowników raz jeszcze udowodniła, że jest kluczo-
wą instytucją dla funkcjonowania i przyszłości miasta i regionu. Spo-
łeczność akademicka naszej Uczelni udowodniła, że można na nią liczyć 
w czasie kryzysu. 

Wracamy w mury Uczelni bogatsi o nowe doświadczenia i gotowi na kolejne wyzwania. Na szczęście pandemia 
COVID-19 nie spowolniła naszego rozwoju. Poszerzyliśmy ofertę edukacyjną Uczelni, dostosowujemy budynki 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, remontujemy akademiki, przywracamy do życia dawną „Kreślarnię”,  
a obecnie Centrum Aktywności Studenckiej. 

Pracujemy nad rozpoczęciem budowy Cognitarium, czyli nowej wielofunkcyjnej biblioteki uczelnianej, jednej  
z największych inwestycji w regionie, która będzie impulsem dla nowych inicjatyw i popularyzacji wiedzy o zna-
czeniu trudnym do przecenienia. 

Pomimo, że powrót do normalnego funkcjonowania może być trudny, wierzę, że podołamy temu zadaniu i bę-
dziemy gotowi na wszystko, co przyniesie przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki współpracy, poczuciu wspól-
notowości i zaangażowaniu wszystkich osób związanych z Politechniką Koszalińską, żadne wyzwanie nie będzie 
dla nas zbyt trudne, a każdy problem prędzej, czy później, zostanie rozwiązany. 

Liczę na Państwa zaangażowanie i pracę na rzecz Uczelni, która jest dobrem nas wszystkich. 

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej
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Od nowego roku akademickiego Politechnika Ko-
szalińska poszerzy swoją dotychczasową ofertę 
kształcenia o trzy nowe kierunki – Sieci i insta-
lacje budowlane na Wydziale Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji (WILŚiG), Bioanalitykę che-
miczną na Wydziale Mechanicznym i Politologię 
2.0 na Wydziale Humanistycznym (WH).
 
Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia tłumaczy w największym skrócie: – Poli-
tologię 2.0 studiować mogą osoby, które interesują się 
nowymi technologiami i naukami społecznymi. Sieci  
i instalacje budowlane są dla tych, którzy chcieliby 
projektować między innymi sieci ciepłownicze i energe-
tyczne. Bioanalityka chemiczna natomiast jest dla osób 
zainteresowanych pracą w przemyśle kosmetycznym.

Studia na kierunku Politologia 2.0 pozwolą absol-
wentom połączyć wiedzę i kompetencje społeczne  
z umiejętnościami cyfrowymi. Zajęcia prowadzić będą 
wykładowcy WH. W ofercie znajdą się specjalności: 
cyberpolityka i e-administracja oraz management po-
lityczny 2.0. 

Bioanalityka chemiczna to oferta kształcenia o profilu 
praktycznym. Studenci mają do wyboru specjalności: 
biokosmetologię i chemię kosmetyczną oraz analizę 
żywności i chemię środowiskowa. Nowy kierunek bę-
dzie kształcił specjalistów z niemal wszystkich branż 
przemysłu. Potrzebę jego uruchomienia zgłaszali przed-
stawiciele funkcjonujących w regionie firm zajmujących 
produkcją kosmetyków i przedsiębiorstw z branży prze-
twórstwa żywności oraz z różnych dziedzin przemysłu 
chemicznego. 

Absolwenci Sieci i instalacji budowlanych znajdą za-
trudnienie w firmach zajmujących się: ogrzewnictwem, 
klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, 
gazownictwem, uzdatnianiem wody, odnawialnymi 
źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpa-
dów.

Kolejnym nowym kierunkiem studiów będzie geoinfor-
matyka. Studenci pogłębią wiedzę z zakresu informaty-
ki, systemów informacji przestrzennej, fotogrametrii, 
teledetekcji, a także nowoczesnych technik pomiaro-
wych stosowanych w geodezji. Potrzebę uruchomienia 
tego kierunku wskazywali przedstawiciele środowisk 
gospodarczych i samorządów lokalnych, w tym człon-
kowie Konwentu WILŚiG. Geoinformatyka znajdzie się 
w ofercie kształcenia od semestru letniego 2021/2022. 

Politechnika Koszalińska wraca do zajęć w trybie 
stacjonarnym. Wszystkie będą prowadzone w – obo-
wiązującym od wielu miesięcy – reżimie sanitarnym.  
W przypadku, gdy zachowanie 1,5-metrowego dystan-
su społecznego okaże się niemożliwe, studenci będą 
mieli obowiązek noszenia maseczek. W związku ze 
zmieniającą się sytuacją epidemiczną, monitorowaną 
na bieżąco, istnieje możliwość zmiany organizacji zajęć 
z zastosowaniem nauczania w formule hybrydowej lub 
zdalnej.

» W nowy rok akademicki – z nowymi kierunkami kształcenia
54. Inauguracja Roku Akademickiego Politech-
niki Koszalińskiej to nie jedyne wydarzenie za-
planowane na 1 października br. Ten dzień to 
również uroczyste otwarcie Skweru im. prof. Jana 
Filipkowskiego w Parku Książąt Pomorskich oraz 
wernisaż „Polsko-niemieckiej wystawy inter-
dyscyplinarnej” w nowej galerii w wyremonto-
wanym amfiteatrze. Na prezentację złożyły się 
między innymi – wykonany w technice ceramiki 
ilustrowanej – obiekt przestrzenny „Inne stany 
snu – zestaw I” autorstwa dr hab. Moniki Zawie-
rowskiej-Łozińskiej, prof. PK, kierownika Kate-
dry Grafiki Projektowej Wydziału Architektury  
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Po zakończeniu ceremo-
nii inauguracji, o godz. 14,  
z udziałem władz miasta  
i radnych miejskich, przed-
stawicieli Politechniki Ko-
szalińskiej i Centrum Kultury 
105, odbędzie się otwarcie 
Skweru prof. Jana Filipkow-
skiego, projektanta dachu 
koszalińskiego Amfiteatru 
im. Ignacego Jana Paderew-
skiego. 

Zmarły 30 stycznia br. prof. Jan Filipkowski był długolet-
nim pracownikiem uczelni, absolwentem Wydziału Bu-
downictwa Politechniki Gdańskiej (1956). Pracę doktor-
ską obronił w 1964 r., nominację profesorską otrzymał 
w 1978 r. Do Koszalina przyjechał wcześniej – w 1968 r. 

Rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej. W la-
tach 1978-1981 był rektorem uczelni, a w latach 1990-
1996 dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska. Jego prace dotyczyły teorii konstrukcji bu-
dowlanych i jej zastosowań. Był autorem wielu zreali-
zowanych rozwiązań konstrukcyjnych budowli o dużych 
rozpiętościach. Dach amfiteatr uważał za swoje naj-
większe osiągnięcie, mówił o nim: – Właśnie dlatego, 
że musieliśmy pracować szybko, nie mogliśmy pozwolić 

sobie na błędy. 

Otwarcie „Polsko-niemieckiej wystawy interdyscypli-
narnej” odbędzie się o godz. 15.30. Prezentacja po-
wstała w ramach projektu „Park rekreacyjno-kulturowy  
w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Wystawę będzie 
można oglądać od 2 października br. do końca listopada 
br., w godz. 12-18, w zupełnie nowej przestrzeni dla ar-
tystów: Bałtyckiej Galerii Sztuki – Amfiteatr.

Prof. Monika Zawierow-
ska-Łozińska o swojej 
pracy opowiada: „Sen 
jest dla mnie kluczem 
do rozwiązywania pro-
blemów, (...) wykładnią 
i przenośnią. Dzieje 
się w nim wszystko na 
wielu poziomach – bez-
pośrednio i symbolicz-
nie. Sen uczy nas życia, 
fantazji – uszczęśliwia, 
leczy i męczy. (...) „Inne 
stany snu” jest pracą z mnogością interpretacji i detali 
oraz eksperymentem transparencji szkliw. Ilustracje na 
awersie są oderwanymi fragmentami mrocznego snu 
układającymi się w strategiczną całość. Jako obiekt, 
praca zatrzymuje wzrok, jest ogniskiem, punktem  
w rozmowie. Rewers uspokaja, szepcze do ucha. Całość 
obiektu składa się w formę skorupy zastygłej poduszki, 
z której uszedł sen”. 

» Wernisaż wystawy i otwarcie skweru dedykowanego projektantowi
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Od nowego roku akademickiego Politechnika Ko-
szalińska poszerzy swoją dotychczasową ofertę 
kształcenia o trzy nowe kierunki – Sieci i insta-
lacje budowlane na Wydziale Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji (WILŚiG), Bioanalitykę che-
miczną na Wydziale Mechanicznym i Politologię 
2.0 na Wydziale Humanistycznym (WH).
 
Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia tłumaczy w największym skrócie: – Poli-
tologię 2.0 studiować mogą osoby, które interesują się 
nowymi technologiami i naukami społecznymi. Sieci  
i instalacje budowlane są dla tych, którzy chcieliby 
projektować między innymi sieci ciepłownicze i energe-
tyczne. Bioanalityka chemiczna natomiast jest dla osób 
zainteresowanych pracą w przemyśle kosmetycznym.

Studia na kierunku Politologia 2.0 pozwolą absol-
wentom połączyć wiedzę i kompetencje społeczne  
z umiejętnościami cyfrowymi. Zajęcia prowadzić będą 
wykładowcy WH. W ofercie znajdą się specjalności: 
cyberpolityka i e-administracja oraz management po-
lityczny 2.0. 

Bioanalityka chemiczna to oferta kształcenia o profilu 
praktycznym. Studenci mają do wyboru specjalności: 
biokosmetologię i chemię kosmetyczną oraz analizę 
żywności i chemię środowiskowa. Nowy kierunek bę-
dzie kształcił specjalistów z niemal wszystkich branż 
przemysłu. Potrzebę jego uruchomienia zgłaszali przed-
stawiciele funkcjonujących w regionie firm zajmujących 
produkcją kosmetyków i przedsiębiorstw z branży prze-
twórstwa żywności oraz z różnych dziedzin przemysłu 
chemicznego. 

Absolwenci Sieci i instalacji budowlanych znajdą za-
trudnienie w firmach zajmujących się: ogrzewnictwem, 
klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, 
gazownictwem, uzdatnianiem wody, odnawialnymi 
źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpa-
dów.

Kolejnym nowym kierunkiem studiów będzie geoinfor-
matyka. Studenci pogłębią wiedzę z zakresu informaty-
ki, systemów informacji przestrzennej, fotogrametrii, 
teledetekcji, a także nowoczesnych technik pomiaro-
wych stosowanych w geodezji. Potrzebę uruchomienia 
tego kierunku wskazywali przedstawiciele środowisk 
gospodarczych i samorządów lokalnych, w tym człon-
kowie Konwentu WILŚiG. Geoinformatyka znajdzie się 
w ofercie kształcenia od semestru letniego 2021/2022. 

Politechnika Koszalińska wraca do zajęć w trybie 
stacjonarnym. Wszystkie będą prowadzone w – obo-
wiązującym od wielu miesięcy – reżimie sanitarnym.  
W przypadku, gdy zachowanie 1,5-metrowego dystan-
su społecznego okaże się niemożliwe, studenci będą 
mieli obowiązek noszenia maseczek. W związku ze 
zmieniającą się sytuacją epidemiczną, monitorowaną 
na bieżąco, istnieje możliwość zmiany organizacji zajęć 
z zastosowaniem nauczania w formule hybrydowej lub 
zdalnej.

» W nowy rok akademicki – z nowymi kierunkami kształcenia
54. Inauguracja Roku Akademickiego Politech-
niki Koszalińskiej to nie jedyne wydarzenie za-
planowane na 1 października br. Ten dzień to 
również uroczyste otwarcie Skweru im. prof. Jana 
Filipkowskiego w Parku Książąt Pomorskich oraz 
wernisaż „Polsko-niemieckiej wystawy inter-
dyscyplinarnej” w nowej galerii w wyremonto-
wanym amfiteatrze. Na prezentację złożyły się 
między innymi – wykonany w technice ceramiki 
ilustrowanej – obiekt przestrzenny „Inne stany 
snu – zestaw I” autorstwa dr hab. Moniki Zawie-
rowskiej-Łozińskiej, prof. PK, kierownika Kate-
dry Grafiki Projektowej Wydziału Architektury  
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Po zakończeniu ceremo-
nii inauguracji, o godz. 14,  
z udziałem władz miasta  
i radnych miejskich, przed-
stawicieli Politechniki Ko-
szalińskiej i Centrum Kultury 
105, odbędzie się otwarcie 
Skweru prof. Jana Filipkow-
skiego, projektanta dachu 
koszalińskiego Amfiteatru 
im. Ignacego Jana Paderew-
skiego. 

Zmarły 30 stycznia br. prof. Jan Filipkowski był długolet-
nim pracownikiem uczelni, absolwentem Wydziału Bu-
downictwa Politechniki Gdańskiej (1956). Pracę doktor-
ską obronił w 1964 r., nominację profesorską otrzymał 
w 1978 r. Do Koszalina przyjechał wcześniej – w 1968 r. 

Rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej. W la-
tach 1978-1981 był rektorem uczelni, a w latach 1990-
1996 dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska. Jego prace dotyczyły teorii konstrukcji bu-
dowlanych i jej zastosowań. Był autorem wielu zreali-
zowanych rozwiązań konstrukcyjnych budowli o dużych 
rozpiętościach. Dach amfiteatr uważał za swoje naj-
większe osiągnięcie, mówił o nim: – Właśnie dlatego, 
że musieliśmy pracować szybko, nie mogliśmy pozwolić 

sobie na błędy. 

Otwarcie „Polsko-niemieckiej wystawy interdyscypli-
narnej” odbędzie się o godz. 15.30. Prezentacja po-
wstała w ramach projektu „Park rekreacyjno-kulturowy  
w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Wystawę będzie 
można oglądać od 2 października br. do końca listopada 
br., w godz. 12-18, w zupełnie nowej przestrzeni dla ar-
tystów: Bałtyckiej Galerii Sztuki – Amfiteatr.

Prof. Monika Zawierow-
ska-Łozińska o swojej 
pracy opowiada: „Sen 
jest dla mnie kluczem 
do rozwiązywania pro-
blemów, (...) wykładnią 
i przenośnią. Dzieje 
się w nim wszystko na 
wielu poziomach – bez-
pośrednio i symbolicz-
nie. Sen uczy nas życia, 
fantazji – uszczęśliwia, 
leczy i męczy. (...) „Inne 
stany snu” jest pracą z mnogością interpretacji i detali 
oraz eksperymentem transparencji szkliw. Ilustracje na 
awersie są oderwanymi fragmentami mrocznego snu 
układającymi się w strategiczną całość. Jako obiekt, 
praca zatrzymuje wzrok, jest ogniskiem, punktem  
w rozmowie. Rewers uspokaja, szepcze do ucha. Całość 
obiektu składa się w formę skorupy zastygłej poduszki, 
z której uszedł sen”. 

» Wernisaż wystawy i otwarcie skweru dedykowanego projektantowi
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Szanowni Państwo,
Politechnika Koszalińska wkracza w pięćdziesiąty czwarty rok swojej 
działalności. Za nami niezwykle trudny czas. Okres pandemii postawił 
przed nami wiele wyzwań, wymusił zmianę przyzwyczajeń i sprawił, że 
wszyscy musieliśmy uczyć się nowej rzeczywistości w przyspieszonym 
tempie. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu, determinacji i współpracy, udało się 
nam wspólnie przetrwać ten wymagający wielu wyrzeczeń czas. Zda-
liśmy istotny egzamin z solidarności, empatii i gotowości niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi. 

Politechnika Koszalińska poprzez swoich nauczycieli, studentów, pra-
cowników i współpracowników raz jeszcze udowodniła, że jest kluczo-
wą instytucją dla funkcjonowania i przyszłości miasta i regionu. Spo-
łeczność akademicka naszej Uczelni udowodniła, że można na nią liczyć 
w czasie kryzysu. 

Wracamy w mury Uczelni bogatsi o nowe doświadczenia i gotowi na kolejne wyzwania. Na szczęście pandemia 
COVID-19 nie spowolniła naszego rozwoju. Poszerzyliśmy ofertę edukacyjną Uczelni, dostosowujemy budynki 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, remontujemy akademiki, przywracamy do życia dawną „Kreślarnię”,  
a obecnie Centrum Aktywności Studenckiej. 

Pracujemy nad rozpoczęciem budowy Cognitarium, czyli nowej wielofunkcyjnej biblioteki uczelnianej, jednej  
z największych inwestycji w regionie, która będzie impulsem dla nowych inicjatyw i popularyzacji wiedzy o zna-
czeniu trudnym do przecenienia. 

Pomimo, że powrót do normalnego funkcjonowania może być trudny, wierzę, że podołamy temu zadaniu i bę-
dziemy gotowi na wszystko, co przyniesie przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki współpracy, poczuciu wspól-
notowości i zaangażowaniu wszystkich osób związanych z Politechniką Koszalińską, żadne wyzwanie nie będzie 
dla nas zbyt trudne, a każdy problem prędzej, czy później, zostanie rozwiązany. 

Liczę na Państwa zaangażowanie i pracę na rzecz Uczelni, która jest dobrem nas wszystkich. 

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

Wyróżnienia dla najlepszych studentów, immatry-
kulacja studentów pierwszego rocznika i podzię-
kowania dla najbardziej zasłużonych nauczycieli 
akademickich – wypełniły zorganizowaną 1 paź-
dziernika br. uroczystą Inaugurację Roku Akade-
mickiego 2021/2022 na Politechnice Koszalińskiej.
 
Ceremonię poprzedziła akademicka msza święta, którą  
w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kosza-
linie sprawował ksiądz biskup Edward Dajczak, ordyna-
riusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

W homilii biskup mówił o istocie mechanizmu zada-
wania pytań i udzielania odpowiedzi. Nie zawsze od-
powiedź przychodzi zaraz po pytaniu, często wymaga 
skrupulatnych poszukiwań. Poszukiwania, same w sobie, 
stanowią element rozwoju człowieka. – Odpowiedzi de-
finiują, pytania sugerują – przekonywał biskup Edward 
Dajczak. Definicje zwykle coś zamykają, natomiast py-
tania prowadzą do dialogu. Dialog to piękna sytuacja. 
Powinniśmy pamiętać, że pytania to komunikaty, jednak 
komunikaty otwarte. Pozbawione są agresji, skłaniają 
człowieka do mówienia, zastępują milczenie.

Uroczystości na uczelni odbyły się w auli przy ulicy Kwiat-
kowskiego. Z powodu obostrzeń sanitarnych mogła wziąć 
w nich udział ograniczona liczba osób. Wśród uczestni-
ków – oprócz przedstawicieli studentów i pracowników 
– znaleźli się: parlamentarzyści, samorządowcy, przed-
stawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w roz-
wój Politechniki Koszalińskiej, miasta i regionu.

Gości, studentów i pracowników uczelni przywitała rek-
tor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK. W przemówieniu inauguracyjnym nawiązała do 
wyzwań, z którymi mierzy się środowisko akademickie: 
„Covid-19 uświadomił nam niepewność jutra, ale pande-

mia widziana z dzisiejszej perspektywy, skłania również 
do refleksji: <zaufajmy nauce>”. 

Pani rektor podsumowała ostatni okres pracy uczelni: 
„Na pierwszym miejscu stawiamy to, co było i pozostaje 
kluczowe w moim programie działania – współpracę. Po 
ponad roku widać wyraźnie, że docieranie do partne-
rów zewnętrznych, łączenie interesów i projektowanie 
wspólnych aktywności przynosi efekty”. 

Przypomniała sylwetki dwóch ważnych postaci: pisarza, 
wizjonera i futurologa Stanisława Lema (2021 r. jest ob-
chodzony jako Rok Stanisława Lema) oraz pochodzącego 
z Koszalina wielkiego uczonego Rudolfa Clausiusa: „Lem 
i Clausius stali się autorytetami i klasykami. Warto sięgać 
po ich dorobek i na nim budować swoje wyobrażenie 
rozwoju”.

Miłym akcentem było wręczenie stypendium ufundo-
wanego przez samorząd województwa zachodniopo-
morskiego. Decyzję o przyznaniu stypendium z rąk Anny 
Bańkowskiej, wicemarszałka województwa zachodnio-
pomorskiego i dra. Rafała Rosińskiego, radnego sejmiku 
wojewódzkiego, a równocześnie prodziekana Wydziału 
Nauk Ekonomicznych (WNE) odebrała studentka pierw-
szego roku Ewelina Bińczyk (WNE).
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» Po raz 54. zainaugurowaliśmy rok akademicki – 2021/2022
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Gościem specjalnym uczelni była wielokrotna 
medalistka i mistrzyni olimpijska, a zarazem ab-
solwentka Politechniki Koszalińskiej, Małgorzata 
Hołub-Kowalik. Sportsmenka z rąk rektor Danu-
ty Zawadzkiej odebrała pamiątkową statuetkę 
z życzeniami dalszych sukcesów. Nawiązując do 
motta inauguracji („Omne quod pulchrum est 
vere difficilis”, czyli „Wszystko, co piękne, jest 
naprawdę trudne” – z Platona), podkreśliła, że 
zarówno w sporcie jak i w nauce bez wysiłku nie 
jest możliwe uzyskanie dobrych wyników. – Miło 
wspominam lata, które spędziłam na uczelni  
– dodała Małgorzata Hołub-Kowalik. –  Mogłam 
łączyć aktywność sportową z nauką. Na Politech-
nice zdobyłam tytuł inżyniera. Dziękuję.
 
Podczas inauguracji podziękowania odebrali pracow-
nicy, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. 
Pięciu nauczycielom akademickim wręczone zostały 
odznaczenia Lidera Jakości Kształcenia. Otrzymali je: 
dr hab. Alina Adamczak, prof. PK, prodziekan ds. kształ-

cenia Wydziału Architektury i Wzornictwa, prof. dr hab. 
Kazimierz Szymański z Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji, dr inż. Robert Nowak z Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, dr Tomasz 
Kowalski z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz dr inż. 
Bogdan Strzeszewski, prodziekan ds. kształcenia Wy-
działu Elektroniki i Informatyki. Minutą ciszy uczczono 
pamięć osób, które odeszły w poprzednim roku akade-
mickim. 

Podczas uroczystości Robert Mania, prezes Miejskiej 
Energetyki Cieplnej w Koszalinie, wręczył symboliczny 
czek dziekanowi WNE dr hab. inż. Jerzemu Korczakowi, 
prof. PK. To potwierdzenie wsparcia finansowego, które-
go firma udzieliła w związku z utworzeniem na wydzia-
le laboratorium finansowo-giełdowego.

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia, dokonał immatrykulacji nowo przyjętych 
studentów, po czym głos zabrała przewodnicząca Par-
lamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej, Aleksan-
dra Zmuda Trzebiatowska, która mówiła o trudnym, ale 
i pięknym czasie studiowania. 

» Inauguracja: podziękowania, gratulacje, życzenia

Młodszych kolegów z pierwszego roku zaprosiła do 
rozwoju zainteresowań i pasji w kołach naukowych  
i organizacjach studenckich. – Chciałabym, żeby każdy 
z was już od dzisiaj czuł się częścią naszej społeczności 
– dodała.

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki, 
wręczył 31 studentom dyplomy potwierdzające uzy-
skanie tytułu Primus Inter Pares – to studenci, którzy 
w ostatnim czasie osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 

Nagrody za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój 
uczelni odebrało pięciu studentów. Byli wśród nich: 

Sebastian Banucha z Wydziału Mechanicznego, pierw-
szy student, który ukończył szkolenie oficerskie oraz 
Ewa Sońta z Wydziału Architektury i Wzornictwa, która 
zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na projekt Strefy 
Studenta w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się również: Rozalia Fla-
czyńska z Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz 
Marcelina Lewińska i Emil Gański z Wydziału Mecha-
nicznego, którzy aktywnie brali udział w pracach mło-
dzieżowego jury Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego Integracja Ty i Ja, a następnie rekomendowali film 
do Nagrody Rektora Politechniki Koszalińskiej. 

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich, wymienił przedstawicieli instytucji współ-
pracujących z uczelnią, którzy nadesłali listy okoliczno-
ściowe. Odczytał natomiast list przewodniczącego Rady 
Uczelni Politechniki Koszalińskiej, Piotra Huzara. 

Wśród gości, którzy zabrali głos, znalazł się senator 
Stanisław Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komi-
sji ds. Klimatu. Mówił o konieczności kształcenia kadr, 
które będą przygotowane do stawiania czoła zmianom 
zachodzącym w otaczającym świecie.

Dr inż. Romuald Sobieralski, przewodniczący Rady Ko-
szalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i były pracow-
nik Politechniki Koszalińskiej, zaakcentował potrzeby 
świata biznesu, w tym takie przygotowanie kandyda-
tów do pracy, by byli wyposażeni w wiedzę merytorycz-
ną, ale też mieli tzw. umiejętności miękkie, polegające 
na pracy zespołowej, radzeniu sobie ze stresem, prze-
kładaniu inicjatyw na działania. Przyznał, że kształcenie 
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Gościem specjalnym uczelni była wielokrotna 
medalistka i mistrzyni olimpijska, a zarazem ab-
solwentka Politechniki Koszalińskiej, Małgorzata 
Hołub-Kowalik. Sportsmenka z rąk rektor Danu-
ty Zawadzkiej odebrała pamiątkową statuetkę 
z życzeniami dalszych sukcesów. Nawiązując do 
motta inauguracji („Omne quod pulchrum est 
vere difficilis”, czyli „Wszystko, co piękne, jest 
naprawdę trudne” – z Platona), podkreśliła, że 
zarówno w sporcie jak i w nauce bez wysiłku nie 
jest możliwe uzyskanie dobrych wyników. – Miło 
wspominam lata, które spędziłam na uczelni  
– dodała Małgorzata Hołub-Kowalik. –  Mogłam 
łączyć aktywność sportową z nauką. Na Politech-
nice zdobyłam tytuł inżyniera. Dziękuję.
 
Podczas inauguracji podziękowania odebrali pracow-
nicy, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. 
Pięciu nauczycielom akademickim wręczone zostały 
odznaczenia Lidera Jakości Kształcenia. Otrzymali je: 
dr hab. Alina Adamczak, prof. PK, prodziekan ds. kształ-

cenia Wydziału Architektury i Wzornictwa, prof. dr hab. 
Kazimierz Szymański z Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji, dr inż. Robert Nowak z Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, dr Tomasz 
Kowalski z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz dr inż. 
Bogdan Strzeszewski, prodziekan ds. kształcenia Wy-
działu Elektroniki i Informatyki. Minutą ciszy uczczono 
pamięć osób, które odeszły w poprzednim roku akade-
mickim. 

Podczas uroczystości Robert Mania, prezes Miejskiej 
Energetyki Cieplnej w Koszalinie, wręczył symboliczny 
czek dziekanowi WNE dr hab. inż. Jerzemu Korczakowi, 
prof. PK. To potwierdzenie wsparcia finansowego, które-
go firma udzieliła w związku z utworzeniem na wydzia-
le laboratorium finansowo-giełdowego.

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia, dokonał immatrykulacji nowo przyjętych 
studentów, po czym głos zabrała przewodnicząca Par-
lamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej, Aleksan-
dra Zmuda Trzebiatowska, która mówiła o trudnym, ale 
i pięknym czasie studiowania. 

» Inauguracja: podziękowania, gratulacje, życzenia

Młodszych kolegów z pierwszego roku zaprosiła do 
rozwoju zainteresowań i pasji w kołach naukowych  
i organizacjach studenckich. – Chciałabym, żeby każdy 
z was już od dzisiaj czuł się częścią naszej społeczności 
– dodała.

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki, 
wręczył 31 studentom dyplomy potwierdzające uzy-
skanie tytułu Primus Inter Pares – to studenci, którzy 
w ostatnim czasie osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 

Nagrody za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój 
uczelni odebrało pięciu studentów. Byli wśród nich: 

Sebastian Banucha z Wydziału Mechanicznego, pierw-
szy student, który ukończył szkolenie oficerskie oraz 
Ewa Sońta z Wydziału Architektury i Wzornictwa, która 
zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na projekt Strefy 
Studenta w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się również: Rozalia Fla-
czyńska z Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz 
Marcelina Lewińska i Emil Gański z Wydziału Mecha-
nicznego, którzy aktywnie brali udział w pracach mło-
dzieżowego jury Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego Integracja Ty i Ja, a następnie rekomendowali film 
do Nagrody Rektora Politechniki Koszalińskiej. 

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich, wymienił przedstawicieli instytucji współ-
pracujących z uczelnią, którzy nadesłali listy okoliczno-
ściowe. Odczytał natomiast list przewodniczącego Rady 
Uczelni Politechniki Koszalińskiej, Piotra Huzara. 

Wśród gości, którzy zabrali głos, znalazł się senator 
Stanisław Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komi-
sji ds. Klimatu. Mówił o konieczności kształcenia kadr, 
które będą przygotowane do stawiania czoła zmianom 
zachodzącym w otaczającym świecie.

Dr inż. Romuald Sobieralski, przewodniczący Rady Ko-
szalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i były pracow-
nik Politechniki Koszalińskiej, zaakcentował potrzeby 
świata biznesu, w tym takie przygotowanie kandyda-
tów do pracy, by byli wyposażeni w wiedzę merytorycz-
ną, ale też mieli tzw. umiejętności miękkie, polegające 
na pracy zespołowej, radzeniu sobie ze stresem, prze-
kładaniu inicjatyw na działania. Przyznał, że kształcenie 
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takich umiejętności jest jednym z zadań nauczycieli 
akademickich.

Prof. Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koszalinie, podkreślił wyzwania, z jakimi 
– szczególnie w ostatnich miesiącach – mierzy się świat 
nauki, kiedy wartość sprawdzalnej wiedzy i naukowego 
poznania bywają deprecjonowane. Dotyczy to dyskusji 
m.in. na temat zmian w klimacie, ale też wyzwań, które 
przed medycyną postawiła pandemia. Potrzeba – jak 
mówił – by „znów cenić światło nauki, bo to światło 
rozświetla mroki niewiedzy”.

Po wystąpieniach gości wykład inauguracyjny – pod 
tytułem „Kierunkowość przemian w czasie i przestrzeni 
Clausiusa a współczesna termodynamika” – wygłosił 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, przewodniczący Komi-
tetu Termodynamiki i Spalania PAN, rektor Politechniki 

Koszalińskiej w latach 2012-2020. 

Ceremonię uświetnił wykonaniem tradycyjnych pieśni 
akademickich Chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona”, 
pod dyrekcją prof. Radosława Wilkiewicza. Przebieg in-
auguracji można było na bieżąco oglądać na uczelnia-
nym profilu FB. 

O sprawny przebieg transmisji zadbało Studio HD Pla-
ton Politechniki Koszalińskiej, które w holu kampusu 
postawiło mobilne studio realizatorskie. 

Studenci, którzy z powodu ograniczeń sanitarnych nie 
mogli wejść do audytorium (obowiązywał dystans spo-
łeczny, noszenie maseczek, dezynfekcja dłoni), przebieg 
uroczystości obejrzeli na monitorach umieszczonych we 
wszystkich obiektach Politechniki Koszalińskiej. Sieć ta 
na co dzień wykorzystywana jest do przekazywania in-
formacji istotnych dla funkcjonowania jednostek. 

Koszalin, dnia 1 października 2021r.

Jej Magnificencja dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

Jej Magnificencjo, Szanowna Pani Rektor,

w imieniu Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej, 
u progu nowego roku akademickiego, składam na Pani ręce 
najlepsze życzenia wielu sukcesów w podejmowanej dzia-
łalności oraz konsekwentnej realizacji założonych celów.

Kadrze naukowej oraz dydaktycznej życzę wytrwałości w 
wypełnianiu odpowiedzialnej misji szerzenia nauki i przekazywania młodym ludziom 
wiedzy, umiejętności oraz pasji. Studentom natomiast życzę skutecznego poszerzania 
wiedzy i nabywania kompetencji, które zaowocują w przyszłości możliwością godnego  
i szczęśliwego życia.

Całej społeczności akademickiej oraz wszystkim zgromadzonym na tej pięknej uro-
czystości gościom życzę bez wyjątku wszelkiej pomyślności w podejmowanych działa-
niach zawodowych jak i na niwie osobistej.

Jako Przewodniczący Rady Uczelni zwracam się do Szanownych Państwa z prośbą  
o wspieranie naszej Alma Mater w realizacji swojej misji, co bez wątpienia przyczyni 
się do rozwoju Regionu Pomorza Środkowego na wielu płaszczyznach, w tym szcze-
gólnie bliskiej mi płaszczyźnie gospodarczej. Jednocześnie składam serdeczne podzię-
kowanie za każde wsparcie udzielone Uczelni w minionym roku akademickim.

Łącząc wyrazy szacunku:
Piotr Huzar

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej
Prezes Zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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takich umiejętności jest jednym z zadań nauczycieli 
akademickich.

Prof. Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koszalinie, podkreślił wyzwania, z jakimi 
– szczególnie w ostatnich miesiącach – mierzy się świat 
nauki, kiedy wartość sprawdzalnej wiedzy i naukowego 
poznania bywają deprecjonowane. Dotyczy to dyskusji 
m.in. na temat zmian w klimacie, ale też wyzwań, które 
przed medycyną postawiła pandemia. Potrzeba – jak 
mówił – by „znów cenić światło nauki, bo to światło 
rozświetla mroki niewiedzy”.

Po wystąpieniach gości wykład inauguracyjny – pod 
tytułem „Kierunkowość przemian w czasie i przestrzeni 
Clausiusa a współczesna termodynamika” – wygłosił 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, przewodniczący Komi-
tetu Termodynamiki i Spalania PAN, rektor Politechniki 

Koszalińskiej w latach 2012-2020. 

Ceremonię uświetnił wykonaniem tradycyjnych pieśni 
akademickich Chór Politechniki Koszalińskiej „Canzona”, 
pod dyrekcją prof. Radosława Wilkiewicza. Przebieg in-
auguracji można było na bieżąco oglądać na uczelnia-
nym profilu FB. 

O sprawny przebieg transmisji zadbało Studio HD Pla-
ton Politechniki Koszalińskiej, które w holu kampusu 
postawiło mobilne studio realizatorskie. 

Studenci, którzy z powodu ograniczeń sanitarnych nie 
mogli wejść do audytorium (obowiązywał dystans spo-
łeczny, noszenie maseczek, dezynfekcja dłoni), przebieg 
uroczystości obejrzeli na monitorach umieszczonych we 
wszystkich obiektach Politechniki Koszalińskiej. Sieć ta 
na co dzień wykorzystywana jest do przekazywania in-
formacji istotnych dla funkcjonowania jednostek. 

Koszalin, dnia 1 października 2021r.

Jej Magnificencja dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

Jej Magnificencjo, Szanowna Pani Rektor,

w imieniu Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej, 
u progu nowego roku akademickiego, składam na Pani ręce 
najlepsze życzenia wielu sukcesów w podejmowanej dzia-
łalności oraz konsekwentnej realizacji założonych celów.

Kadrze naukowej oraz dydaktycznej życzę wytrwałości w 
wypełnianiu odpowiedzialnej misji szerzenia nauki i przekazywania młodym ludziom 
wiedzy, umiejętności oraz pasji. Studentom natomiast życzę skutecznego poszerzania 
wiedzy i nabywania kompetencji, które zaowocują w przyszłości możliwością godnego  
i szczęśliwego życia.

Całej społeczności akademickiej oraz wszystkim zgromadzonym na tej pięknej uro-
czystości gościom życzę bez wyjątku wszelkiej pomyślności w podejmowanych działa-
niach zawodowych jak i na niwie osobistej.

Jako Przewodniczący Rady Uczelni zwracam się do Szanownych Państwa z prośbą  
o wspieranie naszej Alma Mater w realizacji swojej misji, co bez wątpienia przyczyni 
się do rozwoju Regionu Pomorza Środkowego na wielu płaszczyznach, w tym szcze-
gólnie bliskiej mi płaszczyźnie gospodarczej. Jednocześnie składam serdeczne podzię-
kowanie za każde wsparcie udzielone Uczelni w minionym roku akademickim.

Łącząc wyrazy szacunku:
Piotr Huzar

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej
Prezes Zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Witam serdecznie wszystkich Państwa na 54. Inauguracji 
Roku Akademickiego Politechniki Koszalińskiej. 

Witam zarówno osoby zgromadzone w audytorium, jak i ogląda-
jące transmisję z uroczystości przed monitorami. Miejsce odbioru 
wydarzeń, w ostatnim czasie, nabrało osobliwego znaczenia. 
Mimo, że nie możemy spotkać się w tym samym miejscu, to jed-
nak możemy być razem – w tym samym czasie. Mam nadzieję, że 
jeżeli nie lokalizacja, to treść i pozytywne emocje z tego wyjątko-
wego spotkania, będą dla nas wszystkich wspólne. 

Otwieramy kolejny etap rozwoju naszych Studentów i Pracow-
ników. Studentów nowo przyjętych, którzy złożą ślubowanie na 
sztandar Politechniki Koszalińskiej i studentów kolejnych lat, któ-
rzy rozpoczną proces definiowania swojej przyszłości zawodowej. 
Nowe otwarcie dotyczy również Pracowników, których sukcesy  
i dokonania wzbogacają dorobek naszej społeczności akademic-
kiej. Za wszystkich trzymam kciuki! Wierzę, że to będzie dobry 
rok. 

Użyłam słowa „rozwój”, które oznacza formę zmian, zazwyczaj 
postęp i rozkwit, a także intensyfikację. Rozwój to proces, który 
dojrzewa w nas, ilekroć dochodzi do głosu potrzeba lub koniecz-
ność ewolucji. Zmieniajmy otoczenie, procesy, relacje, mechani-
zmy, nie tylko dla siebie, lecz przede wszystkim z myślą o innych. 
Wtedy dopiero rozwój zaowocuje postępem.  

Spotykamy się w szczególnym momencie: celebrujemy 54. in-
augurację roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej,  
a równocześnie wybiegamy myślami w przyszłość. Przy-
szłość, w której po raz pierwszy od dziesięcioleci, jest więcej 
pytań, niż odpowiedzi. Pandemia COVID-19 nie gaśnie, choć 
chcielibyśmy, żeby było inaczej. Coraz więcej ludzi o pande-
mii nie chce już słyszeć ani mówić. Jednak identyfikacja za-

grożeń, przeciwdziałanie im, w szczególności propagowanie 
szczepień, są wyrazem naszej odpowiedzialności społecz-
nej. Czwarta fala pandemii przybrała formę pełzającą, wirus 
wciąż jest wśród nas. Dlatego apeluję: warto się zaszczepić  
i – dopóki występuje taka konieczność – trzymajmy się obostrzeń 
sanitarnych. Nikt z nas nie żyje w próżni, dbajmy o innych. 

COVID-19 uświadomił nam niepewność jutra, ale pandemia wi-
dziana z dzisiejszej perspektywy, składania również do refleksji: 
„zaufajmy nauce”. Nie warto zaklinać rzeczywistości, gdy na wy-
ciągnięcie ręki mamy dowody, które powinny determinować na-
sze działania. Obojętnie, czy dotyczy to zdrowia publicznego, sy-
tuacji klimatycznej, czy polityki i stosunków międzynarodowych. 

Z wielu powodów kwestia upływu czasu zajmie istotne miejsce  
w moim dzisiejszym wystąpieniu. Mija półtora roku, odkąd gło-
sami elektorów otrzymałam mandat zaufania do sprawowania 
funkcji rektora Politechniki Koszalińskiej. Unikając szczegółów,  
a zmierzając do podsumowania pierwszego okresu, chcę pod-
kreślić, że wspólnymi siłami udało się nam zrealizować pierwsze  
z zaplanowanych na całą kadencję projektów. 

Choć, biorąc pod uwagę różne okoliczności, w tym zagrożenie 
pandemią, nie było to łatwe, kontynuowaliśmy prace poprzed-
ników, a równocześnie wdrożyliśmy wiele nowych rozwiązań, 
które, mam nadzieję, przyczynią się w kolejnych latach do 
wzrostu liczby kandydatów na studia, projektów rozwojowych  
i umocnienia pozycji Uczelni w szeroko pojętym otoczeniu. Wiele 
się nauczyliśmy. Wierzę, że zmieniliśmy się na lepsze. 

Na pierwszym miejscu stawiamy to, co było i pozostaje kluczowe 
w moim programie działania – współpracę. Po ponad roku widać 
wyraźnie, że docieranie do partnerów zewnętrznych, łączenie in-
teresów i projektowanie wspólnych aktywności, przynosi efekty. 
Umowy i porozumienia mają ogromne znaczenie, lecz – mam 
wrażenie – ważniejsze od dokumentów, jest słowo uznania, 
obecność w ważnych chwilach, dostrzeganie wysiłków innych, 
docenianie ich pracy i respektowanie potrzeb. W ten sposób bu-
dujemy trwałą wspólnotę troski o Uczelnię i młodych ludzi. Tego 
potrzebujemy!

Statystyki związane z historią mają interesującą cechę wspólną 
– stale rosną. Tak niedawno obchodziliśmy 50-lecie Politechniki 
Koszalińskiej, a w tym roku 25-lecie przekształcenia z Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej. Tymczasem przed nami, już w przyszłym 
roku akademickim, 55-lecie Uczelni. Przekroczyliśmy w tym 
roku liczbę 54 tysięcy absolwentów. Co ciekawe, tylu mieszkań-
ców miał Koszalin na początku lat 70., kiedy u nas odbywały się 
pierwsze obrony prac doktorskich, wydaliśmy pierwszy skrypt 

» Przemówienie dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, rektor Politechniki  
Koszalińskiej, wygłoszone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

uczelniany i organizowane były pierwsze juwenalia.  

Tak splata się to, co „było” z tym, co „jest” i co „będzie”. Czymże 
jednak jest przyszłość bez przeszłości? Mając świadomość tej 
zależności, z przeszłości - w światła teraźniejszości, stawiam 
dzisiaj przed Państwem dwie ważne postaci, które miały wpływ 
na naszą rzeczywistość. Wpływ nie do przecenienia, choć często 
niedoceniany.

Niewiele ich łączy, a właściwie wszystko dzieli: zainteresowania, 
epoka, narodowość, rodzaj aktywności. Jednak obaj w swoich 
dziedzinach zapisali się złotymi zgłoskami. 2021 rok jest Rokiem 
Stanisława Lema, wybitnego pisarza science fiction, wizjonera, 
filozofa, futurologa, z zawodu lekarza. W 2022 roku będziemy 
obchodzić 200-lecie urodzin Rudolfa Clausiusa, urodzonego  
w Koszalinie niemieckiego fizyka, profesora, współtwórcy zasady 
termodynamiki i autora pojęcia entropii.  

Mimo bezsprzecznych zasług i ogromnego dorobku, nie sięgnę-
li po najwyższe zaszczyty. Dopiero 13 lat po śmierci Clausiusa, 
pierwszy raz przyznano Nagrodę Nobla. Lem, wymieniany wie-
lokrotnie jako kandydat do Nobla, nie otrzymał nagrody, z przy-
czyn dla jego czytelników niepojętych. Gdyby spotkali się obaj na 
kongresie albo w kawiarni, z pewnością znaleźliby wspólny język. 
Język nauki i odważnego spoglądania w przyszłość.  

Łączyła ich bowiem umiejętność przesuwania granicy wyobraźni, 
co jest „paliwem” odkryć naukowych i zdolność przepowiadania 
przyszłości, do której nie potrzeba czarnego kota i szklanej kuli. 
Przyszłość powstaje każdego dnia, z drobnych elementów, które 
później inżynierowie, zgodnie z projekcjami ludzkich potrzeb, za-
mieniają w technologię i produkty. Lem wiedział o tym i na tym 
bazował. Clausius był jednym z inżynierów i architektów zmian.  

Na podstawie prac Clausiusa, można między innymi przewidzieć 
skutki ocieplenia klimatu. Lem w swoich książkach opisał działa-
nia prototypów wielu urządzeń, używanych przez nas obecnie,  
a co najważniejsze wiedział, że prędzej, czy później, powstanie 
sieć elektroniczna, łącząca wszystkich ludzi, czyli Internet. Obaj 
byli geniuszami nie tylko swoich czasów. Stanisław Lem dożył 
epoki multimediów. Kiedy odkrycia naukowe przyspieszyły, 
oddalił się w stronę filozofii, komentował rzeczywistość, pisał 
felietony. Lem i Clausius stali się autorytetami i klasykami. Warto 
sięgać po ich dorobek i na nim budować swoje wyobrażenie roz-
woju. Traktowali naukę jak „tworzywo”, z którego, po żmudnych 
staraniach, wyrastają odkrycia.

Niedawno zmarły prof. Zygmunt Wujek, nasz wykładowca, wy-
bitny rzeźbiarz, zwykł powtarzać: „Żeby było dobrze, musi być 
ciężko”. Otóż to! Rozwój, postęp, nowe odkrycia, zawsze wiążą się 
z wysiłkiem. Po drodze, zazwyczaj, pojawiają się trudności. To, co 
przezwyciężymy – buduje naszą siłę. Dlatego w tym roku przy-

wołaliśmy cytat z Platona: „Wszystko, co piękne, jest naprawdę 
trudne”. 

To zdanie daję pod rozwagę nie tylko Studentom, którzy rozpo-
czynają naukę. Wszyscy powinniśmy mieć w sobie pokorę, z którą 
przystępujemy do pracy i nadzieję, że trud zaowocuje pięknym 
rezultatem. 

Kończąc, chcę podziękować Panu Profesorowi Tadeuszowi Boh-
dalowi, za to, że zgodził się przyjąć zaproszenie do wygłoszenia 
tegorocznego wykładu inauguracyjnego pt.: „Kierunkowość 
przemian w czasie i przestrzeni Clausiusa a współczesna ter-
modynamika”. To dla mnie powód do dumy, że Pan Profesor tak 
aktywnie wspiera moje działania i zawsze mogę liczyć na Pana 
Profesora obecność.  

Nowy rok akademicki to nowe nadzieje, nowe oczekiwania, nowe 
plany. Wszystkim Studentom pierwszych lat nauki życzę przede 
wszystkim wytrwałości i konsekwencji. Jak wspomniałam, czas 
ma decydujące znaczenie. Warto więc dzielić go tak, by nie trzeba 
było z niczego rezygnować. Studia to także życie towarzyskie, po-
znawanie innych ludzi, nawiązywanie kontaktów. Pamiętajcie, że 
wszystko, czego doświadczycie teraz, zaprocentuje w przyszłości.

Studentom, którzy będą kontynuować kształcenie, życzę 
sukcesów w nauce, jak najlepszych relacji z nauczycielami, 
koleżankami i kolegami, ale także dobrego „przeglądu pola”.  
W przejawach aktywności dostrzegajcie szansę. Szansę na roz-
wój, pracę, kooperację, sukces. Starajcie się widzieć i wiedzieć 
więcej, doceniajcie ludzi, skupiajcie się na sprawach ważnych, 
sięgajcie dalej i realizujcie marzenia. 

Wszystkim Pracownikom Politechniki Koszalińskiej, a także przy-
byłym dostojnym Gościom, jak wierzę naszym ambasadorom, 
życzę dalszego rozwoju, realizacji planów, stawiania przed sobą 
ambitnych wyzwań, zadowolenia z pracy, roku bez napięć i nie-
pokojów, a także zdrowia, spokoju, więcej uśmiechu, a przede 
wszystkim – wierzę w to – nowego lepszego świata po pande-
mii.
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Witam serdecznie wszystkich Państwa na 54. Inauguracji 
Roku Akademickiego Politechniki Koszalińskiej. 

Witam zarówno osoby zgromadzone w audytorium, jak i ogląda-
jące transmisję z uroczystości przed monitorami. Miejsce odbioru 
wydarzeń, w ostatnim czasie, nabrało osobliwego znaczenia. 
Mimo, że nie możemy spotkać się w tym samym miejscu, to jed-
nak możemy być razem – w tym samym czasie. Mam nadzieję, że 
jeżeli nie lokalizacja, to treść i pozytywne emocje z tego wyjątko-
wego spotkania, będą dla nas wszystkich wspólne. 

Otwieramy kolejny etap rozwoju naszych Studentów i Pracow-
ników. Studentów nowo przyjętych, którzy złożą ślubowanie na 
sztandar Politechniki Koszalińskiej i studentów kolejnych lat, któ-
rzy rozpoczną proces definiowania swojej przyszłości zawodowej. 
Nowe otwarcie dotyczy również Pracowników, których sukcesy  
i dokonania wzbogacają dorobek naszej społeczności akademic-
kiej. Za wszystkich trzymam kciuki! Wierzę, że to będzie dobry 
rok. 

Użyłam słowa „rozwój”, które oznacza formę zmian, zazwyczaj 
postęp i rozkwit, a także intensyfikację. Rozwój to proces, który 
dojrzewa w nas, ilekroć dochodzi do głosu potrzeba lub koniecz-
ność ewolucji. Zmieniajmy otoczenie, procesy, relacje, mechani-
zmy, nie tylko dla siebie, lecz przede wszystkim z myślą o innych. 
Wtedy dopiero rozwój zaowocuje postępem.  

Spotykamy się w szczególnym momencie: celebrujemy 54. in-
augurację roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej,  
a równocześnie wybiegamy myślami w przyszłość. Przy-
szłość, w której po raz pierwszy od dziesięcioleci, jest więcej 
pytań, niż odpowiedzi. Pandemia COVID-19 nie gaśnie, choć 
chcielibyśmy, żeby było inaczej. Coraz więcej ludzi o pande-
mii nie chce już słyszeć ani mówić. Jednak identyfikacja za-

grożeń, przeciwdziałanie im, w szczególności propagowanie 
szczepień, są wyrazem naszej odpowiedzialności społecz-
nej. Czwarta fala pandemii przybrała formę pełzającą, wirus 
wciąż jest wśród nas. Dlatego apeluję: warto się zaszczepić  
i – dopóki występuje taka konieczność – trzymajmy się obostrzeń 
sanitarnych. Nikt z nas nie żyje w próżni, dbajmy o innych. 

COVID-19 uświadomił nam niepewność jutra, ale pandemia wi-
dziana z dzisiejszej perspektywy, składania również do refleksji: 
„zaufajmy nauce”. Nie warto zaklinać rzeczywistości, gdy na wy-
ciągnięcie ręki mamy dowody, które powinny determinować na-
sze działania. Obojętnie, czy dotyczy to zdrowia publicznego, sy-
tuacji klimatycznej, czy polityki i stosunków międzynarodowych. 

Z wielu powodów kwestia upływu czasu zajmie istotne miejsce  
w moim dzisiejszym wystąpieniu. Mija półtora roku, odkąd gło-
sami elektorów otrzymałam mandat zaufania do sprawowania 
funkcji rektora Politechniki Koszalińskiej. Unikając szczegółów,  
a zmierzając do podsumowania pierwszego okresu, chcę pod-
kreślić, że wspólnymi siłami udało się nam zrealizować pierwsze  
z zaplanowanych na całą kadencję projektów. 

Choć, biorąc pod uwagę różne okoliczności, w tym zagrożenie 
pandemią, nie było to łatwe, kontynuowaliśmy prace poprzed-
ników, a równocześnie wdrożyliśmy wiele nowych rozwiązań, 
które, mam nadzieję, przyczynią się w kolejnych latach do 
wzrostu liczby kandydatów na studia, projektów rozwojowych  
i umocnienia pozycji Uczelni w szeroko pojętym otoczeniu. Wiele 
się nauczyliśmy. Wierzę, że zmieniliśmy się na lepsze. 

Na pierwszym miejscu stawiamy to, co było i pozostaje kluczowe 
w moim programie działania – współpracę. Po ponad roku widać 
wyraźnie, że docieranie do partnerów zewnętrznych, łączenie in-
teresów i projektowanie wspólnych aktywności, przynosi efekty. 
Umowy i porozumienia mają ogromne znaczenie, lecz – mam 
wrażenie – ważniejsze od dokumentów, jest słowo uznania, 
obecność w ważnych chwilach, dostrzeganie wysiłków innych, 
docenianie ich pracy i respektowanie potrzeb. W ten sposób bu-
dujemy trwałą wspólnotę troski o Uczelnię i młodych ludzi. Tego 
potrzebujemy!

Statystyki związane z historią mają interesującą cechę wspólną 
– stale rosną. Tak niedawno obchodziliśmy 50-lecie Politechniki 
Koszalińskiej, a w tym roku 25-lecie przekształcenia z Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej. Tymczasem przed nami, już w przyszłym 
roku akademickim, 55-lecie Uczelni. Przekroczyliśmy w tym 
roku liczbę 54 tysięcy absolwentów. Co ciekawe, tylu mieszkań-
ców miał Koszalin na początku lat 70., kiedy u nas odbywały się 
pierwsze obrony prac doktorskich, wydaliśmy pierwszy skrypt 

» Przemówienie dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, rektor Politechniki  
Koszalińskiej, wygłoszone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

uczelniany i organizowane były pierwsze juwenalia.  

Tak splata się to, co „było” z tym, co „jest” i co „będzie”. Czymże 
jednak jest przyszłość bez przeszłości? Mając świadomość tej 
zależności, z przeszłości - w światła teraźniejszości, stawiam 
dzisiaj przed Państwem dwie ważne postaci, które miały wpływ 
na naszą rzeczywistość. Wpływ nie do przecenienia, choć często 
niedoceniany.

Niewiele ich łączy, a właściwie wszystko dzieli: zainteresowania, 
epoka, narodowość, rodzaj aktywności. Jednak obaj w swoich 
dziedzinach zapisali się złotymi zgłoskami. 2021 rok jest Rokiem 
Stanisława Lema, wybitnego pisarza science fiction, wizjonera, 
filozofa, futurologa, z zawodu lekarza. W 2022 roku będziemy 
obchodzić 200-lecie urodzin Rudolfa Clausiusa, urodzonego  
w Koszalinie niemieckiego fizyka, profesora, współtwórcy zasady 
termodynamiki i autora pojęcia entropii.  

Mimo bezsprzecznych zasług i ogromnego dorobku, nie sięgnę-
li po najwyższe zaszczyty. Dopiero 13 lat po śmierci Clausiusa, 
pierwszy raz przyznano Nagrodę Nobla. Lem, wymieniany wie-
lokrotnie jako kandydat do Nobla, nie otrzymał nagrody, z przy-
czyn dla jego czytelników niepojętych. Gdyby spotkali się obaj na 
kongresie albo w kawiarni, z pewnością znaleźliby wspólny język. 
Język nauki i odważnego spoglądania w przyszłość.  

Łączyła ich bowiem umiejętność przesuwania granicy wyobraźni, 
co jest „paliwem” odkryć naukowych i zdolność przepowiadania 
przyszłości, do której nie potrzeba czarnego kota i szklanej kuli. 
Przyszłość powstaje każdego dnia, z drobnych elementów, które 
później inżynierowie, zgodnie z projekcjami ludzkich potrzeb, za-
mieniają w technologię i produkty. Lem wiedział o tym i na tym 
bazował. Clausius był jednym z inżynierów i architektów zmian.  

Na podstawie prac Clausiusa, można między innymi przewidzieć 
skutki ocieplenia klimatu. Lem w swoich książkach opisał działa-
nia prototypów wielu urządzeń, używanych przez nas obecnie,  
a co najważniejsze wiedział, że prędzej, czy później, powstanie 
sieć elektroniczna, łącząca wszystkich ludzi, czyli Internet. Obaj 
byli geniuszami nie tylko swoich czasów. Stanisław Lem dożył 
epoki multimediów. Kiedy odkrycia naukowe przyspieszyły, 
oddalił się w stronę filozofii, komentował rzeczywistość, pisał 
felietony. Lem i Clausius stali się autorytetami i klasykami. Warto 
sięgać po ich dorobek i na nim budować swoje wyobrażenie roz-
woju. Traktowali naukę jak „tworzywo”, z którego, po żmudnych 
staraniach, wyrastają odkrycia.

Niedawno zmarły prof. Zygmunt Wujek, nasz wykładowca, wy-
bitny rzeźbiarz, zwykł powtarzać: „Żeby było dobrze, musi być 
ciężko”. Otóż to! Rozwój, postęp, nowe odkrycia, zawsze wiążą się 
z wysiłkiem. Po drodze, zazwyczaj, pojawiają się trudności. To, co 
przezwyciężymy – buduje naszą siłę. Dlatego w tym roku przy-

wołaliśmy cytat z Platona: „Wszystko, co piękne, jest naprawdę 
trudne”. 

To zdanie daję pod rozwagę nie tylko Studentom, którzy rozpo-
czynają naukę. Wszyscy powinniśmy mieć w sobie pokorę, z którą 
przystępujemy do pracy i nadzieję, że trud zaowocuje pięknym 
rezultatem. 

Kończąc, chcę podziękować Panu Profesorowi Tadeuszowi Boh-
dalowi, za to, że zgodził się przyjąć zaproszenie do wygłoszenia 
tegorocznego wykładu inauguracyjnego pt.: „Kierunkowość 
przemian w czasie i przestrzeni Clausiusa a współczesna ter-
modynamika”. To dla mnie powód do dumy, że Pan Profesor tak 
aktywnie wspiera moje działania i zawsze mogę liczyć na Pana 
Profesora obecność.  

Nowy rok akademicki to nowe nadzieje, nowe oczekiwania, nowe 
plany. Wszystkim Studentom pierwszych lat nauki życzę przede 
wszystkim wytrwałości i konsekwencji. Jak wspomniałam, czas 
ma decydujące znaczenie. Warto więc dzielić go tak, by nie trzeba 
było z niczego rezygnować. Studia to także życie towarzyskie, po-
znawanie innych ludzi, nawiązywanie kontaktów. Pamiętajcie, że 
wszystko, czego doświadczycie teraz, zaprocentuje w przyszłości.

Studentom, którzy będą kontynuować kształcenie, życzę 
sukcesów w nauce, jak najlepszych relacji z nauczycielami, 
koleżankami i kolegami, ale także dobrego „przeglądu pola”.  
W przejawach aktywności dostrzegajcie szansę. Szansę na roz-
wój, pracę, kooperację, sukces. Starajcie się widzieć i wiedzieć 
więcej, doceniajcie ludzi, skupiajcie się na sprawach ważnych, 
sięgajcie dalej i realizujcie marzenia. 

Wszystkim Pracownikom Politechniki Koszalińskiej, a także przy-
byłym dostojnym Gościom, jak wierzę naszym ambasadorom, 
życzę dalszego rozwoju, realizacji planów, stawiania przed sobą 
ambitnych wyzwań, zadowolenia z pracy, roku bez napięć i nie-
pokojów, a także zdrowia, spokoju, więcej uśmiechu, a przede 
wszystkim – wierzę w to – nowego lepszego świata po pande-
mii.



Wyróżnienia dla najlepszych studentów, immatry-
kulacja studentów pierwszego rocznika i podzię-
kowania dla najbardziej zasłużonych nauczycieli 
akademickich – wypełniły zorganizowaną 1 paź-
dziernika br. uroczystą Inaugurację Roku Akade-
mickiego 2021/2022 na Politechnice Koszalińskiej.
 
Ceremonię poprzedziła akademicka msza święta, którą  
w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kosza-
linie sprawował ksiądz biskup Edward Dajczak, ordyna-
riusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

W homilii biskup mówił o istocie mechanizmu zada-
wania pytań i udzielania odpowiedzi. Nie zawsze od-
powiedź przychodzi zaraz po pytaniu, często wymaga 
skrupulatnych poszukiwań. Poszukiwania, same w sobie, 
stanowią element rozwoju człowieka. – Odpowiedzi de-
finiują, pytania sugerują – przekonywał biskup Edward 
Dajczak. Definicje zwykle coś zamykają, natomiast py-
tania prowadzą do dialogu. Dialog to piękna sytuacja. 
Powinniśmy pamiętać, że pytania to komunikaty, jednak 
komunikaty otwarte. Pozbawione są agresji, skłaniają 
człowieka do mówienia, zastępują milczenie.

Uroczystości na uczelni odbyły się w auli przy ulicy Kwiat-
kowskiego. Z powodu obostrzeń sanitarnych mogła wziąć 
w nich udział ograniczona liczba osób. Wśród uczestni-
ków – oprócz przedstawicieli studentów i pracowników 
– znaleźli się: parlamentarzyści, samorządowcy, przed-
stawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w roz-
wój Politechniki Koszalińskiej, miasta i regionu.

Gości, studentów i pracowników uczelni przywitała rek-
tor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, 
prof. PK. W przemówieniu inauguracyjnym nawiązała do 
wyzwań, z którymi mierzy się środowisko akademickie: 
„Covid-19 uświadomił nam niepewność jutra, ale pande-

mia widziana z dzisiejszej perspektywy, skłania również 
do refleksji: <zaufajmy nauce>”. 

Pani rektor podsumowała ostatni okres pracy uczelni: 
„Na pierwszym miejscu stawiamy to, co było i pozostaje 
kluczowe w moim programie działania – współpracę. Po 
ponad roku widać wyraźnie, że docieranie do partne-
rów zewnętrznych, łączenie interesów i projektowanie 
wspólnych aktywności przynosi efekty”. 

Przypomniała sylwetki dwóch ważnych postaci: pisarza, 
wizjonera i futurologa Stanisława Lema (2021 r. jest ob-
chodzony jako Rok Stanisława Lema) oraz pochodzącego 
z Koszalina wielkiego uczonego Rudolfa Clausiusa: „Lem 
i Clausius stali się autorytetami i klasykami. Warto sięgać 
po ich dorobek i na nim budować swoje wyobrażenie 
rozwoju”.

Miłym akcentem było wręczenie stypendium ufundo-
wanego przez samorząd województwa zachodniopo-
morskiego. Decyzję o przyznaniu stypendium z rąk Anny 
Bańkowskiej, wicemarszałka województwa zachodnio-
pomorskiego i dra. Rafała Rosińskiego, radnego sejmiku 
wojewódzkiego, a równocześnie prodziekana Wydziału 
Nauk Ekonomicznych (WNE) odebrała studentka pierw-
szego roku Ewelina Bińczyk (WNE).
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1 października br. odbyło się uroczyste otwarcie 
skweru im. prof. Jana Filipkowskiego, projektan-
ta dachu koszalińskiego Amfiteatru im. Ignacego 
Jana Paderewskiego. W uroczystości wzięli udział 
krewni profesora, przedstawiciele władz miasta  
i Politechniki Koszalińskiej.

Zmarły 30 stycznia br. prof. Jan Filipkowski był długoletnim 
pracownikiem uczelni, absolwentem Wydziału Budownic-
twa Politechniki Gdańskiej (1956). Pracę doktorską obronił 
w 1964 r., nominację profesorską otrzymał w 1978 r. Do 
Koszalina przyjechał wcześniej – w 1968 r. Rozpoczął pracę 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej. 

W latach 1978-1981 był rektorem uczelni, a w latach 1990-
1996 dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska. Jego prace dotyczyły teorii konstrukcji budowlanych 
i jej zastosowań. Był autorem rozwiązań konstrukcyjnych 
budowli o dużych rozpiętościach. Dach amfiteatr uważał 
za swoje największe osiągnięcie.

Otwarcie skweru – oraz inne imprezy towarzyszące  
– było elementem zakończenie działania inwestycyjne-
go „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu  
i w Koszalinie”. Przed pięcioma laty miasta partnerskie zło-
żyły wspólny projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego. 
Rezultatem przedsięwzięcia był remont generalny amfi-
teatru. 

» Uczciliśmy pracę i dokonania profesora Jana Filipkowskiego

NOWY PREZES KOSZALIŃSKIEGO ODDZIAŁU PTE
Dr Rafał Rosiński, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych, został 
nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) w Koszalinie. Na 
tym stanowisku zastąpił Jadwigę Topolan, która była prezesem przez dwie kaden-
cje. Koszaliński oddział działa od 1965 r. Zajmuje się popularyzacją wiedzy ekono-
micznej, działalnością szkoleniową i integracją środowiska ekonomistów. Dr Rafał 
Rosiński jest aktywnym członkiem PTE, w ostatnich latach pracował w zarządzie 
oddziału w Koszalinie (pełnił funkcję wiceprezesa).

Na WNE jest adiunktem w Katedrze Finansów. W 2008 r. uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Dorobek naukowy  
dra. Rafała Rosińskiego to ponad 50 publikacji. W 2009 r. został laureatem nagrody „Złote Skrzydła Gazety 
Prawnej” za najlepszą pracę w kategorii podatki. Od 2019 r. jest radnym województwa zachodniopomor-
skiego.

ZAJĘCIA REKREACYJNE DLA PRACOWNIKÓW
4 października 2021 r. – po półtorarocznej przerwie – Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu Politechniki Koszalińskiej wznowiło zajęcia rekreacji dla pracowników i członków ich 
rodzin. Treningi, jak wcześniej, odbywają się w hali przy ulicy Racławickiej, w poniedziałki  
i czwartki w godz. 18-19.30. 

Spotkania realizowane są z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Dlatego osoby wchodzące 
do budynku muszą wpisać się na listę. Do dyspozycji są pomieszczenia: pięć szatni, hala spor-
towa (gry zespołowe), sala nr 3 (do 12 osób: rowery stacjonarne, wiosła, bieżnie itp.), sala 
nr 6 (ćwiczenia siłowe), sala nr 19 (do 12 osób: aerobik; zajęcia z instruktorem), sala nr 28  
(do 4 osób: bilard) i sala nr 30 (do 12 osób: tenis stołowy).

ZAWODNICZKI KU AZS W KADRZE 
NARODOWEJ

Dwie zawodniczki KU AZS Politechnika Ko-
szalińska zostały powołane do kadry naro-
dowej juniorek młodszych w piłce ręcznej 
(rocznik 2006 i młodsze). O decyzji poinfor-
mował Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

Wśród zawodniczek, które otrzymały powołanie, 
znalazły się reprezentantki KU AZS Politechnika 
Koszalińska: Martyna Gajek i Natalia Pawlik.  
W najbliższym czasie czeka je zgrupowanie 
szkoleniowe w Zakopanem, a później udział  
w meczach międzypaństwowych Polska – Niem-
cy. 

– To ogromne wyróżnienie i sukces młodych 
zawodniczek – podkreśla Dariusz Dworaczyk  
z uczelnianego Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu, trener piłki ręcznej i koordynator KU AZS. 
– W przyszłości dziewczyny będą mogły ubiegać 
się o miejsce w kadrze w ramach wyższych grup 
wiekowych.

NAJLEPSI WĘDKARZE NA UCZELNI!

Na kanale energetycznym w Rosnowie, 2 października 
br. już po raz 45. odbyły się zawody wędkarskie o Pu-
char JM Rektora Politechniki Koszalińskiej. Tym razem 
na starcie, poza zawodnikami, stawiła się punktualnie 
pogoda, a także i ryby. Były one wprawdzie nieduże, 
za to w znacznej ilości.

Po czterogodzinnych staraniach okazało się, że nowo ufundo-
wany puchar przez najbliższy rok dzierżyć będzie Mieczysław 
Pancielejko, który złowił 6,58 kg ryb. Drugie i trzecie miejsce 
zajęli kolejno: Wojciech Koculak i Aleksander Krusze.

Panie, które w zawodach startowały w kategorii open, nie 
ustąpiły pola mężczyznom. Monika Matuszkiewicz wygrała w 
kategorii największa ryba, łowiąc leszcza o ciężarze 0,52 kg. 
Ewa Deszcz zajęła dobre miejsce, łowiąc 2,61 kg ryb. 
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Prezentacje, pokazy i eksperymenty nauko-
we wypełniły, zorganizowany 30 września br.  
XX Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Poli-
technice Koszalińskiej. Uczelnia u progu nowego 
roku akademickiego gościła entuzjastów nauki. 
Przeważali młodzi ludzie, którzy niebawem po-
dejmą decyzję o dalszej ścieżce edukacyjnej.
 
Gości przywitała rektor Politechniki Koszalińskiej,  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK: – Cieszę się, że 
możemy spotkać się w murach uczelni – powiedziała. 
– Życzę wszystkim, żeby ta wizyta stała się inspiracją do 
rozwoju zainteresowań nauką, których efektem będą 
studia na Politechnice Koszalińskiej. 

W trzech kampusach uczelnia zaproponowała ponad 60 
różnego rodzaju pokazów, wykładów i eksperymentów. 
Większość mogła się odbyć w bezpośredniej formie 
(część udostępniona została online). Festiwal odbył się 
pod patronatem rektora, marszałka zachodniopomor-
skiego i prezydenta Koszalina.

Więcej: tu.koszalin.pl

» Jubileuszowe święto nauki na Politechnice Koszalińskiej
Już od semestru letniego roku akademickiego 
2021/2022 studenci kierunku Transport prowa-
dzonego na Wydziale Mechanicznym będą mogli 
zgłębiać wiedzę w ramach nowej specjalności  
– Elektromobilność.

Utworzenie nowej specjalności jest rezultatem rosnące-
go zainteresowania samochodami elektrycznymi i coraz 
większego zapotrzebowania na specjalistów z zakresu 
pojazdów o napędzie niekonwencjonalnym. 

Studenci tej specjalności zdobędą szczegółową i upo-
rządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu budowy  

i eksploatacji nisko- i zeroemisyjnych środków transpor-
tu, systemów konwersji dystrybucji energii, technologii 
smart w systemach transportowych. Więcej: tu.kosza-
lin.pl

75 LAT TRADYCJI AKADEMICKICH  
NA POMORZU ZACHODNIM

Politechnika Koszalińska weźmie udział  
w obchodach 75-lecia Tradycji Akademickich 
na Pomorzu Zachodnim. Uroczysta konferen-
cja odbędzie się 25 listopada br. w Operze na 
Zamku w Szczecinie. 

W spotkaniu, zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie, wezmą udział: 
rektorzy szkół wyższych, parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele administracji 
rządowej. 

Politechnika Koszalińska zostanie zapre-
zentowana w krótkim materiale filmowym. 
Konferencję uświetni występ Chóru Canzona 
Politechniki Koszalińskiej. Chór wystąpi samo-
dzielnie i w koncercie chórów akademickich 
Pomorza Zachodniego.

DZIECI TEŻ MOGĄ U NAS STUDIOWAĆ

Trwają zapisy do Koszalińskiego Uniwersy-
tetu Dzieci i Młodzieży. Uniwersytet dla naj-
młodszych studentów, którzy również mają 
indeksy, wpisy i zajęcia fakultatywne, powstał 
z myślą z myślą o promocji nauki. Na dzieci  
i młodzież czeka pięć wykładów w semestrze. 
Studentem może zostać każdy uczeń klas I-VIII 
szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się raz 
w miesiącu (w soboty). 

Zapisy na stronie: kudim.tu.koszalin.pl

» Elektromobilność ‒ nowa specjalność na kierunku Transport

POWSTAJĄ KOLEJNE STRONY WYDZIAŁOWE

Proces ujednolicania wizerunku graficznego 
Politechniki Koszalińskiej oraz zwiększania ska-
li obecności i poziomu dostępności informacji  
o uczelni i ofercie kształcenia w internecie wciąż 
nabiera tempa. Kolejne jednostki przygotowały 
nowe wersje swoich witryn. 

W ostatnich tygodniach uruchomione zostały strony: 
Wydziału Humanistycznego, Wydziału Mechanicznego, 
Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku oraz Szkoły 
Doktorskiej. Wszystkie są nadal rozwijane i sukcesywnie 
aktualizowane oraz dostosowywane do potrzeb użyt-
kowników i administratorów.

Biuro Komunikacji Społecznej, które koordynuje zmia-
ny, dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym  
w tworzenie stron, za dotychczasową współpracę.

WSPARCIE PRZY UDZIALE W KONKURSACH

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych,  
w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formu-
larze wniosków dla konkursów: OPUS 22 + LAP/We-
ave, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 i POLONEZ BIS 1. 

Terminy składania wniosków: do 7 grudnia 2021 
r. do Biura Projektów Badawczych, do 15 grudnia 
2021 r. – do Narodowego Centrum Nauki. Biblio-
teka Główna zapewnia pomoc przy opracowaniu 
planu zarządzania danymi. Biuro Projektów Ba-
dawczych oferuje wsparcie m.in. w planowaniu 
budżetu, zgodności wniosku z wymaganiami kon-
kursowymi.
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Prezentacje, pokazy i eksperymenty nauko-
we wypełniły, zorganizowany 30 września br.  
XX Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Poli-
technice Koszalińskiej. Uczelnia u progu nowego 
roku akademickiego gościła entuzjastów nauki. 
Przeważali młodzi ludzie, którzy niebawem po-
dejmą decyzję o dalszej ścieżce edukacyjnej.
 
Gości przywitała rektor Politechniki Koszalińskiej,  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK: – Cieszę się, że 
możemy spotkać się w murach uczelni – powiedziała. 
– Życzę wszystkim, żeby ta wizyta stała się inspiracją do 
rozwoju zainteresowań nauką, których efektem będą 
studia na Politechnice Koszalińskiej. 

W trzech kampusach uczelnia zaproponowała ponad 60 
różnego rodzaju pokazów, wykładów i eksperymentów. 
Większość mogła się odbyć w bezpośredniej formie 
(część udostępniona została online). Festiwal odbył się 
pod patronatem rektora, marszałka zachodniopomor-
skiego i prezydenta Koszalina.

Więcej: tu.koszalin.pl

» Jubileuszowe święto nauki na Politechnice Koszalińskiej
Już od semestru letniego roku akademickiego 
2021/2022 studenci kierunku Transport prowa-
dzonego na Wydziale Mechanicznym będą mogli 
zgłębiać wiedzę w ramach nowej specjalności  
– Elektromobilność.

Utworzenie nowej specjalności jest rezultatem rosnące-
go zainteresowania samochodami elektrycznymi i coraz 
większego zapotrzebowania na specjalistów z zakresu 
pojazdów o napędzie niekonwencjonalnym. 

Studenci tej specjalności zdobędą szczegółową i upo-
rządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu budowy  

i eksploatacji nisko- i zeroemisyjnych środków transpor-
tu, systemów konwersji dystrybucji energii, technologii 
smart w systemach transportowych. Więcej: tu.kosza-
lin.pl

75 LAT TRADYCJI AKADEMICKICH  
NA POMORZU ZACHODNIM

Politechnika Koszalińska weźmie udział  
w obchodach 75-lecia Tradycji Akademickich 
na Pomorzu Zachodnim. Uroczysta konferen-
cja odbędzie się 25 listopada br. w Operze na 
Zamku w Szczecinie. 

W spotkaniu, zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie, wezmą udział: 
rektorzy szkół wyższych, parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele administracji 
rządowej. 

Politechnika Koszalińska zostanie zapre-
zentowana w krótkim materiale filmowym. 
Konferencję uświetni występ Chóru Canzona 
Politechniki Koszalińskiej. Chór wystąpi samo-
dzielnie i w koncercie chórów akademickich 
Pomorza Zachodniego.

DZIECI TEŻ MOGĄ U NAS STUDIOWAĆ

Trwają zapisy do Koszalińskiego Uniwersy-
tetu Dzieci i Młodzieży. Uniwersytet dla naj-
młodszych studentów, którzy również mają 
indeksy, wpisy i zajęcia fakultatywne, powstał 
z myślą z myślą o promocji nauki. Na dzieci  
i młodzież czeka pięć wykładów w semestrze. 
Studentem może zostać każdy uczeń klas I-VIII 
szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się raz 
w miesiącu (w soboty). 

Zapisy na stronie: kudim.tu.koszalin.pl

» Elektromobilność ‒ nowa specjalność na kierunku Transport

POWSTAJĄ KOLEJNE STRONY WYDZIAŁOWE

Proces ujednolicania wizerunku graficznego 
Politechniki Koszalińskiej oraz zwiększania ska-
li obecności i poziomu dostępności informacji  
o uczelni i ofercie kształcenia w internecie wciąż 
nabiera tempa. Kolejne jednostki przygotowały 
nowe wersje swoich witryn. 

W ostatnich tygodniach uruchomione zostały strony: 
Wydziału Humanistycznego, Wydziału Mechanicznego, 
Filii Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku oraz Szkoły 
Doktorskiej. Wszystkie są nadal rozwijane i sukcesywnie 
aktualizowane oraz dostosowywane do potrzeb użyt-
kowników i administratorów.

Biuro Komunikacji Społecznej, które koordynuje zmia-
ny, dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym  
w tworzenie stron, za dotychczasową współpracę.

WSPARCIE PRZY UDZIALE W KONKURSACH

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych,  
w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formu-
larze wniosków dla konkursów: OPUS 22 + LAP/We-
ave, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 i POLONEZ BIS 1. 

Terminy składania wniosków: do 7 grudnia 2021 
r. do Biura Projektów Badawczych, do 15 grudnia 
2021 r. – do Narodowego Centrum Nauki. Biblio-
teka Główna zapewnia pomoc przy opracowaniu 
planu zarządzania danymi. Biuro Projektów Ba-
dawczych oferuje wsparcie m.in. w planowaniu 
budżetu, zgodności wniosku z wymaganiami kon-
kursowymi.



Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK, 3 października br., 
wzięła udział w inauguracji roku akademickiego  
w Akademii Morskiej w Szczecinie (na zdjęciu obok:  
z prorektorem ds. studenckich dr hab. inż. To-
maszem Królikowskim, prof. PK w towarzystwie 
innych gości uroczystości), a 7 października br.  
– w rozpoczęciu roku Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej (PWSZ) w Koszalinie. 

Do studentów PWSZ prof. Danuta Zawadzka powiedziała: 
– Mam nadzieję, że czas spędzony na uczelni i w Koszalinie 
spowoduje, że podejmiecie państwo decyzję o pozostaniu 
w Koszalinie. Ponieważ to ważne miejsce, w którym warto 
żyć, warto zakładać rodzinę, warto realizować karierę za-
wodową. Gratuluję państwu wyboru uczelni, która kształci 
na potrzeby rynku pracy.  

Rektor Politechniki Koszalińskiej podziękowała za za-
proszenie prof. Janowi Kuriacie, rektorowi Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie: – Dla mnie to 
szczególna okoliczność – mówiła prof. Danuta Zawadzka. 
– Jestem bowiem u państwa po raz pierwszy w charak-
terze rektora Politechniki Koszalińskiej na inauguracji roku 
akademickiego. Więcej: tu.koszalin.pl
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Pierwszy uczelniany mural ozdobił boczną ścianę 
Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia, czyli tę 
widoczną od strony wjazdu na osiedle akademickie 
od ulicy Orląt Lwowskich. Utrzymany jest w poma-
rańczowej kolorystyce.

– Przedstawia młodych ludzi, którzy prezentują różne 
przejawy aktywności studenckiego życia – opisuje prorek-
tor ds. studenckich, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. 
PK. –  Bezpośrednim nawiązaniem do nazwy klubu jest 
lampa kreślarska, która znajduje się na pierwszym planie. 

Projekt był skonsultowany z władzami uczelni. Mural wy-
konał koszaliński artysta Tomasz Cukin Żuk – to kolejna 
jego praca w przestrzeni miejskiej Koszalina. Murale Cuki-
na można obejrzeć m.in. w przejściach podziemnych przy 
dworcu PKP i w parku, a także na ścianach kilku budynków.

Drugi mural, również autorstwa Cukina, ozdobi ścianę przy 
schodach przy wejściu do klubu. Całość ma być gotowa do 
18 października br. Więcej: tu.koszalin.pl

» Pierwsze murale na ścianach wyremontowanej Kreślarni

» Warto żyć, kształcić się i rozwijać zawodowo w Koszalinie
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1 października br. odbyło się uroczyste otwarcie 
skweru im. prof. Jana Filipkowskiego, projektan-
ta dachu koszalińskiego Amfiteatru im. Ignacego 
Jana Paderewskiego. W uroczystości wzięli udział 
krewni profesora, przedstawiciele władz miasta  
i Politechniki Koszalińskiej.

Zmarły 30 stycznia br. prof. Jan Filipkowski był długoletnim 
pracownikiem uczelni, absolwentem Wydziału Budownic-
twa Politechniki Gdańskiej (1956). Pracę doktorską obronił 
w 1964 r., nominację profesorską otrzymał w 1978 r. Do 
Koszalina przyjechał wcześniej – w 1968 r. Rozpoczął pracę 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej. 

W latach 1978-1981 był rektorem uczelni, a w latach 1990-
1996 dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska. Jego prace dotyczyły teorii konstrukcji budowlanych 
i jej zastosowań. Był autorem rozwiązań konstrukcyjnych 
budowli o dużych rozpiętościach. Dach amfiteatr uważał 
za swoje największe osiągnięcie.

Otwarcie skweru – oraz inne imprezy towarzyszące  
– było elementem zakończenie działania inwestycyjne-
go „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu  
i w Koszalinie”. Przed pięcioma laty miasta partnerskie zło-
żyły wspólny projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego. 
Rezultatem przedsięwzięcia był remont generalny amfi-
teatru. 

» Uczciliśmy pracę i dokonania profesora Jana Filipkowskiego

NOWY PREZES KOSZALIŃSKIEGO ODDZIAŁU PTE
Dr Rafał Rosiński, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych, został 
nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) w Koszalinie. Na 
tym stanowisku zastąpił Jadwigę Topolan, która była prezesem przez dwie kaden-
cje. Koszaliński oddział działa od 1965 r. Zajmuje się popularyzacją wiedzy ekono-
micznej, działalnością szkoleniową i integracją środowiska ekonomistów. Dr Rafał 
Rosiński jest aktywnym członkiem PTE, w ostatnich latach pracował w zarządzie 
oddziału w Koszalinie (pełnił funkcję wiceprezesa).

Na WNE jest adiunktem w Katedrze Finansów. W 2008 r. uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Dorobek naukowy  
dra. Rafała Rosińskiego to ponad 50 publikacji. W 2009 r. został laureatem nagrody „Złote Skrzydła Gazety 
Prawnej” za najlepszą pracę w kategorii podatki. Od 2019 r. jest radnym województwa zachodniopomor-
skiego.

ZAJĘCIA REKREACYJNE DLA PRACOWNIKÓW
4 października 2021 r. – po półtorarocznej przerwie – Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu Politechniki Koszalińskiej wznowiło zajęcia rekreacji dla pracowników i członków ich 
rodzin. Treningi, jak wcześniej, odbywają się w hali przy ulicy Racławickiej, w poniedziałki  
i czwartki w godz. 18-19.30. 

Spotkania realizowane są z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Dlatego osoby wchodzące 
do budynku muszą wpisać się na listę. Do dyspozycji są pomieszczenia: pięć szatni, hala spor-
towa (gry zespołowe), sala nr 3 (do 12 osób: rowery stacjonarne, wiosła, bieżnie itp.), sala 
nr 6 (ćwiczenia siłowe), sala nr 19 (do 12 osób: aerobik; zajęcia z instruktorem), sala nr 28  
(do 4 osób: bilard) i sala nr 30 (do 12 osób: tenis stołowy).

ZAWODNICZKI KU AZS W KADRZE 
NARODOWEJ

Dwie zawodniczki KU AZS Politechnika Ko-
szalińska zostały powołane do kadry naro-
dowej juniorek młodszych w piłce ręcznej 
(rocznik 2006 i młodsze). O decyzji poinfor-
mował Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

Wśród zawodniczek, które otrzymały powołanie, 
znalazły się reprezentantki KU AZS Politechnika 
Koszalińska: Martyna Gajek i Natalia Pawlik.  
W najbliższym czasie czeka je zgrupowanie 
szkoleniowe w Zakopanem, a później udział  
w meczach międzypaństwowych Polska – Niem-
cy. 

– To ogromne wyróżnienie i sukces młodych 
zawodniczek – podkreśla Dariusz Dworaczyk  
z uczelnianego Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu, trener piłki ręcznej i koordynator KU AZS. 
– W przyszłości dziewczyny będą mogły ubiegać 
się o miejsce w kadrze w ramach wyższych grup 
wiekowych.

NAJLEPSI WĘDKARZE NA UCZELNI!

Na kanale energetycznym w Rosnowie, 2 października 
br. już po raz 45. odbyły się zawody wędkarskie o Pu-
char JM Rektora Politechniki Koszalińskiej. Tym razem 
na starcie, poza zawodnikami, stawiła się punktualnie 
pogoda, a także i ryby. Były one wprawdzie nieduże, 
za to w znacznej ilości.

Po czterogodzinnych staraniach okazało się, że nowo ufundo-
wany puchar przez najbliższy rok dzierżyć będzie Mieczysław 
Pancielejko, który złowił 6,58 kg ryb. Drugie i trzecie miejsce 
zajęli kolejno: Wojciech Koculak i Aleksander Krusze.

Panie, które w zawodach startowały w kategorii open, nie 
ustąpiły pola mężczyznom. Monika Matuszkiewicz wygrała w 
kategorii największa ryba, łowiąc leszcza o ciężarze 0,52 kg. 
Ewa Deszcz zajęła dobre miejsce, łowiąc 2,61 kg ryb. 
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Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Informatyki 
(WEiI) opracowali metodę i przygotowali pro-
totyp urządzenia wspomagającego leczenie fo-
todynamiczne. Pacjenci z chorobami przyzębia 
i błony śluzowej jamy ustnej oraz cierpiący na 
choroby dermatologiczne i ginekologiczne, będą 
poddawani skuteczniejszej terapii.
 
Terapia fotodynamiczna jest nowoczesną metodą znaj-
dującą coraz szersze zastosowanie w medycynie, wy-
korzystywaną przy leczeniu skórnych zmian chorobo-
wych, zmian błony śluzowej, w przypadku niektórych 
schorzeń narządów wewnętrznych. Metoda znajduje 
zastosowanie w leczeniu zmian przednowotworowych  
i nowotworowych. Okazuje się skuteczna w wybiór-
czym niszczeniu zmienionych chorobowo komórek  
i zwalczaniu drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy). 
Konieczne było opracowanie metody wspomagającej 
ten rodzaj leczenia. 

Realizacja tego zadania wykraczała jednak poza obszar 
kompetencji lekarzy. Poszukiwali zespołu naukowców. 
Zadanie wymagało interdyscyplinarnych kompetencji. 
Wiązało się z koniecznością rozwiązania problemów 
z zakresu medycyny, optoelektroniki, elektroniki i in-
formatyki. Jego realizacji podjął się prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Suszyński, kierownik Katedry Systemów Mul-
timedialnych i Sztucznej Inteligencji na WEiI. 
Więcej: tu.koszalin.pl

» Połączyli siły z medykami
1 października br. odbył się wernisaż „Polsko-nie-
mieckiej wystawy interdyscyplinarnej” w nowej 
galerii w wyremontowanym amfiteatrze. 

Na prezentację złożył się m.in., wykonany w technice 
ceramiki ilustrowanej obiekt przestrzenny „Inne stany 
snu – zestaw I” autorstwa dr hab. Moniki Zawierow-
skiej-Łozińskiej, prof. PK, kierownik Katedry Grafiki Pro-
jektowej Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa. 

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej-Amfiteatr  
to początek cyklu ekspozycji twórczości z wybranych 
dyscyplin sztuki. Powstała w ramach projektu „Park re-
kreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. 
Przy okazji ukazał się katalog przedstawiający sylwetki 
artystów biorących udział w projekcie. 

Wystawę można oglądać do końca listopada br.,  
w godz. 12-18. Więcej: tu.koszalin.pl

» Wernisaż wystawy interdyscyplinarnej w amfiteatrze

W procesie wdrażania elektronicznego obiegu 
dokumentów (EOD), Politechnika Koszalińska 
współpracuje z Archiwum Państwowym (AP)  
w Koszalinie. EOD jest wielomodułowym syste-
mem informatycznym, który służy usprawnieniu 
i uproszczeniu procedur zarządzania dokumen-
tami oraz zoptymalizowaniu prac administracyj-
nych, a w dalszej perspektywie także – wyelimi-
nowaniu papieru z obsługi biurowej. 
 
Współpraca z AP obejmuje prawidłowe opracowanie 
procedur związanych z obiegiem i archiwizacją do-
kumentów. Wprowadzanie elektronicznego obiegu 
dokumentów jest elementem realizacji Programu 
Zintegrowanych Działań na Rzecz Zwiększania Jakości  
i Efektywności Kształcenia na Politechnice Koszalińskiej. 
EOD ma wejść w życie do czerwca 2022 r. 

» Wdrażanie elektronicznego 
obiegu dokumentów

PORTAL EURAXESS: ZDALNY DYŻUR EKSPERCKI

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badaw-
czych UE zaprasza wszystkie osoby zainteresowane 
na zdalny dyżur ekspercki poświęcony portalowi 
Euraxess i oferowanym przez niego możliwościom 
rozwoju kariery naukowej, który odbędzie się 19 
października br. 

Podczas szkolenia, uczestnicy poznają wszystkie 
funkcje portalu Euraxess, dowiedzą się, jak założyć 
darmowe konto, a także jak przygotować profil 
naukowca, który będzie widoczny dla innych zalo-
gowanych użytkowników. Dyżur to indywidualne 
konsultacje, na które obowiązuje wcześniejsza re-
jestracja. Link: innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/
oferta-euraxess

KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE 
PROGRAMY KSZTAŁCENIA I WYMIANA 
NAUKOWCÓW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) ogłasza kolejną edycję programu SPINA-
KER – Intensywne Międzynarodowe Programy 
Kształcenia. W ramach projektu wspierane jest 
tworzenie międzynarodowych programów kształ-
cenia oraz adaptowanie już istniejących form 
kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. 
Nabór wniosków potrwa do 30 listopada br.  

NAWA ogłosiła również nabór do programu wy-
miany osobowej naukowców na rok akademicki 
2022/2023. Przyjmowanie wniosków odbywa 
się wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa do 20 
grudnia br.
 
Więcej: nawa.gov.pl
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Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Informatyki 
(WEiI) opracowali metodę i przygotowali pro-
totyp urządzenia wspomagającego leczenie fo-
todynamiczne. Pacjenci z chorobami przyzębia 
i błony śluzowej jamy ustnej oraz cierpiący na 
choroby dermatologiczne i ginekologiczne, będą 
poddawani skuteczniejszej terapii.
 
Terapia fotodynamiczna jest nowoczesną metodą znaj-
dującą coraz szersze zastosowanie w medycynie, wy-
korzystywaną przy leczeniu skórnych zmian chorobo-
wych, zmian błony śluzowej, w przypadku niektórych 
schorzeń narządów wewnętrznych. Metoda znajduje 
zastosowanie w leczeniu zmian przednowotworowych  
i nowotworowych. Okazuje się skuteczna w wybiór-
czym niszczeniu zmienionych chorobowo komórek  
i zwalczaniu drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy). 
Konieczne było opracowanie metody wspomagającej 
ten rodzaj leczenia. 

Realizacja tego zadania wykraczała jednak poza obszar 
kompetencji lekarzy. Poszukiwali zespołu naukowców. 
Zadanie wymagało interdyscyplinarnych kompetencji. 
Wiązało się z koniecznością rozwiązania problemów 
z zakresu medycyny, optoelektroniki, elektroniki i in-
formatyki. Jego realizacji podjął się prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Suszyński, kierownik Katedry Systemów Mul-
timedialnych i Sztucznej Inteligencji na WEiI. 
Więcej: tu.koszalin.pl

» Połączyli siły z medykami
1 października br. odbył się wernisaż „Polsko-nie-
mieckiej wystawy interdyscyplinarnej” w nowej 
galerii w wyremontowanym amfiteatrze. 

Na prezentację złożył się m.in., wykonany w technice 
ceramiki ilustrowanej obiekt przestrzenny „Inne stany 
snu – zestaw I” autorstwa dr hab. Moniki Zawierow-
skiej-Łozińskiej, prof. PK, kierownik Katedry Grafiki Pro-
jektowej Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa. 

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej-Amfiteatr  
to początek cyklu ekspozycji twórczości z wybranych 
dyscyplin sztuki. Powstała w ramach projektu „Park re-
kreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. 
Przy okazji ukazał się katalog przedstawiający sylwetki 
artystów biorących udział w projekcie. 

Wystawę można oglądać do końca listopada br.,  
w godz. 12-18. Więcej: tu.koszalin.pl

» Wernisaż wystawy interdyscyplinarnej w amfiteatrze

W procesie wdrażania elektronicznego obiegu 
dokumentów (EOD), Politechnika Koszalińska 
współpracuje z Archiwum Państwowym (AP)  
w Koszalinie. EOD jest wielomodułowym syste-
mem informatycznym, który służy usprawnieniu 
i uproszczeniu procedur zarządzania dokumen-
tami oraz zoptymalizowaniu prac administracyj-
nych, a w dalszej perspektywie także – wyelimi-
nowaniu papieru z obsługi biurowej. 
 
Współpraca z AP obejmuje prawidłowe opracowanie 
procedur związanych z obiegiem i archiwizacją do-
kumentów. Wprowadzanie elektronicznego obiegu 
dokumentów jest elementem realizacji Programu 
Zintegrowanych Działań na Rzecz Zwiększania Jakości  
i Efektywności Kształcenia na Politechnice Koszalińskiej. 
EOD ma wejść w życie do czerwca 2022 r. 

» Wdrażanie elektronicznego 
obiegu dokumentów

PORTAL EURAXESS: ZDALNY DYŻUR EKSPERCKI

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badaw-
czych UE zaprasza wszystkie osoby zainteresowane 
na zdalny dyżur ekspercki poświęcony portalowi 
Euraxess i oferowanym przez niego możliwościom 
rozwoju kariery naukowej, który odbędzie się 19 
października br. 

Podczas szkolenia, uczestnicy poznają wszystkie 
funkcje portalu Euraxess, dowiedzą się, jak założyć 
darmowe konto, a także jak przygotować profil 
naukowca, który będzie widoczny dla innych zalo-
gowanych użytkowników. Dyżur to indywidualne 
konsultacje, na które obowiązuje wcześniejsza re-
jestracja. Link: innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/
oferta-euraxess

KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE 
PROGRAMY KSZTAŁCENIA I WYMIANA 
NAUKOWCÓW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) ogłasza kolejną edycję programu SPINA-
KER – Intensywne Międzynarodowe Programy 
Kształcenia. W ramach projektu wspierane jest 
tworzenie międzynarodowych programów kształ-
cenia oraz adaptowanie już istniejących form 
kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. 
Nabór wniosków potrwa do 30 listopada br.  

NAWA ogłosiła również nabór do programu wy-
miany osobowej naukowców na rok akademicki 
2022/2023. Przyjmowanie wniosków odbywa 
się wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa do 20 
grudnia br.
 
Więcej: nawa.gov.pl



Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK, 3 października br., 
wzięła udział w inauguracji roku akademickiego  
w Akademii Morskiej w Szczecinie (na zdjęciu obok:  
z prorektorem ds. studenckich dr hab. inż. To-
maszem Królikowskim, prof. PK w towarzystwie 
innych gości uroczystości), a 7 października br.  
– w rozpoczęciu roku Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej (PWSZ) w Koszalinie. 

Do studentów PWSZ prof. Danuta Zawadzka powiedziała: 
– Mam nadzieję, że czas spędzony na uczelni i w Koszalinie 
spowoduje, że podejmiecie państwo decyzję o pozostaniu 
w Koszalinie. Ponieważ to ważne miejsce, w którym warto 
żyć, warto zakładać rodzinę, warto realizować karierę za-
wodową. Gratuluję państwu wyboru uczelni, która kształci 
na potrzeby rynku pracy.  

Rektor Politechniki Koszalińskiej podziękowała za za-
proszenie prof. Janowi Kuriacie, rektorowi Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie: – Dla mnie to 
szczególna okoliczność – mówiła prof. Danuta Zawadzka. 
– Jestem bowiem u państwa po raz pierwszy w charak-
terze rektora Politechniki Koszalińskiej na inauguracji roku 
akademickiego. Więcej: tu.koszalin.pl
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Pierwszy uczelniany mural ozdobił boczną ścianę 
Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia, czyli tę 
widoczną od strony wjazdu na osiedle akademickie 
od ulicy Orląt Lwowskich. Utrzymany jest w poma-
rańczowej kolorystyce.

– Przedstawia młodych ludzi, którzy prezentują różne 
przejawy aktywności studenckiego życia – opisuje prorek-
tor ds. studenckich, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. 
PK. –  Bezpośrednim nawiązaniem do nazwy klubu jest 
lampa kreślarska, która znajduje się na pierwszym planie. 

Projekt był skonsultowany z władzami uczelni. Mural wy-
konał koszaliński artysta Tomasz Cukin Żuk – to kolejna 
jego praca w przestrzeni miejskiej Koszalina. Murale Cuki-
na można obejrzeć m.in. w przejściach podziemnych przy 
dworcu PKP i w parku, a także na ścianach kilku budynków.

Drugi mural, również autorstwa Cukina, ozdobi ścianę przy 
schodach przy wejściu do klubu. Całość ma być gotowa do 
18 października br. Więcej: tu.koszalin.pl

» Pierwsze murale na ścianach wyremontowanej Kreślarni

» Warto żyć, kształcić się i rozwijać zawodowo w Koszalinie
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Nowości Wydawnictwa Uczelnianego
Politechniki Koszalińskiej

więcej informacji: 94 34 78 252 / 310     sprzedaż online: wydawnictwo@tu.koszalin.pl

Anatol Akhlamov, 
Andrzej Yatsko

Statystyka. Modele i metody 
cena
(skrypt)

 33,60 zł  

 26,26 zł

52,50 zł 

 40,95 zł

36,75 zł

Aurelia Bielawska, 
Danuta Zawadzka, 
Mirosław Wasilewski 
(red.)

Uwarunkowania działalności 
MŚP i gospodarstw rolnych 
– wybrane aspekty
 (monografia)

Małgorzata Czerwińska
-Jaśkiewicz, 
Patrycjusz Zarębski

Rewitalizacja społeczna wsi. 
Jak planować rozwój lokalny?
(monografia)

Stanisław Duer

Maszyny elektryczne, 
Część 1. Laboratorium
(podręcznik)

Marek Górka

Polityczne i strategiczne 
mechanizmy funkcjonowania 

wywiadu państw Grupy 
Wyszehradzkiej

(monografia)
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Politechnika Koszalińska rozpocznie współpracę 
z naukowcami z Ukrainy przy projektowaniu i wy-
twarzaniu elementów do napędu mikrosatelitów 
kosmicznych. 

Listy intencyjne w tej sprawie podpisali 8 październi-
ka br.: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK oraz 
przedstawiciele Politechniki Kijowskiej – Narodowego 
Technicznego Uniwersytetu Ukrainy, a także polsko-
-ukraińskiej firmy zajmującej się rozwojem współpracy 
w dziedzinie technologii kosmicznych.

Współpraca ma dotyczyć produkcji elementów do sil-
ników oraz holowników stanowiących wyposażenie 
satelitów (holowniki są odpowiedzialne za transport 
sprzętu i ładunków napędowych). – Cieszę się z tej 
współpracy, bo technologie kosmiczne należą do jed-
nych z najbardziej innowacyjnych dziedzin nauki – 
podkreśliła rektor Politechniki Koszalińskiej. – Projekt, 
którego realizację wdrożymy we współpracy ze stroną 
ukraińską, ma dużą szansę na dynamiczny rozwój,  

z czasem zwiększy się jego zakres, ale też liczba uczest-
niczących w nim partnerów.

Elementy holownika będą wytwarzane w Centrum Dru-
ku 3D Wydziału Mechanicznego – ta jednostka dyspo-
nuje zaawansowanymi technologami umożliwiającymi 
druk 3D przy użyciu polimerów. W przyszłości jest moż-
liwa również współpraca przy produkcji metodą druku 
3D elementów z metalu (z tytanu, aluminium i stopów). 
Wdrażaniem tej technologii zajmuje się Centrum Szyb-
kiego Prototypowania. Więcej: tu.koszalin.pl

8 MEDALI DLA KOSZALIŃSKICH MODELARZY 

Modelarze skupieni w Koszalińskim Plutonie 
Modelarskim, współpracującym z Politechniką 
Koszalińską, wrócili z medalami z – odbywają-
cych się 11-19.09. br. W Rijece (Chorwacja) – mi-
strzostw świata modeli statków i okrętów naviga 
klas c. Brązowy medal wywalczył Wojciech Soko-
łowski, kierownik Laboratorium Informatyczne-
go Wydziału Elektroniki i Informatyki, za model 
niszczyciela ORP „Błyskawica”.

» Uczelnia w projekcie naukowym budowy statków kosmicznych

16 października br. dowiemy się, która załoga 
zdobędzie Puchar Rektora Politechniki Kosza-
lińskiej w regatach kończących sezon wyścigów 
jachtowych na jeziorze Jamno pod Koszalinem. 

Ta impreza ma wieloletnią tradycję, lecz nie chodzi  
w niej o zaciętą, sportową rywalizację, to regaty jach-
tów turystycznych. – Stawiamy na rekreację z odrobiną 
emocji – wyjaśnia dr Tomasz Suszko, wicekomandor 
organizującego regaty Yacht Clubu Politechniki Kosza-
lińskiej. 

Impreza ma charakter otwarty, udział w niej mogą 
wziąć wszyscy zainteresowani żeglarze, a zapisy po-
trwają niemal do samego startu – 16 października br. 
od godz. 10.30. Uczelnię będą reprezentować cztery 
albo nawet pięć załóg. – Gwarantujemy emocje i do-
brą zabawę – dodaje dr Tomasz Suszko. – Zapraszamy! 
Więcej: tu.koszalin.pl/art/1176

» Żeglarze powalczą o Puchar  
Rektora Politechniki Koszalińskiej 

NOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych (BPB), 
Narodowe Centrum Nauki, we współpracy z Euro-
pejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności 
(BiodivERsA+), ogłasza konkurs na międzynarodo-
we projekty badawcze, mające na celu wspieranie 
ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądo-
wych i morskich. Więcej: ncn.gov.pl

BPB zaprasza również do zapoznania się z krót-
kim podsumowaniem spotkania pod hasłem 
Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorod-
ności. W materiale znajdują się linki do prezen-
tacji gości, nagranie wideo z webinarium, jak 
również odnośniki do dodatkowych materiałów. 
Więcej: tu.koszalin.pl/kat/359/konkursy

O WYSTAWIE W RADIU KOSZALIN

Gościem Katarzyny Kużel w programie Polskiego 
Radia Koszalin była dr hab. Monika Zawierow-
ska-Łozińska, prof. PK z Wydział Architektury  
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Rozmowa dotyczyła udziału artystki w polsko-niemiec-
kiej wystawie interdyscyplinarnej Euroregionu Pome-
rania, którą możemy oglądać w nowej Galerii Sztuki 
Współczesnej – Amfiteatr. Prof. Monika Zawierowska-
-Łozińska prezentuje tam obiekt przestrzenny „Inne 
stany snu – zestaw I”, wykonany w technice ceramiki 
ilustrowanej. Więcej: prk24.pl

OFERTA PRACY W KWESTURZE

Dział finansowo-kosztowy Politechniki Koszaliń-
skiej poszukuje pracownika na stanowisko księgo-
wej/księgowego. 

Zakres obowiązków: obsługa podatków od towa-
rów i usług; kontrola formalna i rachunkowa do-
kumentów finansowych; ewidencja i rozliczanie 
projektów. 

Wymagania: co najmniej dwuletnie doświadcze-
nie na stanowisku księgowego; znajomość przepi-
sów podatkowo-rachunkowych. 

Oferta dotyczy pełnego etatu i umowy o pracę.  
CV można nadsyłać do 25 października br. na adres 
anna.berezka@tu.koszalin.pl. 

Informacje: 94 34 78 660
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Politechnika Koszalińska rozpocznie współpracę 
z naukowcami z Ukrainy przy projektowaniu i wy-
twarzaniu elementów do napędu mikrosatelitów 
kosmicznych. 
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przedstawiciele Politechniki Kijowskiej – Narodowego 
Technicznego Uniwersytetu Ukrainy, a także polsko-
-ukraińskiej firmy zajmującej się rozwojem współpracy 
w dziedzinie technologii kosmicznych.

Współpraca ma dotyczyć produkcji elementów do sil-
ników oraz holowników stanowiących wyposażenie 
satelitów (holowniki są odpowiedzialne za transport 
sprzętu i ładunków napędowych). – Cieszę się z tej 
współpracy, bo technologie kosmiczne należą do jed-
nych z najbardziej innowacyjnych dziedzin nauki – 
podkreśliła rektor Politechniki Koszalińskiej. – Projekt, 
którego realizację wdrożymy we współpracy ze stroną 
ukraińską, ma dużą szansę na dynamiczny rozwój,  

z czasem zwiększy się jego zakres, ale też liczba uczest-
niczących w nim partnerów.

Elementy holownika będą wytwarzane w Centrum Dru-
ku 3D Wydziału Mechanicznego – ta jednostka dyspo-
nuje zaawansowanymi technologami umożliwiającymi 
druk 3D przy użyciu polimerów. W przyszłości jest moż-
liwa również współpraca przy produkcji metodą druku 
3D elementów z metalu (z tytanu, aluminium i stopów). 
Wdrażaniem tej technologii zajmuje się Centrum Szyb-
kiego Prototypowania. Więcej: tu.koszalin.pl

8 MEDALI DLA KOSZALIŃSKICH MODELARZY 

Modelarze skupieni w Koszalińskim Plutonie 
Modelarskim, współpracującym z Politechniką 
Koszalińską, wrócili z medalami z – odbywają-
cych się 11-19.09. br. W Rijece (Chorwacja) – mi-
strzostw świata modeli statków i okrętów naviga 
klas c. Brązowy medal wywalczył Wojciech Soko-
łowski, kierownik Laboratorium Informatyczne-
go Wydziału Elektroniki i Informatyki, za model 
niszczyciela ORP „Błyskawica”.

» Uczelnia w projekcie naukowym budowy statków kosmicznych

16 października br. dowiemy się, która załoga 
zdobędzie Puchar Rektora Politechniki Kosza-
lińskiej w regatach kończących sezon wyścigów 
jachtowych na jeziorze Jamno pod Koszalinem. 

Ta impreza ma wieloletnią tradycję, lecz nie chodzi  
w niej o zaciętą, sportową rywalizację, to regaty jach-
tów turystycznych. – Stawiamy na rekreację z odrobiną 
emocji – wyjaśnia dr Tomasz Suszko, wicekomandor 
organizującego regaty Yacht Clubu Politechniki Kosza-
lińskiej. 

Impreza ma charakter otwarty, udział w niej mogą 
wziąć wszyscy zainteresowani żeglarze, a zapisy po-
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od godz. 10.30. Uczelnię będą reprezentować cztery 
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NOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych (BPB), 
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(BiodivERsA+), ogłasza konkurs na międzynarodo-
we projekty badawcze, mające na celu wspieranie 
ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądo-
wych i morskich. Więcej: ncn.gov.pl

BPB zaprasza również do zapoznania się z krót-
kim podsumowaniem spotkania pod hasłem 
Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorod-
ności. W materiale znajdują się linki do prezen-
tacji gości, nagranie wideo z webinarium, jak 
również odnośniki do dodatkowych materiałów. 
Więcej: tu.koszalin.pl/kat/359/konkursy

O WYSTAWIE W RADIU KOSZALIN

Gościem Katarzyny Kużel w programie Polskiego 
Radia Koszalin była dr hab. Monika Zawierow-
ska-Łozińska, prof. PK z Wydział Architektury  
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Rozmowa dotyczyła udziału artystki w polsko-niemiec-
kiej wystawie interdyscyplinarnej Euroregionu Pome-
rania, którą możemy oglądać w nowej Galerii Sztuki 
Współczesnej – Amfiteatr. Prof. Monika Zawierowska-
-Łozińska prezentuje tam obiekt przestrzenny „Inne 
stany snu – zestaw I”, wykonany w technice ceramiki 
ilustrowanej. Więcej: prk24.pl

OFERTA PRACY W KWESTURZE

Dział finansowo-kosztowy Politechniki Koszaliń-
skiej poszukuje pracownika na stanowisko księgo-
wej/księgowego. 

Zakres obowiązków: obsługa podatków od towa-
rów i usług; kontrola formalna i rachunkowa do-
kumentów finansowych; ewidencja i rozliczanie 
projektów. 

Wymagania: co najmniej dwuletnie doświadcze-
nie na stanowisku księgowego; znajomość przepi-
sów podatkowo-rachunkowych. 

Oferta dotyczy pełnego etatu i umowy o pracę.  
CV można nadsyłać do 25 października br. na adres 
anna.berezka@tu.koszalin.pl. 

Informacje: 94 34 78 660
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Nowości Wydawnictwa Uczelnianego
Politechniki Koszalińskiej

więcej informacji: 94 34 78 252 / 310     sprzedaż online: wydawnictwo@tu.koszalin.pl

Anatol Akhlamov, 
Andrzej Yatsko

Statystyka. Modele i metody 
cena
(skrypt)

 33,60 zł  

 26,26 zł

52,50 zł 

 40,95 zł

36,75 zł

Aurelia Bielawska, 
Danuta Zawadzka, 
Mirosław Wasilewski 
(red.)

Uwarunkowania działalności 
MŚP i gospodarstw rolnych 
– wybrane aspekty
 (monografia)

Małgorzata Czerwińska
-Jaśkiewicz, 
Patrycjusz Zarębski

Rewitalizacja społeczna wsi. 
Jak planować rozwój lokalny?
(monografia)

Stanisław Duer

Maszyny elektryczne, 
Część 1. Laboratorium
(podręcznik)

Marek Górka

Polityczne i strategiczne 
mechanizmy funkcjonowania 

wywiadu państw Grupy 
Wyszehradzkiej

(monografia)
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Politechnika Koszalińska włącza się w promocję 
książki „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, któ-
rych już nie ma” Doroty Cywińskiej i Krzysztofa 
Urbanowicza – to najnowsze wydawnictwo Archi-
wum Państwowego (AP) w Koszalinie. 

W tej sprawie 15 października br. w siedzibie AP zo-
stała zawarte porozumienie o współpracy. W imieniu 
Politechniki Koszalińskiej dokument podpisała rektor dr 
hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Archiwum Państwowe 
reprezentowała dyrektor oddziału koszalińskiego Kata-
rzyna Królczyk. 

Promocja książki „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, 
których już nie ma”, połączona ze spotkaniem autorskim, 
w którym weźmie także udział dr Kacper Pencarski, hi-
storyk, archiwista, konsultant merytoryczny publikacji, 
odbędzie się 29 października br., o godz. 17, w sali Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej. 

Osoby, które nie będą mogły bezpośrednio uczestniczyć 
w spotkaniu, zyskają możliwość obejrzenia wydarzenia 
online. Transmisja zostanie przeprowadzona na profilu 
FB AP i Politechniki Koszalińskiej. Realizacją zajmie się 
Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej. 

Podpisanie umowy poprzedziło wręczenie przez dyrek-
tor Katarzynę Królczyk na ręce prof. Danuty Zawadzkiej 
kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie 
było także okazją do zwiedzenia pomieszczeń i zasobów 
Archiwum Państwowego.

» Politechnika wesprze Archiwum Państwowe w promocji książki

PROF. MIŁOSŁAWA RUTKOWSKA REDAKTOREM TEMATYCZNYM CZASOPISMA NAUKOWEGO

Prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska z Katedry Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, Środowiska i Geodezji objęła funkcję subject editor (redaktora tematycznego) w czasopiśmie 
„Artificial Satellites: Journal of Planetary Geodesy”. Czasopismo jest prowadzone przez Centrum Ba-
dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2020 r. Politechnika Koszalińska zawarła z tą jednostką 
porozumienie o współpracy. Kwartalnik publikuje artykuły naukowe dotyczące m.in. geodezji sate-
litarnej, geodynamiki, zagadnień pola grawitacyjnego, pływów, układów odniesienia. 

Regaty o Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej odbyły się 16 października br. na jeziorze Jamno 
pod Koszalinem. Organizatorem wydarzenia, wieńczącego tegoroczny sezon wyścigów jachtowych, 
był Yacht Club Politechniki Koszalińskiej. 
Relacja i wyniki w poszczególnych kategoriach: tu.koszalin.pl. Przebieg rywalizacji udokumentował 
fotograficznie Adam Paczkowski.

» Yacht Club: Ostatnie w tym roku regaty na Jamnie
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Wkrótce nowy rok akademicki zainaugurują 
prowadzone przez Politechnikę Koszalińską: Uni-
wersytet Trzeciego Wieku (UTW) oraz Koszaliński 
Uniwersytet Dzieci i Młodzieży (KUDiM).

Inauguracja nowego roku akademickiego UTW  
– z udziałem władz uczelni – odbędzie się 27 paź-
dziernika br. o godz. 17 w auli 101 B kampusu przy 
ulicy Śniadeckich. Wykład wygłosi dr inż. Katarzyna 
Jagodzińska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Elek-
troniki i Informatyki. Kolejne wykłady – w każdą środę 
o godz. 17. Tematyka to m.in. zagadnienia związane  
z nauką, kulturą, ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

6 listopada br. o godz. 11 w auli 101 B kampusu przy 
Śniadeckich nowy rok rozpocznie uroczyście KUDiM. 
Wykład wygłosi koszaliński radca prawny i mediator 
sądowy Cezary Wicik. Kolejne zajęcia – jak w latach 
poprzednich – odbywać się będą raz w miesiącu, w so-
botę, oddzielnie w grupach dziecięcej i młodzieżowej.

Natomiast 30 października br. o godz. 11 w Sali Krono-
span Design Center w Szczecinku w nowy rok wkroczy 
szczecinecki oddział Koszalińskiego Uniwersytetu Dzie-
ci i Młodzieży. W Szczecinku kolejne zajęcia także raz  
w miesiącu – w sobotę.

Rekrutacja słuchaczy na oba uniwersytety trwa (są 
jeszcze wolne miejsca). Szczegółowe informacje na 
stronach: utw.tu.koszalin.pl i kudim.tu.koszalin.pl  
w zakładkach: Rekrutacja.

» Nowy rok akademicki również dla seniorów i juniorów

REKTORZY NA KONCERCIE W KARLINIE

Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej: rektor 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i rektor senior 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, byli gośćmi 
VII Przeglądu Piosenki Prawdziwej „Solidarność 
Pokoleń”, który 16 października br. odbył się  
w Karlinie. 

Na zdjęciu: rektorzy w towarzystwie Katarzyny Król-
czyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie  
i Leszka Wójtowicza, znanego poety, pieśniarza, gita-
rzysty i kompozytora, który zaśpiewał podczas przeglą-
du.

PIERWSZE SEMINARIUM Z NOWEGO CYKLU

Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych 
organizuje pierwsze wydarzenie z cyklu „Prosto  
o inwestowaniu”. Nowy cykl ma promować prak-
tyczną wiedzę o inwestycjach giełdowych, nieza-
leżnie od poziomu zaawansowania uczestników 
spotkań. Seminarium odbędzie się 25 paździer-
nika br., o godz. 9, w audytorium kampusu przy 
ulicy Kwiatkowskiego 6E.

Gościem spotkania będzie Krystian Maj, makler pa-
pierów wartościowych z Domu Maklerskiego XTB  
w Warszawie. Oto tematyka: możliwości trans-
akcyjne platformy demonstracyjnej, dostęp do 
akcji z 16 giełd i ponad 5.000 instrumentów, 
szkolenia i kursy z ekspertami rynku, selekcja 
spółek, analizy, wykresy, live trading, najśwież-
sze informacje i rekomendacje, rodzaje zleceń  
i ich zastosowanie w praktyce, narzędzia ułatwia-
jące analizę wykresu.

Możliwa będzie również forma online udziału  
w seminarium. Więcej: tu.koszalin.pl

Najnowsze wydanie zachodniopomorskiego ma-
gazynu „Świat Biznesu” sporo miejsca poświęca 
Politechnice Koszalińskiej.

W wydaniu znajdziemy relację z wręczenia Pereł Biz-
nesu 2020 w konkursie organizowanym przez „Świat 
Biznesu”. Uroczysta gala odbyła się w hotelu Novotel 
Szczecin Centrum. Uczestniczyła w niej dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej 
wręczyła statuetkę Osobowość Biznesu 2020 Grzego-
rzowi Bargielskiemu. Magazyn obszernie relacjonuje 
wydarzenie w formie fotoreportażu. 

W rozmowie pod tytułem „PK: centrum rozwoju Pomo-
rza Środkowego” pani rektor przedstawia ofertę eduka-
cyjną uczelni, wraz z nowymi kierunkami kształcenia, 
mówi o najciekawszych projektach badawczych realizo-
wanych przez koszalińskich naukowców, a także przy-
bliża perspektywy rozwoju Politechniki Koszalińskiej na 
najbliższe lata.

Jesienne wydanie „Świata Biznesu” to również nowy fe-
lieton prof. Danuty Zawadzkiej, tym razem podnoszący 
problem znaczenia rankingów szkół wyższych.
Więcej i do pobrania: swiatbiznesu.com

» Politechnika na łamach  
magazynu „Świat Biznesu”

OFERTY PRACY W NASZEJ UCZELNI

Dział finansowo-kosztowy Politechniki Kosza-
lińskiej poszukuje pracownika na stanowisko 
księgowej/księgowego. 
Zakres obowiązków: obsługa podatków od to-
warów i usług; kontrola formalna i rachunkowa 
dokumentów finansowych; ewidencja i rozliczanie 
projektów. 
Wymagania: co najmniej dwuletnie doświadcze-
nie na stanowisku księgowego; znajomość prze-
pisów podatkowo-rachunkowych. Oferta dotyczy 
pełnego etatu i umowy o pracę. 
CV należy nadsyłać do 25.10.21 na adres anna.be-
rezka@tu.koszalin.pl. Informacje: 94 34  78 660.

Politechnika Koszalińska zatrudni pracowni-
ka na stanowisko kierownika Działu Eksplo-
atacji. 
Wymagania: wykształcenie wyższe drugiego stop-
nia (budownictwo, mechanika lub pokrewne), sześć 
lat stażu pracy na stanowisku uwzględniającym 
specyfikę zarządzania nieruchomościami lub ad-
ministrowania budynkami, doświadczenie na sta-
nowisku związanym z zarządzaniem i eksploatacją 
urządzeń, sieci i budynków, kursy specjalistyczne, 
umiejętności zarządzania zespołem pracowników.
CV można przesyłać na adres: dkiss@tu.koszalin.pl 
do 30 października br.

Uczelnia zatrudni pracownika na stanowisko 
kierownika obiektów dydaktycznych przy uli-
cy Śniadeckich 2. 
Wymagania: wykształcenie wyższe pierwszego 
stopnia (administracja, zarządzanie, ekonomia), 
trzy lata stażu pracy na stanowisku związanym z ad-
ministrowaniem lub kierowanie zespołem pracow-
ników (portierzy, pracownicy fizyczni). Umiejętność 
współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi.
CV można przesyłać na adres: dkiss@tu.koszalin.pl 
do 30 października br.

TRENER AKT WICEPREZYDENTEM WADF

Roman Filus, nauczyciel tańca, choreograf  
i trener Akademickiego Klubu Tańca Politech-
niki Koszalińskiej, został ponownie wybrany na 
funkcję wiceprezydenta World Artistic Dance Fe-
deration (WADF). WADF to największa federacja 
tańca, która zrzesza zawodników z całego świata. 
Organizuje turnieje, opiekuje się mistrzami, dba  
o promocję kultury tańca. 
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Wkrótce nowy rok akademicki zainaugurują 
prowadzone przez Politechnikę Koszalińską: Uni-
wersytet Trzeciego Wieku (UTW) oraz Koszaliński 
Uniwersytet Dzieci i Młodzieży (KUDiM).

Inauguracja nowego roku akademickiego UTW  
– z udziałem władz uczelni – odbędzie się 27 paź-
dziernika br. o godz. 17 w auli 101 B kampusu przy 
ulicy Śniadeckich. Wykład wygłosi dr inż. Katarzyna 
Jagodzińska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Elek-
troniki i Informatyki. Kolejne wykłady – w każdą środę 
o godz. 17. Tematyka to m.in. zagadnienia związane  
z nauką, kulturą, ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

6 listopada br. o godz. 11 w auli 101 B kampusu przy 
Śniadeckich nowy rok rozpocznie uroczyście KUDiM. 
Wykład wygłosi koszaliński radca prawny i mediator 
sądowy Cezary Wicik. Kolejne zajęcia – jak w latach 
poprzednich – odbywać się będą raz w miesiącu, w so-
botę, oddzielnie w grupach dziecięcej i młodzieżowej.

Natomiast 30 października br. o godz. 11 w Sali Krono-
span Design Center w Szczecinku w nowy rok wkroczy 
szczecinecki oddział Koszalińskiego Uniwersytetu Dzie-
ci i Młodzieży. W Szczecinku kolejne zajęcia także raz  
w miesiącu – w sobotę.

Rekrutacja słuchaczy na oba uniwersytety trwa (są 
jeszcze wolne miejsca). Szczegółowe informacje na 
stronach: utw.tu.koszalin.pl i kudim.tu.koszalin.pl  
w zakładkach: Rekrutacja.

» Nowy rok akademicki również dla seniorów i juniorów

REKTORZY NA KONCERCIE W KARLINIE

Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej: rektor 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i rektor senior 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, byli gośćmi 
VII Przeglądu Piosenki Prawdziwej „Solidarność 
Pokoleń”, który 16 października br. odbył się  
w Karlinie. 

Na zdjęciu: rektorzy w towarzystwie Katarzyny Król-
czyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie  
i Leszka Wójtowicza, znanego poety, pieśniarza, gita-
rzysty i kompozytora, który zaśpiewał podczas przeglą-
du.

PIERWSZE SEMINARIUM Z NOWEGO CYKLU

Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych 
organizuje pierwsze wydarzenie z cyklu „Prosto  
o inwestowaniu”. Nowy cykl ma promować prak-
tyczną wiedzę o inwestycjach giełdowych, nieza-
leżnie od poziomu zaawansowania uczestników 
spotkań. Seminarium odbędzie się 25 paździer-
nika br., o godz. 9, w audytorium kampusu przy 
ulicy Kwiatkowskiego 6E.

Gościem spotkania będzie Krystian Maj, makler pa-
pierów wartościowych z Domu Maklerskiego XTB  
w Warszawie. Oto tematyka: możliwości trans-
akcyjne platformy demonstracyjnej, dostęp do 
akcji z 16 giełd i ponad 5.000 instrumentów, 
szkolenia i kursy z ekspertami rynku, selekcja 
spółek, analizy, wykresy, live trading, najśwież-
sze informacje i rekomendacje, rodzaje zleceń  
i ich zastosowanie w praktyce, narzędzia ułatwia-
jące analizę wykresu.

Możliwa będzie również forma online udziału  
w seminarium. Więcej: tu.koszalin.pl

Najnowsze wydanie zachodniopomorskiego ma-
gazynu „Świat Biznesu” sporo miejsca poświęca 
Politechnice Koszalińskiej.

W wydaniu znajdziemy relację z wręczenia Pereł Biz-
nesu 2020 w konkursie organizowanym przez „Świat 
Biznesu”. Uroczysta gala odbyła się w hotelu Novotel 
Szczecin Centrum. Uczestniczyła w niej dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej 
wręczyła statuetkę Osobowość Biznesu 2020 Grzego-
rzowi Bargielskiemu. Magazyn obszernie relacjonuje 
wydarzenie w formie fotoreportażu. 

W rozmowie pod tytułem „PK: centrum rozwoju Pomo-
rza Środkowego” pani rektor przedstawia ofertę eduka-
cyjną uczelni, wraz z nowymi kierunkami kształcenia, 
mówi o najciekawszych projektach badawczych realizo-
wanych przez koszalińskich naukowców, a także przy-
bliża perspektywy rozwoju Politechniki Koszalińskiej na 
najbliższe lata.

Jesienne wydanie „Świata Biznesu” to również nowy fe-
lieton prof. Danuty Zawadzkiej, tym razem podnoszący 
problem znaczenia rankingów szkół wyższych.
Więcej i do pobrania: swiatbiznesu.com

» Politechnika na łamach  
magazynu „Świat Biznesu”

OFERTY PRACY W NASZEJ UCZELNI

Dział finansowo-kosztowy Politechniki Kosza-
lińskiej poszukuje pracownika na stanowisko 
księgowej/księgowego. 
Zakres obowiązków: obsługa podatków od to-
warów i usług; kontrola formalna i rachunkowa 
dokumentów finansowych; ewidencja i rozliczanie 
projektów. 
Wymagania: co najmniej dwuletnie doświadcze-
nie na stanowisku księgowego; znajomość prze-
pisów podatkowo-rachunkowych. Oferta dotyczy 
pełnego etatu i umowy o pracę. 
CV należy nadsyłać do 25.10.21 na adres anna.be-
rezka@tu.koszalin.pl. Informacje: 94 34  78 660.

Politechnika Koszalińska zatrudni pracowni-
ka na stanowisko kierownika Działu Eksplo-
atacji. 
Wymagania: wykształcenie wyższe drugiego stop-
nia (budownictwo, mechanika lub pokrewne), sześć 
lat stażu pracy na stanowisku uwzględniającym 
specyfikę zarządzania nieruchomościami lub ad-
ministrowania budynkami, doświadczenie na sta-
nowisku związanym z zarządzaniem i eksploatacją 
urządzeń, sieci i budynków, kursy specjalistyczne, 
umiejętności zarządzania zespołem pracowników.
CV można przesyłać na adres: dkiss@tu.koszalin.pl 
do 30 października br.

Uczelnia zatrudni pracownika na stanowisko 
kierownika obiektów dydaktycznych przy uli-
cy Śniadeckich 2. 
Wymagania: wykształcenie wyższe pierwszego 
stopnia (administracja, zarządzanie, ekonomia), 
trzy lata stażu pracy na stanowisku związanym z ad-
ministrowaniem lub kierowanie zespołem pracow-
ników (portierzy, pracownicy fizyczni). Umiejętność 
współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi.
CV można przesyłać na adres: dkiss@tu.koszalin.pl 
do 30 października br.

TRENER AKT WICEPREZYDENTEM WADF

Roman Filus, nauczyciel tańca, choreograf  
i trener Akademickiego Klubu Tańca Politech-
niki Koszalińskiej, został ponownie wybrany na 
funkcję wiceprezydenta World Artistic Dance Fe-
deration (WADF). WADF to największa federacja 
tańca, która zrzesza zawodników z całego świata. 
Organizuje turnieje, opiekuje się mistrzami, dba  
o promocję kultury tańca. 
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Politechnika Koszalińska włącza się w promocję 
książki „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, któ-
rych już nie ma” Doroty Cywińskiej i Krzysztofa 
Urbanowicza – to najnowsze wydawnictwo Archi-
wum Państwowego (AP) w Koszalinie. 

W tej sprawie 15 października br. w siedzibie AP zo-
stała zawarte porozumienie o współpracy. W imieniu 
Politechniki Koszalińskiej dokument podpisała rektor dr 
hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Archiwum Państwowe 
reprezentowała dyrektor oddziału koszalińskiego Kata-
rzyna Królczyk. 

Promocja książki „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, 
których już nie ma”, połączona ze spotkaniem autorskim, 
w którym weźmie także udział dr Kacper Pencarski, hi-
storyk, archiwista, konsultant merytoryczny publikacji, 
odbędzie się 29 października br., o godz. 17, w sali Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej. 

Osoby, które nie będą mogły bezpośrednio uczestniczyć 
w spotkaniu, zyskają możliwość obejrzenia wydarzenia 
online. Transmisja zostanie przeprowadzona na profilu 
FB AP i Politechniki Koszalińskiej. Realizacją zajmie się 
Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej. 

Podpisanie umowy poprzedziło wręczenie przez dyrek-
tor Katarzynę Królczyk na ręce prof. Danuty Zawadzkiej 
kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie 
było także okazją do zwiedzenia pomieszczeń i zasobów 
Archiwum Państwowego.

» Politechnika wesprze Archiwum Państwowe w promocji książki

PROF. MIŁOSŁAWA RUTKOWSKA REDAKTOREM TEMATYCZNYM CZASOPISMA NAUKOWEGO

Prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska z Katedry Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, Środowiska i Geodezji objęła funkcję subject editor (redaktora tematycznego) w czasopiśmie 
„Artificial Satellites: Journal of Planetary Geodesy”. Czasopismo jest prowadzone przez Centrum Ba-
dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2020 r. Politechnika Koszalińska zawarła z tą jednostką 
porozumienie o współpracy. Kwartalnik publikuje artykuły naukowe dotyczące m.in. geodezji sate-
litarnej, geodynamiki, zagadnień pola grawitacyjnego, pływów, układów odniesienia. 

Regaty o Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej odbyły się 16 października br. na jeziorze Jamno 
pod Koszalinem. Organizatorem wydarzenia, wieńczącego tegoroczny sezon wyścigów jachtowych, 
był Yacht Club Politechniki Koszalińskiej. 
Relacja i wyniki w poszczególnych kategoriach: tu.koszalin.pl. Przebieg rywalizacji udokumentował 
fotograficznie Adam Paczkowski.
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Kierownik Katedry Energetyki Wydziału Mecha-
nicznego prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal i ad-
iunkt w tej katedrze dr inż. Małgorzata Sikora 
zostali redaktorami specjalnego wydania pisma 
naukowego „Materials”, które będzie poświęcone 
materiałom wykorzystywanym w technologiach 
związanych z energetyką.

„Materials” to recenzowane, międzynarodowe czasopi-
smo poświęcone zagadnieniom związanym z inżynierią 
materiałową. Ukazuje się od 2008 r. Obejmuje 20 obszer-
nych tematów. Wydawnictwo ma charakter open access. 
Indeksowane jest w bazach Scopus i Web of Science (Im-
pact Factor: 3.623). W wykazie Ministerstwa Edukacji i 
Nauki „Materials” przypisano 140 punktów.

Temat wydania, w którym funkcję guest editors, czyli 
redaktorów gościnnych, objęli naukowcy Politechniki 
Koszalińskiej, to: „Materials in Energy Technology” (ma-
teriały w technologiach związanych z energetyką). Te-

matyka dotyczy najnowszych badań w dziedzinie mate-
riałów wykorzystywanych zarówno do budowy urządzeń 
wytwarzających energię, jak i materiałów, które służą do 
uzyskania, gromadzenia i transportu energii. 

„Materials” ukaże się w przyszłym roku. Redaktorzy wy-
dania zachęcają pracowników Politechniki Koszalińskiej 
do publikacji ciekawych artykułów w tym wydaniu. Pro-
pozycje można zgłaszać do 10 sierpnia 2022 r.

» Nasi naukowcy redaktorami gościnnymi pisma „Materials”

» Uczelniany chór Canzona wystąpi 
w koszalińskiej katedrze
Chór Politechniki Koszalińskiej Canzona zaprezentuje 
się 24 października br. podczas koncertu chóralno-or-
ganowego w koszalińskiej katedrze. Niedzielny koncert 
rozpocznie się o godz. 10.50 (po mszy świętej o godz. 
10). W programie – głównie muzyka sakralna (utwory: 
Mozarta, Verdiego, Moniuszki, Francka, a także zmarłe-
go sześć lat temu poznańskiego kompozytora Andrzeja 
Koszewskiego).

Na katedralnych organach zagra młody muzyk, Błażej 

Ogierman. Jako solistka wystąpi Katarzyna Gomułka 
(sopran). Oprócz chóru Canzona zaśpiewa chór Pome-
rania Cantat Dziecięcej Akademii Chóralnej. Koncert zza 
pulpitu dyrygenckiego poprowadzi prof. Radosław Wil-
kiewicz. Wstęp jest wolny.



KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZEKAJĄ NA NOWYCH WŁAŚCICIELI

W związku z trwającą selekcją zbiorów książkowych, Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej informuje  
o możliwości bezpłatnego pozyskania wycofanych pozycji. – Wszystkie osoby zainteresowane proszę o przesła-
nie informacji o wybranych tytułach – informuje Weronika Piestrzyńska-Dziedziejko z Wypożyczalni Między-
bibliotecznej BGPK. – Przy wyborze ważne jest zachowanie naszej numeracji bibliotecznej. Zamówienia będą 
realizowane w kolejności zgłoszeń przyjmowanych do 26 listopada br. Kontakt: bibinfo@tu.koszalin.pl. 
Zasoby: biblioteka.tu.koszalin.pl/docs/Selekcja/Zbiory_do_przekazania_2018_08_P30000_P35000.pdf
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„CIEPŁO SYSTEMOWE” O WSPÓŁPRACY MEC 
Z UCZELNIĄ

Branżowy „Magazyn Ciepło Systemowe” opubli-
kował informację o nowym etapie współpracy 
Miejskiej Energetyki Cieplnej (MEC) w Koszalinie 
z Politechniką Koszalińską. Podczas niedawnej 
inauguracji nowego roku akademickiego prezes 
MEC Robert Mania przekazał czek o wartości 50 
tysięcy złotych na stworzenie na uczelni nowo-
czesnego laboratorium finansowego.

„Ciepło Systemowe” zaznacza, że MEC współpracuje  
z Politechniką Koszalińską od wielu lat:  „Absolwenci (...) 
stanowią trzon kadry technicznej i kierowniczej spółki. 
Studenci odbywają tu staże i praktyki, mogą też poznać 
działanie firmy energetycznej. Dzięki takim działaniom 
firma przyciąga absolwentów PK, co jest nader istotne 
w sytuacji, gdy na rynku pracy brakuje fachowców”.  

Pismo przytacza wypowiedź Roberta Mani z inaugura-
cji: „Inżynier musi dysponować nie tylko wiedzą tech-
niczną, ale i ekonomiczną. Musi bowiem przeprowa-
dzać analizy, tworzyć bilanse, planować i kontrolować 
budżety”.

Rekrutacja studentów do piątej edycji progra-
mu Legia Akademicka rozpoczęła się w połowie 
października. Osoby, które chcą przejść szkolenie  
i uzyskać stopień wojskowy, muszą spełnić kilka 
warunków.

Zasady rekrutacji i przebieg szkolenia wojskowego  
w ramach Legii Akademickiej (LA) były tematem  
– zorganizowanego 18 października br. – spotkania 
ze studentami. W auli kampusu przy ulicy Kwiatkow-
skiego, Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora ds. 
LA, mówił o formalnościach związanych z udziałem  
w programie. 

O części praktycznej szkolenia opowiadał kpt. Jarosław 
Barczewski (na zdjęciu), oficer prasowy Centrum Szko-
lenia Sił Powietrznych (CSSP) w Koszalinie. Studenci 
obejrzeli film z tegorocznego szkolenia w CSSP. R Wię-
cej: koszalin.pl/kat/223/legia-akademicka

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA STUDENTÓW 
DO LEGII AKADEMICKIEJ

Biuro Mobilności Międzynarodowej (BMM) Po-
litchniki Koszalińśkiej powitało grupę studen-
tów, którzy przyjechali w ramach Programu Era-
smus+ na semestr zimowy 2021/22. Tym razem 
gościmy studentów z Turcji, Włoch, Portugalii, 
Hiszpanii i Francji, którzy będą studiować na wy-
działach: Architektury i Wzornictwa, Mechanicz-
nym, Elektroniki i Informatyki, Nauk Ekonomicz-
nych i Humanistycznym. 

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 15 
października br., studenci zapoznali się z regułami 
funkcjonowania uczelni i praktycznymi aspektami życia 
w Koszalinie, w tym: zasadami działania podstawowej 
opieki zdrowotnej, transportu miejskiego. Poznali pra-
cowników BMM i przedstawicieli Parlamentu Studen-
tów Politechniki Koszalińskiej, którzy będą ich wspierać 
i pomagać podczas pobytu w Koszalinie.

» Welcome Day – powitanie studentów Erasmus+ w Koszalinie 

PROPOZYCJA STYPENDIÓW RZĄDU FRANCUSKIEGO
Do 22 listopada br. przyjmowane będą wnioski do Programu Stypendialnego SSHN na pobyty badawcze 
we Francji. Oferta skierowana jest do naukowców wszystkich dziedzin. O stypendium mogą też aplikować 
doktoranci związani z polską instytucją, ale nie realizujący aktualnie doktoratu w systemie cotutelle lub 
codirection z instytucją francuską. Więcej: pologne.campusfrance.org/plBARTOSZ WARZECHA W POLSKIM RADIU KOSZALIN

Gościem audycji „Radioportret” w Polskim Radiu Koszalin był Bartosz Warze-
cha, architekt, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, laureat konkur-
sów architektonicznych i urbanistycznych, asystent w Katedrze Architektury 
na Wydziale Architektury i Wzornictwa, z zamiłowania i zainteresowania foto-
graf.  W rozmowie z Katarzyną Kużel Bartosz Warzecha mówił między innymi 
tym, co interesującego jest w młodości, a co w dojrzałości, czy patrzy na świat 
przez pryzmat tego, co robi na co dzień oraz jak planuje spędzać czas po zakoń-
czeniu kariery zawodowej.  Więcej: prk24.pl

REKRUTACJA DO PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO KOŁA NAUKOWE
Do 3 listopada br. można składać wnioski do programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”  
– to przedsięwzięcie, które ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac zwojowych i kół naukowych. 
Wysokość finansowania lub dofinansowania konkretnego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł. 
Więcej: gov.pl

KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZEKAJĄ NA NOWYCH WŁAŚCICIELI

W związku z trwającą selekcją zbiorów książkowych, Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej informuje  
o możliwości bezpłatnego pozyskania wycofanych pozycji. – Wszystkie osoby zainteresowane proszę o przesła-
nie informacji o wybranych tytułach – informuje Weronika Piestrzyńska-Dziedziejko z Wypożyczalni Między-
bibliotecznej BGPK. – Przy wyborze ważne jest zachowanie naszej numeracji bibliotecznej. Zamówienia będą 
realizowane w kolejności zgłoszeń przyjmowanych do 26 listopada br. Kontakt: bibinfo@tu.koszalin.pl. 
Zasoby: biblioteka.tu.koszalin.pl/docs/Selekcja/Zbiory_do_przekazania_2018_08_P30000_P35000.pdf
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do publikacji ciekawych artykułów w tym wydaniu. Pro-
pozycje można zgłaszać do 10 sierpnia 2022 r.

» Nasi naukowcy redaktorami gościnnymi pisma „Materials”

» Uczelniany chór Canzona wystąpi 
w koszalińskiej katedrze
Chór Politechniki Koszalińskiej Canzona zaprezentuje 
się 24 października br. podczas koncertu chóralno-or-
ganowego w koszalińskiej katedrze. Niedzielny koncert 
rozpocznie się o godz. 10.50 (po mszy świętej o godz. 
10). W programie – głównie muzyka sakralna (utwory: 
Mozarta, Verdiego, Moniuszki, Francka, a także zmarłe-
go sześć lat temu poznańskiego kompozytora Andrzeja 
Koszewskiego).

Na katedralnych organach zagra młody muzyk, Błażej 

Ogierman. Jako solistka wystąpi Katarzyna Gomułka 
(sopran). Oprócz chóru Canzona zaśpiewa chór Pome-
rania Cantat Dziecięcej Akademii Chóralnej. Koncert zza 
pulpitu dyrygenckiego poprowadzi prof. Radosław Wil-
kiewicz. Wstęp jest wolny.
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Miły akcent związany z Politechniką Koszalińską 
miało niedawne uroczyste posiedzenie Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM)  
w Olsztynie. 

Dr hab. inż. Czesław Suchocki z Katedry Geodezji i Geo-
informatyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji odebrał dyplom habilitacyjny, w dyscyplinie 
Inżynieria Lądowa i Transport, z rąk rektora olsztyńskiej 
uczelni, prof. Jerzego Przyborowskiego. 

Podstawą był cykl publikacji „Badania eksperymentalne 
nad wykorzystaniem informacji radiometrycznej i geo-
metrycznej chmury punktów z pomiaru TLS w ocenie 

stanu technicznego obiektów budowlanych”. Wręczenie 
nominacji habilitacyjnej odbyło się podczas obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej na UWM. Więcej: tu.koszalin.pl

» Dyplom habilitacyjny dla naukowca z Politechniki Koszalińskiej

24 października br., w auli Akademii Sztuki  
w Szczecinie – Pałac pod Globusem, pl. Orła Białe-
go 2, po raz kolejny wręczone zostaną Zachodnio-
pomorskie Noble. 

Nagroda przyznawana jest od 2000 r. przez kapitułę 
konkursu – Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. 
Celem konkursu jest promocja naukowców z naszego 
województwa i ich osiągnięć. Nagradzane są prace  
o najwyższym standardzie, wdrożone bądź opatentowa-
ne lub publikacje notowane na indeksie filadelfijskim. 

Noble przyznawane są w kategoriach: nauki podstawo-
we, nauki humanistyczne, ekonomia, medycyna, nauki 
techniczne i rolnictwo.

Czy wśród tegorocznych laureatów Zachodniopomor-
skich Nobli znajdą się przedstawiciele Politechniki Ko-
szalińskiej? O tym przekonamy się w niedzielny wieczór. 
Jak dotąd, w latach 2004-2014, środowisko koszalińskiej 
nauki otrzymało w sumie siedem Nobli, w tym cztery 
indywidualne i dwa dla zespołów badawczych za osią-
gnięcia naukowe.

» W niedzielę poznamy laureatów Zachodniopomorskich Nobli

BIULETYN INFORMACYJNY PK: LINK ZAMIAST PLIKU, ALE TAK SAMO CZYTELNIE I BEZPIECZNIE

Biuro Komunikacji Społecznej (BKS), przy współpracy Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych, dokonało 
zmiany sposobu dostarczania pliku z „Biuletynem Informacyjnym”. Zmiana została podyktowana względami tech-
nicznymi. Zamiast pliku, odbiorcy będą otrzymywać bezpieczny link, który przenosi do strony repozytorium, znaj-
dującego się w zasobach Politechniki Koszalińskiej. Plik z każdym numerem można pobrać lub przeczytać i zamknąć  
w przeglądarce. BKS zaprasza osoby zainteresowane umieszczeniem w „Biuletynie Informacyjnym” wszelkiego rodza-
ju wiadomości: informacji, komunikatów, ogłoszeń etc., do kontaktu: media@tu.koszalin.pl.
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Po ponad rocznej przerwie, w kampusie Politech-
niki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich, znowu 
można zjeść posiłek przygotowany na miejscu. W 
wyremontowanych wnętrzach przyziemia głów-
nego budynku uczelni od kilku dni działa bar „Po-
lka” oferujący dania, jak wskazuje nazwa, kuchni 
polskiej. 

– Napędza nas pasja do podawania smacznych po-
siłków – opowiada Beata Stachowska (na zdjęciu na 
pierwszym planie), która lokal prowadzi z mężem Ma-
ciejem. – Mamy już kilka lat doświadczenia w gastrono-
mii. Postanowiliśmy spróbować czegoś nowego, oferta 
uczelni pojawiła się w świetnym dla nas momencie – 
dodaje. 

Właściciele „Polki” prowadzili do tej pory sezonowe lo-
kale w nadmorskich kurortach. – Klienci często do nas 
wracali i bardzo chwalili sobie naszą kuchnię, dlatego 
uznaliśmy, że warto stworzyć coś czynnego przez cały 
rok – wyjaśnia Beata Stachowska. – Planowaliśmy uru-
chomić w Koszalinie bistro, lecz plany pokrzyżował nam 
wybuch pandemii.

Ostatecznie wybór padł na uczelnię, ze względu na 
potencjał, jaki oferuje. Właściciele podkreślają, że chcą 
przekonać do swojej oferty zarówno studentów, wykła-
dowców oraz pracowników Politechniki Koszalińskiej, jak  
i mieszkańców osiedli otaczających kampus uczelni. 

– Jesteśmy przywiązani do tradycji, co przełożyło się na 
nazwę lokalu i propozycję menu, a w przyszłości chce-

my zmienić wystrój wnętrza – zdradza plany właściciel-
ka „Polki”. – Kuchnia polska oferuje wiele wspaniałych 
smaków. Mamy pomysły na dania dla osób preferują-
cych mięso, jak i dla wegan czy wegetarian. Każdego 
dnia w menu znajdzie się przynajmniej jedno danie 
bezmięsne – zapewnia. 

„Polka” zaprasza codziennie od godz. 9. Rano można 
zjeść śniadanie, a od południa obiad. Bar otwarty bę-
dzie również w weekendy, aby zadbać o studiujących 
niestacjonarnie. Oferuje także dania z dowozem do 
domu. – Zamierzamy wsłuchiwać się w opinie klientów 
– podkreśla Beata Stachowska. – Ustawimy skrzynkę, 
do której będzie można wrzucić sugestie dotyczące po-
traw i zaproponować zmiany w ofercie.

Właściciele „Polki” otwarci są również na organizację 
rozmaitych imprez okolicznościowych i współpracę ze 
studentami: kołami naukowymi, parlamentem, samo-
rządami wydziałowymi. Przymierzają się do organizacji 
balu karnawałowego. 

» W kampusie przy ulicy Śniadeckich ruszył bar „Polka” Tak oto prezentuje się nowy, mniejszy, drugi po-
litechniczny mural Cukina, który znajduje się na 
schodach Kreślarni. 

Pierwszy powstał na ścianie bocznej tego samego wy-
remontowanego budynku. Obydwa zostaną oficjalne 
odsłonięte 26 października br., o godz. 13. Poza artystą 
i inicjatorami przedsięwzięcia, czyli członkami Parla-
mentu Studentów (PSPK), w spotkaniu wezmą udział 
przedstawiciele władz uczelni i zaproszeni goście. Pro-
mocję poprowadzi Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, 
przewodnicząca PSPK. Zapraszamy!  

» Zaproszenie na odsłonięcie 
murali Cukina na Kreślarni

» Promocja książki Archiwum 
Państwowego w Koszalinie

26 października br., w Archiwum Państwowym 
(AP) w Koszalinie, odbędzie się konferencja pra-
sowa z udziałem przedstawicieli AP, Politechniki 
Koszalińskiej i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
(KBP), zapowiadająca promocję najnowszego 
wydawnictwa AP, książki „Nieznane twarze Ko-
szalina. Miejsca, których już nie ma” Doroty Cy-
wińskiej (red.) i Krzysztofa Urbanowicza. 

Promocja odbędzie się 29 października br., o godz. 17, 
w sali KBP. Wstęp jest wolny, jednak z uwagi na sytuację 
epidemiczną w kraju i obostrzenia sanitarne, w wyda-
rzeniu może uczestniczyć ograniczona liczba odbiorców. 
Spotkanie, w którym weźmie udział także dr Kacper 
Pencarski, historyk, archiwista i konsultant meryto-
ryczny publikacji, będzie transmitowane na profilach 
społecznościowych organizatorów. Realizację przepro-
wadzi Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej.

CZEKAMY NA AKTUALIZACJE „INFORMATORA 
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA” 

Biuro Komunikacji Społecznej (BKS) rozpoczę-
ło prace nad przygotowaniem nowego wyda-
nia „Informatora dla kandydatów na studia”. 
Wydawnictwo ukazuje się drukiem, trafia do 
nauczycieli, uczniów, a ponadto dostępne jest 
w wersji pdf na stronie.

BKS zwraca się z prośbą do przedstawicie-
li wydziałów, studiów i innych jednostek, 
kół naukowych i organizacji studenckich,  
o przesyłanie aktualizacji oferty dydaktycznej. 

Kontakt: media@tu.koszalin.pl

ZAPRASZAMY OPIEKUNÓW STUDENCKICH KÓŁ 
NAUKOWYCH DO PREZENTACJI PROJEKTÓW  
I DOKONAŃ SWOICH ORGANIZACJI. 

Opiszemy, sfotografujemy, sfilmujemy, po-
możemy w dotarciu do innych środowisk i pu-
blikacji w mediach. Czekamy na informacje:  
media@tu.koszalin.pl
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ciejem. – Mamy już kilka lat doświadczenia w gastrono-
mii. Postanowiliśmy spróbować czegoś nowego, oferta 
uczelni pojawiła się w świetnym dla nas momencie – 
dodaje. 

Właściciele „Polki” prowadzili do tej pory sezonowe lo-
kale w nadmorskich kurortach. – Klienci często do nas 
wracali i bardzo chwalili sobie naszą kuchnię, dlatego 
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rok – wyjaśnia Beata Stachowska. – Planowaliśmy uru-
chomić w Koszalinie bistro, lecz plany pokrzyżował nam 
wybuch pandemii.

Ostatecznie wybór padł na uczelnię, ze względu na 
potencjał, jaki oferuje. Właściciele podkreślają, że chcą 
przekonać do swojej oferty zarówno studentów, wykła-
dowców oraz pracowników Politechniki Koszalińskiej, jak  
i mieszkańców osiedli otaczających kampus uczelni. 
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nazwę lokalu i propozycję menu, a w przyszłości chce-
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domu. – Zamierzamy wsłuchiwać się w opinie klientów 
– podkreśla Beata Stachowska. – Ustawimy skrzynkę, 
do której będzie można wrzucić sugestie dotyczące po-
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mentu Studentów (PSPK), w spotkaniu wezmą udział 
przedstawiciele władz uczelni i zaproszeni goście. Pro-
mocję poprowadzi Aleksandra Zmuda Trzebiatowska, 
przewodnicząca PSPK. Zapraszamy!  
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Miły akcent związany z Politechniką Koszalińską 
miało niedawne uroczyste posiedzenie Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM)  
w Olsztynie. 

Dr hab. inż. Czesław Suchocki z Katedry Geodezji i Geo-
informatyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji odebrał dyplom habilitacyjny, w dyscyplinie 
Inżynieria Lądowa i Transport, z rąk rektora olsztyńskiej 
uczelni, prof. Jerzego Przyborowskiego. 

Podstawą był cykl publikacji „Badania eksperymentalne 
nad wykorzystaniem informacji radiometrycznej i geo-
metrycznej chmury punktów z pomiaru TLS w ocenie 

stanu technicznego obiektów budowlanych”. Wręczenie 
nominacji habilitacyjnej odbyło się podczas obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej na UWM. Więcej: tu.koszalin.pl

» Dyplom habilitacyjny dla naukowca z Politechniki Koszalińskiej

24 października br., w auli Akademii Sztuki  
w Szczecinie – Pałac pod Globusem, pl. Orła Białe-
go 2, po raz kolejny wręczone zostaną Zachodnio-
pomorskie Noble. 

Nagroda przyznawana jest od 2000 r. przez kapitułę 
konkursu – Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. 
Celem konkursu jest promocja naukowców z naszego 
województwa i ich osiągnięć. Nagradzane są prace  
o najwyższym standardzie, wdrożone bądź opatentowa-
ne lub publikacje notowane na indeksie filadelfijskim. 

Noble przyznawane są w kategoriach: nauki podstawo-
we, nauki humanistyczne, ekonomia, medycyna, nauki 
techniczne i rolnictwo.

Czy wśród tegorocznych laureatów Zachodniopomor-
skich Nobli znajdą się przedstawiciele Politechniki Ko-
szalińskiej? O tym przekonamy się w niedzielny wieczór. 
Jak dotąd, w latach 2004-2014, środowisko koszalińskiej 
nauki otrzymało w sumie siedem Nobli, w tym cztery 
indywidualne i dwa dla zespołów badawczych za osią-
gnięcia naukowe.

» W niedzielę poznamy laureatów Zachodniopomorskich Nobli
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Biuro Komunikacji Społecznej (BKS), przy współpracy Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych, dokonało 
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nicznymi. Zamiast pliku, odbiorcy będą otrzymywać bezpieczny link, który przenosi do strony repozytorium, znaj-
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Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Katedry In-
żynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki  
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej został jed-
nym z dziewięciu laureatów tegorocznej edycji 
konkursu Zachodniopomorskie Noble 2021. Ka-
pituła konkursu uhonorowała naukowca za osią-
gnięcia w naukach technicznych – „inspirowane 
naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne  
i ich zastosowania”. 

Wręczenie statuetek odbyło się 24 października br. w auli 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Patronem przedsięwzię-
cia jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. – Infor-
mację o nagrodzie przyjąłem z wielkim zaskoczeniem  
i z wielką satysfakcją – mówi prof. Adam Słowik, który nie 
mógł być obecny podczas uroczystości (statuetkę odebrała 
rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK). – To miłe, że pra-
ca przynosi tak okazałe owoce.

Nagroda przyznawana jest od 2000 r. przez kapitułę, czy-
li Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Celem kon-
kursu jest promocja zachodniopomorskich naukowców  
i ich osiągnięć. Nagradzane są prace o najwyższym stan-
dardzie, wdrożone lub opatentowane i publikacje noto-
wane na indeksie filadelfijskim. Noble przyznawane są 
w kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, 
technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych,  
o morzu i artystycznych

Zasiadający w kapitule prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, 
rektor uczelni w latach 1993-1999 podkreśla: – Staram 
się inspirować naszych pracowników do upowszechniania 
osiągnięć naukowych we wszelkich formach, które przyno-
szą uznanie dla twórczej pracy. Nasze zespoły uzyskiwały 
wyróżnienia w tym konkursie, który cieszy się zaintereso-
waniem środowisk naukowych i osiągnął trwały i ceniony 
status. 

Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej (2015)  
i Politechniki Koszalińskiej (2017) dodaje: – Uczelni zależy 
na wyzwalaniu potencjału twórczego pracowników. Wie-
my, że potencjał jest większy niż się sądzi. Dopiero spraw-
dzanie możliwości twórczych daje pełny wynik. Kryteriów i 
miar oceny osiągnięć jest wiele, niemniej każde osiągnięcie 
jest cenne. 

Prof. Adam Słowik tak definiuje obszar swoich zain-
teresowań naukowych: „Obejmuje on zagadnienia 
związane ze sztuczną inteligencją. Interesuję się algo-
rytmami ewolucyjnymi, strategiami ewolucyjnymi, pro-
gramowaniem genetycznym oraz systemami eksperto-
wymi, sztucznymi sieciami neuronowymi, logiką rozmytą  
i uczeniem maszynowym. W pracy naukowej zajmuję się 
badaniami nad inspirowanymi biologicznie algorytmami 
optymalizacji, ich modyfikacjami oraz inżynierskimi zasto-
sowaniami”. 

Dotychczas, w latach 2004-2014, naukowcy z Politechniki 
Koszalińskiej otrzymali siedem Zachodniopomorskich No-
bli, w tym cztery indywidualne i dwa dla zespołów badaw-
czych (listę publikujemy na str. 3).

» Zachodniopomorski Nobel 2021 dla prof. Adama Słowika
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Prof. Adam Słowik (rocznik 1977) jest absolwentem Wydziału Elek-
troniki Politechniki Koszalińskiej. W 2005 r. został asystentem na 
Wydziale Elektroniki i Informatyki. Dwa lata później obronił z wyróż-
nieniem rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora w dyscyplinie 
elektronika (specjalność: układy elektroniczne). 

Już jako adiunkt na tym samym wydziale w 2013 r. otrzymał stopień dok-
tora habilitowanego w dyscyplinie informatyka (specjalność: sztuczna inte-
ligencja i systemy inteligentne), nadany przez Radę Wydziału Informatyki  
i Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej. 

Od 2013 r. prof. Adam Słowik pracuje w Katedrze Inżynierii Komputerowej 
na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Zainteresowania naukowe laureata 
Zachodniopomorskiego Nobla 2021 obejmują: obliczenia przybliżone, inte-
ligencję obliczeniową, sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, obliczenia 
ewolucyjne, a w szczególności algorytmy optymalizacyjne bazujące na na-
turze. 

Dorobek naukowy zawiera ponad 120 artykułów w książkach, materiałach 
konferencyjnych i czasopismach z listy filadelfijskiej oraz cztery książki,  
w tym dwie jako edytor. 

Komitet przyznający Noble przychylił się do opinii, że osiągnięcia naukowe prof. Adama Słowika z 2020 r. reprezen-
tują „oryginalny i wartościowy wkład w dziedzinę inteligencji obliczeniowej i ukazują praktyczne zastosowanie tych 
technik do rozwiązywania problemów inżynierskich”. 

» Oryginalny i wartościowy wkład w inteligencję obliczeniową

2004
Prof. Mirosław Maliński za „opracowanie i zastosowanie metody numerycznej analizy piezoelektrycznych widm fo-
toakustycznych materiałów elektronicznych”; 

2005
Prof. Przemysław Borkowski za „opracowanie podstaw i opatentowanie nowej metody obróbki trudnodostępnych 
powierzchni wysokociśnieniową strugą hybrydową: wodno-ścierno-lodową”; 

2007
Zespół Laboratorium Techniki Próżniowej za „wdrożenie nowoczesnych technologii próżniowo-plazmowych w wy-
twarzaniu narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych dla potrzeb przemysłu meblarskiego i le-
śno-drzewnego w Euroregionie Pomerania”;

Prof. Paweł K. Zarzycki za „międzynarodową aktywność naukową, a w szczególności za cykl siedmiu prac o charak-
terze badań podstawowych oraz stosowanych, poświęconych opracowaniu oraz zastosowaniu w praktyce nowych 
metod chromatograficznych do oznaczania substancji drobnocząsteczkowych istotnych z punktu widzenia medycy-
ny oraz ochrony środowiska naturalnego”; 

2009
Prof. Bohdan Andriyevsky za „pionierskie prace teoretyczne i doświadczalne struktury elektronowej pasmowej”;

2014
Zespół Instytutu Technologii i Edukacji za „Hybrydowe technologie modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”.

» Lista osób i zespołów z Politechniki Koszalińskiej nagrodzonych w latach 2004-2014
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Już jako adiunkt na tym samym wydziale w 2013 r. otrzymał stopień dok-
tora habilitowanego w dyscyplinie informatyka (specjalność: sztuczna inte-
ligencja i systemy inteligentne), nadany przez Radę Wydziału Informatyki  
i Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej. 

Od 2013 r. prof. Adam Słowik pracuje w Katedrze Inżynierii Komputerowej 
na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Zainteresowania naukowe laureata 
Zachodniopomorskiego Nobla 2021 obejmują: obliczenia przybliżone, inte-
ligencję obliczeniową, sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, obliczenia 
ewolucyjne, a w szczególności algorytmy optymalizacyjne bazujące na na-
turze. 

Dorobek naukowy zawiera ponad 120 artykułów w książkach, materiałach 
konferencyjnych i czasopismach z listy filadelfijskiej oraz cztery książki,  
w tym dwie jako edytor. 

Komitet przyznający Noble przychylił się do opinii, że osiągnięcia naukowe prof. Adama Słowika z 2020 r. reprezen-
tują „oryginalny i wartościowy wkład w dziedzinę inteligencji obliczeniowej i ukazują praktyczne zastosowanie tych 
technik do rozwiązywania problemów inżynierskich”. 

» Oryginalny i wartościowy wkład w inteligencję obliczeniową

2004
Prof. Mirosław Maliński za „opracowanie i zastosowanie metody numerycznej analizy piezoelektrycznych widm fo-
toakustycznych materiałów elektronicznych”; 

2005
Prof. Przemysław Borkowski za „opracowanie podstaw i opatentowanie nowej metody obróbki trudnodostępnych 
powierzchni wysokociśnieniową strugą hybrydową: wodno-ścierno-lodową”; 

2007
Zespół Laboratorium Techniki Próżniowej za „wdrożenie nowoczesnych technologii próżniowo-plazmowych w wy-
twarzaniu narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych dla potrzeb przemysłu meblarskiego i le-
śno-drzewnego w Euroregionie Pomerania”;

Prof. Paweł K. Zarzycki za „międzynarodową aktywność naukową, a w szczególności za cykl siedmiu prac o charak-
terze badań podstawowych oraz stosowanych, poświęconych opracowaniu oraz zastosowaniu w praktyce nowych 
metod chromatograficznych do oznaczania substancji drobnocząsteczkowych istotnych z punktu widzenia medycy-
ny oraz ochrony środowiska naturalnego”; 

2009
Prof. Bohdan Andriyevsky za „pionierskie prace teoretyczne i doświadczalne struktury elektronowej pasmowej”;

2014
Zespół Instytutu Technologii i Edukacji za „Hybrydowe technologie modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”.

» Lista osób i zespołów z Politechniki Koszalińskiej nagrodzonych w latach 2004-2014
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Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Katedry In-
żynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki  
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej został jed-
nym z dziewięciu laureatów tegorocznej edycji 
konkursu Zachodniopomorskie Noble 2021. Ka-
pituła konkursu uhonorowała naukowca za osią-
gnięcia w naukach technicznych – „inspirowane 
naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne  
i ich zastosowania”. 

Wręczenie statuetek odbyło się 24 października br. w auli 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Patronem przedsięwzię-
cia jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. – Infor-
mację o nagrodzie przyjąłem z wielkim zaskoczeniem  
i z wielką satysfakcją – mówi prof. Adam Słowik, który nie 
mógł być obecny podczas uroczystości (statuetkę odebrała 
rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK). – To miłe, że pra-
ca przynosi tak okazałe owoce.

Nagroda przyznawana jest od 2000 r. przez kapitułę, czy-
li Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Celem kon-
kursu jest promocja zachodniopomorskich naukowców  
i ich osiągnięć. Nagradzane są prace o najwyższym stan-
dardzie, wdrożone lub opatentowane i publikacje noto-
wane na indeksie filadelfijskim. Noble przyznawane są 
w kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, 
technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych,  
o morzu i artystycznych

Zasiadający w kapitule prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, 
rektor uczelni w latach 1993-1999 podkreśla: – Staram 
się inspirować naszych pracowników do upowszechniania 
osiągnięć naukowych we wszelkich formach, które przyno-
szą uznanie dla twórczej pracy. Nasze zespoły uzyskiwały 
wyróżnienia w tym konkursie, który cieszy się zaintereso-
waniem środowisk naukowych i osiągnął trwały i ceniony 
status. 

Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej (2015)  
i Politechniki Koszalińskiej (2017) dodaje: – Uczelni zależy 
na wyzwalaniu potencjału twórczego pracowników. Wie-
my, że potencjał jest większy niż się sądzi. Dopiero spraw-
dzanie możliwości twórczych daje pełny wynik. Kryteriów i 
miar oceny osiągnięć jest wiele, niemniej każde osiągnięcie 
jest cenne. 

Prof. Adam Słowik tak definiuje obszar swoich zain-
teresowań naukowych: „Obejmuje on zagadnienia 
związane ze sztuczną inteligencją. Interesuję się algo-
rytmami ewolucyjnymi, strategiami ewolucyjnymi, pro-
gramowaniem genetycznym oraz systemami eksperto-
wymi, sztucznymi sieciami neuronowymi, logiką rozmytą  
i uczeniem maszynowym. W pracy naukowej zajmuję się 
badaniami nad inspirowanymi biologicznie algorytmami 
optymalizacji, ich modyfikacjami oraz inżynierskimi zasto-
sowaniami”. 

Dotychczas, w latach 2004-2014, naukowcy z Politechniki 
Koszalińskiej otrzymali siedem Zachodniopomorskich No-
bli, w tym cztery indywidualne i dwa dla zespołów badaw-
czych (listę publikujemy na str. 3).

» Zachodniopomorski Nobel 2021 dla prof. Adama Słowika
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Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Wydziału Elek-
troniki i Informatyki (WEiI) Politechniki Koszaliń-
skiej, laureat Zachodniopomorskiego Nobla 2021  
– 26 października br. – odebrał statuetkę i gratulacje 
z rąk pani rektor dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK 
i prof. dra. hab. inż. Wojciecha Kacalaka, rektora w 
latach 1993-1999, obecnie członka kapituły konkur-
su – Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. 

Prof. Adam Słowik nie mógł być obecny podczas uroczysto-
ści wręczenia Nobli, która – 24 października br. – odbyła się 
w Szczecinie. Uczestniczący w gali przedstawiciele Politech-
niki Koszalińskiej przekazali teraz laureatowi, poza statuet-
ką, także gratulacje od: prezydenta Koszalina, prezydenta 
Szczecina, marszałka zachodniopomorskiego i wojewody 
zachodniopomorskiego. 

Prof. Danuta Zawadzka i prof. Wojciech Kacalak wręczyli 
laureatowi również swoje gratulacje w formie laudacji (była 
publikowana w poprzednim wydaniu „Biuletynu”). W spo-
tkaniu wziął udział także dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, 
prof. PK, dziekan WEiI. Prof. Adam Słowik otrzymał Nobla 
2021 w naukach technicznych za „inspirowane naturą po-
pulacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania”. 

» Prof. Adam Słowik odebrał statuetkę Nobla 2021 i gratulacje

Odsłonięcie murali namalowanych przez Cukina, 
koszalińskiego muralistę i streetartowca, na dwóch 
ścianach Kreślarni odbyło się 26 października br.  
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz 
uczelni, Parlamentu Studentów (PSPK) i środowiska 
studenckiego oraz dziennikarze koszalińskich me-
diów. 

Uroczystość poprowadziła Aleksandra Zmuda Trzebia-
towska, przewodnicząca PSPK, która powiedziała: – Dla 
nas [mural] stanowi nie tylko element promocji kultury, 
zwłaszcza sztuk plastycznych i nie tylko element ożywia-
jący osiedle akademickie. W dobie pandemii, maseczek, 
dystansu społecznego i zakazów, w tej formie i za pośred-
nictwem wizji artystycznej, chcemy wyrazić pragnienie jak 
najszybszego powrotu do normalności rozumianej właśnie 
tak, jak ujął to Cukin.

Sfinansowany przez PS mural powstał z inicjatywy studen-
tów. Poza przewodniczącą PSPK i Cukinem, symbolicznego 
odsłonięcia – poprzez przecięcie wstęgi – dokonali: rektor 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK; dr hab. inż. Tomasz Kró-
likowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich; dr inż. Artur 
Wezgraj, kanclerz uczelni, Krzysztof Sławiński, kierownik 
osiedla akademickiego. 

» Uroczyste odsłonięcie murali Cukina na ścianie Kreślarni 
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Politechnika Koszalińska włącza się w organi-
zację 5. edycji konferencji TEDx Koszalin. Wy-
darzenie, które popularyzuje inspirujące idee, 
odbędzie się 6 listopada br. w Filharmonii Kosza-
lińskiej. 25 października br. TEDx-owi poświęco-
na była konferencja prasowa z udziałem podmio-
tów wspierających spotkanie. 

TED to międzynarodowa marka konferencji organizo-
wanych na całym świecie lokalnie i od siebie niezależne. 
Pomaga rozpowszechniać pomysły, rozwiązania, kon-
cepcje. Podczas wydarzenia wystąpi ośmiu prelegen-
tów, wśród nich: przedsiębiorcy, naukowcy, prawnik, 
lekarka i komiczka. Każdy z nich będzie miał 18 minut 
na omówienie idei i przekonanie do niej uczestników. 

– Projekt jest innowacyjny, nakierowany na rozwój, ale 
także ważny lokalnie – uważa dr hab. Danuta Zawadz-

ka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Wpisuje 
się w misję uczelni – kształcenie, badania i rozwijania 
współpracy z otoczeniem.

Rejestracja online na stronie internetowej TEDx Koszalin 
ruszy 26 października br. Liczba miejsc jest ograniczona. 

» Politechnika partnerem V konferencji TEDx Koszalin

WYPRAWA NA 3K: KARIERA, KOMPETENCJE, 
KREATYWNOŚĆ 

Politechnika Koszalińska zaprezentowała 
swoją ofertę podczas Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Kariery w dniach 18-22 października br. 
Na wydarzenie złożyło się wiele różnych spo-
tkań, webinariów czy prelekcji.
Tydzień został zrealizowany przez Centrum In-
formacji i Planowania Kariery Zawodowej Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przy 
monitorach zasiedli m. in. dziekani wydziałów 
(na zdjęciu: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko  
z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji). 

Chór Politechniki Koszalińskiej Canzona wystąpił 24 
października br. podczas koncertu chóralno-organowe-
go w koszalińskiej katedrze. Za pulpitem dyrygenckim 
stanął prof. Radosław Wilkiewicz, który tego dnia za-
prezentował również drugi z prowadzonych przez siebie 
zespołów – Chór Pomerania Cantat Dziecięcej Akademii 
Chóralnej.

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW 11 
LISTOPADA

Po raz kolejny Politechnika Koszalińska jest 
partnerem Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośni-
ków Historii „Perun” przy organizacji obchodów 
11 listopada – Święta Niepodległości. O szcze-
gółach i programie obchodów poinformujemy 
wkrótce.

W Uczelnianym Centrum Technologii Informa-
tycznych (UCTI) trwają testy innowacyjnego urzą-
dzenia. Tablica interaktywna Samsunga może 
zrewolucjonizować sposób prowadzenia zajęć  
i dać dydaktykom nowe możliwości. 

Na pierwszy rzut oka Flip 2 przypomina tradycyjny 
flipchart lub przerośnięty tablet. Kryje jednak w so-
bie ogrom funkcji. 55-calowy wyświetlacz umożliwia 
prowadzącym zajęcia pisanie, rysowanie, malowanie, 
prezentowanie materiałów i ich edycję lub aktualizowa-
nie. Wszystko to w czasie rzeczywistym i jakości UHD. 
Jednocześnie zadania mogą wykonywać na nim nawet 
cztery osoby. 

Urządzenie jest bezproblemowe w transporcie, co 
umożliwia wykorzystywanie go w różnych miejscach  
i przestrzeniach. Łatwo połączyć je ze smartfonem  
i komputerem oraz udostępnić tworzone na nim treści. 

– Każdy z pracowników może zapoznać się z możliwo-
ściami Samsunga Flip 2 – zapewnia Andrzej Antosz, 
kierownik UCTI. – Zapraszamy przede wszystkim wy-

kładowców. Chętnie zaprezentujemy jego możliwości 
i zastosowania. Istnieje szansa, że w przyszłości tego 
typu sprzęt pojawi się w salach wykładowych, podno-
sząc jakość kształcenia.

Uczelniani informatycy podkreślają, że technologiczne 
zaawansowanie interaktywnej tablicy możliwe jest do 
wykorzystania w nauczaniu na wszystkich rodzajach 
studiów prowadzonych na Politechnice Koszalińskiej. 

» Flip 2 zamiast tradycyjnej tablicy? Trwają testy sprzętu

NOWE LEGITYMACJE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Dział Kadr i Sprawa Socjalnych (DKiSS) przypomina, że rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13 
marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. poz. 689), wprowadziło nowe 
wzory legitymacji służbowych nauczycieli akademickich i nowe zasady ich przedłużania. Legitymacja będzie wyda-
wana w postaci plastikowej karty procesorowej z interfejsem, a jej ważność potwierdzana w układzie elektronicznym  
i przez umieszczenie w odpowiednim polu hologramu. 

Legitymacja będzie poświadczała status nauczyciela akademickiego i uprawnienia do korzystania z 33 proc. ulgi przy 
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. Dotyczy to osobowych przejazdów kolejowych i autobu-
sowych w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (na podstawie 
odrębnych przepisów). 

Legitymacje w formie karty procesorowej będą służyć pracownikom także jako karty dostępu do budynków i po-
mieszczeń w uczelni, a w niedalekiej przyszłości zastąpią karty biblioteczne, identyfikatory do wydruków na drukar-
kach ogólnie dostępnych. Mogą też pełnić inne funkcje wymagające identyfikacji i autoryzacji, np. w systemie EOD.

Nowe legitymacje będą wydawane na wniosek nauczyciela (obecne były ważne do 14 października br.). Wniosek 
należy składać do DKiSS po uprzednim umieszczeniu w programie USOS swojego zdjęcia.
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Politechnika Koszalińska włącza się w organi-
zację 5. edycji konferencji TEDx Koszalin. Wy-
darzenie, które popularyzuje inspirujące idee, 
odbędzie się 6 listopada br. w Filharmonii Kosza-
lińskiej. 25 października br. TEDx-owi poświęco-
na była konferencja prasowa z udziałem podmio-
tów wspierających spotkanie. 

TED to międzynarodowa marka konferencji organizo-
wanych na całym świecie lokalnie i od siebie niezależne. 
Pomaga rozpowszechniać pomysły, rozwiązania, kon-
cepcje. Podczas wydarzenia wystąpi ośmiu prelegen-
tów, wśród nich: przedsiębiorcy, naukowcy, prawnik, 
lekarka i komiczka. Każdy z nich będzie miał 18 minut 
na omówienie idei i przekonanie do niej uczestników. 

– Projekt jest innowacyjny, nakierowany na rozwój, ale 
także ważny lokalnie – uważa dr hab. Danuta Zawadz-

ka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Wpisuje 
się w misję uczelni – kształcenie, badania i rozwijania 
współpracy z otoczeniem.

Rejestracja online na stronie internetowej TEDx Koszalin 
ruszy 26 października br. Liczba miejsc jest ograniczona. 

» Politechnika partnerem V konferencji TEDx Koszalin

WYPRAWA NA 3K: KARIERA, KOMPETENCJE, 
KREATYWNOŚĆ 

Politechnika Koszalińska zaprezentowała 
swoją ofertę podczas Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Kariery w dniach 18-22 października br. 
Na wydarzenie złożyło się wiele różnych spo-
tkań, webinariów czy prelekcji.
Tydzień został zrealizowany przez Centrum In-
formacji i Planowania Kariery Zawodowej Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przy 
monitorach zasiedli m. in. dziekani wydziałów 
(na zdjęciu: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko  
z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska  
i Geodezji). 

Chór Politechniki Koszalińskiej Canzona wystąpił 24 
października br. podczas koncertu chóralno-organowe-
go w koszalińskiej katedrze. Za pulpitem dyrygenckim 
stanął prof. Radosław Wilkiewicz, który tego dnia za-
prezentował również drugi z prowadzonych przez siebie 
zespołów – Chór Pomerania Cantat Dziecięcej Akademii 
Chóralnej.

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW 11 
LISTOPADA

Po raz kolejny Politechnika Koszalińska jest 
partnerem Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośni-
ków Historii „Perun” przy organizacji obchodów 
11 listopada – Święta Niepodległości. O szcze-
gółach i programie obchodów poinformujemy 
wkrótce.

W Uczelnianym Centrum Technologii Informa-
tycznych (UCTI) trwają testy innowacyjnego urzą-
dzenia. Tablica interaktywna Samsunga może 
zrewolucjonizować sposób prowadzenia zajęć  
i dać dydaktykom nowe możliwości. 

Na pierwszy rzut oka Flip 2 przypomina tradycyjny 
flipchart lub przerośnięty tablet. Kryje jednak w so-
bie ogrom funkcji. 55-calowy wyświetlacz umożliwia 
prowadzącym zajęcia pisanie, rysowanie, malowanie, 
prezentowanie materiałów i ich edycję lub aktualizowa-
nie. Wszystko to w czasie rzeczywistym i jakości UHD. 
Jednocześnie zadania mogą wykonywać na nim nawet 
cztery osoby. 

Urządzenie jest bezproblemowe w transporcie, co 
umożliwia wykorzystywanie go w różnych miejscach  
i przestrzeniach. Łatwo połączyć je ze smartfonem  
i komputerem oraz udostępnić tworzone na nim treści. 

– Każdy z pracowników może zapoznać się z możliwo-
ściami Samsunga Flip 2 – zapewnia Andrzej Antosz, 
kierownik UCTI. – Zapraszamy przede wszystkim wy-

kładowców. Chętnie zaprezentujemy jego możliwości 
i zastosowania. Istnieje szansa, że w przyszłości tego 
typu sprzęt pojawi się w salach wykładowych, podno-
sząc jakość kształcenia.

Uczelniani informatycy podkreślają, że technologiczne 
zaawansowanie interaktywnej tablicy możliwe jest do 
wykorzystania w nauczaniu na wszystkich rodzajach 
studiów prowadzonych na Politechnice Koszalińskiej. 

» Flip 2 zamiast tradycyjnej tablicy? Trwają testy sprzętu

NOWE LEGITYMACJE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Dział Kadr i Sprawa Socjalnych (DKiSS) przypomina, że rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13 
marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. poz. 689), wprowadziło nowe 
wzory legitymacji służbowych nauczycieli akademickich i nowe zasady ich przedłużania. Legitymacja będzie wyda-
wana w postaci plastikowej karty procesorowej z interfejsem, a jej ważność potwierdzana w układzie elektronicznym  
i przez umieszczenie w odpowiednim polu hologramu. 

Legitymacja będzie poświadczała status nauczyciela akademickiego i uprawnienia do korzystania z 33 proc. ulgi przy 
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. Dotyczy to osobowych przejazdów kolejowych i autobu-
sowych w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych (na podstawie 
odrębnych przepisów). 

Legitymacje w formie karty procesorowej będą służyć pracownikom także jako karty dostępu do budynków i po-
mieszczeń w uczelni, a w niedalekiej przyszłości zastąpią karty biblioteczne, identyfikatory do wydruków na drukar-
kach ogólnie dostępnych. Mogą też pełnić inne funkcje wymagające identyfikacji i autoryzacji, np. w systemie EOD.

Nowe legitymacje będą wydawane na wniosek nauczyciela (obecne były ważne do 14 października br.). Wniosek 
należy składać do DKiSS po uprzednim umieszczeniu w programie USOS swojego zdjęcia.
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Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Wydziału Elek-
troniki i Informatyki (WEiI) Politechniki Koszaliń-
skiej, laureat Zachodniopomorskiego Nobla 2021  
– 26 października br. – odebrał statuetkę i gratulacje 
z rąk pani rektor dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK 
i prof. dra. hab. inż. Wojciecha Kacalaka, rektora w 
latach 1993-1999, obecnie członka kapituły konkur-
su – Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. 

Prof. Adam Słowik nie mógł być obecny podczas uroczysto-
ści wręczenia Nobli, która – 24 października br. – odbyła się 
w Szczecinie. Uczestniczący w gali przedstawiciele Politech-
niki Koszalińskiej przekazali teraz laureatowi, poza statuet-
ką, także gratulacje od: prezydenta Koszalina, prezydenta 
Szczecina, marszałka zachodniopomorskiego i wojewody 
zachodniopomorskiego. 

Prof. Danuta Zawadzka i prof. Wojciech Kacalak wręczyli 
laureatowi również swoje gratulacje w formie laudacji (była 
publikowana w poprzednim wydaniu „Biuletynu”). W spo-
tkaniu wziął udział także dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, 
prof. PK, dziekan WEiI. Prof. Adam Słowik otrzymał Nobla 
2021 w naukach technicznych za „inspirowane naturą po-
pulacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania”. 

» Prof. Adam Słowik odebrał statuetkę Nobla 2021 i gratulacje

Odsłonięcie murali namalowanych przez Cukina, 
koszalińskiego muralistę i streetartowca, na dwóch 
ścianach Kreślarni odbyło się 26 października br.  
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz 
uczelni, Parlamentu Studentów (PSPK) i środowiska 
studenckiego oraz dziennikarze koszalińskich me-
diów. 

Uroczystość poprowadziła Aleksandra Zmuda Trzebia-
towska, przewodnicząca PSPK, która powiedziała: – Dla 
nas [mural] stanowi nie tylko element promocji kultury, 
zwłaszcza sztuk plastycznych i nie tylko element ożywia-
jący osiedle akademickie. W dobie pandemii, maseczek, 
dystansu społecznego i zakazów, w tej formie i za pośred-
nictwem wizji artystycznej, chcemy wyrazić pragnienie jak 
najszybszego powrotu do normalności rozumianej właśnie 
tak, jak ujął to Cukin.

Sfinansowany przez PS mural powstał z inicjatywy studen-
tów. Poza przewodniczącą PSPK i Cukinem, symbolicznego 
odsłonięcia – poprzez przecięcie wstęgi – dokonali: rektor 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK; dr hab. inż. Tomasz Kró-
likowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich; dr inż. Artur 
Wezgraj, kanclerz uczelni, Krzysztof Sławiński, kierownik 
osiedla akademickiego. 

» Uroczyste odsłonięcie murali Cukina na ścianie Kreślarni 

Politechnika Koszalińska, wspólnie z Koszalińską 
Biblioteką Publiczną (KBP), włączyła się w promocję 
nowego wydawnictwa Archiwum Państwowego (AP) 
w Koszalinie – albumu „Nieznane twarze Koszalina. 
Miejsca, których już nie ma” Doroty Cywińskiej (red.) 
i Krzysztofa Urbanowicza. To publikacja jubileuszo-
wa – AP obchodzi w tym roku 60-lecie utworzenia.

29 października br., o godz. 17, w KBP odbędzie się spo-
tkanie promujące książkę. Znajduje się w niej ponad 100 
nieistniejących już obiektów dawnego Koszalina. Ponadto: 
zdjęcia, opisy, wyjaśnienia. Pamiątki i dokumenty zachowa-
ły się w zasobach AP i zbiorach koszalińskiego kolekcjonera 
pocztówek Zbigniewa Wojtkiewicza, który współpracuje  
z Archiwum Państwowym. 

Krzysztof Urbanowicz podjął się odtworzenia historii bu-
dynków, o stronę redakcyjną zadbała Dorota Cywińska, 
starsza kustosz AP. Oprawa graficzna to dzieło Mariusza 
Króla. W spotkaniu promocyjnym udział weźmie także  
dr Kacper Pencarski, historyk, archiwista i konsultant mery-
toryczny publikacji.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, w wydarzeniu weźmie 
udział ograniczona liczba odbiorców. Dlatego, dzięki współ-
pracy z uczelnią, spotkanie będzie transmitowane na pro-
filach FB organizatorów. Zajmie się tym Studio HD Platon. 
Współpraca przy tym przedsięwzięciu to element realizacji, 
rozpoczętego w 2020 r., projektu „Politechnika Koszalińska 
z historią”.

26 października br., w siedzibie AP, odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem przedstawicieli wspomnianych instytu-
cji (na zdjęciach). – Już od kilku lat realizujemy różne dzia-
łania wspólnie z Archiwum Państwowym – przypomniała 
rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. – Współorga-
nizujemy „Płomienie zwycięstwa” i obchody Narodowego 

Święta Niepodległości, a w tym roku przygotowaliśmy rów-
nież konferencję naukową „Z dziejów Centralnego Ośrodka 
Przemysłowego”. Promocja książki jest przedsięwzięciem 
ważnym dla lepszego poznawania lokalnej historii.
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» Trzy instytucje, jedna książka, wiele wspomnień o Koszalinie

Od lewej: Katarzyna Królczyk, dyrektor AP w Koszalinie, Dorota Cywińska, 
starsza kustosz AP, rektor prof. Danuta Zawadzka i Dariusz Pawlikowski, 
dyrektor KBP.

Katarzyna Królczyk i prof. Danuta Zawadzka.
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Podczas posiedzenia Stowarzyszenia Wspierania 
Rozwoju Politechniki Koszalińskiej (SWRPK), któ-
re odbyło się 26 października br., nowym prze-
wodniczącym organizacji został dr hab. inż. Jerzy 
Korczak, prof. PK i dziekan Wydziału Nauk Ekono-
micznych (na zdjęciu: odbierając gratulacje). 
 
Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Bohdal, rektor uczelni w latach 2012-2020, 
podziękowali za współpracę dotychczasowemu preze-
sowi SWRPK Jarosławowi Bihunowi oraz zaangażowa-
nemu w działalność organizacji od 2012 r. prof. dr hab. 
Kazimierzowi Szymańskiemu z Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, Środowiska i Geodezji.

ZMIANY WE WŁADZACH STOWARZYSZENIA

ZBIERAJĄ PRZEDMIOTY DLA POTRZEBUJĄCYCH

Do 2 listopada br. trwa zbiórka przedmiotów 
dla osób potrzebujących, realizowana przez 
Koło Ekonomii Społecznej, działające przy 
Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE). Koce, 
rękawiczki, czapki, szaliki, kurtki itd. można 
zostawiać w koszu ustawionym na parterze 
przy windach w kampusie przy ulwy Kwiat-
kowskiego 6e. 
Zebrane rzeczy zostaną przekazane do ko-
ścioła pw. św. Wojciecha w Koszalinie. Para-
fia zajmuje się pomocą osobom bezdomnym  
i pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. 
Więcej szczegółów na profilu FB WNE.

TRWA ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH

Przypominamy, że Politechnika Koszalińska pro-
wadzi akcję gromadzenia pamiątek uczelnianych. 
Projekt ma szansę zakończyć się uruchomieniem 
regularnej wystawy lub ekspozycji – na wzór mu-
zealnej – o bogatej historii Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej i Politechniki Koszalińskiej. 
Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/3478 621.

„Polska w Unii Europejskiej: plusy i minusy”  
– taki tytuł nosił wykład prof. dr hab. Jacka Knop-
ka, kierownika Katedry Politologii Wydziału Hu-
manistycznego dla wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Solca Kujawskiego. Spotkanie zosta-
ło zorganizowane przez Europe Direct w Toruniu.

WARTO ODWIEDZIĆ KOSZALIŃSKIE 
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

Po okresie ograniczenia zajęć i wizyt gości, 
spowodowanym przez sytuację epidemiczną w 
kraju, koszalińskie Obserwatorium Astronomicz-
ne (OA) powróciło do regularnej działalności.  
W obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Gnieź-
nieńskiej 8A, odbywają się wycieczki po OA, 
wykłady sobotnie (pod nazwą SoWA), warszta-
ty Koła Astronomicznego dla dzieci i młodzieży  
i lekcje szkolne. 

Na zdjęciu: czwarta klasa z rozszerzoną geogra-
fią z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w 
Koszalinie na zajęciach z astronomii. Kierowni-
kiem OA jest dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. 
PK, pracownik Wydziału Elektroniki i Informaty-
ki Politechniki Koszalińskiej.

CEEPUS NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ: TRWA NABÓR WNIOSKÓW 

Biuro Mobilności Międzynarodowej przypomina, że w ramach realizowanego na uczelni progra-
mu CEEPUS termin składania aplikacji na semestr letni roku akademickiego 2021/22, w ramach 
sieci akademickich, kończy się 31 października br., natomiast składanie aplikacji na semestr letni,  
w ramach mobilności Freemover, potrwa do 30 listopada br. Celem CEEPUS jest wspieranie wymia-
ny i mobilności akademickiej. Więcej: ceepus.tu.koszalin.pl

Po raz kolejny Politechnika Koszalińska jest partne-
rem Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Histo-
rii „Perun” przy organizacji obchodów 11 listopada 
– Święta Niepodległości. – Współorganizatorów 
przedsięwzięcia będzie więcej, ale z uczelnią łączy 
nas również realizacja projektu „Politechnika Ko-
szalińska z historią” – wyjaśnia Zbigniew Izraelski, 
prezes „Peruna”. 

Wojciech Sokołowski, członek stowarzyszenia i pełnomoc-
nik rektora ds. wspomnianego projektu, dodaje: – Upły-
wający rok pod względem liczby wspólnie przygotowa-
nych wydarzeń historycznych był wyjątkowy. Jednak nie 
na ilości, lecz na jakości nam zależy. Poza tym chcemy, 
żeby najbliższe święto było także okazją do działań inte-
grujących różne środowiska. O szczegółach i programie 
obchodów poinformujemy wkrótce.  

» Trwają przygotowania  
do obchodów 11 listopada
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Podczas posiedzenia Stowarzyszenia Wspierania 
Rozwoju Politechniki Koszalińskiej (SWRPK), któ-
re odbyło się 26 października br., nowym prze-
wodniczącym organizacji został dr hab. inż. Jerzy 
Korczak, prof. PK i dziekan Wydziału Nauk Ekono-
micznych (na zdjęciu: odbierając gratulacje). 
 
Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Bohdal, rektor uczelni w latach 2012-2020, 
podziękowali za współpracę dotychczasowemu preze-
sowi SWRPK Jarosławowi Bihunowi oraz zaangażowa-
nemu w działalność organizacji od 2012 r. prof. dr hab. 
Kazimierzowi Szymańskiemu z Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, Środowiska i Geodezji.

ZMIANY WE WŁADZACH STOWARZYSZENIA

ZBIERAJĄ PRZEDMIOTY DLA POTRZEBUJĄCYCH

Do 2 listopada br. trwa zbiórka przedmiotów 
dla osób potrzebujących, realizowana przez 
Koło Ekonomii Społecznej, działające przy 
Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE). Koce, 
rękawiczki, czapki, szaliki, kurtki itd. można 
zostawiać w koszu ustawionym na parterze 
przy windach w kampusie przy ulwy Kwiat-
kowskiego 6e. 
Zebrane rzeczy zostaną przekazane do ko-
ścioła pw. św. Wojciecha w Koszalinie. Para-
fia zajmuje się pomocą osobom bezdomnym  
i pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. 
Więcej szczegółów na profilu FB WNE.

TRWA ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH

Przypominamy, że Politechnika Koszalińska pro-
wadzi akcję gromadzenia pamiątek uczelnianych. 
Projekt ma szansę zakończyć się uruchomieniem 
regularnej wystawy lub ekspozycji – na wzór mu-
zealnej – o bogatej historii Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej i Politechniki Koszalińskiej. 
Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/3478 621.

„Polska w Unii Europejskiej: plusy i minusy”  
– taki tytuł nosił wykład prof. dr hab. Jacka Knop-
ka, kierownika Katedry Politologii Wydziału Hu-
manistycznego dla wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Solca Kujawskiego. Spotkanie zosta-
ło zorganizowane przez Europe Direct w Toruniu.

WARTO ODWIEDZIĆ KOSZALIŃSKIE 
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

Po okresie ograniczenia zajęć i wizyt gości, 
spowodowanym przez sytuację epidemiczną w 
kraju, koszalińskie Obserwatorium Astronomicz-
ne (OA) powróciło do regularnej działalności.  
W obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Gnieź-
nieńskiej 8A, odbywają się wycieczki po OA, 
wykłady sobotnie (pod nazwą SoWA), warszta-
ty Koła Astronomicznego dla dzieci i młodzieży  
i lekcje szkolne. 

Na zdjęciu: czwarta klasa z rozszerzoną geogra-
fią z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w 
Koszalinie na zajęciach z astronomii. Kierowni-
kiem OA jest dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. 
PK, pracownik Wydziału Elektroniki i Informaty-
ki Politechniki Koszalińskiej.

CEEPUS NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ: TRWA NABÓR WNIOSKÓW 

Biuro Mobilności Międzynarodowej przypomina, że w ramach realizowanego na uczelni progra-
mu CEEPUS termin składania aplikacji na semestr letni roku akademickiego 2021/22, w ramach 
sieci akademickich, kończy się 31 października br., natomiast składanie aplikacji na semestr letni,  
w ramach mobilności Freemover, potrwa do 30 listopada br. Celem CEEPUS jest wspieranie wymia-
ny i mobilności akademickiej. Więcej: ceepus.tu.koszalin.pl

Po raz kolejny Politechnika Koszalińska jest partne-
rem Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Histo-
rii „Perun” przy organizacji obchodów 11 listopada 
– Święta Niepodległości. – Współorganizatorów 
przedsięwzięcia będzie więcej, ale z uczelnią łączy 
nas również realizacja projektu „Politechnika Ko-
szalińska z historią” – wyjaśnia Zbigniew Izraelski, 
prezes „Peruna”. 

Wojciech Sokołowski, członek stowarzyszenia i pełnomoc-
nik rektora ds. wspomnianego projektu, dodaje: – Upły-
wający rok pod względem liczby wspólnie przygotowa-
nych wydarzeń historycznych był wyjątkowy. Jednak nie 
na ilości, lecz na jakości nam zależy. Poza tym chcemy, 
żeby najbliższe święto było także okazją do działań inte-
grujących różne środowiska. O szczegółach i programie 
obchodów poinformujemy wkrótce.  

» Trwają przygotowania  
do obchodów 11 listopada



Politechnika Koszalińska, wspólnie z Koszalińską 
Biblioteką Publiczną (KBP), włączyła się w promocję 
nowego wydawnictwa Archiwum Państwowego (AP) 
w Koszalinie – albumu „Nieznane twarze Koszalina. 
Miejsca, których już nie ma” Doroty Cywińskiej (red.) 
i Krzysztofa Urbanowicza. To publikacja jubileuszo-
wa – AP obchodzi w tym roku 60-lecie utworzenia.

29 października br., o godz. 17, w KBP odbędzie się spo-
tkanie promujące książkę. Znajduje się w niej ponad 100 
nieistniejących już obiektów dawnego Koszalina. Ponadto: 
zdjęcia, opisy, wyjaśnienia. Pamiątki i dokumenty zachowa-
ły się w zasobach AP i zbiorach koszalińskiego kolekcjonera 
pocztówek Zbigniewa Wojtkiewicza, który współpracuje  
z Archiwum Państwowym. 

Krzysztof Urbanowicz podjął się odtworzenia historii bu-
dynków, o stronę redakcyjną zadbała Dorota Cywińska, 
starsza kustosz AP. Oprawa graficzna to dzieło Mariusza 
Króla. W spotkaniu promocyjnym udział weźmie także  
dr Kacper Pencarski, historyk, archiwista i konsultant mery-
toryczny publikacji.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, w wydarzeniu weźmie 
udział ograniczona liczba odbiorców. Dlatego, dzięki współ-
pracy z uczelnią, spotkanie będzie transmitowane na pro-
filach FB organizatorów. Zajmie się tym Studio HD Platon. 
Współpraca przy tym przedsięwzięciu to element realizacji, 
rozpoczętego w 2020 r., projektu „Politechnika Koszalińska 
z historią”.

26 października br., w siedzibie AP, odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem przedstawicieli wspomnianych instytu-
cji (na zdjęciach). – Już od kilku lat realizujemy różne dzia-
łania wspólnie z Archiwum Państwowym – przypomniała 
rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. – Współorga-
nizujemy „Płomienie zwycięstwa” i obchody Narodowego 

Święta Niepodległości, a w tym roku przygotowaliśmy rów-
nież konferencję naukową „Z dziejów Centralnego Ośrodka 
Przemysłowego”. Promocja książki jest przedsięwzięciem 
ważnym dla lepszego poznawania lokalnej historii.
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» Trzy instytucje, jedna książka, wiele wspomnień o Koszalinie

Od lewej: Katarzyna Królczyk, dyrektor AP w Koszalinie, Dorota Cywińska, 
starsza kustosz AP, rektor prof. Danuta Zawadzka i Dariusz Pawlikowski, 
dyrektor KBP.

Katarzyna Królczyk i prof. Danuta Zawadzka.

Z inicjatywy samorządu pilskiego, 28 października 
br., doszło do podpisania umowy o współpracy mię-
dzy gminą a Politechniką Koszalińską. Pod doku-
mentem, w obecności prorektorów, podpis złożyły: 
wiceprezydent Piły Beata Dudzińska i rektor dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK.

Współpraca ma na celu, jak czytamy w umowie, promocję 
nauki, edukacji i postępu technologii oraz rozwój zawodo-
wy młodych ludzi w celu zwiększenia potencjału kadrowego 
subregionu pilskiego. W praktyce chodzi o współorganizację 
targów, dni otwartych; realizację projektów o charakterze 
naukowym; prowadzenie praktyk i spotkań studyjnych  
z pracodawcami z Piły.

Wybór Politechniki Koszalińskiej wiceprezydent uważa 
za naturalny: – W istocie jest to kontynuacja współpracy  
– podkreśliła. – Stawiamy na dobrych partnerów. Politech-
nika jest znana w Pile, kształci specjalistyczną kadrę. Poszu-
kujemy inżynierów, rynek pilski rozwija się dynamicznie,  
a swoich potrzeb kadrowych nie jesteśmy w stanie zaspoko-
ić własnymi siłami. Liczymy, że miasto będzie ciekawe dla 
absolwentów Politechniki Koszalińskiej. 

– Współpracujemy z wieloma samorządami na różnych 
płaszczyznach, wychodząc z założenia, że silne regiony 
wzmacniają potencjał i przyspieszają rozwój uczelni – wy-
jaśniła prof. Danuta Zawadzka. – Kształcimy specjalistów, 
naszą kadrę stanowią eksperci z niemal wszystkich wiodą-
cych branż. Piła jest miastem, które wspiera biznes lokalny, 
ale też chce przyciągać do miasta młodych ludzi. Mamy 
więc wspólne cele i wiemy, jak dążyć do ich realizacji.
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» Politechnika Koszalińska nawiązała współpracę z samorządem Piły

POLITECHNIKA W PROJEKCIE AKADEMIA RADIOWA

W serwisie administracji publicznej gov.pl (zakładka Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a dalej  
– edukacja medialna) możemy przeczytać o projekcie Akademia Radiowa, realizowanym wspólnie 
przez Polskie Radio Koszalin (PRK) i Politechnikę Koszalińską. Uczelnię reprezentuje Wydział Huma-
nistyczny. Ta jednostka prowadzi kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Akademia Radiowa to autorski projekt rozgłośni, która w ten sposób kształci kadry na swoje po-
trzeby. „Akademia kompleksowo przygotowuje młodych ludzi do zawodu dziennikarza radiowego” 
– mówi Piotr Ostrowski, prezes PRK. Radio przyjęło na etat 10 osób. W tym roku zgłosiło się kilka-
dziesiąt nowych osób. Praktykę rozpoczną od zbierania doświadczeń w dziale nowych mediów.
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich (KRASP) zaprasza nauczycieli aka-
demickich do udziału w ważnym i aktualnym 
badaniu pod hasłem: „Akademia w trakcie 
pandemii #COVID19”. KRASP zachęca do 
udziału w badaniu: „Im więcej wyników, tym 
bardziej różnorodne doświadczenia i wnio-
ski, które mogą usprawnić funkcjonowanie 
uczelni w tym trudnym czasie”. 
bit.ly/KRASP-ankieta

KONSUL NA POLITECHNICE ‒ O 30-LECIU 
POLSKO-NIEMIECKIEGO TRAKTATU

Konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec 
w Gdańsku, Cornelia Pieper odwiedzi 2 grudnia 
br. Politechnikę Koszalińską. 

O godz. 13 w auli przy ulicy Kwiatkowskiego 
wygłosi prelekcję „30-lecie polsko-niemieckie-
go Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy – historia i perspektywy”. 

Wystąpienie będzie w języku polskim i potrwa 
około godziny. Po nim organizatorzy przewidują 
30 minut na zadawanie pytań. Spotkanie będzie 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

GRANTY NAUKOWE Z FUNDACJI 
KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Jak informuje Biuro Mobilności Międzynaro-
dowej, Fundacja Kościuszkowska, w ramach 
Exchange Program to The USA, ogłasza na-
bór wniosków o granty naukowe na prowa-
dzenie projektów badawczych i rozwojowych 
w amerykańskich ośrodkach naukowych  
w roku akademickim 2022/2023. 

Stypendium przyznawane jest we wszyst-
kich dyscyplinach naukowych. Termin skła-
dania wniosków – do 15 listopada br.

Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/
granty-naukowe-fundacji-kosciuszkowskiej

18-19 listopada br. Wydział Nauk Ekonomicznych 
(WNE) organizuje w Mielnie konferencję naukową 
pod nazwą „Inteligentny rozwój regionu – idea  
a rzeczywistość”. Przewodniczącym komitetu or-
ganizacyjnego jest dr Rafał Rosiński, prodziekan  
ds. studenckich WNE, a równocześnie radny Sejmi-
ku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakres tematyczny rozważań obejmuje cztery obszary: 
„Smart Cities – inteligentne miasta i regiony”, „Transport 
i logistyka w rozwoju regionalnym”, „Zrównoważony roz-
wój – aspekt regionalny i lokalny” oraz „Zrównoważone 
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”. 

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji (zgodnie 
ze standardem double blind peer review), wygłoszone 
referaty ukażą się jako artykuły w „Sustainability”, Ze-
szytach Naukowych WNE lub jako monografia naukowa. 
Konferencja odbędzie się w mieleńskim Royal Park Hotel  
& SPA. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marsza-
łek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geble-
wicz. Więcej: konferencja.wne.tu.koszalin.pl

» Konferencja o inteligentnym 
rozwoju regionu

Katedra Nauk o Polityce 
Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej 
oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 
Oddział w Koszalinie

serdecznie zapraszają na

tu.koszalin.pl/wh

Gościem spotkania będzie 

SPOTKANIA 
Z POLITYKĄ 
NA POLITECHNICE

Mieczysław Hryniewicz – ile jest aktorstwa w polityce, 
a ile polityki w aktorstwie?

Mieczysław Hryniewicz
polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy

3.11.2021 r. / godz. 11:00 / sala 13B 
kampus Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jacek Knopek

Studenckie otrzęsiny, czyli powitanie nowo przy-
jętych żaków, odbyły się 26 listopada br. w klubie 
Event Center G38 w Koszalinie. Otrzęsiny są spraw-
dzianem dla pierwszoroczniaków. Jak głosi trady-
cja, trzeba go zaliczyć, by zostać pełnoprawnym 
studentem. 

Zabawę zorganizował uczelniany Parlament Studen-
tów. Motywem przewodnim tej nocy były upiory, strzygi  
i wampiry. Studenci nie zawiedli i pojawili się w stosow-
nych kostiumach oraz makijażach. Nie dało się jednak od-
czuć atmosfery grozy. 

Zgodnie z obyczajem, o północy odbyło się „kotowanie”. 
Symbolicznego obcięcia ogonów dokonał prorektor ds. 
studenckich dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, któ-
ry w tym celu użył – konweniującej z tematem imprezy 
– siekiery.  

» Studenckie otrzęsiny, czyli pierwsza wspólna impreza studentów

ZAPROSZENIE NA KONCERT ANITY 
LIPNICKIEJ

Po raz kolejny włączamy się w działania 
na rzecz promocji wydarzeń kulturalnych.  
W ramach projektu „Politechnika Koszalińska 
wspiera kulturę” uczelnia została partnerem 
wyjątkowego koncertu Anity Lipnickiej. 

Jego organizatorem jest koszalińska Fundacja 
Nauka dla Środowiska. Koncert odbędzie się  
5 grudnia br., o godz. 18, w Event Center G38  
w Koszalinie. Bilety: bkb.pl/64468-1564f

WYKŁAD O POZYTYWNYCH EMOCJACH 

Dr Wacław Idziak, socjolog i współpracownik 
Wydziału Nauk Ekonomicznych, poprowadzi 
wykład na Białogardzkim Uniwersytecie III 
Wieku. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 
4 listopada br. w miejscowym Centrum Kultury 
i Spotkań Europejskich. Tytuł wykładu to „Pozy-
tywne emocje”.
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Oddział w Koszalinie

serdecznie zapraszają na

tu.koszalin.pl/wh

Gościem spotkania będzie 

SPOTKANIA 
Z POLITYKĄ 
NA POLITECHNICE

Mieczysław Hryniewicz – ile jest aktorstwa w polityce, 
a ile polityki w aktorstwie?

Mieczysław Hryniewicz
polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy

3.11.2021 r. / godz. 11:00 / sala 13B 
kampus Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jacek Knopek

Studenckie otrzęsiny, czyli powitanie nowo przy-
jętych żaków, odbyły się 26 listopada br. w klubie 
Event Center G38 w Koszalinie. Otrzęsiny są spraw-
dzianem dla pierwszoroczniaków. Jak głosi trady-
cja, trzeba go zaliczyć, by zostać pełnoprawnym 
studentem. 

Zabawę zorganizował uczelniany Parlament Studen-
tów. Motywem przewodnim tej nocy były upiory, strzygi  
i wampiry. Studenci nie zawiedli i pojawili się w stosow-
nych kostiumach oraz makijażach. Nie dało się jednak od-
czuć atmosfery grozy. 

Zgodnie z obyczajem, o północy odbyło się „kotowanie”. 
Symbolicznego obcięcia ogonów dokonał prorektor ds. 
studenckich dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, któ-
ry w tym celu użył – konweniującej z tematem imprezy 
– siekiery.  

» Studenckie otrzęsiny, czyli pierwsza wspólna impreza studentów

ZAPROSZENIE NA KONCERT ANITY 
LIPNICKIEJ

Po raz kolejny włączamy się w działania 
na rzecz promocji wydarzeń kulturalnych.  
W ramach projektu „Politechnika Koszalińska 
wspiera kulturę” uczelnia została partnerem 
wyjątkowego koncertu Anity Lipnickiej. 

Jego organizatorem jest koszalińska Fundacja 
Nauka dla Środowiska. Koncert odbędzie się  
5 grudnia br., o godz. 18, w Event Center G38  
w Koszalinie. Bilety: bkb.pl/64468-1564f

WYKŁAD O POZYTYWNYCH EMOCJACH 

Dr Wacław Idziak, socjolog i współpracownik 
Wydziału Nauk Ekonomicznych, poprowadzi 
wykład na Białogardzkim Uniwersytecie III 
Wieku. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 
4 listopada br. w miejscowym Centrum Kultury 
i Spotkań Europejskich. Tytuł wykładu to „Pozy-
tywne emocje”.



Z inicjatywy samorządu pilskiego, 28 października 
br., doszło do podpisania umowy o współpracy mię-
dzy gminą a Politechniką Koszalińską. Pod doku-
mentem, w obecności prorektorów, podpis złożyły: 
wiceprezydent Piły Beata Dudzińska i rektor dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK.

Współpraca ma na celu, jak czytamy w umowie, promocję 
nauki, edukacji i postępu technologii oraz rozwój zawodo-
wy młodych ludzi w celu zwiększenia potencjału kadrowego 
subregionu pilskiego. W praktyce chodzi o współorganizację 
targów, dni otwartych; realizację projektów o charakterze 
naukowym; prowadzenie praktyk i spotkań studyjnych  
z pracodawcami z Piły.

Wybór Politechniki Koszalińskiej wiceprezydent uważa 
za naturalny: – W istocie jest to kontynuacja współpracy  
– podkreśliła. – Stawiamy na dobrych partnerów. Politech-
nika jest znana w Pile, kształci specjalistyczną kadrę. Poszu-
kujemy inżynierów, rynek pilski rozwija się dynamicznie,  
a swoich potrzeb kadrowych nie jesteśmy w stanie zaspoko-
ić własnymi siłami. Liczymy, że miasto będzie ciekawe dla 
absolwentów Politechniki Koszalińskiej. 

– Współpracujemy z wieloma samorządami na różnych 
płaszczyznach, wychodząc z założenia, że silne regiony 
wzmacniają potencjał i przyspieszają rozwój uczelni – wy-
jaśniła prof. Danuta Zawadzka. – Kształcimy specjalistów, 
naszą kadrę stanowią eksperci z niemal wszystkich wiodą-
cych branż. Piła jest miastem, które wspiera biznes lokalny, 
ale też chce przyciągać do miasta młodych ludzi. Mamy 
więc wspólne cele i wiemy, jak dążyć do ich realizacji.
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» Politechnika Koszalińska nawiązała współpracę z samorządem Piły

POLITECHNIKA W PROJEKCIE AKADEMIA RADIOWA

W serwisie administracji publicznej gov.pl (zakładka Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a dalej  
– edukacja medialna) możemy przeczytać o projekcie Akademia Radiowa, realizowanym wspólnie 
przez Polskie Radio Koszalin (PRK) i Politechnikę Koszalińską. Uczelnię reprezentuje Wydział Huma-
nistyczny. Ta jednostka prowadzi kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Akademia Radiowa to autorski projekt rozgłośni, która w ten sposób kształci kadry na swoje po-
trzeby. „Akademia kompleksowo przygotowuje młodych ludzi do zawodu dziennikarza radiowego” 
– mówi Piotr Ostrowski, prezes PRK. Radio przyjęło na etat 10 osób. W tym roku zgłosiło się kilka-
dziesiąt nowych osób. Praktykę rozpoczną od zbierania doświadczeń w dziale nowych mediów.

W warunkach wynikających z ograniczeń sanitar-
nych rok akademicki 2021/2022 rozpoczęli słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja odbyła 
się 27 października br. „Gaudeamus” zaśpiewał chór 
Politechniki Koszalińskiej Canzona, który tym razem 
wystąpił pod kierownictwem Kamili Figielskiej.

Otwarcia nowego roku dokonał prorektor ds. studenckich, 
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK. W uroczystości 
wziął udział m.in. Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczel-
ni. Wykład inauguracyjny o zmianach w sposobie przekazy-
wania informacji wygłosiła dr inż. Katarzyna Jagodzińska, 
prodziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki.
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» Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy rok akademicki
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SPOTKANIA 
Z POLITYKĄ 
NA POLITECHNICE
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Mieczysław Hryniewicz
polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy
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Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jacek Knopek

PIERWSZY DZIEŃ STUDIÓW NAJMŁODSZYCH ŻAKÓW

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Koszalińskiego Uniwersytetu 
Dzieci i Młodzieży w Szczecinku, z udziałem 150 nowo przyjętych studen-
tów, odbyła się 30 października br. Organizatorem zajęć dla najmłodszych 
żaków politechnicznych jest firma Kronospan w Szczecinku.  

W uroczystości wzięli udział m.in.: rektor dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK i dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenc-
kich (na zdjęciu obok: w towarzystwie jednego z młodych żaków). Wykład 
inauguracyjny, zatytułowany „Jak zostać prawnikiem”, wygłosił Cezary 
Wicik, radca prawny.
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PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH  
W SŁUŻBIE OJCZYZNY

Znicze i wiązanki kwiatów spoczęły na żołnier-
skich mogiłach. 29 listopada br. przedstawicie-
le władz Politechniki Koszalińskiej, wraz z de-
legacjami żołnierzy i członków stowarzyszenia 
„Perun”, odwiedzili koszaliński cmentarz, uczci-
li pamięc bohaterów, zapalając znicze i składa-
jąc wiązanki kwiatów na grobach żołnierzy 
poległych w działaniach wojennych i podczas 
misji pokojowych.   

Znamy już program tegorocznych obchodów Świę-
ta Niepodległości, organizowanych wspólnie przez 
Archiwum Państwowe (AP) w Koszalinie, Bałtyckie 
Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”, Poli-
technikę Koszalińską i innych partnerów. O godz. 
10 planowany jest udział przedstawicieli organiza-
torów w miejskich uroczystościach pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W godz. 13-16 w Archiwum Państwowym odbędą się: wer-
nisaż wystawy „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywa-
tel żołnierzem”, wykład prof. Bogusława Polaka z Wydziału 
Humanistycznego, spotkanie z Małgorzatą Czubańską  
z Teatru Dialog oraz prezentacja „Wątki niepodległościowe 
na podstawie archiwum Andrzeja Żebrowskiego”. 

W namiocie na dziedzińcu AP: koncert piosenek patrio-
tycznych i harcerskich zespołu „Bez Pośpiechu” (godz. 13), 
prezentacja wystawy „Uzbrojenie Niepodległej”, punkt fi-
latelistyczny, konkursy dla dzieci, odjazd Poczty Specjalnej 
(godz. 15). Na godz. 18 zaplanowano podpalenie rzeźby 
„Płonące Ptaki” Władysława Hasiora, która znajduje się  
w sąsiedztwie uczelni. Przez cały dzień potrwa online kon-
kurs wiedzy historycznej z atrakcyjnymi nagrodami.

» Zaproszenie na Narodowe Święto Niepodległości w Koszalinie

NAWA: WEBINARIUM O PROGRAMIE  
PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
(NAWA) zaprasza potencjalnych wnioskodaw-
ców, zainteresowanych złożeniem wniosku  
w Programie Partnerstwa Strategicznego do 
udziału w webinarium na temat aktualne-
go naboru. Spotkanie online z koordynato-
rem programu odbędzie się 9 listopada br.,  
w godz. 10-12.
Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/part-
nerstwa-strategiczne-webinarium

PROPOZYCJA DLA MŁODYCH  
PRACOWNIKÓW NAUKI

XVIII Konferencja Studentów i Młodych 
Pracowników Nauki, organizowana przez 
Wydział Mechaniczny, rozpocznie się 5 i za-
kończy 6 listopada br. Konferencja od lat 
stanowi forum wymiany informacji i inży-
nierskich doświadczeń badawczych młodych 
osób z niemal wszystkich wydziałów uczelni. 
Stąd bardzo szeroki zakres tematyczny spo-
tkania, który obejmuje niemal 20 dziedzin 
nauki.

Promocja wyjątkowej książki odbyła się 29 paź-
dziernika br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
(KBP). Archiwum Państwowego (AP) w Koszalinie, 
które w tym roku obchodzi 60-lecie utworzenia, 
zaprezentowało swoje nowe wydawnictwo – album 
„Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już 
nie ma” Doroty Cywińskiej (red.) i Krzysztofa Urba-
nowicza. 

Politechnika Koszalińska była partnerem wydarzenia. 
Uczelnię reprezentowała rektor dr hab. Danuta Zawadz-
ka, prof. PK. W rozmowie, poza autorami, uczestniczył  
dr Kacper Pencarski, historyk, archiwista i konsultant 
merytoryczny publikacji. Publiczność powitał Dariusz 
Pawlikowski, dyrektor KBP. Po nim głos zabrali: Katarzyna 
Królczyk, dyrektor AP i Przemysław Krzyżanowski, wice-
prezydent Koszalina. Spotkanie transmitowane było na 
profilach FB organizatorów przez Studio HD Platon. 

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/1332

» Politechnika partnerem promocji książki Archiwum Państwowego
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legacjami żołnierzy i członków stowarzyszenia 
„Perun”, odwiedzili koszaliński cmentarz, uczci-
li pamięc bohaterów, zapalając znicze i składa-
jąc wiązanki kwiatów na grobach żołnierzy 
poległych w działaniach wojennych i podczas 
misji pokojowych.   

Znamy już program tegorocznych obchodów Świę-
ta Niepodległości, organizowanych wspólnie przez 
Archiwum Państwowe (AP) w Koszalinie, Bałtyckie 
Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”, Poli-
technikę Koszalińską i innych partnerów. O godz. 
10 planowany jest udział przedstawicieli organiza-
torów w miejskich uroczystościach pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W godz. 13-16 w Archiwum Państwowym odbędą się: wer-
nisaż wystawy „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywa-
tel żołnierzem”, wykład prof. Bogusława Polaka z Wydziału 
Humanistycznego, spotkanie z Małgorzatą Czubańską  
z Teatru Dialog oraz prezentacja „Wątki niepodległościowe 
na podstawie archiwum Andrzeja Żebrowskiego”. 

W namiocie na dziedzińcu AP: koncert piosenek patrio-
tycznych i harcerskich zespołu „Bez Pośpiechu” (godz. 13), 
prezentacja wystawy „Uzbrojenie Niepodległej”, punkt fi-
latelistyczny, konkursy dla dzieci, odjazd Poczty Specjalnej 
(godz. 15). Na godz. 18 zaplanowano podpalenie rzeźby 
„Płonące Ptaki” Władysława Hasiora, która znajduje się  
w sąsiedztwie uczelni. Przez cały dzień potrwa online kon-
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XVIII Konferencja Studentów i Młodych 
Pracowników Nauki, organizowana przez 
Wydział Mechaniczny, rozpocznie się 5 i za-
kończy 6 listopada br. Konferencja od lat 
stanowi forum wymiany informacji i inży-
nierskich doświadczeń badawczych młodych 
osób z niemal wszystkich wydziałów uczelni. 
Stąd bardzo szeroki zakres tematyczny spo-
tkania, który obejmuje niemal 20 dziedzin 
nauki.

Promocja wyjątkowej książki odbyła się 29 paź-
dziernika br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
(KBP). Archiwum Państwowego (AP) w Koszalinie, 
które w tym roku obchodzi 60-lecie utworzenia, 
zaprezentowało swoje nowe wydawnictwo – album 
„Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już 
nie ma” Doroty Cywińskiej (red.) i Krzysztofa Urba-
nowicza. 

Politechnika Koszalińska była partnerem wydarzenia. 
Uczelnię reprezentowała rektor dr hab. Danuta Zawadz-
ka, prof. PK. W rozmowie, poza autorami, uczestniczył  
dr Kacper Pencarski, historyk, archiwista i konsultant 
merytoryczny publikacji. Publiczność powitał Dariusz 
Pawlikowski, dyrektor KBP. Po nim głos zabrali: Katarzyna 
Królczyk, dyrektor AP i Przemysław Krzyżanowski, wice-
prezydent Koszalina. Spotkanie transmitowane było na 
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» Politechnika partnerem promocji książki Archiwum Państwowego



Znany aktor teatralny i firmowy Mieczysław Hrynie-
wicz gościł 3 listopada br. na Wydziale Humanistycz-
nym. W rozmowie ze studentami i pracownikami 
miał wyjawić: „Ile aktorstwa jest w polityce, a ile 
polityki w aktorstwie”. – Politycy mówią, co im ślina 
na język przyniesie – przekonywał. – Bez większej 
refleksji.

Aktor był bohaterem pierwszej edycji nowego cyklu „Spo-
tkania z polityką na Politechnice”. Prowadzone przez prof. 
dr. hab. Jacka Knopka spotkanie zgromadziło liczną publicz-
ność. h Aktorstwo to dyscyplina – przekonywał Mieczysław 
Hryniewicz. – Jak masz być gotowy do pracy na godzinę 
dziewiętnastą, to musisz być gotowy.

Po spotkaniu otwartym dla wszystkich aktor wziął udział 
w warsztatach z udziałem studentów Dziennikarstwa i Ko-
munikacji Społecznej. Jak zapewnił prof. Jacek Knopek, cykl 

rozmów o polityce będzie kontynuowany. Więcej: tu.kosza-
lin.pl 

Prototyp urządzenia do odgławiania karpi, będący 
efektem pierwszego etapu realizowanego na Poli-
technice Koszalińskiej projektu pod nazwą „Techno-
logia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach 
akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Po-
radnik”, został nagrodzony kolejnym wyróżnieniem. 
Tym razem rozwiązanie uzyskało złoty medal na 45. 
targach International Invention Show INOVA 2021, 
które odbyły się w Zagrzebiu (Chorwacja).

Nagrodzone rozwiązanie powstało we współpracy z Mor-
skim Instytutem Rybackim w Gdyni. Ze strony Politechniki 
Koszalińskiej w realizacji projektu uczestniczyli: prof. dr 
hab. inż. Jarosław Diakun, prof. dr hab. inż. Andrzej Do-
wgiałło i dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK. – Obecnie 
prowadzimy trzeci etap prac – wyjaśnia prof. Marek Jaku-

bowski, który jest kierownikiem projektu. – Mam nadzieję, 
że efekty, w postaci prototypów i technologii dla potrzeb 
obróbki mechanicznej karpi, znajdą uznanie. Szczególnie że 
są to rozwiązania o charakterze unikatowym.
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» Złoty medal dla naszych naukowców na targach w Chorwacji

» Mieczysław Hryniewicz na WH:  „Aktorstwo to dyscyplina”

„Czy prawnicy są największą 
wadą w prawie? 
(nie)potrzebny dystans"

TOMASZ PALAK

W warunkach wynikających z ograniczeń sanitar-
nych rok akademicki 2021/2022 rozpoczęli słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja odbyła 
się 27 października br. „Gaudeamus” zaśpiewał chór 
Politechniki Koszalińskiej Canzona, który tym razem 
wystąpił pod kierownictwem Kamili Figielskiej.

Otwarcia nowego roku dokonał prorektor ds. studenckich, 
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK. W uroczystości 
wziął udział m.in. Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczel-
ni. Wykład inauguracyjny o zmianach w sposobie przekazy-
wania informacji wygłosiła dr inż. Katarzyna Jagodzińska, 
prodziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki.
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» Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy rok akademicki

Katedra Nauk o Polityce 
Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej 
oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 
Oddział w Koszalinie

serdecznie zapraszają na

tu.koszalin.pl/wh

Gościem spotkania będzie 

SPOTKANIA 
Z POLITYKĄ 
NA POLITECHNICE

Mieczysław Hryniewicz – ile jest aktorstwa w polityce, 
a ile polityki w aktorstwie?

Mieczysław Hryniewicz
polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy

3.11.2021 r. / godz. 11:00 / sala 13B 
kampus Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6e

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jacek Knopek

PIERWSZY DZIEŃ STUDIÓW NAJMŁODSZYCH ŻAKÓW

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Koszalińskiego Uniwersytetu 
Dzieci i Młodzieży w Szczecinku, z udziałem 150 nowo przyjętych studen-
tów, odbyła się 30 października br. Organizatorem zajęć dla najmłodszych 
żaków politechnicznych jest firma Kronospan w Szczecinku.  

W uroczystości wzięli udział m.in.: rektor dr hab. Danuta Zawadzka,  
prof. PK i dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenc-
kich (na zdjęciu obok: w towarzystwie jednego z młodych żaków). Wykład 
inauguracyjny, zatytułowany „Jak zostać prawnikiem”, wygłosił Cezary 
Wicik, radca prawny.
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Politechnika Koszalińska z TEDxKoszalin – po raz 
kolejny! Już 6 listopada br., w godz. 14-19, w Filhar-
monii Koszalińskiej odbędzie się koszalińska edycja 
konferencji TEDx. Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Stowarzyszenie SPARK. Politechnika Koszaliń-
ska została partnerem wydarzenia.

Konferencje TED (od: Technology, Entertainment, Design), 
poprzez prelekcje zapraszanych przez organizatorów go-
ści, promują inspirujące idee, pomysły i doświadczenia. 
Uczestnicy poznają historię osób dzielących się przemyśle-
niami. Wystąpienia dotyczą niemal wszystkich obszarów 

aktywności człowieka, ale przede wszystkim projektów 
biznesowych i prorozwojowych.

TEDx wspierają również: Urząd Miejski w Koszalinie i Sej-
mik Województwa Zachodniopomorskiego oraz agencja 
Wypisz Wymaluj. Jedną z osób witających uczestników 
konferencji będzie dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rek-
tor Politechniki Koszalińskiej. 

Prelegentów tegorocznej edycji prezentujemy na str. 4
Więcej:  https://tedxkoszalin.pl/

» TEDx Koszalin 2021 ze wsparciem Politechniki KoszalińskiejKOMUNIKAT NR 1/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 
ROKU W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY I FUNKCJONOWANIA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

1. W roku akademickim 2021/2022 w Politechnice Koszalińskiej działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna pro-
wadzona jest, co do zasady, w siedzibie Uczelni, z  uwzględnieniem możliwości zmian, wynikających z sytuacji epide-
micznej w regionie i kraju (Zarządzenie Rektora nr 52/2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych  
w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 w związku z pandemią).
2. Wszyscy członkowie społeczności akademickiej zobowiązani są do przestrzegania aktualnych regulacji i wytycznych 
wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju, wprowadzonych zarówno przez władze państwowe i samorządowe, jak  
i uczelniane.
3. W mocy pozostają zarządzenia Rektora dotyczące sposobów i zasad prowadzenia zajęć na Uczelni w stanie podwyższo-
nego ryzyka związanego z pandemią Covid-19.
4. Nadal obowiązują wytyczne dotyczące podstawowych zasad higieny na terenie Politechniki Koszalińskiej, tj. obowiąz-
kowa kontrola temperatury przy wejściu na teren Uczelni, dezynfekcja rąk, zakrywanie maseczką ust i nosa w tzw. czę-
ściach wspólnych, zachowanie dystansu społecznego, przestrzeganie dopuszczalnej liczby osób w salach itp. Wymienione 
wytyczne dotyczą całej społeczności akademickiej.
5. Dopuszcza się wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość jako wsparcie procesu kształcenia i umożliwienie 
ograniczenia kontaktu bezpośredniego w sytuacjach tego wymagających, szczególnie w przypadku dużych grup wykła-
dowych oraz zajęć niestacjonarnych.
6. Wybór formy realizacji zajęć pozostawia się do decyzji kierowników jednostek uczelnianych, z zastrzeżeniem, że reko-
mendacja dotyczy zajęć, w których nie jest niezbędna fizyczna obecność studenta w celu realizacji założonych efektów 
uczenia się. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość muszą być zgłoszone Pro-
rektorowi ds. Kształcenia.
7. Szczegółowa instrukcja dotycząca postępowania na terenie Uczelni w celu zachowania bezpieczeństwa w związku  
z pandemią Covid-19 stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora 68/2020 (z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej na 
mocy Zarządzenia Rektora nr 62/2021). 
8. Władze Politechniki Koszalińskiej zachęcają wszystkich członków społeczności akademickiej do udziału w szczepieniach 
przeciwko Covid-19. 

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

NOMINACJA DO LAURÓW MADE IN KOSZALIN DLA PROF. DANUTY ZAWADZKIEJ

Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK została nominowana w podkategorii 
osobowość biznesowa (w kategorii biznes) w konkursie Laury Made in Koszalin 
2021. Made in Koszalin to nieformalna grupa, skupiająca przedsiębiorców, akty-
wistów społecznych, instytucje, firmy, spółki miejskie i inne podmioty z Koszalina 
i okolic. Działalność grupy koordynuje Centrum Biznesu w Koszalinie. Patronat 
honorowy nad projektem sprawuje prezydent Koszalina. 

Made in Koszalin zajmuje się m. in. promocją miasta, a także zwiększeniem jakości produktów i usług 
członków grupy oraz lojalności klientów wobec lokalnych usług i produktów. Konkurs jest corocznym 
zwieńczeniem wszystkich tych działań. W trzech kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia  
i inspiracje, kapituła w najbliższych dniach wybierze laureatów i przyzna wyróżnienia.  W tym roku,  
z uwagi na pandemię i obostrzenia sanitarne, lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas grudniowej 
konferencji prasowej prezydenta Piotra Jedlińskiego. 

Politechnika Koszalińska, za pośrednictwem uczel-
nianego Studium Wychowania Fizycznego, była 
partnerem X edycji maratonu i półmaratonu Nocna 
Ściema. 

W nocy z 30 na 31 października br. niemal 780 zawodni-
ków z całej Polski i z zagranicy wyruszyło w jedyny taki 
bieg na świecie. Dlaczego koszalińska Nocna Ściema jest 
tak wyjątkowa? 

Ponieważ odbywa się w noc przesunięcia godziny, a więc 
maratończycy dotarli na metę na stadionie klubu Bałtyk 
Koszalin z czasem o godzinę krótszym. Wszystkie osoby, 
które ukończyły bieg otrzymały medale pamiątkowe,  

a zwycięzcy – nagrody. Ceremonia dekoracji zawodników 
odbyła się w hali sportowej kampusu przy ulicy Racławic-
kiej.

» Uczelnia miała swój udział w koszalińskiej Nocnej Ściemie

PROPOZYCJA DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI ‒ PRZENIESIONA NA PRZYSZŁY ROK
XVIII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez Wydział Mechaniczny, 
a zaplanowana na 5-6 listopada br., została odwołana z uwagi na sytuację epidemiczną. Nowy termin 
zostanie ustalony po ustąpieniu tak wysokich wskaźników zakażenia wirusem COVID-19. 

NAGRODA DLA NASZEGO PARLAMENTU STUDENTÓW ZA WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

Nagrodę za najlepszą akcję charytatywną odebrali przedstawiciele Parlamentu Studentów Politechniki 
Koszalińskiej, podczas gali środowiska studenckiego, która towarzyszyła niedawnemu zjazdowi Forum 
Uczelni Technicznych. To nagroda za kampanię „Student Studentowi Bratem – Studencka Ostoja Solidar-
ności”, którą studenci przygotowali w grudniu 2020 r. Włączyli się w ten sposób w walkę ze skutkami 
COVID-19. Nagrodzony projekt był wspólną inicjatywą parlamentów: Politechniki Koszalińskiej, Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie.
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Politechnika Koszalińska z TEDxKoszalin – po raz 
kolejny! Już 6 listopada br., w godz. 14-19, w Filhar-
monii Koszalińskiej odbędzie się koszalińska edycja 
konferencji TEDx. Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Stowarzyszenie SPARK. Politechnika Koszaliń-
ska została partnerem wydarzenia.

Konferencje TED (od: Technology, Entertainment, Design), 
poprzez prelekcje zapraszanych przez organizatorów go-
ści, promują inspirujące idee, pomysły i doświadczenia. 
Uczestnicy poznają historię osób dzielących się przemyśle-
niami. Wystąpienia dotyczą niemal wszystkich obszarów 

aktywności człowieka, ale przede wszystkim projektów 
biznesowych i prorozwojowych.

TEDx wspierają również: Urząd Miejski w Koszalinie i Sej-
mik Województwa Zachodniopomorskiego oraz agencja 
Wypisz Wymaluj. Jedną z osób witających uczestników 
konferencji będzie dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rek-
tor Politechniki Koszalińskiej. 

Prelegentów tegorocznej edycji prezentujemy na str. 4
Więcej:  https://tedxkoszalin.pl/

» TEDx Koszalin 2021 ze wsparciem Politechniki KoszalińskiejKOMUNIKAT NR 1/2021 REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 
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W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

1. W roku akademickim 2021/2022 w Politechnice Koszalińskiej działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna pro-
wadzona jest, co do zasady, w siedzibie Uczelni, z  uwzględnieniem możliwości zmian, wynikających z sytuacji epide-
micznej w regionie i kraju (Zarządzenie Rektora nr 52/2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych  
w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 w związku z pandemią).
2. Wszyscy członkowie społeczności akademickiej zobowiązani są do przestrzegania aktualnych regulacji i wytycznych 
wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju, wprowadzonych zarówno przez władze państwowe i samorządowe, jak  
i uczelniane.
3. W mocy pozostają zarządzenia Rektora dotyczące sposobów i zasad prowadzenia zajęć na Uczelni w stanie podwyższo-
nego ryzyka związanego z pandemią Covid-19.
4. Nadal obowiązują wytyczne dotyczące podstawowych zasad higieny na terenie Politechniki Koszalińskiej, tj. obowiąz-
kowa kontrola temperatury przy wejściu na teren Uczelni, dezynfekcja rąk, zakrywanie maseczką ust i nosa w tzw. czę-
ściach wspólnych, zachowanie dystansu społecznego, przestrzeganie dopuszczalnej liczby osób w salach itp. Wymienione 
wytyczne dotyczą całej społeczności akademickiej.
5. Dopuszcza się wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość jako wsparcie procesu kształcenia i umożliwienie 
ograniczenia kontaktu bezpośredniego w sytuacjach tego wymagających, szczególnie w przypadku dużych grup wykła-
dowych oraz zajęć niestacjonarnych.
6. Wybór formy realizacji zajęć pozostawia się do decyzji kierowników jednostek uczelnianych, z zastrzeżeniem, że reko-
mendacja dotyczy zajęć, w których nie jest niezbędna fizyczna obecność studenta w celu realizacji założonych efektów 
uczenia się. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość muszą być zgłoszone Pro-
rektorowi ds. Kształcenia.
7. Szczegółowa instrukcja dotycząca postępowania na terenie Uczelni w celu zachowania bezpieczeństwa w związku  
z pandemią Covid-19 stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora 68/2020 (z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej na 
mocy Zarządzenia Rektora nr 62/2021). 
8. Władze Politechniki Koszalińskiej zachęcają wszystkich członków społeczności akademickiej do udziału w szczepieniach 
przeciwko Covid-19. 

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej

NOMINACJA DO LAURÓW MADE IN KOSZALIN DLA PROF. DANUTY ZAWADZKIEJ

Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK została nominowana w podkategorii 
osobowość biznesowa (w kategorii biznes) w konkursie Laury Made in Koszalin 
2021. Made in Koszalin to nieformalna grupa, skupiająca przedsiębiorców, akty-
wistów społecznych, instytucje, firmy, spółki miejskie i inne podmioty z Koszalina 
i okolic. Działalność grupy koordynuje Centrum Biznesu w Koszalinie. Patronat 
honorowy nad projektem sprawuje prezydent Koszalina. 

Made in Koszalin zajmuje się m. in. promocją miasta, a także zwiększeniem jakości produktów i usług 
członków grupy oraz lojalności klientów wobec lokalnych usług i produktów. Konkurs jest corocznym 
zwieńczeniem wszystkich tych działań. W trzech kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia  
i inspiracje, kapituła w najbliższych dniach wybierze laureatów i przyzna wyróżnienia.  W tym roku,  
z uwagi na pandemię i obostrzenia sanitarne, lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas grudniowej 
konferencji prasowej prezydenta Piotra Jedlińskiego. 

Politechnika Koszalińska, za pośrednictwem uczel-
nianego Studium Wychowania Fizycznego, była 
partnerem X edycji maratonu i półmaratonu Nocna 
Ściema. 

W nocy z 30 na 31 października br. niemal 780 zawodni-
ków z całej Polski i z zagranicy wyruszyło w jedyny taki 
bieg na świecie. Dlaczego koszalińska Nocna Ściema jest 
tak wyjątkowa? 

Ponieważ odbywa się w noc przesunięcia godziny, a więc 
maratończycy dotarli na metę na stadionie klubu Bałtyk 
Koszalin z czasem o godzinę krótszym. Wszystkie osoby, 
które ukończyły bieg otrzymały medale pamiątkowe,  

a zwycięzcy – nagrody. Ceremonia dekoracji zawodników 
odbyła się w hali sportowej kampusu przy ulicy Racławic-
kiej.

» Uczelnia miała swój udział w koszalińskiej Nocnej Ściemie

PROPOZYCJA DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI ‒ PRZENIESIONA NA PRZYSZŁY ROK
XVIII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez Wydział Mechaniczny, 
a zaplanowana na 5-6 listopada br., została odwołana z uwagi na sytuację epidemiczną. Nowy termin 
zostanie ustalony po ustąpieniu tak wysokich wskaźników zakażenia wirusem COVID-19. 

NAGRODA DLA NASZEGO PARLAMENTU STUDENTÓW ZA WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

Nagrodę za najlepszą akcję charytatywną odebrali przedstawiciele Parlamentu Studentów Politechniki 
Koszalińskiej, podczas gali środowiska studenckiego, która towarzyszyła niedawnemu zjazdowi Forum 
Uczelni Technicznych. To nagroda za kampanię „Student Studentowi Bratem – Studencka Ostoja Solidar-
ności”, którą studenci przygotowali w grudniu 2020 r. Włączyli się w ten sposób w walkę ze skutkami 
COVID-19. Nagrodzony projekt był wspólną inicjatywą parlamentów: Politechniki Koszalińskiej, Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie.



 
  

Piąta edycja konferencji popularnonaukowej 
TEDx Koszalin odbyła się 6 listopada br. w Filhar-
monii Koszalińskiej. Podczas czterogodzinnego 
spotkania ośmiu prelegentów podzieliło się 
swoimi ideami, pomysłami, doświadczeniami. 
Politechnika Koszalińska, obok Urzędu Miejskie-
go w Koszalinie i Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego, była partnerem tego wydarze-
nia. Główny jego organizator to Stowarzyszenie 
Spark.

Widzów powitali przedstawiciele współorganizatorów, 
w tym rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, która 
powiedziała: – TEDx to wyjątkowy projekt, światowa 
liga. Jestem dumna, że Politechnika Koszalińska, już 
po raz drugi, uczestniczy w tym projekcie. Będziemy 
doskonalić naszą współpracę. Po raz pierwszy TEDx 
Koszalin jest transmitowany w mediach społeczno-
ściowych dzięki, między innymi, wsparciu Studia HD 
Platon. Jestem przekonana, że to będzie niezapomnia-
na okazja, żeby zainspirować się do zmian; zmian nas 
samych, naszego otoczenia i otworzyć się na nową rze-
czywistość, którą możemy razem kreować.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, pod adresem 
uczelni i rektor prof. Danuty Zawadzkiej, powiedział: – 
Od jakiegoś czasu coraz lepiej nam się współpracuje. 
Po latach wzajemnych podchodów, Politechnika Ko-
szalińska i miasto to jedna rzecz, która działa razem, 
a to kolejny przyczynek do tego, że idziemy do przodu.

Konferencja została podzielona na dwie części.  
W pierwszej wystąpili: Aleksandra Radomska, Paweł 
Potakowski, Piotr Zielonka i Elena Pawęta, w drugiej 
swoje 18 minut mieli: Róża Hajkuś, Michał Korba, Mar-
ta Tomczyszyn i Tomasz Palak.

Prelegenci mówili o biegunowo różnych sprawach,  

w tym o ludzkich słabościach i siłach, o tym, co i jak 
warto sprzedawać, a czego w biznesie unikać, o me-
andrach obsługi konsumentów i o złudzeniach, któ-
rym ulega umysł człowieka, o językach: prawników  
i osób głuchych, o byciu szczęśliwym nawet wtedy, 
gdy wszystko idzie źle. Opowiadali także o aktywności 
mózgu, o rosnącej roli i rozwoju startupów, o tym, by  
w wyborze drogi leczenia nie ulegać namowom cele-
brytów, jak zostać ekspertem od wszystkiego i dlacze-
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Koszalin, działo się niemal tyle, co później na scenie. 
Dla uczestników organizatorzy przygotowali gadżety 
partnerów i upominki marki TEDx, ściankę fotograficz-
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w TEDx Koszalin. Statuetki powstały w Centrum Druku 
3D Politechniki Koszalińskiej.
Więcej: tu.koszalin.pl
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» Politechnika była partnerem konferencji TEDx Koszalin 2021
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Znany aktor teatralny i firmowy Mieczysław Hrynie-
wicz gościł 3 listopada br. na Wydziale Humanistycz-
nym. W rozmowie ze studentami i pracownikami 
miał wyjawić: „Ile aktorstwa jest w polityce, a ile 
polityki w aktorstwie”. – Politycy mówią, co im ślina 
na język przyniesie – przekonywał. – Bez większej 
refleksji.

Aktor był bohaterem pierwszej edycji nowego cyklu „Spo-
tkania z polityką na Politechnice”. Prowadzone przez prof. 
dr. hab. Jacka Knopka spotkanie zgromadziło liczną publicz-
ność. h Aktorstwo to dyscyplina – przekonywał Mieczysław 
Hryniewicz. – Jak masz być gotowy do pracy na godzinę 
dziewiętnastą, to musisz być gotowy.

Po spotkaniu otwartym dla wszystkich aktor wziął udział 
w warsztatach z udziałem studentów Dziennikarstwa i Ko-
munikacji Społecznej. Jak zapewnił prof. Jacek Knopek, cykl 

rozmów o polityce będzie kontynuowany. Więcej: tu.kosza-
lin.pl 

Prototyp urządzenia do odgławiania karpi, będący 
efektem pierwszego etapu realizowanego na Poli-
technice Koszalińskiej projektu pod nazwą „Techno-
logia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach 
akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Po-
radnik”, został nagrodzony kolejnym wyróżnieniem. 
Tym razem rozwiązanie uzyskało złoty medal na 45. 
targach International Invention Show INOVA 2021, 
które odbyły się w Zagrzebiu (Chorwacja).

Nagrodzone rozwiązanie powstało we współpracy z Mor-
skim Instytutem Rybackim w Gdyni. Ze strony Politechniki 
Koszalińskiej w realizacji projektu uczestniczyli: prof. dr 
hab. inż. Jarosław Diakun, prof. dr hab. inż. Andrzej Do-
wgiałło i dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK. – Obecnie 
prowadzimy trzeci etap prac – wyjaśnia prof. Marek Jaku-

bowski, który jest kierownikiem projektu. – Mam nadzieję, 
że efekty, w postaci prototypów i technologii dla potrzeb 
obróbki mechanicznej karpi, znajdą uznanie. Szczególnie że 
są to rozwiązania o charakterze unikatowym.
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» Złoty medal dla naszych naukowców na targach w Chorwacji

» Mieczysław Hryniewicz na WH:  „Aktorstwo to dyscyplina”

„Czy prawnicy są największą 
wadą w prawie? 
(nie)potrzebny dystans"

TOMASZ PALAK



02 03

83 / 132 / 2021 83 / 132 / 2021

» Inauguracja roku akademickiego dla najmłodszych studentów
Najmłodszy żacy – studenci Koszalińskiego Uni-
wersytetu Dzieci i Młodzieży – 6 listopada br. 
uroczyście zainaugurowali nowy rok akademic-
ki.

– Przed wami kolejny rok ciekawych wykładów  
i warsztatów, które pozwolą na odkrywanie otaczają-
cego świata i rozwijanie pasji – mówiła do najmłod-
szych słuchaczy rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. 
PK. – Wierzę, że czas spędzony na zajęciach będzie dla 
was owocny, twórczy i efektywny.

Był hymn akademicki i ślubowanie, uroczystego pa-
sowania na studentów dokonała rektor, wspólnie  
z prorektorem ds. studenckich dr hab. inż. Tomasz Kró-
likowski, prof. PK. Wykład inauguracyjny wygłosił rad-
ca prawny Cezary Wicik, który mówił o tym, co trzeba 

zrobić, by zostać prawnikiem i w jakich zawodach może 
pracować prawnik. Dzięki transmisji, spotkanie w są-
siedniej sali mogli śledzić rodzice słuchaczy.

ZaSiłEK Na DZiEcKo PoDDaNE KWaraNTaNNiE lUb iZolacji DoMoWEj

W związku z zapytaniami od pracowników, Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że obecnie rodzice mogą 
korzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu 
konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej (na podstawie
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana jak choroba dziecka. Zasiłek opiekuńczy w razie 
konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka przysługuje w takim samym wymiarze jak w przypadku opieki 
nad chorym dzieckiem (zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka) i nie jest objęty dodatkowym limitem.

Zasiłek opiekuńczy można również otrzymać w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku 
do ośmiu lat w sytuacjach ściśle określonych w przepisach, m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknię-
cia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Zamknięcie placówki jest 
nieprzewidziane, jeżeli ubezpieczony dowiedział się o nim w terminie krótszym niż siedem dni przed jej za-
mknięciem.

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXXXII – 08 listopada 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej
Zdjęcia: Adam Paczkowski, archiwum PK   Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl     www.tu.koszalin.pl

roZMaWiali o NiEPEłNoSPraWNości
Filmowa Akademia Integracji, organizowana przez 
Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja, gościła  
w przyjaznych progach Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. 
Jana Twardowskiego w Koszalinie. 

Młodzi ludzie z klasy 8a (wychowawczyni: Grażyna 
Myszko), wysłuchali wykładu dra. Piotra Szarszewskie-
go, medioznawcy i filmoznawcy z Wydziału Humani-
stycznego, który dotyczył zmian, jakie na przestrzeni 
wieków zachodziły w podejściu do osób z niepełno-
sprawnością. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli także fragmenty filmów 
o tematyce niepełnosprawności.

ProF. Michał PolaK W raDiU PlUS KoSZaliN

Gościem programu alicji Górskiej „W rytmie życia” na antenie radia 
Plus był dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału humani-
stycznego. historyk, nauczyciel akademicki, zafascynowany przeglą-
daniem archiwalnych dokumentów, autor wielu publikacji nauko-
wych mówił o swojej pracy badawczej, nowym roku akademickim  
i pasji rycerskiej. Prof. Michał Polak odpowiedział też na pytania: jakie 
wyzwania stoją przez kierowanym przez niego wydziałem? Na czym 
koncentruje się w swych pracach badawczych? co w tej pracy jest fa-
scynujące? Więcej: radioplus.pl/koszalin

PorZąDKi Na ZaKońcZENiE SEZoNU
Żeglarze Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej zakoń-
czyli sezon. – Pogoda co prawda kusiła, by pomyśleć 
o jeszcze jakimś małym żeglowaniu tej jesieni, ale roz-
sądek kazał nam łódki wyslipować – mówi dr Tomasz 
Suszko, wicekomandor klubu.

Co to oznacza? Wicekomandor wyjaśnia: – Łódki wy-
ciągnęliśmy, umyliśmy i wstawiliśmy do hangaru. 
Oprócz slipowania było też trochę porządków po ostat-
nich regatach i czyszczenie dachu hangaru z sosnowych 
igieł, które tam opadły. Dr Tomasz Suszko przypomina  
o planach na przyszłoroczne regaty, które mają odbyć się  
11 czerwca 2022 r. – Przedtem sejmik i kolejne próby 
obniżenia średniej wieku w naszym klubie – wylicza.

NaWa: bąDźMy SoliDarNi Z NaUKoWcaMi Z białorUSi

Narodowa agencja Wymiany akademickiej (NaWa) ogłosiła nabór wniosków do programu „So-
lidarni z białorusią – Solidarni z naukowcami”. celem projektu jest umożliwienie naukowcom  
z białoruskich uczelni i jednostek naukowych kontynuowanie pracy w polskich uczelniach. Wy-
działy mogą samodzielnie promować inicjatywę NaWa w znanych sobie białoruskich środowi-
skach naukowych i w ten sposób pozyskiwać pracowników. Przyjmowanie wniosków do programu 
potrwa do 30 listopada br. Więcej: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci
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„Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel 
żołnierzem” – cytat z marszałka Józefa Piłsud-
skiego stał się mottem koszalińskich obchodów 
tegorocznej 103. rocznicy odzyskania niepodle-
głości. W święto włączyła się Politechnika Kosza-
lińska. 

Jego organizatorem głównym jest Archiwum Państwo-
we (AP) w Koszalinie, które obchodzi w tym roku 60-le-
cie działalności. Oto współorganizatorzy i partnerzy: 
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun,” 
Urząd Miejski w Koszalinie, Hufiec Ziemi Koszalińskiej 
ZHP, koszaliński okręg Polskiego Związku Filatelistów, 
Salon Historyczny Stowarzyszenie Historyczno-Eks-
ploracyjne Odkrywcy w Koszalinie i Stowarzyszenie 
Koszalińskie Przymierze.

– Zapraszamy do wspólnego świętowania odzyskania 
niepodległości – mówi Katarzyna Królczyk, dyrektor 
AP w Koszalinie. – W tym roku po raz kolejny proponu-
jemy mieszkańcom możliwość spędzenia tego wyjąt-
kowego święta w sposób radosny, w otoczeniu historii 
i jej źródeł, zabezpieczonych w naszym zasobie. Dzięki 
współpracy z partnerami możemy zaproponować 
gamę ciekawych wydarzeń, w tym: wystawy, prelek-
cje, pokazy archiwaliów, elementy umundurowania  
i wyposażenia militarnego. Wydarzeniem będzie kon-
cert zespołu „Bez pośpiechu”. Dziękuję współorganiza-
torom za współpracę, razem możemy więcej i cieszę 
się, że kolejny raz to udowadniamy. 

– Włączamy się w działania upamiętniające naszą hi-
storię, trudną drogę do wolności i tradycje wojskowości 
– przypomina rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. 
PK. – Cieszę się, że możemy to robić wspólnie z wypró-
bowanymi partnerami. Jako uczelnia, staramy się in-
tegrować środowiska i inicjować wartościowe projekty. 
Z równym zaangażowaniem wspieramy instytucje. Tak 
jest w przypadku Archiwum Państwowego. Ta współ-

praca jest dla nas owocna i twórcza.
 
Obchody zostały podzielone na dwie części. O godz. 10 
odbędą się uroczystości miejskie na placu pod pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a o godz. 12 roz-
pocznie się cykl imprez na terenie AP przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 2 (szczegółowy program na str. 4).

Dzień zwieńczy podpalenie rzeźby „Płonące Ptaki” 
Władysława Hasiora, która znajduje się w sąsiedztwie 
uczelni. Przez cały dzień potrwa konkurs wiedzy histo-
rycznej z nagrodami online, którego pomysłodawcą 
jest Wojciech Sokołowski, członek „Peruna” i pełno-
mocnik rektora ds. kształcenia wojskowego studentów.

– Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o odzy-
skaniu niepodległości – wyjaśnia Wojciech Sokołow-
ski. – W tym roku jednak zakres pytań rozszerzymy  
o zagadnienia dotyczące zwycięskiego Powstania 
Sejneńskiego na Litwie. Podpowiedziami będą plan-
sze prezentowane w AP i na stronie wydarzenia. Na 
zwycięzców czekają nagrody o tematyce historycznej, 
a link do konkursu zostanie opublikowany na stronie 
wydarzenia 11 listopada br. o godz. 8.
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» Bądźmy razem w Narodowe Święto Niepodległości 2021

Koszalin / 11.11.2021 r.

Przez cały dzień potrwa online konkurs wiedzy historycznej 
z atrakcyjnymi nagrodami.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Narodowe Święto Niepodległości

Program:
10.00 – uroczystości miejskie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

12.00 – 16.00 – teren Archiwum Państwowego w Koszalinie
- wykład prof. Bogusława Polaka (Politechnika Koszalińska) 
pt. „Drogi do Niepodległości…”

- prelekcja Roberta Boruckiego (Archiwum Państwowe 
w Koszalinie) pt. „Archiwa Rodzinne Niepodległej w zasobie 
Archiwum Państwowego w Koszalinie”

- prelekcja Zbigniewa Izraelskiego (BSMH Perun) 
pt. „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”

- koncert piosenek patriotycznych i harcerskich w wykonaniu zespołu 
„Bez pośpiechu” (godz. 13.00)

- wystawa pt. „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”

- wystawa pt. „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”

- wystawa pt. „Uzbrojenie Niepodległej”

- punkt filatelistyczny

- minikonkursy dla dzieci

- odjazd Poczty Specjalnej (godz. 15.00)

18.00 – podpalenie rzeźby „Płonące Ptaki” Władysława Hasiora

godz. 10.00
plac przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

godz. 12.00 – 16.00
teren Archiwum Państwowego w Koszalinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
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Piąta edycja konferencji popularnonaukowej 
TEDx Koszalin odbyła się 6 listopada br. w Filhar-
monii Koszalińskiej. Podczas czterogodzinnego 
spotkania ośmiu prelegentów podzieliło się 
swoimi ideami, pomysłami, doświadczeniami. 
Politechnika Koszalińska, obok Urzędu Miejskie-
go w Koszalinie i Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego, była partnerem tego wydarze-
nia. Główny jego organizator to Stowarzyszenie 
Spark.
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Więcej: tu.koszalin.pl
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» 11 listopada – wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów pamiątek
Każde wydarzenie historyczne, organizowane 
wspólnie przez Politechnikę Koszalińską (w tym 
przypadku w ramach projektu „Politechnika Ko-
szalińska z historią”), Bałtyckie Stowarzyszenie 
Miłośników Historii „Perun”, Archiwum Państwo-
we (AP) w Koszalinie, samorząd miasta i innych 
partnerów, to nie tylko uroczystości, spotkania  
i wystąpienia, lecz także pamiątki.

Czasami są nimi wydawnictwa, okolicznościowe stem-
ple pocztowe, kartki, innym razem znaczki, repliki ga-
zet z epoki, przypinki, zakładki. W każdym przypadku 
są to pamiątki unikalne, niepowtarzalne, zwykle do-
tyczące konkretnego dnia i wydarzenia. Dlatego mają 
swoich stałych odbiorców.

W tym roku na filatelistów czeka, przygotowana przez 
„Perun”, niezwykła gratka – arkusik znaczków z opi-
sem, nazwami współorganizatorów i grafiką zapowia-
dającą 11 listopada 2021, autorstwa Mariusza Króla, 
który nie pierwszy raz współpracuje ze stowarzysze-
niem. Podobny motyw graficzny widnieje na materia-
łach promujących obchody Święta Niepodległości.

– Jak przy wielu wydarzeniach historycznych posta-
nowiliśmy wydać pamiątkowy arkusik filatelistyczny  
– wyjaśnia Zbigniew Izraelski, prezes „Peruna”.  
– Bloczek ma charakter okazjonalny, ukazał się  
w niewielkim nakładzie i trafi do kolekcjonerów, któ-
rzy zadeklarowali, że chcą go nabyć oraz do instytucji 
partnerskich, które uczynią z niego walor promocyjny 
na specjalne okazje.

Politechnika przygotowała pamiątkową przypinkę 
niepodległościową dla osób, które wezmą udział  
w wydarzeniach w AP. Butony uczelniane mają swoich 
odbiorców, którzy zgłaszają się również po przygoto-
wane na wcześniejsze okazje. Wkrótce powstanie seria 
kolekcjonerskich magnesów pod na razie roboczym 
hasłem „Koszalin – Politechnika Koszalińska”.

Arkusik „Peruna” będzie można kupić w punkcie fila-
telistycznym. Tam również do nabycia karta pocztowa 
Poczty Polskiej oraz karta korespondencyjna, dedyko-
wana wystawie dostępnej w AP. Datownikiem spe-
cjalnym będzie można posłużyć się od 12 listopada br.  
w urzędach pocztowych.

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXXXIII – 10 listopada 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej
Zdjęcia: Marian Fuks/Ilustrowany Kuryer Codzienny   Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl     www.tu.koszalin.pl
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» Kalendarium niepodległościowe – wydarzenia lat 1919-1921  
16 stycznia 1919 – do dymisji podał się rząd Jędrzeja 
Moraczewskiego. W wyniku porozumienia z Józefem 
Piłsudskim powołany został rząd z popieranym przez 
endecję i ludowców Ignacym Paderewskim na czele. 
Nowa Rada Ministrów została uznana przez Komitet 
Narodowy Polski, a za nim przez ententę. Polska zosta-
ła oficjalnie uznana za państwo niepodległe.

8 stycznia 1919 – rozpoczęła się konferencja poko-
jowa w Paryżu. W jej ramach 27 zwycięskich państw 
ustalić miało powojenny ład w Europie. Reprezentan-
tami Polski w Paryżu byli Roman Dmowski i Ignacy 
Paderewski.

23 stycznia 1919 – władze czeskie wydały rozkaz 
ataku na teren Śląska Cieszyńskiego. Rozpoczęła się 
wojna polsko-czechosłowacka o pogranicze śląskie. 
Ofensywa czeska powstrzymana została 31 stycznia 
w wyniku nierozstrzygniętej bitwy pod Skoczowem. 
O dalszych losach Śląska Cieszyńskiego zdecydować 
miała konferencja w Paryżu.

26 stycznia 1919 – odbyły się wybory do Sejmu Usta-
wodawczego.

14 lutego 1919 – w miejscowości Mosty, niedaleko 
Szczuczyna, polskie wojska starły się z nacierającymi ze 
wschodu oddziałami Armii Czerwonej. Bitwa uznawa-
na jest za formalny początek wojny polsko-bolszewic-
kiej o kontrolę nad Kresami Wschodnimi.

16 lutego 1919 – zakończono działania zbrojne  
w Wielkopolsce. Wyzwolony przez powstańców obszar 
oddany został pod kontrolę Komisariatu Naczelnej 
Rady Ludowej. O dalszych losach Wielkopolski zdecy-
dować miała konferencja pokojowa w Paryżu.

28 czerwca 1919 – zawarty został traktat pokojowy 
w Wersalu. Na jego mocy Polsce przyznano Pomorze 
Gdańskie bez Gdańska i Wielkopolska. Na Górnym 
Śląsku, Warmii i Mazurach odbyć się miały plebiscyty. 
Gdańsk zyskał status wolnego miasta. Konferencja po-
kojowa uznała polską administrację tymczasową nad 
Galicją Wschodnią.

16 sierpnia 1919 – na Górnym Śląsku wybuchło po-
wstanie przeciwko władzy niemieckiej – I powstanie 
śląskie. Bunt stłumiony został 26 sierpnia.

10 lutego 1920 – Zaślubiny Polski z morzem. Na 
mocy Traktatu Wersalskiego w granicach Polski znala-
zła się część Pomorza, z dostępem do morza na odcinku 
około 140 km, a Gdańsk ogłoszono Wolnym Miastem. 
Polscy żołnierze, pod dowództwem Józefa Hallera, 
wkroczyli na Pomorze. Od 17 stycznia, od okolic Dział-
dowa i Golubia, systematycznie zajmowali kolejne te-
reny, aż dotarli do Bałtyku. Oficjalnym zwieńczeniem 
starań była uroczysta ceremonia w Pucku. Gen. Józef 
Haller wrzucił do morza obrączkę zaślubinową. 

19-25 sierpnia 1920 – II powstanie śląskie.

17 marca 1921 – Sejm Ustawodawczy uchwalił kon-
stytucję marcową.

18 marca 1921 – podpisano traktat w Rydze, kończą-
cy wojnę polsko-bolszewicką.

3 maja 1921 – wobec braku porozumienia związane-
go z plebiscytem na Górnym Śląsku i w obawie przed 
niekorzystnymi rozwiązaniami, na obszarze plebiscy-
towym, wybuchło III powstanie. W jego wyniku Komi-
sja Międzysojusznicza zdecydowała się na korzystniej-
sze dla Polski rozwiązanie.

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego
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Rektorzy uczelni pomorskich dyskutowali 9 li-
stopada br. na Politechnice Koszalińskiej o po-
rozumieniu w sprawie współpracy naukowej na 
rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
Gospodarzem spotkania była  rektor dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK. 

– Spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli ośmiu 
uczelni – wyjaśnia prof. Danuta Zawadzka. - Cztery 
reprezentują Szczecin, trzy Trójmiasto. Rozmawiamy  
o ostatecznym kształcie dokumentu i ramach poro-
zumienia uczelni Pomorza. Chcemy określić obszary 
współpracy. Uznaliśmy, że aby realizować ważne 
przedsięwzięcia naukowe warto łączyć potencjały, po-
nieważ razem jesteśmy silniejsi.
  
– Każda z uczelni Pomorza robi unikatowe badania 
– dodaje rektor Politechniki Koszalińskiej. – Dzięki 
porozumieniu będziemy mogli wspólnie realizować 
projekty mające szansę na wdrożenie. Projekty wspie-
rające gospodarkę regionu i kraju, w tym projekty re-
alizowane na zamówienie. Chcemy dać jasny sygnał, że 
współdziałamy na rzecz tworzenia wspólnego dobra 
gospodarczego.

Do Koszalina przyjechali: prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, kontradmirał prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni, dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech 
Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej w Szcze-
cinie, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. Wal-
demar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego,  
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, rektor Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  
w Szczecinie i – w zastępstwie prof. dra hab. Piotra 
Stepnowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr 
hab. Krzysztof Bielawski, prorektor uczelni.
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ZasZcZeP się PRZeciwKo GRyPie i coViD-19

17 listopada br., w godz. 10-13, w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Śniadeckich 4, zostanie 
przeprowadzona akcja szczepień przeciwko coViD-19 i przeciwko grypie. akcja szczepień covidowych 
adresowana jest do studentów, wszystkich pracowników Politechniki Koszalińskiej i osób zaintereso-
wanych pierwszą, drugą bądź trzecią tzw. przypominającą dawką. w przypadku pierwszej, możliwe 
będzie skorzystanie z preparatu jednorazowego. w przypadku trzeciej, od podania poprzedniej musi 
upłynąć co najmniej i nie mniej niż sześć miesięcy. szczepienie przeciwko grypie dotyczy tylko pracow-
ników Politechniki Koszalińskiej. 

wszystkie szczepienia są nieodpłatne, każdy chętny musi jedynie mieć przy sobie dowód tożsamości.  
Uwaga! Zgodnie z najnowszymi wytycznymi dozwolone jest, a nawet wskazane, jednoczesne przyję-
cie trzeciej dawki przeciwko coViD-19 i szczepionki przeciwko grypie. Pracownicy Politechniki Kosza-
lińskiej proszeni są o przesłanie deklaracji, zgodnie z otrzymanymi wcześniej informacjami. Pozostałe 
osoby mogą przyjść i zaszczepić się bez wcześniejszych zapisów. osoby spoza uczelni otrzymają gadże-
ty politechniczne. 

w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego, 10 li-
stopada br., odbyła się wieczornica zatytułowa-
na: „Drogi do niepodległości 1918-1922. walki  
o Lwów 1918-1919”, połączona z prezentacją 
filatelistyczną „Kobiety w obronie Lwowa” i wy-
stawą przygotowaną przez archiwum Państwo-
we (aP) w Koszalinie z cyklu „archiwa Rodzinne 
Niepodległej. archiwum rodzinne andrzeja Że-
browskiego”. 

Partnerami wieczornicy byli: koszalińskie AP i uczelnia-
ne koło Polskiego Związku Filatelistów im. J. Sudakie-
wicza. Gości powitała rektor dr hab. Danuta Zawadzka,
prof. PK. – Po tego rodzaju wydarzeniach najlepiej 
widać wysoką aktywność uczelni i jej pracowników 
we współpracy z otoczeniem na rzecz upowszechnia-
nia historii Polski – mówiła prof. Danuta Zawadzka  
w kuluarach spotkania. – Wieczornice są świętem 
historyków, pasjonatów, badaczy, faktografów i do-
kumentalistów, którzy zgłębiają zawiłe losy naszej 

ojczyzny. Kraju, który przez stulecia nie zaznał spokoju. 
Te spotkania z pewnością pomagają lepiej zrozumieć 
zdarzenia, które ukształtowały naszą rzeczywistość.

Wystąpienia były cztery. Prof. dr hab. Bogusław Polak 
mówił o „Genezie i przebiegu walk o Lwów w listopa-
dzie 1918 r.”. Anna Rymarczyk o „Kobietach w obronie
Lwowa”. Dr hab. Michał Polak, prof. PK i dziekan WH, 
przedstawił „Obrońców Lwowa – Kawalerów Orderu 
Virtuti Militari”. Na zakończenie Andrzej Żebrowski  
i Robert Borucki przybliżyli temat „Odzyskanie Niepod-
ległości w świetle archiwum Andrzeja Żebrowskiego”.

– Prelekcje były na najwyższym poziomie – chwaliła 
wieczornicę po jej zakończeniu prof. Danuta Zawadz-
ka. – Historie o konkretnych ludziach, z możliwością 
obejrzenia artefaktów sprzed stulecia, to rzadka okazja  
i wielkie przeżycie. Na kolejne spotkanie zaprosimy 
uczniów klas historycznych, młodzież zainteresowaną 
historią. To dla nich będzie niezwykła lekcja polskości.

» WH powrócił do organizowania wieczornic historycznych  
  

„Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel 
żołnierzem” – cytat z marszałka Józefa Piłsud-
skiego stał się mottem koszalińskich obchodów 
tegorocznej 103. rocznicy odzyskania niepodle-
głości. W święto włączyła się Politechnika Kosza-
lińska. 

Jego organizatorem głównym jest Archiwum Państwo-
we (AP) w Koszalinie, które obchodzi w tym roku 60-le-
cie działalności. Oto współorganizatorzy i partnerzy: 
Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun,” 
Urząd Miejski w Koszalinie, Hufiec Ziemi Koszalińskiej 
ZHP, koszaliński okręg Polskiego Związku Filatelistów, 
Salon Historyczny Stowarzyszenie Historyczno-Eks-
ploracyjne Odkrywcy w Koszalinie i Stowarzyszenie 
Koszalińskie Przymierze.

– Zapraszamy do wspólnego świętowania odzyskania 
niepodległości – mówi Katarzyna Królczyk, dyrektor 
AP w Koszalinie. – W tym roku po raz kolejny proponu-
jemy mieszkańcom możliwość spędzenia tego wyjąt-
kowego święta w sposób radosny, w otoczeniu historii 
i jej źródeł, zabezpieczonych w naszym zasobie. Dzięki 
współpracy z partnerami możemy zaproponować 
gamę ciekawych wydarzeń, w tym: wystawy, prelek-
cje, pokazy archiwaliów, elementy umundurowania  
i wyposażenia militarnego. Wydarzeniem będzie kon-
cert zespołu „Bez pośpiechu”. Dziękuję współorganiza-
torom za współpracę, razem możemy więcej i cieszę 
się, że kolejny raz to udowadniamy. 

– Włączamy się w działania upamiętniające naszą hi-
storię, trudną drogę do wolności i tradycje wojskowości 
– przypomina rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. 
PK. – Cieszę się, że możemy to robić wspólnie z wypró-
bowanymi partnerami. Jako uczelnia, staramy się in-
tegrować środowiska i inicjować wartościowe projekty. 
Z równym zaangażowaniem wspieramy instytucje. Tak 
jest w przypadku Archiwum Państwowego. Ta współ-

praca jest dla nas owocna i twórcza.
 
Obchody zostały podzielone na dwie części. O godz. 10 
odbędą się uroczystości miejskie na placu pod pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a o godz. 12 roz-
pocznie się cykl imprez na terenie AP przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 2 (szczegółowy program na str. 4).

Dzień zwieńczy podpalenie rzeźby „Płonące Ptaki” 
Władysława Hasiora, która znajduje się w sąsiedztwie 
uczelni. Przez cały dzień potrwa konkurs wiedzy histo-
rycznej z nagrodami online, którego pomysłodawcą 
jest Wojciech Sokołowski, członek „Peruna” i pełno-
mocnik rektora ds. kształcenia wojskowego studentów.

– Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o odzy-
skaniu niepodległości – wyjaśnia Wojciech Sokołow-
ski. – W tym roku jednak zakres pytań rozszerzymy  
o zagadnienia dotyczące zwycięskiego Powstania 
Sejneńskiego na Litwie. Podpowiedziami będą plan-
sze prezentowane w AP i na stronie wydarzenia. Na 
zwycięzców czekają nagrody o tematyce historycznej, 
a link do konkursu zostanie opublikowany na stronie 
wydarzenia 11 listopada br. o godz. 8.
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» Bądźmy razem w Narodowe Święto Niepodległości 2021

Koszalin / 11.11.2021 r.

Przez cały dzień potrwa online konkurs wiedzy historycznej 
z atrakcyjnymi nagrodami.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Narodowe Święto Niepodległości

Program:
10.00 – uroczystości miejskie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

12.00 – 16.00 – teren Archiwum Państwowego w Koszalinie
- wykład prof. Bogusława Polaka (Politechnika Koszalińska) 
pt. „Drogi do Niepodległości…”

- prelekcja Roberta Boruckiego (Archiwum Państwowe 
w Koszalinie) pt. „Archiwa Rodzinne Niepodległej w zasobie 
Archiwum Państwowego w Koszalinie”

- prelekcja Zbigniewa Izraelskiego (BSMH Perun) 
pt. „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”

- koncert piosenek patriotycznych i harcerskich w wykonaniu zespołu 
„Bez pośpiechu” (godz. 13.00)

- wystawa pt. „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”

- wystawa pt. „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”

- wystawa pt. „Uzbrojenie Niepodległej”

- punkt filatelistyczny

- minikonkursy dla dzieci

- odjazd Poczty Specjalnej (godz. 15.00)

18.00 – podpalenie rzeźby „Płonące Ptaki” Władysława Hasiora

godz. 10.00
plac przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

godz. 12.00 – 16.00
teren Archiwum Państwowego w Koszalinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
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» Byliśmy razem w Narodowe Święto Niepodległości 2021

11 listopada br. obchodziliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości. Uroczystości koszalińskie zosta-
ły podzielone na kilka części. Przed południem 
pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego 
na placu Zwycięstwa odbyła się ceremonia ofi-
cjalna: apel pamięci, przemówienia i złożenie 
kwiatów.

Politechnikę Koszalińską w uroczystościach, których 
gospodarzem byli: prezydent Koszalina Piotr Jedliński, 
dowódca Garnizonu Koszalin płk Tomasz Sawczuk oraz
przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Antoni Burzyński, reprezentowali: dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor, dr hab. Michał 
Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego  
i Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora ds. kształ-
cenia wojskowego studentów.

W południe – z mottem marszałka: „Każdy żołnierz 
obywatelem, każdy obywatel żołnierzem” – rozpo-
częły się obchody w koszalińskim Archiwum Państwo-
wym (AP). Uczelnia była partnerem tego wydarzenia.  
W programie znalazł się wykład historyka prof. dr hab. 
Bogusława Polaka z Wydziału Humanistycznego pod 
tytułem „Drogi do Niepodległości” i koncert darłow-
skiego zespołu „Bez Pośpiechu”.

Na gości czekała również, przygotowana przez Bałtyc-
kie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”, wysta-
wa historyczna. Z placyku obok Archig@lerii odjechała 

poczta specjalna. Przewoźnik odebrał do zabytkowego 
mercedesa worek z autentycznymi przesyłkami, które 
zostały ostemplowane datownikiem okolicznościo-
wym i wyszły tradycyjną drogą pocztową do odbior-
ców.

Przez cały dzień trwał konkurs propagujący wiedzę  
o odzyskaniu niepodległości, który w tym roku miał 
zakres pytań rozszerzony o zagadnienia dotyczące 
zwycięskiego Powstania Sejneńskiego na Litwie. Pod-
powiedziami były plansze prezentowane w AP i na 
stronie wydarzenia, które przygotowała Politechnika 
Koszalińska. Uczelnia także opracowała okazjonalną 
przypinkę niepodległościową, którą wszyscy zaintere-
sowani mogli otrzymać podczas wydarzeń w AP.

Podpalenie rzeźby „Płonących ptaków” Władysława 
Hasiora, było ostatnim akcentem tegorocznych obcho-
dów 103. rocznicy odzyskana niepodległości. Widowi-
sko tłumnie przyciągnęło koszalinian.
Więcej: tu.koszalin.pl i na profilu FB

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXXXIV – 12 listopada 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej
Zdjęcia: Adam Paczkowski, Marcin Torbiński, archiwum PK   Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl     www.tu.koszalin.pl
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Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK  uczest-
niczyła w uroczystym pożegnaniu, odchodzące-
go ze stanowiska komendanta 17. Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego (WOG) w Koszalinie, 
ppłk  Andrzeja Cholewy. Spotkanie odbyło się  
w koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlotni-
czej.

WOG jest jednym z największych pracodawców  
w regionie. W 2019 r. uczelnia podpisała z oddziałem 
umowę o współpracę w zakresie prowadzeniem zawo-
dowych praktyk studenckich. Program miał charakter 
pilotażowy. Praktyka z opcją zatrudnienia była adre-
sowany do studentów wielu kierunków. Ppłk Andrzej 
Cholewa podczas wystąpienia podkreślił bardzo dobrą 
współpracę i podziękował za przygotowanie studen-
tów do pracy w WOG. 

0104

» Pożegnanie komendanta, współpraca będzie kontynuowana
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OtWARCie CentRuM KultuRy StuDenCKiej KReślARniA

16 listopada br. odbędzie się oficjalne otwarcie Centrum Kultury Studenckiej (CKS) Kreślarnia. 
impreza adresowana jest wyłącznie do studentów, którzy mogą odbierać wejściówki w systemie 
dystrybucyjnym koordynowanym przez Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej.
W programie: przedstawienie nowego animatora CKS i „Stand up show” z udziałem, pochodzą-
cych z Koszalina gwiazd stand’upu: jacka Stramika i Dariusza Gadowskiego. Relacja z otwarcie 
znajdzie się na łamach kolejnego wydania Bi PK.

 
  

Rektorzy uczelni pomorskich dyskutowali 9 li-
stopada br. na Politechnice Koszalińskiej o po-
rozumieniu w sprawie współpracy naukowej na 
rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
Gospodarzem spotkania była  rektor dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK. 

– Spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli ośmiu 
uczelni – wyjaśnia prof. Danuta Zawadzka. - Cztery 
reprezentują Szczecin, trzy Trójmiasto. Rozmawiamy  
o ostatecznym kształcie dokumentu i ramach poro-
zumienia uczelni Pomorza. Chcemy określić obszary 
współpracy. Uznaliśmy, że aby realizować ważne 
przedsięwzięcia naukowe warto łączyć potencjały, po-
nieważ razem jesteśmy silniejsi.
  
– Każda z uczelni Pomorza robi unikatowe badania 
– dodaje rektor Politechniki Koszalińskiej. – Dzięki 
porozumieniu będziemy mogli wspólnie realizować 
projekty mające szansę na wdrożenie. Projekty wspie-
rające gospodarkę regionu i kraju, w tym projekty re-
alizowane na zamówienie. Chcemy dać jasny sygnał, że 
współdziałamy na rzecz tworzenia wspólnego dobra 
gospodarczego.

Do Koszalina przyjechali: prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, kontradmirał prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni, dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech 
Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej w Szcze-
cinie, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. Wal-
demar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego,  
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, rektor Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  
w Szczecinie i – w zastępstwie prof. dra hab. Piotra 
Stepnowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr 
hab. Krzysztof Bielawski, prorektor uczelni.
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ZasZcZeP się PRZeciwKo GRyPie i coViD-19

17 listopada br., w godz. 10-13, w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Śniadeckich 4, zostanie 
przeprowadzona akcja szczepień przeciwko coViD-19 i przeciwko grypie. akcja szczepień covidowych 
adresowana jest do studentów, wszystkich pracowników Politechniki Koszalińskiej i osób zaintereso-
wanych pierwszą, drugą bądź trzecią tzw. przypominającą dawką. w przypadku pierwszej, możliwe 
będzie skorzystanie z preparatu jednorazowego. w przypadku trzeciej, od podania poprzedniej musi 
upłynąć co najmniej i nie mniej niż sześć miesięcy. szczepienie przeciwko grypie dotyczy tylko pracow-
ników Politechniki Koszalińskiej. 

wszystkie szczepienia są nieodpłatne, każdy chętny musi jedynie mieć przy sobie dowód tożsamości.  
Uwaga! Zgodnie z najnowszymi wytycznymi dozwolone jest, a nawet wskazane, jednoczesne przyję-
cie trzeciej dawki przeciwko coViD-19 i szczepionki przeciwko grypie. Pracownicy Politechniki Kosza-
lińskiej proszeni są o przesłanie deklaracji, zgodnie z otrzymanymi wcześniej informacjami. Pozostałe 
osoby mogą przyjść i zaszczepić się bez wcześniejszych zapisów. osoby spoza uczelni otrzymają gadże-
ty politechniczne. 

w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego, 10 li-
stopada br., odbyła się wieczornica zatytułowa-
na: „Drogi do niepodległości 1918-1922. walki  
o Lwów 1918-1919”, połączona z prezentacją 
filatelistyczną „Kobiety w obronie Lwowa” i wy-
stawą przygotowaną przez archiwum Państwo-
we (aP) w Koszalinie z cyklu „archiwa Rodzinne 
Niepodległej. archiwum rodzinne andrzeja Że-
browskiego”. 

Partnerami wieczornicy byli: koszalińskie AP i uczelnia-
ne koło Polskiego Związku Filatelistów im. J. Sudakie-
wicza. Gości powitała rektor dr hab. Danuta Zawadzka,
prof. PK. – Po tego rodzaju wydarzeniach najlepiej 
widać wysoką aktywność uczelni i jej pracowników 
we współpracy z otoczeniem na rzecz upowszechnia-
nia historii Polski – mówiła prof. Danuta Zawadzka  
w kuluarach spotkania. – Wieczornice są świętem 
historyków, pasjonatów, badaczy, faktografów i do-
kumentalistów, którzy zgłębiają zawiłe losy naszej 

ojczyzny. Kraju, który przez stulecia nie zaznał spokoju. 
Te spotkania z pewnością pomagają lepiej zrozumieć 
zdarzenia, które ukształtowały naszą rzeczywistość.

Wystąpienia były cztery. Prof. dr hab. Bogusław Polak 
mówił o „Genezie i przebiegu walk o Lwów w listopa-
dzie 1918 r.”. Anna Rymarczyk o „Kobietach w obronie
Lwowa”. Dr hab. Michał Polak, prof. PK i dziekan WH, 
przedstawił „Obrońców Lwowa – Kawalerów Orderu 
Virtuti Militari”. Na zakończenie Andrzej Żebrowski  
i Robert Borucki przybliżyli temat „Odzyskanie Niepod-
ległości w świetle archiwum Andrzeja Żebrowskiego”.

– Prelekcje były na najwyższym poziomie – chwaliła 
wieczornicę po jej zakończeniu prof. Danuta Zawadz-
ka. – Historie o konkretnych ludziach, z możliwością 
obejrzenia artefaktów sprzed stulecia, to rzadka okazja  
i wielkie przeżycie. Na kolejne spotkanie zaprosimy 
uczniów klas historycznych, młodzież zainteresowaną 
historią. To dla nich będzie niezwykła lekcja polskości.

» WH powrócił do organizowania wieczornic historycznych



Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) zaprasza na 
XVIII Konferencję Naukową Forum Wspierania Przed-
siębiorczości Mikrofirma 2021, która odbędzie się 
9-10 grudnia br. w Mielnie. 

Konferencja organizowana jest wspólnie przez: Katedrę 
Finansów WNE, Katedrę Finansów i Bankowości Instytutu 
Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedrę Finansów In-
stytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia dotyczące sek-

tora małych i średnich przedsiębiorstw, jego analizy, oceny, 
propozycji nowych rozwiązań. 
Więcej: mikrofirma.tu.koszalin.pl/2021
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» Forum Wspierania Przedsiębiorczości Mikrofirma 2021 

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje o uruchomieniu testowego, aktyw-
nego z komputerowej sieci uczelnianej dostępu do bazy Pearson e-textbook library Vital Source. 

Oto zakres tematyczny źródła: matematyka, chemia, fizyka, marketing, finanse, rachunkowość, 
ekonomia, zarządzanie, psychologia. Tytuły są wyselekcjonowane spośród treści najczęściej wy-
bieranych przez wykładowców. To sprawdzone i zaufane źródło wiedzy, w przystępny sposób po-
magające przyswoić nowy materiał.

BGPK: DOSTĘP DO NOWEJ BAZY DANYCH I INFORMACJI NAUKOWYCH 

ZAPROSZENIE DO OBSERWATORIUM  
ASTRONOMICZNEGO

Warto odwiedzać koszalińskie Obserwatorium Astrono-
miczne (OA), które prowadzi interesujące wykłady i zajęcia. 
Każde spotkanie (na zdjęciu: ostatnie odbyło się 13 listopa-
da br., Ryszard Waluś mówił o cyklach kosmicznych), przy-
ciąga miłośników astronomii. Więcej informacji, zapowiedzi 
i zaproszeń najłatwiej znaleźć na profilu FB OA. Kierowni-
kiem placówki jest dr hab. Robert Suszyński, prof. PK, na co 
dzień pracownik Wydziału Elektroniki i Informatyki.

SeMinARiuM O BeZPieCZeńStWie  
PRODuKtóW SPOży WCZyCh

Wydział Mechaniczny zaprasza 16 grudnia br. na 
seminarium „Listeria w przemyśle spożywczym. 
Działania producentów żywności pochodzenia 
zwierzęcego w zapewnieniu zgodności z rozpo-
rządzeniem komisji (WE) nr 2073/2005 dla Listeria 
monocytogenes”. 
Szkolenie odbędzie się w auli kampusu przy ul. Ra-
cławickiej 15-17 (budynek A).Prelekcję poprowadzi 
powiatowy lekarz weterynarii Marek St. Kubica. Ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują 
zapisy. Więcej: tu.koszalin.pl/wm
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» Rozstrzygnięcie konkursu „Śpiewaj z Politechniką Koszalińską”
20 listopada br., w Centrum Kultury Studenckiej 
(CKS) Kreślarnia, odbędzie się rozstrzygnięcie 
i Konkursu Wokalnego „śpiewaj z Politechniką 
Koszalińską – edycja filmowa”, zorganizowane-
go przez uczelniany Chór Akademicki „Canzona” 
i jego dyrygenta prof. Radosława Wilkiewicza.

W programie: oceniane przez jury występy uczestni-
ków konkursu i dwa utwory w wykonaniu „Canzony”. 
Na laureata/laureatów czekają atrakcyjne nagrody, 
zaproszenie do śpiewania w chórze i zwycięski występ, 
natomiast dla wszystkich kandydatów do pierwszego 
miejsca – certyfikaty udziału.

W jury konkursowym, poza prof. Radosławem Wilkie-
wiczem, zasiądą: Dorota Helbik- Słobodzian, pedagog 
wokalny oraz Remigiusz Błaszków, muzyk, wokalista, 
animator CKS Kreślarnia. Wstęp dla wszystkich zainte-
resowanych wolny. W związku z ograniczeniami sani-
tarnymi obowiązuje jednak ograniczona liczba miejsc.

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXXXV – 15 listopada 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej
Zdjęcia: archiwum PK   Kontakt: 94/34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl     www.tu.koszalin.pl
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ZAPROSZenie nA KRAKOWSKie Dni infORMAtyKi 2021 Online

Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK objęła patronatem Krakowskie 
Dni informatyki 2021 – to konferencja integrująca branżę it. Ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną, w tym roku odbędzie się w formie online.  
Organizatorzy spodziewają się ponad tysiąca uczestników z całej Polski.

Wiele merytorycznych prezentacji będzie można obejrzeć 1-2 grudnia br.  
na ekranie swojego komputera, tabletu lub telefonu. Konferencja zapewnia najwyższy poziom 
wykładów prowadzonych przez prelegentów z wiodących firm it. Rejestracja i udział w konferen-
cji są bezpłatne. link do rejestracji: kdi.org.pl/. 

tu.koszalin.pl

#oferta 
pracy

Biblioteka 
Politechniki 
Koszalińskiej 
poszukuje 
pracownika 
na stanowisko 
specjalisty 
ds. informatyki

Szczegóły oferty na stronie 
biblioteka.tu.koszalin.pl

OGłOSZenie – DZieRżAWA BARu StuDenCKieGO
Politechnika Koszalińska zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na dzia-
łalności gastronomiczną – bar studencki – w Koszalinie przy ulicy Rejtana 17 – w budynku Centrum Kultury 
Studentów Kreślarnia. Termin przyjmowania ofert: do 22 listopada br. na adres: ulica Śniadeckich 2, 75-453 
Koszalin – kancelaria uczelni: parter budynku A. Droga mailowa: kancelaria@tu.koszalin.pl z dopiskiem: Oferta 
dzierżawy ,,Bar studencki Kreślarnia”. Opis oferty: tu.koszalin.pl

SieDeM MeDAli DlA KOSZAlińSKiCh MODelARZy

W Łambinowicach (Opolskie) – 6-7 listopada br. – odbył się XX Konkurs 
Modeli Redukcyjnych. W zawodach wzięło udział 450 modeli zgłoszo-
nych przez zawodników z Polski, Czech i Holandii. Członkowie Koszaliń-
skiego Plutonu Modelarskiego zdobyli aż siedem medali, w tym komplet  
w dwóch klasach okrętów plastikowych. Przedstawiciel Politechniki Ko-
szalińskiej, Wojciech Sokołowski, w klasie PO1 (okręty do skali 1:400), 
uzyskał medal za model ORP Orzeł III.

» Uczelniany chór „Canzona” zaśpiewa na zamku w Szczecinie
Z okazji obchodów 75-lecia tradycji Akademic-
kich na Pomorzu Zachodnim, 25 listopada br., 
na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich  
w Szczecinie, wystąpi Chór Politechniki Koszaliń-
skiej „Canzona”.

Jubileusz będzie okazją do prezentacji wszystkich 
czterech zachodniopomorskich chórów akademickich, 
poza „Canzoną” również zespołów szczecińskich: Chóru
Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT, Chóru 
Kameralnego Akademii Sztuki w Szczecinie i Chóru 
Akademii Morskiej w Szczecinie.

W programie całego koncertu – rozpisanego za cztery 
chóry i występ wspólny wszystkich – usłyszymy utwo-

ry kompozytorów polskich, kompozycje o tematyce 
marynistycznej i znane piosenki muzyki popularnej 
i gospel. Inicjatorem wydarzenia jest marszałek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, przy współpracy 
Zamku Książąt Pomorskich i szczecińskiej Opery na 
Zamku.

DyżuR DlA KAnDyDAtóW nA eKSPeRtóW KOMiSji euROPejSKiej

Do pracowników naukowych i doktorantów adresowane jest zaproszenie do udziału w zdalnym 
dyżurze eksperckim poświęconym możliwości zostania ekspertem Komisji europejskiej oraz 
udziału w ocenie wniosków Programu Ramowego horyzont europa. Wydarzenie odbędzie się 
26 listopada 2021 r. jakie warunki należy spełniać, aby zostać ekspertem? Mieć specjalistycz-
ną wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działać w sferze badawczo-innowacyjnej  
i swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Dyżur ze specjalistami Regionalnego Punktu 
Kontaktowego Programów Ramowych ue potrwa godzinę. 
Więcej: https://www.facebook.com/events/1252658895237963/
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Oficjalne otwarcie po remoncie generalnym Cen-
trum Kultury Studenckiej Kreślarnia odbyło się 17 
listopada br. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
władz uczelni i środowiska studenckiego. Pierwsze 
wydarzenie było okazją do przedstawienia anima-
tora klubu - został nim Remigiusz Błaszków, muzyk, 
wokalista i dziennikarz.

Kreślarnię odwiedzili: Piotr Jedliński, prezydent Koszali-
na i dr Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej (RM).  
W otwarciu uczestniczyli: rektor dr hab. Danuta Zawadz-
ka, prof. PK, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Tomasz 
Królikowski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia dr hab. 
Krzysztof Wasilewski, prof. PK i dr inż. Artur Wezgraj, kanc-
lerz uczelni. Obecni byli: Aleksandra Zmuda Trzebiatow-
ska, przewodnicząca Parlamentu Studentów PK, Bożena 
Kaczmarek, radna miejska i członkini komisji kultury RM 

i Błażej Papiernik, radny miejski.
 
– Oddajemy zarządzanie Kreślarnią w ręce naszych stu-
dentów i ufamy, że to, co będą tu robić przyciągnie odbior-
ców – powiedziała prof. Danuta Zawadzka. – Kreślarnia to 
klub dla studentów, ale wierzymy, że stanie się również 
ważnym miejscem na kulturalnej mapie Koszalina.

Podczas otwarcia na nowej scenie wystąpiły, pochodzące 
z Koszalina, gwiazdy stand’upu: Jacek Stramik i Dariusz 
Gadowski. W Kreślarni znajduje się nie tylko scena teatral-
na z zapleczem technicznym, ale także sale konferencyjne  
i szkoleniowe oraz pomieszczenia do realizacji projektów. 
W tym miejscu swoją przestrzeń mają znaleźć koła na-
ukowe i organizacje studenckie. Będzie to obszar realizacji 
studenckich wydarzeń i koncertów.

» Kreślarnia już działa i organizuje studenckie wydarzenia
Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, w tym 
władze uczelni i byli rektorzy, wezmą udział w ob-
chodach 75-lecia Tradycji Akademickich na Pomorzu 
Zachodnim. Wydarzenie odbędzie się dzięki inicja-
tywie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkow-
skiego, odbędą się 25 listopada br. w Operze na 
Zamku w Szczecinie.

W bogatym programie uroczystości, na który złoży się mię-
dzy innymi, omawiany w poprzednim wydaniu „Biulety-
nu”, koncert zachodniopomorskich chórów akademickich, 
w tym chóru „Canzona” Politechniki Koszalińskiej, znalazło 
się kilka elementów honorujących wprost koszalińską 
uczelnię.

Wśród osób, które wystąpią podczas obchodów znajdzie 
się rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. O uczelni po-
wstał film wizerunkowy, który będzie miał swoją premierę 
po wystąpieniach gospodarzy i gości. Ponadto Politechni-
ka Koszalińska przygotowała obszerny materiał archiwal-
ny, który zasilił wystawę historyczną. 

Tematyka konferencji ogniskuje się wokół historii rozwoju 
szkolnictwa wyższego w regionie oraz sukcesów i doko-
nań zachodniopomorskich szkół wyższych. Wśród imprez 
towarzyszących zaplanowano: wspomnianą wystawę 
dorobku naukowego szkolnictwa wyższego i wyróżnie-
nia Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego  
(w gronie kandydatów są reprezentanci Politechniki Ko-
szalińskiej).

Konferencja zostanie zorganizowana w trybie hybrydo-
wym. W związku z obostrzeniami sanitarnymi i mniejszą 
ilością dostępnych miejsc, w formie stacjonarnej weźmie 
udział ograniczona liczba uczestników. Wystąpienia będzie 
można jednak obejrzeć w mediach społecznościowych i na 
kanale You Tube.

Współorganizatorami wydarzenia są: Książnica Pomorska 
im. Stanisława Staszica w Szczecinie, szczecińska Opera na 
Zamku i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Udział  
w uroczystości wezmą: rektorzy szkół wyższych, parla-
mentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, 
urzędów, administracji publicznej, środowiska akademic-
kiego.

» 75-lecie Tradycji Akademickich na Pomorzu Zachodnim

LEKCJA POLSKOŚCI, PATRIOTYZMU I PAMIĘCI HISTORYCZNEJ

Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora ds. kształcenia wojskowego studentów, a równocześnie 
członek Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun” wziął udział w lekcji historii poświęco-
nej 103. rocznicy odzyskania niepodległości. Wydarzenie odbyło się 9 listopada br. w Centrum Rehabi-
litacyjno-Kulturalnym Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przy współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Goście i gospodarze: Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, dr hab. Tomasz Królikow-
ski, prof. PK, Aleksandra Zmuda Trzebiatowska i dr Jan Kuriata, przewodniczący RM.

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska i dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Występ stund’uperów przyciągnął komplet publiczności sali teatralnej Kreślarni. 

Gwiazdy otwarcia Kreślarni, stund’uperzy: Dariusz Gadowski i Jacek Stramik.
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Oficjalne otwarcie po remoncie generalnym Cen-
trum Kultury Studenckiej Kreślarnia odbyło się 17 
listopada br. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
władz uczelni i środowiska studenckiego. Pierwsze 
wydarzenie było okazją do przedstawienia anima-
tora klubu - został nim Remigiusz Błaszków, muzyk, 
wokalista i dziennikarz.

Kreślarnię odwiedzili: Piotr Jedliński, prezydent Koszali-
na i dr Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej (RM).  
W otwarciu uczestniczyli: rektor dr hab. Danuta Zawadz-
ka, prof. PK, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Tomasz 
Królikowski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia dr hab. 
Krzysztof Wasilewski, prof. PK i dr inż. Artur Wezgraj, kanc-
lerz uczelni. Obecni byli: Aleksandra Zmuda Trzebiatow-
ska, przewodnicząca Parlamentu Studentów PK, Bożena 
Kaczmarek, radna miejska i członkini komisji kultury RM 

i Błażej Papiernik, radny miejski.
 
– Oddajemy zarządzanie Kreślarnią w ręce naszych stu-
dentów i ufamy, że to, co będą tu robić przyciągnie odbior-
ców – powiedziała prof. Danuta Zawadzka. – Kreślarnia to 
klub dla studentów, ale wierzymy, że stanie się również 
ważnym miejscem na kulturalnej mapie Koszalina.

Podczas otwarcia na nowej scenie wystąpiły, pochodzące 
z Koszalina, gwiazdy stand’upu: Jacek Stramik i Dariusz 
Gadowski. W Kreślarni znajduje się nie tylko scena teatral-
na z zapleczem technicznym, ale także sale konferencyjne  
i szkoleniowe oraz pomieszczenia do realizacji projektów. 
W tym miejscu swoją przestrzeń mają znaleźć koła na-
ukowe i organizacje studenckie. Będzie to obszar realizacji 
studenckich wydarzeń i koncertów.

» Kreślarnia już działa i organizuje studenckie wydarzenia
Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, w tym 
władze uczelni i byli rektorzy, wezmą udział w ob-
chodach 75-lecia Tradycji Akademickich na Pomorzu 
Zachodnim. Wydarzenie odbędzie się dzięki inicja-
tywie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkow-
skiego, odbędą się 25 listopada br. w Operze na 
Zamku w Szczecinie.

W bogatym programie uroczystości, na który złoży się mię-
dzy innymi, omawiany w poprzednim wydaniu „Biulety-
nu”, koncert zachodniopomorskich chórów akademickich, 
w tym chóru „Canzona” Politechniki Koszalińskiej, znalazło 
się kilka elementów honorujących wprost koszalińską 
uczelnię.

Wśród osób, które wystąpią podczas obchodów znajdzie 
się rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. O uczelni po-
wstał film wizerunkowy, który będzie miał swoją premierę 
po wystąpieniach gospodarzy i gości. Ponadto Politechni-
ka Koszalińska przygotowała obszerny materiał archiwal-
ny, który zasilił wystawę historyczną. 

Tematyka konferencji ogniskuje się wokół historii rozwoju 
szkolnictwa wyższego w regionie oraz sukcesów i doko-
nań zachodniopomorskich szkół wyższych. Wśród imprez 
towarzyszących zaplanowano: wspomnianą wystawę 
dorobku naukowego szkolnictwa wyższego i wyróżnie-
nia Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego  
(w gronie kandydatów są reprezentanci Politechniki Ko-
szalińskiej).

Konferencja zostanie zorganizowana w trybie hybrydo-
wym. W związku z obostrzeniami sanitarnymi i mniejszą 
ilością dostępnych miejsc, w formie stacjonarnej weźmie 
udział ograniczona liczba uczestników. Wystąpienia będzie 
można jednak obejrzeć w mediach społecznościowych i na 
kanale You Tube.

Współorganizatorami wydarzenia są: Książnica Pomorska 
im. Stanisława Staszica w Szczecinie, szczecińska Opera na 
Zamku i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Udział  
w uroczystości wezmą: rektorzy szkół wyższych, parla-
mentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, 
urzędów, administracji publicznej, środowiska akademic-
kiego.

» 75-lecie Tradycji Akademickich na Pomorzu Zachodnim

LEKCJA POLSKOŚCI, PATRIOTYZMU I PAMIĘCI HISTORYCZNEJ

Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora ds. kształcenia wojskowego studentów, a równocześnie 
członek Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun” wziął udział w lekcji historii poświęco-
nej 103. rocznicy odzyskania niepodległości. Wydarzenie odbyło się 9 listopada br. w Centrum Rehabi-
litacyjno-Kulturalnym Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przy współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Goście i gospodarze: Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, dr hab. Tomasz Królikow-
ski, prof. PK, Aleksandra Zmuda Trzebiatowska i dr Jan Kuriata, przewodniczący RM.

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska i dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Występ stund’uperów przyciągnął komplet publiczności sali teatralnej Kreślarni. 

Gwiazdy otwarcia Kreślarni, stund’uperzy: Dariusz Gadowski i Jacek Stramik.



Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) zaprasza na 
XVIII Konferencję Naukową Forum Wspierania Przed-
siębiorczości Mikrofirma 2021, która odbędzie się 
9-10 grudnia br. w Mielnie. 

Konferencja organizowana jest wspólnie przez: Katedrę 
Finansów WNE, Katedrę Finansów i Bankowości Instytutu 
Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedrę Finansów In-
stytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia dotyczące sek-

tora małych i średnich przedsiębiorstw, jego analizy, oceny, 
propozycji nowych rozwiązań. 
Więcej: mikrofirma.tu.koszalin.pl/2021
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» Forum Wspierania Przedsiębiorczości Mikrofirma 2021 

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje o uruchomieniu testowego, aktyw-
nego z komputerowej sieci uczelnianej dostępu do bazy Pearson e-textbook library Vital Source. 

Oto zakres tematyczny źródła: matematyka, chemia, fizyka, marketing, finanse, rachunkowość, 
ekonomia, zarządzanie, psychologia. Tytuły są wyselekcjonowane spośród treści najczęściej wy-
bieranych przez wykładowców. To sprawdzone i zaufane źródło wiedzy, w przystępny sposób po-
magające przyswoić nowy materiał.

BGPK: DOSTĘP DO NOWEJ BAZY DANYCH I INFORMACJI NAUKOWYCH 

ZAPROSZENIE DO OBSERWATORIUM  
ASTRONOMICZNEGO

Warto odwiedzać koszalińskie Obserwatorium Astrono-
miczne (OA), które prowadzi interesujące wykłady i zajęcia. 
Każde spotkanie (na zdjęciu: ostatnie odbyło się 13 listopa-
da br., Ryszard Waluś mówił o cyklach kosmicznych), przy-
ciąga miłośników astronomii. Więcej informacji, zapowiedzi 
i zaproszeń najłatwiej znaleźć na profilu FB OA. Kierowni-
kiem placówki jest dr hab. Robert Suszyński, prof. PK, na co 
dzień pracownik Wydziału Elektroniki i Informatyki.

Z inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych, 18-19 
listopada br., odbyła się konferencja naukowa pod 
nazwą „Inteligentny rozwój regionu – idea a rze-
czywistość”. Było to jedno z najważniejszych w kraju 
spotkań naukowych dotyczących zrównoważonego 
rozwoju regionalnego, perspektywy tworzenia in-
teligentnych miast i innowacyjności w sektorach: 
transportowym, turystycznym, rolniczym. 

Celem spotkania była również integracja środowiska nauko-
wego z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wymiana 
poglądów dotyczących innowacji w kontekście zrównowa-
żonego rozwoju regionalnego. Stąd wśród gości, obok wielu 
naukowców, zasiedli samorządowcy, przedstawiciele sekto-
ra organizacji pozarządowych i innych środowisk. 

Podczas otwarcia konferencji, rektor dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK, podkreśliła rolę współpracy uczelni i sa-
morządu: – Jesteśmy obecni przy projektowaniu strategii 
innowacji regionu – przypomniała. – Jestem wdzięczna, 
że Politechnika Koszalińska i przedstawiciele sejmiku mogą 
kreować strategiczne dokumenty wskazujące ścieżki rozwo-
ju regionalnego. Ponadto od dwóch lat realizujemy projekt, 
dofinansowany z programu „Dialog”, który ma na celu wy-
łonienie inteligentnych specjalizacji Pomorza Środkowego. 

W ciągu dwóch dni swoje referaty i efekty badań przedsta-
wiło ponad 30 naukowców i specjalistów ze szkół wyższych, 
a także goście z Danii. Więcej: tu.koszalin.pl
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» WNE: konferencja naukowa o inteligentnym rozwoju regionu

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje, że do 15 grudnia br. aktywny jest 
dostęp testowy do bazy Medline Complete. Baza zawiera informacje z zakresu medycyny ogólnej, 
ochrony zdrowia, farmakologii, biologii molekularnej oraz genetyki, mikrobiologii i wielu innych 
dziedzin nauk medycznych. 

Indeksuje ponad 5.200 czasopism i zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.000 pism. Do-
stępna jest w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń 
mobilnych przy wykorzystaniu danych do logowania zdalnego (dane zostaną przesłane na indywi-
dualną prośbę).

BGPK: DOSTĘP TESTOWY DO BAZY MEDLINE COMPLETE
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Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK weźmie udział w XII Konwen-
cie Morskim, który odbędzie się 22 listopada br. 
na Politechnice Gdańskiej. Zaproszenie do udziału 
wystosowali: kpt ż. w. inż. dr h. c. Zbigniew Sula-
tycki, przewodniczący Konwentu Morskiego oraz  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechni-
ki Gdańskiej.

W programie spotkania znajdą się między innymi: wystą-
pienie premiera Mateusza Morawieckiego, wręczenie Me-
dali Niepodległości i podpisanie porozumienia intencyjne-
go w sprawie podjęcia współpracy naukowej pomorskich 
uczelni na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
(ostatnie rozmowy rektorów w tej sprawie odbyły się na 
Politechnice Koszalińskiej).

Ponadto uczestnicy wysłuchają dwóch referatów:  
Prof. Marek Dzida opowie o „Roli polskich okrętowców  
w polskiej oraz światowej gospodarce morskiej w histo-
rycznej perspektywie”, a prof. Krzysztof Wilde będzie mówił  
o „Badaniach oraz pracach wdrożeniowych dla polskiej 
gospodarki morskiej, prowadzonych przez Uczelnie Pomo-
rza”.

» Politechnika Koszalińska na  
XII Konwencie Morskim w Gdańsku Do końca listopada br. potrwa zbiórka karmy i akce-

soriów dla podopiecznych Schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie oraz 
Fundacji Na Pomoc Zwierzakom z Tereską, zorga-
nizowana przez studentów kierunku Pedagogika 
Wydziału Humanistycznego.

Co można kupić dla zwierzaków? Żywność dla psów i dla 
kotów (karma sucha i mokra), miski, smycze i obroże, 
legowiska i koce, podkłady medyczne, żwirek dla kotów, 
zabawki, szampony i szczotki dla zwierząt. Wszystko to 
można zostawić w specjalnie do tego celu wyznaczonym 
miejscu w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego 6e. Zapra-
szamy!

» Pomóż potrzebującym zwierzakom, kup im coś od serca

III EDYCJA KONFERENCJI 4ENGI

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
wraz z Wydziałem Mechanicznym Politech-
niki Koszalińskiej, planują organizację III 
edycji Konferencji Nowoczesnych Rozwiązań 
dla Inżynierów 4Engi 2022. Wydarzenie ma 
odbyć się 29 marca 2022 r. Propozycja adre-
sowana jest do przedsiębiorców, studentów 
i uczniów szkół średnich. Szczegóły wkrótce.

» Zmarł prof. Daniel Dutkiewicz 
(1936-2021)

Pożegnaliśmy uznanego naukowca z Katedry Pro-
cesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydziału 
Mechanicznego. Z uczelnią związany był od 1999 r. 
W ostatnich latach jako emerytowany nauczyciel 
nadal brał udział w projektach badawczych, prowa-
dził wykłady i zajęcia. 

W 1967 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Rybactwa 
Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Tytuł pro-
fesora otrzymał w 1985 r. W latach 1959-2006 pracował  
w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Wniósł pionierski 
wkład w rozwój dydaktyki i badań w dziedzinie inżynierii 
przetwórstwa rybnego. 

Problematyka prac naukowo-badawczych prof. Daniela 
Dutkiewicza dotyczyła właściwości morfologicznych, mor-
fometrycznych i fizycznych ryb morskich i słodkowodnych. 
Badania i analizy prowadził w kontekście wykorzystania 
ich do projektowania narzędzi pracy i maszyn do obróbki 
ryb. 

W dorobku naukowym miał 250 publikacji, 40 patentów 
i wzorców użytkowych krajowych i zagranicznych. Był 
współautorem czterech książek o charakterze skryptów 
i monografii oraz podręcznika, za który uzyskał nagrodę 
ministra szkolnictwa, nauki i techniki. Miał 85 lat.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszamy do udzia-
łu w 16. Światowym Szczycie Cyfrowym – IGF ONZ 
2021 – to, zapowiadane jako wyjątkowe, wydarze-
nie odbędzie się 6-10 grudnia br., zarówno on-line, 
jak i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. IGF ONZ to coroczna inicjatywa ONZ, 
inicjująca i umożliwiająca ogólnoświatową i moż-
liwie jak najszerszą dyskusję o rozwoju przestrzeni 
cyfrowej. 

„Zależy nam, aby, szczególnie w tym roku, było to wyda-
rzenie skierowane do młodych ludzi z całego świata, którzy 
zajmują przestrzeń środowiska cyfrowego” – czytamy w 
resortowym zaproszeniu. Stąd apel do całego środowiska 

akademickiego o aktywny udział w wydarzeniu. Uczest-
nictwo w szczycie jest bezpłatne, wystarczy zarejestrować 
się poprzez stronę www.igf2021.pl.  

» Zaproszenie na Światowy Szczyt Cyfrowy IGF ONZ 2021

Dział Kadr i Spraw Socjalnych (DKiSS) informuje, że w pokoju 404 A kampusu przy ulicy Śniadeckich 
2 można nabyć bilety na jubileuszowy koncert Anity Lipnickiej, który odbędzie się 5 grudnia 2021 r.,  
o godz. 18 w Event Center G38 w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 38. Zespół Anity Lipnickiej, zapre-
zentuje nowe aranżacje znanych przebojów. Całości dopełni niezwykła aranżacja przestrzeni zaczaro-
wanego ogrodu. 

Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, jest Politechnika Ko-
szalińska. Cena biletu wynosi 95 zł. DKiSS przypomina, że bilety na koncert można rozliczyć w ramach 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podczas wydarzenia będzie można zapisać się do bazy dawców szpiku 
kostnego Fundacji DKMS, wspierając tym chorą na białaczkę limfatyczną mieszkankę Wałcza. Koncerto-
wi towarzyszyć będzie prezentacja z możliwością zakupu rękodzieła i produktów ekologicznych Zakładu 
Aktywności Zawodowej osób z niepełnosprawnościami z Juchowa. 

JESZCZE SĄ BILETY NA KONCERT ANITY LIPNICKIEJ 
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Rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK weźmie udział w XII Konwen-
cie Morskim, który odbędzie się 22 listopada br. 
na Politechnice Gdańskiej. Zaproszenie do udziału 
wystosowali: kpt ż. w. inż. dr h. c. Zbigniew Sula-
tycki, przewodniczący Konwentu Morskiego oraz  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechni-
ki Gdańskiej.

W programie spotkania znajdą się między innymi: wystą-
pienie premiera Mateusza Morawieckiego, wręczenie Me-
dali Niepodległości i podpisanie porozumienia intencyjne-
go w sprawie podjęcia współpracy naukowej pomorskich 
uczelni na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
(ostatnie rozmowy rektorów w tej sprawie odbyły się na 
Politechnice Koszalińskiej).

Ponadto uczestnicy wysłuchają dwóch referatów:  
Prof. Marek Dzida opowie o „Roli polskich okrętowców  
w polskiej oraz światowej gospodarce morskiej w histo-
rycznej perspektywie”, a prof. Krzysztof Wilde będzie mówił  
o „Badaniach oraz pracach wdrożeniowych dla polskiej 
gospodarki morskiej, prowadzonych przez Uczelnie Pomo-
rza”.

» Politechnika Koszalińska na  
XII Konwencie Morskim w Gdańsku Do końca listopada br. potrwa zbiórka karmy i akce-

soriów dla podopiecznych Schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie oraz 
Fundacji Na Pomoc Zwierzakom z Tereską, zorga-
nizowana przez studentów kierunku Pedagogika 
Wydziału Humanistycznego.

Co można kupić dla zwierzaków? Żywność dla psów i dla 
kotów (karma sucha i mokra), miski, smycze i obroże, 
legowiska i koce, podkłady medyczne, żwirek dla kotów, 
zabawki, szampony i szczotki dla zwierząt. Wszystko to 
można zostawić w specjalnie do tego celu wyznaczonym 
miejscu w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego 6e. Zapra-
szamy!

» Pomóż potrzebującym zwierzakom, kup im coś od serca

III EDYCJA KONFERENCJI 4ENGI

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
wraz z Wydziałem Mechanicznym Politech-
niki Koszalińskiej, planują organizację III 
edycji Konferencji Nowoczesnych Rozwiązań 
dla Inżynierów 4Engi 2022. Wydarzenie ma 
odbyć się 29 marca 2022 r. Propozycja adre-
sowana jest do przedsiębiorców, studentów 
i uczniów szkół średnich. Szczegóły wkrótce.

» Zmarł prof. Daniel Dutkiewicz 
(1936-2021)

Pożegnaliśmy uznanego naukowca z Katedry Pro-
cesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydziału 
Mechanicznego. Z uczelnią związany był od 1999 r. 
W ostatnich latach jako emerytowany nauczyciel 
nadal brał udział w projektach badawczych, prowa-
dził wykłady i zajęcia. 

W 1967 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Rybactwa 
Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie. Tytuł pro-
fesora otrzymał w 1985 r. W latach 1959-2006 pracował  
w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Wniósł pionierski 
wkład w rozwój dydaktyki i badań w dziedzinie inżynierii 
przetwórstwa rybnego. 

Problematyka prac naukowo-badawczych prof. Daniela 
Dutkiewicza dotyczyła właściwości morfologicznych, mor-
fometrycznych i fizycznych ryb morskich i słodkowodnych. 
Badania i analizy prowadził w kontekście wykorzystania 
ich do projektowania narzędzi pracy i maszyn do obróbki 
ryb. 

W dorobku naukowym miał 250 publikacji, 40 patentów 
i wzorców użytkowych krajowych i zagranicznych. Był 
współautorem czterech książek o charakterze skryptów 
i monografii oraz podręcznika, za który uzyskał nagrodę 
ministra szkolnictwa, nauki i techniki. Miał 85 lat.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszamy do udzia-
łu w 16. Światowym Szczycie Cyfrowym – IGF ONZ 
2021 – to, zapowiadane jako wyjątkowe, wydarze-
nie odbędzie się 6-10 grudnia br., zarówno on-line, 
jak i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. IGF ONZ to coroczna inicjatywa ONZ, 
inicjująca i umożliwiająca ogólnoświatową i moż-
liwie jak najszerszą dyskusję o rozwoju przestrzeni 
cyfrowej. 

„Zależy nam, aby, szczególnie w tym roku, było to wyda-
rzenie skierowane do młodych ludzi z całego świata, którzy 
zajmują przestrzeń środowiska cyfrowego” – czytamy w 
resortowym zaproszeniu. Stąd apel do całego środowiska 

akademickiego o aktywny udział w wydarzeniu. Uczest-
nictwo w szczycie jest bezpłatne, wystarczy zarejestrować 
się poprzez stronę www.igf2021.pl.  

» Zaproszenie na Światowy Szczyt Cyfrowy IGF ONZ 2021

Dział Kadr i Spraw Socjalnych (DKiSS) informuje, że w pokoju 404 A kampusu przy ulicy Śniadeckich 
2 można nabyć bilety na jubileuszowy koncert Anity Lipnickiej, który odbędzie się 5 grudnia 2021 r.,  
o godz. 18 w Event Center G38 w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 38. Zespół Anity Lipnickiej, zapre-
zentuje nowe aranżacje znanych przebojów. Całości dopełni niezwykła aranżacja przestrzeni zaczaro-
wanego ogrodu. 

Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, jest Politechnika Ko-
szalińska. Cena biletu wynosi 95 zł. DKiSS przypomina, że bilety na koncert można rozliczyć w ramach 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podczas wydarzenia będzie można zapisać się do bazy dawców szpiku 
kostnego Fundacji DKMS, wspierając tym chorą na białaczkę limfatyczną mieszkankę Wałcza. Koncerto-
wi towarzyszyć będzie prezentacja z możliwością zakupu rękodzieła i produktów ekologicznych Zakładu 
Aktywności Zawodowej osób z niepełnosprawnościami z Juchowa. 

JESZCZE SĄ BILETY NA KONCERT ANITY LIPNICKIEJ 



Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK uczestniczyła 22 listopada br. w XII 
Konwencie Morskim, który odbył się na Politechnice 
Gdańskiej (PG). W murach uczelni spotkali się rekto-
rzy ośmiu uczelni pomorskich, aby podpisać porozu-
mienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy 
naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wia-
trowej. Gościem obrad był premier RP Mateusz Mo-
rawiecki, który wręczył Medale Stulecia Odzyskania 
Niepodległości. 

Konwent Morski to organ doradczy Ministerstwa Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na PG spotkali się przed-
stawiciele uczelni, które kształcą i prowadzą badania w ob-
szarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować 
działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
w formule konsorcjum naukowego pod nazwą „Nauka dla 
morza”. 

Do tego grona należą: Akademia Morska w Szczecinie, 
Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki 
Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika 
Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, 
Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.   

Podczas Konwentu Morskiego podpisano „Porozumienie in-
tencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni 
Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”. 
– Otwieramy szansę na nowe projekty naukowe związane 
z gospodarką morską – powiedziała prof. Danuta Zawadz-
ka. – Politechnika Koszalińska znalazła się w doborowym 
towarzystwie uczelni. Będziemy wspólnie działać na rzecz 
rozwoju ważnej dziedziny polskiej gospodarki.

Współpraca uczelni pomorskich ma odbywać się w obsza-
rach: doradztwa na etapie przygotowania inwestycji; nad-

zoru naukowego na etapie oceny merytorycznej ofert oraz 
w fazie budowy, eksploatacji, diagnostyki i monitoringu, 
zarządzania, trwałości infrastruktury i urządzeń oraz insta-
lacji; zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich 
utrzymania i eksploatacja.

Podczas Konwentu wręczone zostały Medale Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości. Odznaczeniem tym honorowane 
są osoby „zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do 
wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej 
tożsamości i materialnej pomyślności RP”. Medal z rąk pre-
miera Mateusza Morawieckiego otrzymała między innymi 
prof. Danuta Zawadzka. – To dla mnie wielki zaszczyt i 
ogromne wyróżnienie – przyznała rektor Politechniki Ko-
szalińskiej.
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» Uczelnie Pomorza chcą rozwijać morską energetykę wiatrową

W Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”  
20 listopada br. królowała muzyka filmowa. A to za 
sprawą koncertu laureatów I Konkursu Wokalnego 
„Śpiewaj z Politechniką Koszalińską – edycja fil-
mowa”, którego organizatorem był prof. Radosław 
Wilkiewicz, dyrygent Chóru Politechniki Koszaliń-
skiej „Canzona”. 

Chór powitał muzycznie gości, a w imieniu rektora głos 
zabrał dr Rafał Rosiński, prodziekan ds. studenckich Wy-
działu Nauk Ekonomicznych. Podczas koncertu zaśpiewali 
najlepsi wokaliści wybrani podczas wcześniejszych elimi-
nacji. Każdy z nich zaśpiewał dwa utwory znane z filmów. 
Po niełatwych obradach jury wyłoniło zwycięzców. 

Miejsca od pierwszego do trzeciego zajęli: Valerie We-

ingard, która przyjechała na Politechnikę Koszalińską  
z USA w ramach programu Fulbrighta, Olga Agafonova, 
studentka Wydziału Humanistycznego i Mariusz Kryściak, 
student Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geo-
dezji. Gratulujemy!

» Finał konkursu wokalnego „Śpiewaj z Politechniką Koszalińską”

Podczas koncertu zespołu Sneaky Jesus, który 20 
listopada br. odbył się w Domku Kata, Politechnika 
Koszalińska otrzymała podziękowania za wsparcie 
Good Vibe Festival 2021. Od dwóch edycji inaugu-
racja wydarzenia odbywa się na dziedzińcu kam-
pusu przy ulicy Śniadeckich. 

Zaangażowanie uczelni jest elementem, realizowanego 
od 2020 r., projektu „Politechnika Koszalińska wspiera 
kulturę”, który w tym roku zaowocował kilkoma przed-
sięwzięciami. Podziękowanie – w imieniu rektor Poli-
techniki Koszalińskiej – odebrał dr Rafał Rosiński, pro-
dziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych.  
Więcej: tu.koszalin.pl

» Podziękowania za wspiercie koszalińskiego festiwalu GVF 2021

BGPK: DOSTĘP TESTOWY DO PLATFORMY JOVE

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje, że do 20 grudnia br. aktywny będzie 
dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments). JoVE to jedyny na świecie re-
cenzowany periodyk w formie wideo z zakresu biologii, medycyny, biotechnologii, psychologii i dzie-
dzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science. Impact Factor (IF=1.163)

Z inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych, 18-19 
listopada br., odbyła się konferencja naukowa pod 
nazwą „Inteligentny rozwój regionu – idea a rze-
czywistość”. Było to jedno z najważniejszych w kraju 
spotkań naukowych dotyczących zrównoważonego 
rozwoju regionalnego, perspektywy tworzenia in-
teligentnych miast i innowacyjności w sektorach: 
transportowym, turystycznym, rolniczym. 

Celem spotkania była również integracja środowiska nauko-
wego z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wymiana 
poglądów dotyczących innowacji w kontekście zrównowa-
żonego rozwoju regionalnego. Stąd wśród gości, obok wielu 
naukowców, zasiedli samorządowcy, przedstawiciele sekto-
ra organizacji pozarządowych i innych środowisk. 

Podczas otwarcia konferencji, rektor dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK, podkreśliła rolę współpracy uczelni i sa-
morządu: – Jesteśmy obecni przy projektowaniu strategii 
innowacji regionu – przypomniała. – Jestem wdzięczna, 
że Politechnika Koszalińska i przedstawiciele sejmiku mogą 
kreować strategiczne dokumenty wskazujące ścieżki rozwo-
ju regionalnego. Ponadto od dwóch lat realizujemy projekt, 
dofinansowany z programu „Dialog”, który ma na celu wy-
łonienie inteligentnych specjalizacji Pomorza Środkowego. 

W ciągu dwóch dni swoje referaty i efekty badań przedsta-
wiło ponad 30 naukowców i specjalistów ze szkół wyższych, 
a także goście z Danii. Więcej: tu.koszalin.pl
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» WNE: konferencja naukowa o inteligentnym rozwoju regionu

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje, że do 15 grudnia br. aktywny jest 
dostęp testowy do bazy Medline Complete. Baza zawiera informacje z zakresu medycyny ogólnej, 
ochrony zdrowia, farmakologii, biologii molekularnej oraz genetyki, mikrobiologii i wielu innych 
dziedzin nauk medycznych. 

Indeksuje ponad 5.200 czasopism i zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.000 pism. Do-
stępna jest w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń 
mobilnych przy wykorzystaniu danych do logowania zdalnego (dane zostaną przesłane na indywi-
dualną prośbę).

BGPK: DOSTĘP TESTOWY DO BAZY MEDLINE COMPLETE



0302

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  88 / 138 / 2021 BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 88 / 138 / 2021

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXXXVIII – 24 listopada 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej    
Zdjęcia: Adam Paczkowski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska  Kontakt: 94 34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl     www.tu.koszalin.pl

Kierownik Katedry Energetyki Wydziału Mecha-
nicznego (WM) prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal  
i adiunkt w tej katedrze, dr inż. Marcin Kruzel zosta-
li redaktorami specjalnego wydania pisma nauko-
wego „Energies”, poświęconego wymianie ciepła  
i masy w małych przestrzeniach.

„Energies” to recenzowane, międzynarodowe czasopismo 
indeksowane w bazach Scopus i Web of Science. W wy-
kazie Ministerstwa Edukacji i Nauki przypisane ma 140 
punktów. Temat wydania, w którym funkcję Guest Editors 
(redaktorzy gościnni) objęli naukowcy WM, brzmi: „Heat 
Transfer in Pipe Minichannels: Simulation, Experiment and 
Application” (wymiana ciepła w minikanałach rurowych: 
symulacja, eksperyment i wdrożenie). 

Dla przypomnienia: kilka tygodni temu prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Bohdal i adiunkt w tej katedrze, dr hab. inż. Mał-
gorzata Sikora zostali redaktorami specjalnego wydania 
pisma naukowego „Materials”. Więcej: tu.koszalin.pl

» Kolejny sukces naukowców  
z Katedry Energetyki

KONFERENCJA Z OKAZJI 30-LECIA 
OPROGRAMOWANIA PYTHON

W imieniu organizatorów wydarzenia – STX 
Next, Wydział Elektroniki i Informatyki za-
prasza do udziału w bezpłatnej konferencji 
online poświęconej językowi programowa-
nia Python. Pretekstem do przygotowania 
The PowerIT Conference | 30 Years of Python 
Edition jest wspomniane w tytule 30-lecie 
tego popularnego języka. Konferencja odbę-
dzie się 25 listopada br., o godz. 15. Link do 
rejestracji: weii.tu.koszalin.pl

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych (DKiSS), zgodnie z § 29 Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), planowane jest dofinansowanie wypoczynku świątecznego – Świąt Boże-
go Narodzenia – dla pracowników zatrudnionych na uczelni oraz emerytów i rencistów. 

Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć wniosek drogą kancelaryjną (DKiSS pok. 404 A 
przy ulicy Śniadeckich 2) lub elektroniczną pocztą uczelnianą (pracownicy na adres: dorota.ludwino-
wicz@tu.koszalin.pl, emeryci i renciści na adres: jadwiga.smolinska@tu.koszalin.pl) do 3 grudnia br.
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 3 listopada br. kwoty dofinanso-
wania na rok obecny uległy zwiększeniu: bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2021/nowe/
Zarzadzenie_nr_76_2021.pdf.

WYŻSZA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ŚWIĄTECZNEGO DLA PRACOWNIKÓW

W RADIU KOSZALIN O „NAUCE DLA MORZA”

Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK,  
23 listopada br., była gościem red. Anny Popław-
skiej w Polskim Radiu Koszalin. W nawiązaniu 
do Konwentu Morskiego, który odbył się na 
Politechnice Gdańskiej i podpisaniu porozumie-
nia pomiędzy uczelniami Pomorza w sprawie 
podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej, rektor mówi-
ła o „Nauce dla morza”, spotkaniu z rektorami  
w Gdańsku oraz roli Politechniki Koszalińskiej  
w projekcie już dzisiaj nazywanym „historycz-
nym”. 

„Porozumienie ma charakter partnerski, gdzie 
uznajemy równorzędną rolę każdej z uczelni”, 
– podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – „Rozwój 
polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku ma 
największy potencjał w Europie. Mamy wcze-
śniej podjęte zobowiązania do 2030 roku, że 
łączna moc elektrowni wiatrowych na Bałtyku 
osiągnie prawie sześć gigawatów. Na razie nie 
posunęliśmy się za bardzo w realizacji tego pla-
nu, a czasu pozostało niewiele. Postanowiliśmy 
więc wesprzeć te plany jako polska myśl techno-
logiczna”. Więcej: prk24.pl

WIGILIA WOLNA OD PRACY
 
Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Rektora 
Politechniki Koszalińskiej z 8 stycznia br., 24 
grudnia br. (piątek) został wyznaczony dniem 
wolnym od pracy w zamian za przypadający  
w sobotę, 25 grudnia br., dzień świąteczny.

REKTOR W SKŁADZIE RADY GOSPODARCZEJ

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej  
23 listopada br. otrzymała z rąk prezydenta Koszalina Piotra Jedliń-
skiego, powołanie do składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Mia-
sta, ustanowionej na lata 2019-2023. 

Obecna jest już piątą kadencją Rady Gospodarczej, która liczy 19 członków.  
W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, głównie biznesu i sa-
morządu przedsiębiorców. Rada stanowi ciało opiniodawcze i doradcze prezy-
denta w zakresie rozwoju gospodarczego Koszalina.

W Centrum Druku 3D powstała osłona lampy „No-
tek”, która zostanie wykorzystana do odrestauro-
wania zabytkowego samochodu. 24 listopada br. 
element został przekazany pomysłodawcom pro-
jektu – członkom Stowarzyszenia Pojazdów Zabyt-
kowych „Klasyczny Koszalin”. 

W spotkaniu wzięli udział: rektor dr hab. Danuta Zawadz-
ka, prof. PK i prorektor dr hab. inż. Tomasz Królikowski, 
prof. PK, koordynator Centrum Druku 3D. 

Element pomoże zrekonstruować model Opla Kadetta  
z 1938 roku. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu  
– zaznaczył Grzegorz Król, członek stowarzyszenia. –  Nie 
spodziewaliśmy się, że nowoczesna technologia tak do-
brze sprawdzi się w odtwarzaniu elementów zabytkowych 
auta. Lampa „Notek” jest elementem samochodu wojsko-
wego, który obecnie trudno zdobyć. Lampa jest tak skon-

struowana, że promień światła kieruje wyłącznie w dół. 
To umożliwiało oświetlenie drogi, a jednocześnie światło 
stawało się niewidoczne dla nadlatujących samolotów. – 
Nie jest to duży element, co nie oznacza, że jego wydruk 
był prosty – mówił Piotr Zmuda Trzebiatowski z Centrum 
Druku 3D. – Należało opracować system scalenia dwóch 
części w całość, wydrukowanie bryły nie było możliwe.

» Centrum Druku 3D wsparło rekonstrukcję Opla Kadetta 1938
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Kierownik Katedry Energetyki Wydziału Mecha-
nicznego (WM) prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal  
i adiunkt w tej katedrze, dr inż. Marcin Kruzel zosta-
li redaktorami specjalnego wydania pisma nauko-
wego „Energies”, poświęconego wymianie ciepła  
i masy w małych przestrzeniach.

„Energies” to recenzowane, międzynarodowe czasopismo 
indeksowane w bazach Scopus i Web of Science. W wy-
kazie Ministerstwa Edukacji i Nauki przypisane ma 140 
punktów. Temat wydania, w którym funkcję Guest Editors 
(redaktorzy gościnni) objęli naukowcy WM, brzmi: „Heat 
Transfer in Pipe Minichannels: Simulation, Experiment and 
Application” (wymiana ciepła w minikanałach rurowych: 
symulacja, eksperyment i wdrożenie). 

Dla przypomnienia: kilka tygodni temu prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Bohdal i adiunkt w tej katedrze, dr hab. inż. Mał-
gorzata Sikora zostali redaktorami specjalnego wydania 
pisma naukowego „Materials”. Więcej: tu.koszalin.pl

» Kolejny sukces naukowców  
z Katedry Energetyki

KONFERENCJA Z OKAZJI 30-LECIA 
OPROGRAMOWANIA PYTHON

W imieniu organizatorów wydarzenia – STX 
Next, Wydział Elektroniki i Informatyki za-
prasza do udziału w bezpłatnej konferencji 
online poświęconej językowi programowa-
nia Python. Pretekstem do przygotowania 
The PowerIT Conference | 30 Years of Python 
Edition jest wspomniane w tytule 30-lecie 
tego popularnego języka. Konferencja odbę-
dzie się 25 listopada br., o godz. 15. Link do 
rejestracji: weii.tu.koszalin.pl

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych (DKiSS), zgodnie z § 29 Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), planowane jest dofinansowanie wypoczynku świątecznego – Świąt Boże-
go Narodzenia – dla pracowników zatrudnionych na uczelni oraz emerytów i rencistów. 

Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć wniosek drogą kancelaryjną (DKiSS pok. 404 A 
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wania na rok obecny uległy zwiększeniu: bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2021/nowe/
Zarzadzenie_nr_76_2021.pdf.
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W RADIU KOSZALIN O „NAUCE DLA MORZA”

Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK,  
23 listopada br., była gościem red. Anny Popław-
skiej w Polskim Radiu Koszalin. W nawiązaniu 
do Konwentu Morskiego, który odbył się na 
Politechnice Gdańskiej i podpisaniu porozumie-
nia pomiędzy uczelniami Pomorza w sprawie 
podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej, rektor mówi-
ła o „Nauce dla morza”, spotkaniu z rektorami  
w Gdańsku oraz roli Politechniki Koszalińskiej  
w projekcie już dzisiaj nazywanym „historycz-
nym”. 

„Porozumienie ma charakter partnerski, gdzie 
uznajemy równorzędną rolę każdej z uczelni”, 
– podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – „Rozwój 
polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku ma 
największy potencjał w Europie. Mamy wcze-
śniej podjęte zobowiązania do 2030 roku, że 
łączna moc elektrowni wiatrowych na Bałtyku 
osiągnie prawie sześć gigawatów. Na razie nie 
posunęliśmy się za bardzo w realizacji tego pla-
nu, a czasu pozostało niewiele. Postanowiliśmy 
więc wesprzeć te plany jako polska myśl techno-
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WIGILIA WOLNA OD PRACY
 
Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Rektora 
Politechniki Koszalińskiej z 8 stycznia br., 24 
grudnia br. (piątek) został wyznaczony dniem 
wolnym od pracy w zamian za przypadający  
w sobotę, 25 grudnia br., dzień świąteczny.

REKTOR W SKŁADZIE RADY GOSPODARCZEJ

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej  
23 listopada br. otrzymała z rąk prezydenta Koszalina Piotra Jedliń-
skiego, powołanie do składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Mia-
sta, ustanowionej na lata 2019-2023. 

Obecna jest już piątą kadencją Rady Gospodarczej, która liczy 19 członków.  
W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, głównie biznesu i sa-
morządu przedsiębiorców. Rada stanowi ciało opiniodawcze i doradcze prezy-
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W Centrum Druku 3D powstała osłona lampy „No-
tek”, która zostanie wykorzystana do odrestauro-
wania zabytkowego samochodu. 24 listopada br. 
element został przekazany pomysłodawcom pro-
jektu – członkom Stowarzyszenia Pojazdów Zabyt-
kowych „Klasyczny Koszalin”. 

W spotkaniu wzięli udział: rektor dr hab. Danuta Zawadz-
ka, prof. PK i prorektor dr hab. inż. Tomasz Królikowski, 
prof. PK, koordynator Centrum Druku 3D. 

Element pomoże zrekonstruować model Opla Kadetta  
z 1938 roku. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu  
– zaznaczył Grzegorz Król, członek stowarzyszenia. –  Nie 
spodziewaliśmy się, że nowoczesna technologia tak do-
brze sprawdzi się w odtwarzaniu elementów zabytkowych 
auta. Lampa „Notek” jest elementem samochodu wojsko-
wego, który obecnie trudno zdobyć. Lampa jest tak skon-

struowana, że promień światła kieruje wyłącznie w dół. 
To umożliwiało oświetlenie drogi, a jednocześnie światło 
stawało się niewidoczne dla nadlatujących samolotów. – 
Nie jest to duży element, co nie oznacza, że jego wydruk 
był prosty – mówił Piotr Zmuda Trzebiatowski z Centrum 
Druku 3D. – Należało opracować system scalenia dwóch 
części w całość, wydrukowanie bryły nie było możliwe.

» Centrum Druku 3D wsparło rekonstrukcję Opla Kadetta 1938



Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK uczestniczyła 22 listopada br. w XII 
Konwencie Morskim, który odbył się na Politechnice 
Gdańskiej (PG). W murach uczelni spotkali się rekto-
rzy ośmiu uczelni pomorskich, aby podpisać porozu-
mienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy 
naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wia-
trowej. Gościem obrad był premier RP Mateusz Mo-
rawiecki, który wręczył Medale Stulecia Odzyskania 
Niepodległości. 

Konwent Morski to organ doradczy Ministerstwa Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na PG spotkali się przed-
stawiciele uczelni, które kształcą i prowadzą badania w ob-
szarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować 
działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
w formule konsorcjum naukowego pod nazwą „Nauka dla 
morza”. 

Do tego grona należą: Akademia Morska w Szczecinie, 
Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki 
Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika 
Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, 
Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.   

Podczas Konwentu Morskiego podpisano „Porozumienie in-
tencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni 
Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”. 
– Otwieramy szansę na nowe projekty naukowe związane 
z gospodarką morską – powiedziała prof. Danuta Zawadz-
ka. – Politechnika Koszalińska znalazła się w doborowym 
towarzystwie uczelni. Będziemy wspólnie działać na rzecz 
rozwoju ważnej dziedziny polskiej gospodarki.

Współpraca uczelni pomorskich ma odbywać się w obsza-
rach: doradztwa na etapie przygotowania inwestycji; nad-

zoru naukowego na etapie oceny merytorycznej ofert oraz 
w fazie budowy, eksploatacji, diagnostyki i monitoringu, 
zarządzania, trwałości infrastruktury i urządzeń oraz insta-
lacji; zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich 
utrzymania i eksploatacja.

Podczas Konwentu wręczone zostały Medale Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości. Odznaczeniem tym honorowane 
są osoby „zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do 
wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej 
tożsamości i materialnej pomyślności RP”. Medal z rąk pre-
miera Mateusza Morawieckiego otrzymała między innymi 
prof. Danuta Zawadzka. – To dla mnie wielki zaszczyt i 
ogromne wyróżnienie – przyznała rektor Politechniki Ko-
szalińskiej.
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» Uczelnie Pomorza chcą rozwijać morską energetykę wiatrową

W Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”  
20 listopada br. królowała muzyka filmowa. A to za 
sprawą koncertu laureatów I Konkursu Wokalnego 
„Śpiewaj z Politechniką Koszalińską – edycja fil-
mowa”, którego organizatorem był prof. Radosław 
Wilkiewicz, dyrygent Chóru Politechniki Koszaliń-
skiej „Canzona”. 

Chór powitał muzycznie gości, a w imieniu rektora głos 
zabrał dr Rafał Rosiński, prodziekan ds. studenckich Wy-
działu Nauk Ekonomicznych. Podczas koncertu zaśpiewali 
najlepsi wokaliści wybrani podczas wcześniejszych elimi-
nacji. Każdy z nich zaśpiewał dwa utwory znane z filmów. 
Po niełatwych obradach jury wyłoniło zwycięzców. 

Miejsca od pierwszego do trzeciego zajęli: Valerie We-

ingard, która przyjechała na Politechnikę Koszalińską  
z USA w ramach programu Fulbrighta, Olga Agafonova, 
studentka Wydziału Humanistycznego i Mariusz Kryściak, 
student Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geo-
dezji. Gratulujemy!

» Finał konkursu wokalnego „Śpiewaj z Politechniką Koszalińską”

Podczas koncertu zespołu Sneaky Jesus, który 20 
listopada br. odbył się w Domku Kata, Politechnika 
Koszalińska otrzymała podziękowania za wsparcie 
Good Vibe Festival 2021. Od dwóch edycji inaugu-
racja wydarzenia odbywa się na dziedzińcu kam-
pusu przy ulicy Śniadeckich. 

Zaangażowanie uczelni jest elementem, realizowanego 
od 2020 r., projektu „Politechnika Koszalińska wspiera 
kulturę”, który w tym roku zaowocował kilkoma przed-
sięwzięciami. Podziękowanie – w imieniu rektor Poli-
techniki Koszalińskiej – odebrał dr Rafał Rosiński, pro-
dziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych.  
Więcej: tu.koszalin.pl

» Podziękowania za wspiercie koszalińskiego festiwalu GVF 2021

BGPK: DOSTĘP TESTOWY DO PLATFORMY JOVE

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje, że do 20 grudnia br. aktywny będzie 
dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments). JoVE to jedyny na świecie re-
cenzowany periodyk w formie wideo z zakresu biologii, medycyny, biotechnologii, psychologii i dzie-
dzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science. Impact Factor (IF=1.163)

Liczna grupa przedstawicieli Politechniki Kosza-
lińskiej wzięła udział w gali i konferencji „75-lecie 
Tradycji Akademickich na Pomorzu Zachodnim”, 
które – 25 listopada 2021 r. – odbyła się w Operze na 
Zamku w Szczecinie. Czterech pracowników uczelni 
otrzymało prestiżowe odznaczenia Gryfa Zachodnio-
pomorskiego.

Uczelnię reprezentowali między innymi: rektor dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK; prorektor ds. kształcenia dr hab. 
Krzysztof Wasilewski, prof. PK; prorektor ds. studenckich 
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK; dziekan Wydziału 
Mechanicznego (WM) prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyń-
ski; dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) dr hab. 
inż. Jerzy Korczak, prof. PK; prof. dr hab. inż. Krzysztof Waw-
ryn, rektor w latach 1999-2005; prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Bohdal, rektor w latach 2012-2020. Obecni byli pracownicy, 
którzy są radnymi wojewódzkimi: prodziekan ds. studenc-
kich WNE dr Rafał Rosiński i kanclerz dr inż. Artur Wezgraj.

Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa 
zachodniopomorskiego, natomiast współorganizatorami: 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 
szczecińska Opera na Zamku i Zamek Książąt Pomorskich. 
Udział w gali wzięli: rektorzy szkół wyższych, parlamenta-
rzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, organi-

zacji, administracji publicznej, środowiska akademickiego.

W programie uroczystości znalazło się kilka istotnych ele-
mentów honorujących Politechnikę Koszalińską, w tym: 
wystąpienie prof. Danuty Zawadzkiej, prezentacja krótkie-
go filmu o uczelni i występ Chóru Politechnika Koszalińska 
„Canzona” pod dyrekcją dr. hab. Radosława Wilkiewicza, 
prof. Akademii Sztuki. Chór wystąpił dwukrotnie, w trakcie 
gali, ale także podczas popołudniowego koncertu chórów 
akademickich, który w malowniczej oprawie odbył się na 
dziedzińcu zamkowym.

– Siedemdziesiąt pięć lat to historia budowania czegoś od 
zera – mówił w słowie powitalnym Olgierd Geblewicz, mar-
szałek województwa zachodniopomorskiego. – To miejsce 
po drugiej wojnie światowej musiało sprostać wyzwaniu 
zbudowania od podstaw swojej akademickości. To jedno z 
najważniejszych osiągnięć naszej sztafety pokoleń. Zbudo-
waliśmy na Pomorzu Zachodnim silne uczelnie i zachodnio-
pomorskie elity. W imieniu całej społeczności kłaniam się 
wszystkim, którzy akademickość stworzyli i tworzą.

Za ważne zadanie uznał Olgierd Geblewicz „sklejenie 
społeczeństwa ze światem nauki” oraz „sklejenie świata 
nauki, a więc wiedzy i rozwoju ze światem gospodarki”.  
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» Obchody 75-lecia Tradycji Akademickich na Pomorzu Zachodnim
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O tym ostatnim zabiegu marszałek mówił: – W ciągu 
ostatnich trzydziestu lat zrobiliśmy niebywały postęp go-
spodarczy; to sukces nas wszystkich, o którym mówię i sły-
szę wszędzie na świecie. Z drugiej strony stoimy w obliczu 
nowych barier.

Za najpoważniejsze Olgierd Geblewicz uznał: demografię 
i konkurencyjność. – Problem niżu demograficznego już 
dotyka uczelni – przypomniał. – W równym stopniu tak-
że firm i rynku pracy; to wyzwanie, z którym powinniśmy 
wspólnie sobie poradzić. Konkurencyjność nasze przedsię-
biorstwa muszą budować na innowacjach, wiedzy i postę-
pie. Do tego nieodzowna jest pomoc świata nauki.

Po marszałku głos zabrał przewodniczący Kolegium Rek-
torów Akademickich Uczelni Województwa Zachodniopo-
morskiego, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. i rektor Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, 
który powiedział: – Wspólnie z administracją samorzą-
dową i rządową chcemy budować nową jakość naukową 
i dydaktyczną, mówić o problemach najbardziej istotnych 
z punktu widzenia naszego rozwoju cywilizacyjnego. Niż 
demograficzny szczególnie dotyka region zachodniopo-
morski. Uczelnie nasze nie muszą się wstydzić, mamy wa-
runki do kształcenia i prowadzenia badań naukowych na 
światowym poziomie.

Prof. Jacek Wróbel podkreślił: – Naszą siłą są ludzie, którzy 
tworzą społeczność akademicką. Dzięki nim możemy roz-
wijać się, tworzyć, kreować nową historię. Wierzę w to, że 
historia naszych uczelni przetrwa największe zawirowania 
i burze – dodał i zaapelował: – Wszystkich zachęcam do 
szczepienia, tylko wtedy możemy uchronić się przed kolej-
nymi falami pandemii.  

Podczas wręczania wyróżnień, Złotą Odznakę Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego „w uznaniu zasług dla roz-
woju Pomorza Zachodniego”, otrzymał prof. dr hab. inż. 
Bronisław Słowiński z WM, natomiast Srebrną Odznakę  
– z tym samym uzasadnieniem – odebrali: prof. Tomasz 
Królikowski i prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz z WM oraz 
dr Patrycjusz Zarębski z WNE.

Wykład pod tytułem „Zachodniopomorskie szkoły wyższe 
– rys historyczny” przedstawił dr hab. Eryk Krasucki, prof. 
Uniwersytetu Szczecińskiego, który przypomniał również 
okoliczności powstania w 1968 r. Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej, która 25 lat temu została przekształcona w Politech-
nikę Koszalińską.

Po wręczeniu odznaczeń i wykładzie odbyło się symbolicz-
ne otwarcie wystawy poświęconej historii uczelni zachod-
niopomorskich. Sylwia Wesołowska, kurator ekspozycji 
wyjaśniła: – W holu prezentujemy państwu dzisiaj jedynie 
część tego, co przekazały nam uczelnie i tego, co zebrali-
śmy. Z tych materiałów powstało dwadzieścia plansz. Nie 
ma tam cennych artefaktów i rzadkich obiektów. Wernisaż 
całej wystawy odbędzie się pierwszego grudnia w Książni-
cy Pomorskiej. Serdecznie zapraszam.

W prezentacji swój udział ma Politechnika Koszalińska, 
która przekazała dokumenty, zdjęcia i inne pamiątki do-
kumentujące ponad półwieczną historię jedynej wyższej 
szkoły technicznej od Szczecina do Trójmiasta.

Przedostatnim punktem programu były wystąpienia rek-
torów. Prof. Danuta Zawadzka powiedziała: – Stoję przed 
państwem dumna, że mogę reprezentować Politechnikę 
Koszalińską jako rektor, ale również jej absolwentka. Mam 
zaszczyt kierować uczelnią, którą uważam za absolutnie 
wyjątkową. O tej wyjątkowości stanowią ludzie: wspania-
ła kadra i fantastyczni studenci. Ale również badania na-
ukowe wysokiej jakości, kształcenie adekwatne do potrzeb 
rynku pracy, a przede wszystkim bardzo bliskie relacje  
z otoczeniem. 

Rektor stwierdziła, że Politechnika Koszalińska jest „wielo-
poziomowym centrum aktywności”. – Jak wierzę, ważnym 
dla Koszalina, ale również bardzo ważnym dla rozwoju 
całego Pomorza Zachodniego. Zmieniamy się na lepsze, 
wiele przed nami, między innymi Centrum Wiedzy Cogni-
tarium, ale nie tylko. Wyzwaniem będzie funkcjonowanie 
w przestrzeni popandemicznej, w warunkach rewolucji 
technologicznej, globalizacji. Ale, żeby mówić o kierun-
kach rozwoju, trzeba docenić wszystko to, co wydarzyło 
się do tej pory. 

Prof. Danuta Zawadzka podziękowała swoim poprzed-
nikom na stanowisku rektora: – Dzięki nim jesteśmy tu, 
gdzie jesteśmy. Chylę czoła przed zasługami panów rekto-
rów. Odczuwam wielkie szczęście, że mam piękne wzorce 
do naśladowania.

Galę poprowadził dr Tomasz Rożek, znany dziennikarz na-
ukowy i fizyk, popularyzator nauki. Każdy punkt programu 
uroczystości poprzedził występ innego chóru akademic-
kiego uczelni zachodniopomorskich. Mini koncert chóru 
„Canzona” zakończył na scenie Opery na Zamku w Szcze-
cinie konferencję z okazji 75-lecia Tradycji Akademickich 
na Pomorzu Zachodnim. Wydarzenie odbyło się w trybie 
hybrydowym. 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi impezy i mniejszą 
ilością dostępnych miejsc, w formie stacjonarnej wzię-
ła udział ograniczona liczba uczestników. Wystąpienia 
można było obejrzeć w mediach społecznościowych i na 
kanale You Tube. Relację z konferencji przygotowuje rów-
nież Studio HD Platon. Pierwszy z materiałów filmowych 
jest już dostępny na kanale You Tube uczelnianego studia 
telewizyjnego. 
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spodarczy; to sukces nas wszystkich, o którym mówię i sły-
szę wszędzie na świecie. Z drugiej strony stoimy w obliczu 
nowych barier.

Za najpoważniejsze Olgierd Geblewicz uznał: demografię 
i konkurencyjność. – Problem niżu demograficznego już 
dotyka uczelni – przypomniał. – W równym stopniu tak-
że firm i rynku pracy; to wyzwanie, z którym powinniśmy 
wspólnie sobie poradzić. Konkurencyjność nasze przedsię-
biorstwa muszą budować na innowacjach, wiedzy i postę-
pie. Do tego nieodzowna jest pomoc świata nauki.

Po marszałku głos zabrał przewodniczący Kolegium Rek-
torów Akademickich Uczelni Województwa Zachodniopo-
morskiego, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. i rektor Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, 
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dową i rządową chcemy budować nową jakość naukową 
i dydaktyczną, mówić o problemach najbardziej istotnych 
z punktu widzenia naszego rozwoju cywilizacyjnego. Niż 
demograficzny szczególnie dotyka region zachodniopo-
morski. Uczelnie nasze nie muszą się wstydzić, mamy wa-
runki do kształcenia i prowadzenia badań naukowych na 
światowym poziomie.

Prof. Jacek Wróbel podkreślił: – Naszą siłą są ludzie, którzy 
tworzą społeczność akademicką. Dzięki nim możemy roz-
wijać się, tworzyć, kreować nową historię. Wierzę w to, że 
historia naszych uczelni przetrwa największe zawirowania 
i burze – dodał i zaapelował: – Wszystkich zachęcam do 
szczepienia, tylko wtedy możemy uchronić się przed kolej-
nymi falami pandemii.  

Podczas wręczania wyróżnień, Złotą Odznakę Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego „w uznaniu zasług dla roz-
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Po wręczeniu odznaczeń i wykładzie odbyło się symbolicz-
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ma tam cennych artefaktów i rzadkich obiektów. Wernisaż 
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otrzymało prestiżowe odznaczenia Gryfa Zachodnio-
pomorskiego.

Uczelnię reprezentowali między innymi: rektor dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK; prorektor ds. kształcenia dr hab. 
Krzysztof Wasilewski, prof. PK; prorektor ds. studenckich 
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK; dziekan Wydziału 
Mechanicznego (WM) prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyń-
ski; dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) dr hab. 
inż. Jerzy Korczak, prof. PK; prof. dr hab. inż. Krzysztof Waw-
ryn, rektor w latach 1999-2005; prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Bohdal, rektor w latach 2012-2020. Obecni byli pracownicy, 
którzy są radnymi wojewódzkimi: prodziekan ds. studenc-
kich WNE dr Rafał Rosiński i kanclerz dr inż. Artur Wezgraj.

Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa 
zachodniopomorskiego, natomiast współorganizatorami: 
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 
szczecińska Opera na Zamku i Zamek Książąt Pomorskich. 
Udział w gali wzięli: rektorzy szkół wyższych, parlamenta-
rzyści, samorządowcy, przedstawiciele instytucji, organi-

zacji, administracji publicznej, środowiska akademickiego.

W programie uroczystości znalazło się kilka istotnych ele-
mentów honorujących Politechnikę Koszalińską, w tym: 
wystąpienie prof. Danuty Zawadzkiej, prezentacja krótkie-
go filmu o uczelni i występ Chóru Politechnika Koszalińska 
„Canzona” pod dyrekcją dr. hab. Radosława Wilkiewicza, 
prof. Akademii Sztuki. Chór wystąpił dwukrotnie, w trakcie 
gali, ale także podczas popołudniowego koncertu chórów 
akademickich, który w malowniczej oprawie odbył się na 
dziedzińcu zamkowym.

– Siedemdziesiąt pięć lat to historia budowania czegoś od 
zera – mówił w słowie powitalnym Olgierd Geblewicz, mar-
szałek województwa zachodniopomorskiego. – To miejsce 
po drugiej wojnie światowej musiało sprostać wyzwaniu 
zbudowania od podstaw swojej akademickości. To jedno z 
najważniejszych osiągnięć naszej sztafety pokoleń. Zbudo-
waliśmy na Pomorzu Zachodnim silne uczelnie i zachodnio-
pomorskie elity. W imieniu całej społeczności kłaniam się 
wszystkim, którzy akademickość stworzyli i tworzą.

Za ważne zadanie uznał Olgierd Geblewicz „sklejenie 
społeczeństwa ze światem nauki” oraz „sklejenie świata 
nauki, a więc wiedzy i rozwoju ze światem gospodarki”.  
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UCZELNIA MA NOWYCH DOKTORÓW
HABILITOWANYCH

Odnotowujemy kolejne awanse naukowe pra-
cowników Politechniki Koszalińskiej. Dr Anna 
Szklińska z Wydziału Architektury i Wzornictwa 
uzyskała stopień doktora habilitowanego w dzie-
dzinie sztuki, w dyscyplinie: sztuki plastyczne  
i konserwacja dzieł sztuki. 

Dr inż. Małgorzata Sikora z Wydziału Mechanicz-
nego natomiast uzyskała habilitację w dziedzinie 
nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 
inżynieria środowiska, górnictwo i energety-
ka. Gratulujemy! Więcej: tu.koszalin.pl Eugenia Dr hab. inż.  Małgorzata Sikora Dr hab. Anna Szklińska

NAUKOWIEC Z WM REDAKTOREM WYDANIA SPECJALNEGO CZASOPISMA „SENSORS”

Dr hab. inż. Sebastian Głowiński, prof. PK z Katedry Mechatroniki i Automatyki Wydziału Mechanicznego (WM) zo-
stał redaktorem specjalnego wydania pisma naukowego „Sensors”.  To kolejny naukowiec, któremu powierzono takie 
obowiązki w międzynarodowym piśmie. „Sensors” to recenzowane, indeksowane m. in. w bazach Scopus i Scirus cza-
sopismo poświęcone zagadnieniom związanym m. in. z zastosowaniem czujników i bioczujników oraz sterowaniem 
urządzeniami. Temat wydania, w którym funkcję Guest Editor objął prof. Sebastian Głowiński brzmi: „Exoskeletons 
in Rehabilitation Applications” („Egzoszkielety w zastosowaniach rehabilitacyjnych”). W ostatnim czasie naszym na-
ukowcom z WM powierzono funkcję redaktorów gościnnych specjalnych wydań międzynarodowych czasopism: „Ener-
gies” i „Materials”. 

ROZMOWA W „PRESTIŻU” O RUDOLFIE CLAUSIUSIE Z PROF. TADEUSZEM BOHDALEM

W koszalińskim magazynie „Prestiż” ukazała się rozmowa z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Bohdalem z Wy-
działu Mechanicznego, rektorem uczelni w latach 2012-2020. W wywiadzie pt. „Czy wiesz, gdzie w Ko-
szalinie jest ulica Clausiusa?” prof. Tadeusz Bohdal opowiada o pochodzącym z niemieckiego Koszalina, 
naukowcu Rudolfie Clausiusie. Rektor senior poświęcił  Clausiusowi wykład inauguracyjny podczas tego-
rocznego rozpoczęcia roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej.  

» Kreślarnia – to miejsce, w którym studenci mają pierwszeństwo
Rozmowa z Remigiuszem Błaszkowem, animato-
rem Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia 

Kreślarnia wznowiła działalność. Jaki jest twój po-
mysł na to miejsce?
– Na pewno nie będzie dyskoteki. (...) Teraz chcemy cze-
goś innego. Będzie to miejsce, które swoją działalność ma 
opierać na aktywności studenckiej skierowanej głównie 
do studentów. Grupa zapaleńców zrzeszona w kołach, 
organizacjach będzie miała przestrzeń do prezentowa-
nia swoich osiągnięć, realizacji pomysłów. W ten sposób 
można wciągnąć kolejnych studentów do tworzenia 
kultury; to główne założenie. Wydarzenia komercyjne  
z udziałem gości z zewnątrz, takie jak np. stand-upy, 
przedstawienia czy koncerty także będą się odbywały.

Odnajdziesz się w tym miejscu?
– (śmiech) Historia zatoczyła koło; to samo w tym samym 
miejscu robiłem ponad dwadzieścia lat temu. Dla mnie ta 
praca jest więc sentymentalnym powrotem do przeszło-
ści. Od 1999 roku byłem animatorem ruchu muzycznego. 
Działałem tam jeszcze, gdy Kreślarnia nie była oficjalnie 
klubem, tylko miejscem, w którym zespoły mogły spoty-
kać się, grać i ćwiczyć. Moją rolą była organizacja koncer-
tów, prób, dbanie o sprzęt. (...) 

Jakie wydarzenia odbędą się w Kreślarni w najbliż-
szym czasie?
– Cieszy mnie to, że od początku złapaliśmy dobry kon-
takt z Parlamentem Studentów; to fajni, kreatywni mło-
dzi ludzie. Organizowaliśmy razem otwarcie. Pierwsze 
kroki mamy już za sobą. Pracujemy nad ich pomysłem 
grudniowej imprezy gamingowej „POLIGRA 2”. Chodzi o 
turniej gry komputerowej League of Legends. Chciałbym 
także, aby w grudniu ruszył zespół wokalny. (...)

W jaki sposób chcesz zachęcić studentów do aktyw-
ności kulturalnej?
– Jestem świadomy, że żyjemy w czasach, gdy social 
media często są stawiane przed spotkaniami na żywo. 
Studenci mają trochę inne priorytety, wolny czas spędza-
ją w wirtualnej rzeczywistości i tam szukają propozycji 
kulturalnych. Jestem po to, żeby pokazać, że istnieją inne 
formy spędzania wolnego czasu (...). Do Kreślarni można 
przyjść, spotkać się, pogadać ze znajomymi (...), a wszyst-
ko to w luźnej, kulturalnej i twórczej atmosferze, którą ra-
zem ze studentami będziemy tworzyć. (...)

Czy Kreślarnia będzie miejscem otwartym dla 
mieszkańców?
– Tak. (...) Jeżeli ktoś chce zorganizować przedstawienie, 
koncert, konferencję, szkolenie czy wystawę, to jest taka 
możliwość. Mamy nowoczesne, estetyczne pomieszcze-
nia, w których znajduje się niezbędny sprzęt. Mieszkańcy 
są w Kreślarni mile widziani. Chodzi też o to, by tworzyć 
ciekawe miejsce kulturalne na mapie Koszalina. (...)

Rozmawiała: Marcelina Marciniak 
Cała rozmowa: tu.koszalin.pl

REMIGIUSZ BŁASZKÓW
 
Ma 44 lata. Absolwent Politechniki Koszaliń-
skiej. Przez 14 lat był dziennikarzem telewizji 
„Max”. Od ponad 20 lat członek zespołów mu-
zycznych, muzyk sesyjny. Do 2013 r. prowadził 
firmę zajmującą się organizacją imprez, w tym 
obsługą nagłośnienia i oświetlenia scen pod-
czas koncertów, spektakli, pokazów.
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GRATULACJE DLA NOWEGO KOMENDANTA  
17. WOG W KOSZALINIE

Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 
uczestniczyła w uroczystej zbiórce z okazji prze-
jęcia obowiązków komendanta 17. Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego w Koszalinie przez 
ppłk. Marka Chułka. Ppłk Marek Chułek zastąpił 
na tym stanowisku ppłk. mgr. inż. Andrzeja Cho-
lewę. Prof. Danuta Zawadzka złożyła nowemu 
komendantowi życzenia i przekazała list gratu-
lacyjny. Uroczystość odbyła się 29 listopada br.  
w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszali-
nie.

» Nowe władze Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Eugenia Cieszyńska została nową przewodniczącą 
Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku (UTW). Zastąpiła Irenę Ciesielską, która pełniła 
tę funkcję od początku istnienia UTW. Wybrany zo-
stał również nowy skład samorządu.

29 listopada br. nowe władze Samorządu Słuchaczy UTW 
po raz pierwszy spotkały się z prorektorem ds. studenckich 
dr hab. inż. Tomaszem Królikowskim, prof. PK. Była okazja 
do omówienia pomysłów i planu działania na najbliższą, 
czteroletnią kadencję.

– Jesteśmy ambitni i pomysłowi – zapewnia Eugenia Cie-
szyńska. – Chcemy tworzyć dla słuchaczy nowe możliwo-
ści rozwoju pasji i zainteresowań. Planujemy utworzenie 
zespołu wokalnego, którego repertuar będzie oparty na 

muzyce cygańskiej. Myślimy też o zorganizowaniu spotkań 
z autorami ciekawych książek. W przyszłym roku UTW bę-
dzie obchodził piętnastolecie istnienia. Chcemy to hucznie 
uczcić. Więcej: tu.koszalin.pl

WKRÓTCE FINAŁ KONKURSU POWER TOWER 
2021

W połowie grudnia br. na Politechnice Koszaliń-
skiej odbędzie się finał piątej edycji widowisko-
wego konkursu na najlepszą konstrukcję wieży 
„Power Tower 2021. Tradycja i Nowoczesność”. 
Jeżeli pozwolą na to warunki epidemiczne, 
uczestnicy będą budować wieże w uczelnianych 
pracowniach.

Organizatorem konkursu jest Inżynierskie Koło 
Studenckie działające przy Katedrze Konstruk-
cji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji. Konkurs polega na 
zbudowaniu wytrzymałej konstrukcji w formie 
wieży kratowej o określonej wysokości. W fina-
le wieże są niszczone. Więcej: tu.koszalin.pl

ROZLICZENIE BILETÓW – TYLKO DO 15 GRUDNIA 2021

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych, w związku z kończącym się rokiem finansowym, wszystkie 
bilety za imprezy kulturalne i sportowe finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
do rozliczenia w bieżącym roku, będą przyjmowane do 15 grudnia br. Bilety złożone po tym terminie 
zostaną rozliczone w styczniu 2022 r. z limitu przypadającego na następny rok.

PROREKTORZY NA TARGACH PRACY W PILE

Prorektorzy: dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, dr hab. 
inż. Tomasz Królikowski, prof. PK i dr hab. Krzysztof 
Wasilewski, prof. PK na zaproszenie Beaty Dudzińskiej, 
wiceprezydent Piły, byli gośćmi XVI Pilskich Subregio-
nalnych Targów Pracy. Targi odbyły się  20 listopada br.  
w Centrum Konferencyjnym TBS pod hasłem „Rynek 
pracy w pandemii”. 

SEMINARIUM O PROGRAMIE INTERREG REGION 
MORZA BAŁTYCKIEGO

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych, 
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza do udzia-
łu w seminarium na temat programu Interreg 
Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, któ-
re odbędzie się 1 grudnia br., w godz. 10-13  
w formule online. Podczas seminarium zosta-
ną przedstawione zasady i warunki pierwszych 
naborów projektów do nowej edycji programu. 
Link do rejestracji

Dział Eksploatacji prosi o informacje 
umożliwiające aktualizację internetowej 
książki telefonicznej. 
Informacje mogą dotyczyć:  przyjęcia lub zwolnienia pracow-
ników (podanie ich numeru telefonu i pokoju), zmian w stop-
niach i tytułach naukowych, zmian w nazwiskach, zmian nazw 
katedr i zakładów i innych zauważonych błędów.

Aktualizacje wyślij na adres: 
teresa.nagorska@tu.koszalin.pl 
lub ewa.wozna@tu.koszalin.pl 

Podgląd wpisów 
w książce 
telefonicznej 
na stronie 
internetowej 
uczelni   
w zakładce 
„Pracownicy 
– telefony”
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GRATULACJE DLA NOWEGO KOMENDANTA  
17. WOG W KOSZALINIE

Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 
uczestniczyła w uroczystej zbiórce z okazji prze-
jęcia obowiązków komendanta 17. Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego w Koszalinie przez 
ppłk. Marka Chułka. Ppłk Marek Chułek zastąpił 
na tym stanowisku ppłk. mgr. inż. Andrzeja Cho-
lewę. Prof. Danuta Zawadzka złożyła nowemu 
komendantowi życzenia i przekazała list gratu-
lacyjny. Uroczystość odbyła się 29 listopada br.  
w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszali-
nie.

» Nowe władze Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Eugenia Cieszyńska została nową przewodniczącą 
Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku (UTW). Zastąpiła Irenę Ciesielską, która pełniła 
tę funkcję od początku istnienia UTW. Wybrany zo-
stał również nowy skład samorządu.

29 listopada br. nowe władze Samorządu Słuchaczy UTW 
po raz pierwszy spotkały się z prorektorem ds. studenckich 
dr hab. inż. Tomaszem Królikowskim, prof. PK. Była okazja 
do omówienia pomysłów i planu działania na najbliższą, 
czteroletnią kadencję.

– Jesteśmy ambitni i pomysłowi – zapewnia Eugenia Cie-
szyńska. – Chcemy tworzyć dla słuchaczy nowe możliwo-
ści rozwoju pasji i zainteresowań. Planujemy utworzenie 
zespołu wokalnego, którego repertuar będzie oparty na 

muzyce cygańskiej. Myślimy też o zorganizowaniu spotkań 
z autorami ciekawych książek. W przyszłym roku UTW bę-
dzie obchodził piętnastolecie istnienia. Chcemy to hucznie 
uczcić. Więcej: tu.koszalin.pl

WKRÓTCE FINAŁ KONKURSU POWER TOWER 
2021

W połowie grudnia br. na Politechnice Koszaliń-
skiej odbędzie się finał piątej edycji widowisko-
wego konkursu na najlepszą konstrukcję wieży 
„Power Tower 2021. Tradycja i Nowoczesność”. 
Jeżeli pozwolą na to warunki epidemiczne, 
uczestnicy będą budować wieże w uczelnianych 
pracowniach.

Organizatorem konkursu jest Inżynierskie Koło 
Studenckie działające przy Katedrze Konstruk-
cji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji. Konkurs polega na 
zbudowaniu wytrzymałej konstrukcji w formie 
wieży kratowej o określonej wysokości. W fina-
le wieże są niszczone. Więcej: tu.koszalin.pl

ROZLICZENIE BILETÓW – TYLKO DO 15 GRUDNIA 2021

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych, w związku z kończącym się rokiem finansowym, wszystkie 
bilety za imprezy kulturalne i sportowe finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
do rozliczenia w bieżącym roku, będą przyjmowane do 15 grudnia br. Bilety złożone po tym terminie 
zostaną rozliczone w styczniu 2022 r. z limitu przypadającego na następny rok.

PROREKTORZY NA TARGACH PRACY W PILE

Prorektorzy: dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, dr hab. 
inż. Tomasz Królikowski, prof. PK i dr hab. Krzysztof 
Wasilewski, prof. PK na zaproszenie Beaty Dudzińskiej, 
wiceprezydent Piły, byli gośćmi XVI Pilskich Subregio-
nalnych Targów Pracy. Targi odbyły się  20 listopada br.  
w Centrum Konferencyjnym TBS pod hasłem „Rynek 
pracy w pandemii”. 
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Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza do udzia-
łu w seminarium na temat programu Interreg 
Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, któ-
re odbędzie się 1 grudnia br., w godz. 10-13  
w formule online. Podczas seminarium zosta-
ną przedstawione zasady i warunki pierwszych 
naborów projektów do nowej edycji programu. 
Link do rejestracji

Dział Eksploatacji prosi o informacje 
umożliwiające aktualizację internetowej 
książki telefonicznej. 
Informacje mogą dotyczyć:  przyjęcia lub zwolnienia pracow-
ników (podanie ich numeru telefonu i pokoju), zmian w stop-
niach i tytułach naukowych, zmian w nazwiskach, zmian nazw 
katedr i zakładów i innych zauważonych błędów.
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teresa.nagorska@tu.koszalin.pl 
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» Sukces i grant dla naukowca z Wydziału Nauk Ekonomicznych
Dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska z Katedry Finan-
sów Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskała grant, 
dzięki któremu będzie mogła prowadzić badania  
w zakresie zdolności adaptacyjnych sektora rolnego 
do zmian klimatu. Znalazła się tym samym w gronie 
694 młodych naukowców z całej Polski, którzy uzy-
skali dofinansowanie w ramach zakończonego już 
konkursu Miniatura 5 na realizację zainteresowań 
badawczych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania, 
których celem będzie w warstwie poznawczej pogłębienie 
stanu wiedzy na temat postrzegania przez rolników zmian 
klimatu, stosowanych przez nich strategii adaptacyjnych  

i czynników, które wpływają na ich decyzje. W warstwie 
metodycznej, celem jest stworzenie warsztatu badawczego 
do identyfikacji i oceny czynników determinujących zacho-
wania adaptacyjne rolników. Więcej: tu.koszalin.pl

PROJEKT NAUKOWCÓW Z WM Z DOFINANSOWANIEM Z NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego (WM) zajmą się badaniami nad poprawą jakości materiałów wy-
korzystywanych w chirurgii i implantologii. Chodzi m.in. o wytwarzanie implantów z materiałów, które 
wykazują się efektem pamięci kształtu. Projekt ma charakter innowacyjny. Materiały, które mogą zna-
leźć zastosowanie w produkcji implantów muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. Powinny być neu-
tralne wobec organizmu ludzkiego i maksymalnie trwałe. Wyzwaniem jest więc taki dobór materiałów  
i ich powierzchni, by spełniały obydwa te warunki. 

Badaniami nad materiałami zespół naukowców z WM zajmie się w ramach projektu „Zastosowanie kon-
cepcji inżynierii naprężeń do projektowania przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów z NiTi z pamięcią 
kształtu”, który wygrał w konkursie Opus i otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki.
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UCZELNIA MA NOWYCH DOKTORÓW
HABILITOWANYCH

Odnotowujemy kolejne awanse naukowe pra-
cowników Politechniki Koszalińskiej. Dr Anna 
Szklińska z Wydziału Architektury i Wzornictwa 
uzyskała stopień doktora habilitowanego w dzie-
dzinie sztuki, w dyscyplinie: sztuki plastyczne  
i konserwacja dzieł sztuki. 

Dr inż. Małgorzata Sikora z Wydziału Mechanicz-
nego natomiast uzyskała habilitację w dziedzinie 
nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 
inżynieria środowiska, górnictwo i energety-
ka. Gratulujemy! Więcej: tu.koszalin.pl Eugenia Dr hab. inż.  Małgorzata Sikora Dr hab. Anna Szklińska

NAUKOWIEC Z WM REDAKTOREM WYDANIA SPECJALNEGO CZASOPISMA „SENSORS”

Dr hab. inż. Sebastian Głowiński, prof. PK z Katedry Mechatroniki i Automatyki Wydziału Mechanicznego (WM) zo-
stał redaktorem specjalnego wydania pisma naukowego „Sensors”.  To kolejny naukowiec, któremu powierzono takie 
obowiązki w międzynarodowym piśmie. „Sensors” to recenzowane, indeksowane m. in. w bazach Scopus i Scirus cza-
sopismo poświęcone zagadnieniom związanym m. in. z zastosowaniem czujników i bioczujników oraz sterowaniem 
urządzeniami. Temat wydania, w którym funkcję Guest Editor objął prof. Sebastian Głowiński brzmi: „Exoskeletons 
in Rehabilitation Applications” („Egzoszkielety w zastosowaniach rehabilitacyjnych”). W ostatnim czasie naszym na-
ukowcom z WM powierzono funkcję redaktorów gościnnych specjalnych wydań międzynarodowych czasopism: „Ener-
gies” i „Materials”. 

ROZMOWA W „PRESTIŻU” O RUDOLFIE CLAUSIUSIE Z PROF. TADEUSZEM BOHDALEM

W koszalińskim magazynie „Prestiż” ukazała się rozmowa z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Bohdalem z Wy-
działu Mechanicznego, rektorem uczelni w latach 2012-2020. W wywiadzie pt. „Czy wiesz, gdzie w Ko-
szalinie jest ulica Clausiusa?” prof. Tadeusz Bohdal opowiada o pochodzącym z niemieckiego Koszalina, 
naukowcu Rudolfie Clausiusie. Rektor senior poświęcił  Clausiusowi wykład inauguracyjny podczas tego-
rocznego rozpoczęcia roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej.  

» Kreślarnia – to miejsce, w którym studenci mają pierwszeństwo
Rozmowa z Remigiuszem Błaszkowem, animato-
rem Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia 

Kreślarnia wznowiła działalność. Jaki jest twój po-
mysł na to miejsce?
– Na pewno nie będzie dyskoteki. (...) Teraz chcemy cze-
goś innego. Będzie to miejsce, które swoją działalność ma 
opierać na aktywności studenckiej skierowanej głównie 
do studentów. Grupa zapaleńców zrzeszona w kołach, 
organizacjach będzie miała przestrzeń do prezentowa-
nia swoich osiągnięć, realizacji pomysłów. W ten sposób 
można wciągnąć kolejnych studentów do tworzenia 
kultury; to główne założenie. Wydarzenia komercyjne  
z udziałem gości z zewnątrz, takie jak np. stand-upy, 
przedstawienia czy koncerty także będą się odbywały.

Odnajdziesz się w tym miejscu?
– (śmiech) Historia zatoczyła koło; to samo w tym samym 
miejscu robiłem ponad dwadzieścia lat temu. Dla mnie ta 
praca jest więc sentymentalnym powrotem do przeszło-
ści. Od 1999 roku byłem animatorem ruchu muzycznego. 
Działałem tam jeszcze, gdy Kreślarnia nie była oficjalnie 
klubem, tylko miejscem, w którym zespoły mogły spoty-
kać się, grać i ćwiczyć. Moją rolą była organizacja koncer-
tów, prób, dbanie o sprzęt. (...) 

Jakie wydarzenia odbędą się w Kreślarni w najbliż-
szym czasie?
– Cieszy mnie to, że od początku złapaliśmy dobry kon-
takt z Parlamentem Studentów; to fajni, kreatywni mło-
dzi ludzie. Organizowaliśmy razem otwarcie. Pierwsze 
kroki mamy już za sobą. Pracujemy nad ich pomysłem 
grudniowej imprezy gamingowej „POLIGRA 2”. Chodzi o 
turniej gry komputerowej League of Legends. Chciałbym 
także, aby w grudniu ruszył zespół wokalny. (...)

W jaki sposób chcesz zachęcić studentów do aktyw-
ności kulturalnej?
– Jestem świadomy, że żyjemy w czasach, gdy social 
media często są stawiane przed spotkaniami na żywo. 
Studenci mają trochę inne priorytety, wolny czas spędza-
ją w wirtualnej rzeczywistości i tam szukają propozycji 
kulturalnych. Jestem po to, żeby pokazać, że istnieją inne 
formy spędzania wolnego czasu (...). Do Kreślarni można 
przyjść, spotkać się, pogadać ze znajomymi (...), a wszyst-
ko to w luźnej, kulturalnej i twórczej atmosferze, którą ra-
zem ze studentami będziemy tworzyć. (...)

Czy Kreślarnia będzie miejscem otwartym dla 
mieszkańców?
– Tak. (...) Jeżeli ktoś chce zorganizować przedstawienie, 
koncert, konferencję, szkolenie czy wystawę, to jest taka 
możliwość. Mamy nowoczesne, estetyczne pomieszcze-
nia, w których znajduje się niezbędny sprzęt. Mieszkańcy 
są w Kreślarni mile widziani. Chodzi też o to, by tworzyć 
ciekawe miejsce kulturalne na mapie Koszalina. (...)

Rozmawiała: Marcelina Marciniak 
Cała rozmowa: tu.koszalin.pl

REMIGIUSZ BŁASZKÓW
 
Ma 44 lata. Absolwent Politechniki Koszaliń-
skiej. Przez 14 lat był dziennikarzem telewizji 
„Max”. Od ponad 20 lat członek zespołów mu-
zycznych, muzyk sesyjny. Do 2013 r. prowadził 
firmę zajmującą się organizacją imprez, w tym 
obsługą nagłośnienia i oświetlenia scen pod-
czas koncertów, spektakli, pokazów.



0302

BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  |  91 / 141 / 2021 BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ  | 91 / 141 /  2021

Biuletyn Informacyjny Politechniki Koszalińskiej    Koszalin – wydanie CXLI – 3  grudnia 2021 roku    Przygotowanie i opracowanie: Biuro Komunikacji Społecznej    
Zdjęcia: Adam Paczkowski , archiwum PK   Kontakt: 94 34 78 621 lub media@tu.koszalin.pl     www.tu.koszalin.pl

PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA Z OKAZJI 
PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ

Po 35 latach pracy w bibliotece – i 45 latach pracy 
zawodowej – na emeryturę przeszła Bogusława Bra-
niecka. Pani Bogusława w ostatnich latach pracowa-
ła w czytelni przy ulicy Śniadeckich 2. W czwartek,  
2 grudnia br. była gościem władz uczelni. 

– Dziękuję za wszystkie lata pani pracy oraz za wraż-
liwość i chęć niesienia pomocy – powiedziała rektor  
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. – Mam nadzieję, że 
przejście na emeryturę będzie dla pani rozpoczęciem 
nowego etapu życia. 

Podziękowania i życzenia przekazali pani Bogusławie 
również obecni na spotkaniu: prorektor ds. kształcenia 
dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich, dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK 
i kanclerz uczelni dr inż. Artur Wezgraj.

KONKURS DLA PASJONATÓW ZRÓWNOWAŻONEJ 
TECHNOLOGII

Rusza 19. edycja konkursu o nagrodę ABB „Zie-
lona przyszłość dzięki zrównoważonej technolo-
gii”. Głównym celem projektu jest promowanie 
i wspieranie utalentowanych osób,pasjonują-
cych się zaawansowanymi technologiami.
Konkurs obejmuje obronione prace doktorskie 
napisane w języku polskim lub angielskim  
z wielu różnych dziedzin nauki. Termin nadsy-
łania propozycji upłynie 31 grudnia br. Więcej: 
abb.pl/konkurs

ZMARŁ PROF. JÓZEF MALEJ (1928-2021) 
 
Na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie, 26 listopada br., 
pożegnaliśmy prof. dr. hab. Józefa Madeja, wieloletniego 
pracownika Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Politechniki 
Koszalińskiej. Miał 93 lata. 

Prof. Józef Malej z uczelnią związany był od 1971 r. Pełnił 
wiele różnych funkcji, był między innymi wicedyrektorem 
i dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska (1974-1982 
i 1982-1983), prodziekanem Wydziału Inżynierii Lądo-
wej i Inżynierii Sanitarnej (1984-1987) i prorektorem ds. 
nauczania (1993-1996). Po przejściu dwa lata później na 
emeryturę kontynuował kształcenie studentów.

Zasiadał w Sekcji Sozologii Komitetu Badań Morza Pol-
skiego Akademii Nauk (1974-1980) i Komisji Ekosfery PAN  
w Gdańsku (1999-2009). 

SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI ANGIELSKIEGO

» Powstanie innowacyjny korepetytor przedmiotów ścisłych
Uczelnia została wykonawcą systemu ułatwiające-
go uczniom szkół podstawowych naukę matematyki  
i innych przedmiotów ścisłych. Nasi naukowcy 
stworzą projekt urządzenia na wzór słuchawek z 
przewodnictwem kostnym. Realizacją zajmie się 
Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego.

1 grudnia br. władze uczelni odwiedzili przedstawicieli 
szczecińskiej firmy Future Genius (FG), odpowiedzialnej za 
projekt. W spotkaniu uczestniczyli: rektor dr hab. Danuta 
Zawadzka i prof. PK, prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. 
Tomasz Królikowski, prof. PK oraz przedsiębiorcy: prezes FG 
Piotr Garbarek i członek zarządu FG Artur Skiba.

Realizacja projektu rozpocznie się w pierwszej połowie 
2022 r. Do szkół urządzenia trafią w nowym roku szkolnym. 
Więcej: tu.koszalin.pl

Na Politechnice Koszalińskiej obędzie się świąteczna edy-
cja konkursu językowego Level Up. Organizatorami wyda-
rzenia są: uczelnia i szkoła językowa Centrum Języków Ob-
cych Arena w Koszalinie. 1 grudnia br. umowę w sprawie 
organizacji konkursu podpisali: rektor dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK i Maciej Szymański z Areny. W spotkaniu 
wzięła udział Joanna Patan, kierownik Studium Języków 
Obcych. Konkurs odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 17,  
w auli kampusu uczelni przy ulicy Kwiatkowskiego 6e.

WARSZTATY I POKAZY NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Z myślą o pracownikach uczelni, firma Optotom, zajmująca się dystrybucją i serwisem sprzętu laborato-
ryjnego, zorganizowała 30 listopada br. na Wydziale Mechanicznym warsztaty powiązane z prezentacją 
urządzeń. Podczas zajęć można było pogłębić wiedzą teoretyczną i przetestować najbardziej zaawanso-
wane sprzęty i systemy z dostępnych na rynku. Więcej: tu.koszalin.pl
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zawodowej – na emeryturę przeszła Bogusława Bra-
niecka. Pani Bogusława w ostatnich latach pracowa-
ła w czytelni przy ulicy Śniadeckich 2. W czwartek,  
2 grudnia br. była gościem władz uczelni. 
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dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. – Mam nadzieję, że 
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z wielu różnych dziedzin nauki. Termin nadsy-
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ZMARŁ PROF. JÓZEF MALEJ (1928-2021) 
 
Na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie, 26 listopada br., 
pożegnaliśmy prof. dr. hab. Józefa Madeja, wieloletniego 
pracownika Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Politechniki 
Koszalińskiej. Miał 93 lata. 

Prof. Józef Malej z uczelnią związany był od 1971 r. Pełnił 
wiele różnych funkcji, był między innymi wicedyrektorem 
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SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI ANGIELSKIEGO

» Powstanie innowacyjny korepetytor przedmiotów ścisłych
Uczelnia została wykonawcą systemu ułatwiające-
go uczniom szkół podstawowych naukę matematyki  
i innych przedmiotów ścisłych. Nasi naukowcy 
stworzą projekt urządzenia na wzór słuchawek z 
przewodnictwem kostnym. Realizacją zajmie się 
Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego.

1 grudnia br. władze uczelni odwiedzili przedstawicieli 
szczecińskiej firmy Future Genius (FG), odpowiedzialnej za 
projekt. W spotkaniu uczestniczyli: rektor dr hab. Danuta 
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Piotr Garbarek i członek zarządu FG Artur Skiba.

Realizacja projektu rozpocznie się w pierwszej połowie 
2022 r. Do szkół urządzenia trafią w nowym roku szkolnym. 
Więcej: tu.koszalin.pl

Na Politechnice Koszalińskiej obędzie się świąteczna edy-
cja konkursu językowego Level Up. Organizatorami wyda-
rzenia są: uczelnia i szkoła językowa Centrum Języków Ob-
cych Arena w Koszalinie. 1 grudnia br. umowę w sprawie 
organizacji konkursu podpisali: rektor dr hab. Danuta Za-
wadzka, prof. PK i Maciej Szymański z Areny. W spotkaniu 
wzięła udział Joanna Patan, kierownik Studium Języków 
Obcych. Konkurs odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 17,  
w auli kampusu uczelni przy ulicy Kwiatkowskiego 6e.

WARSZTATY I POKAZY NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Z myślą o pracownikach uczelni, firma Optotom, zajmująca się dystrybucją i serwisem sprzętu laborato-
ryjnego, zorganizowała 30 listopada br. na Wydziale Mechanicznym warsztaty powiązane z prezentacją 
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» Sukces i grant dla naukowca z Wydziału Nauk Ekonomicznych
Dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska z Katedry Finan-
sów Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskała grant, 
dzięki któremu będzie mogła prowadzić badania  
w zakresie zdolności adaptacyjnych sektora rolnego 
do zmian klimatu. Znalazła się tym samym w gronie 
694 młodych naukowców z całej Polski, którzy uzy-
skali dofinansowanie w ramach zakończonego już 
konkursu Miniatura 5 na realizację zainteresowań 
badawczych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania, 
których celem będzie w warstwie poznawczej pogłębienie 
stanu wiedzy na temat postrzegania przez rolników zmian 
klimatu, stosowanych przez nich strategii adaptacyjnych  

i czynników, które wpływają na ich decyzje. W warstwie 
metodycznej, celem jest stworzenie warsztatu badawczego 
do identyfikacji i oceny czynników determinujących zacho-
wania adaptacyjne rolników. Więcej: tu.koszalin.pl

PROJEKT NAUKOWCÓW Z WM Z DOFINANSOWANIEM Z NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego (WM) zajmą się badaniami nad poprawą jakości materiałów wy-
korzystywanych w chirurgii i implantologii. Chodzi m.in. o wytwarzanie implantów z materiałów, które 
wykazują się efektem pamięci kształtu. Projekt ma charakter innowacyjny. Materiały, które mogą zna-
leźć zastosowanie w produkcji implantów muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. Powinny być neu-
tralne wobec organizmu ludzkiego i maksymalnie trwałe. Wyzwaniem jest więc taki dobór materiałów  
i ich powierzchni, by spełniały obydwa te warunki. 

Badaniami nad materiałami zespół naukowców z WM zajmie się w ramach projektu „Zastosowanie kon-
cepcji inżynierii naprężeń do projektowania przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów z NiTi z pamięcią 
kształtu”, który wygrał w konkursie Opus i otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki.
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» Inteligentne materiały posłużą do produkcji implantów 
Naukowcy z Wydziału Mechanicznego (WM) zajmą 
się badaniami nad udoskonaleniem jakości materia-
łów wykorzystywanych w instrumentarium stoma-
tologicznym i implantologii. Badania będą zognisko-
wane na materiałach, które wykazują efekt pamięci 
kształtu. Realizację sfinansuje Narodowe Centrum 
Nauki. Kwota dotacji to 1.168.760 zł.

Medycyna w zakresie implantologii stawia przed badacza-
mi ambitne wyzwania. Naukowcy starają się odpowiedzieć, 
które właściwości materiału stosowanego do wytworzenia 
implantów, a w szczególności właściwości jego powierzch-
ni, są w stanie warunkować oczekiwaną odpowiedź biolo-
giczną, potwierdzoną wynikami klinicznymi. Innymi słowy, 
interakcja między biokompatybilnym materiałem a żywymi 
komórkami lub tkankami powinna być dodatnia, wspoma-
gająca gojenie się ran oraz odbudowę i integrację tkanki. 

Jednak wciąż jesteśmy daleko od zaprojektowania wyra-
finowanych powierzchni implantów z najlepszą możliwą, 
selektywną funkcjonalnością dla każdej konkretnej tkanki. 
Wiedza na temat odpowiednich reakcji powierzchniowych 
jest w dalszym ciągu fragmentaryczna. 

Badaniami nad materiałami do wytwarzania implantów 
zespół naukowców z WM zajmie się w ramach projektu „Za-
stosowanie koncepcji Inżynierii Naprężeń do projektowania 
przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów z NiTi z pamię-
cią kształtu”. Projekt składa się z pakietu zadań badawczych 
zmierzających do zaprojektowania gradientowych powłok 
opartych na węgliku cyrkonu (Zr-C). 

Proces wytwarzania próbek będzie realizowany metodą 
binder jetting, a w jego realizację zaangażowany zosta-
nie zespół Centrum Szybkiego Prototypowania WM, któ-
rym kieruje prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Błażej Bałasz,  
prof. PK. W obszarze inżynierii biomedycznej oczekuje się, 

że wytwarzanie przyrostowe, a w szczególności druk 4D 
zrewolucjonizuje produkcję implantów i rusztowań inżynie-
rii tkankowej dla konkretnych pacjentów.
 
Ze wszystkimi wyzwaniami zmierzy się zespół pracowni-
ków Katedry Inżynierii Biomedycznej, w składzie: prof. dr 
hab. inż. Ratajski, dr inż. Adam Gilewicz (kierownik pro-
jektu), dr Łukasz Szparaga, dr Ewa Czerwińska i mgr inż. 
Katarzyna Mydłowska. Realizacja badań potrwa trzy lata. 
Projekt finansuje Narodowe Centrum Nauki w ramach kon-
kursu OPUS. Więcej: tu.koszalin.pl 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE TELEINFORMATYCZNYM
Szanowni Państwo,

ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w 
art. 15 ust. 3 Ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie 
nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na 
całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 
grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne kłopoty w komunikacji elektro-
nicznej z adresów służbowych i informowanie o zaistniałych incydentach wskazujących na prawdopodobieństwo 
naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Nietypowe zdarzenia proszę niezwłocznie zgłaszać do Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych lub Peł-
nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (kontakt: 94/34 78 516). 

Wprowadzony stopień alarmowy ma charakter prewencyjny i jest związany z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ 
– IGF 2021.

Mariusz Lenartowicz
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
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» Sentymentalna podróż muzyczna w czasie z Anitą Lipnicką
5 grudnia br., na scenie koszalińskiego klubu Event 
Center G38, wystąpiła Anita Lipnicka. Organizato-
rem wydarzenia była Fundacja Nauka dla Środowi-
ska, a uczelnia jego partnerem w ramach – realizo-
wanego od ubiegłego roku – projektu „Politechnika 
Koszalińska wspiera kulturę”. 

Nastrojowy, kameralny i akustyczny koncert z okazji 25-le-
cia obecności artystki na scenie odbył się na jej trasie „In-
tymnie”. Podczas koncertu wokalistka wykonała wiele nie-
zapomnianych utworów, także z repertuaru „Varius Manx”, 
przeboje z duetu, który współtworzyła z  Johnem Porterem 
i piosenki z solowej kariery. 

Publiczność miała okazję po raz pierwszy wysłuchać utwo-
rów wokalistki w nowych, ciekawych, niekiedy mocniej-
szych, a czasami wyciszonych aranżacjach, a wszystko to 
w malowniczej scenografii zaczarowanego ogrodu. Kon-
cert odbył się z zachowaniem ograniczeń sanitarnych. 
Więcej zdjęć z koncertu: tu.koszalin.pl

» Jubileusz prof. Zdzisława Maciejewskiego na Politechnice Koszalińskiej
Rotary Club Koszalin był organizatorem spotkania 
ze – świętującym 90. rocznicę urodzin – prof. dr. 
hab. nauk med. Zdzisławem Maciejewskim, leka-
rzem ginekologii i położnictwa, jubilat w auli kam-
pusu przy ulicy Kwiatkowskiego 6e zaprezentował 
swoją niezwykłą multimedialną księgę autobio-
graficzną. Spotkanie poprowadziła dr hab. Jolanta 
Kazimierczyk-Kuncer, prof. PK, literaturoznawca  
z uczelnianego Studium Języków Obcych.  

W benefisie, poza rotarianami i innymi gośćmi prof. Zdzi-
sława Maciejewskiego, udział wzięli między innymi: rektor 
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, kanclerz dr inż. Artur 
Wezgraj i prof. dr hab. Kazimierz Szymański. Znany lekarz 
jest nie tylko członkiem Rotary Club Koszalin, lecz także 
jego współzałożycielem. Prof. Danuta Zawadzka i dr Artur 
Wezgraj złożyli jubilatowi życzenia. 

Prof. Zdzisław Maciejewski jest absolwentem Akademii 
Medycznej w Poznaniu. Od 1971 r. w Koszalinie. Był między 
innymi długoletnim ordynatorem oddziału położniczo-gi-
nekologicznego Szpitala Wojewódzkiego, wykładowcą Po-
litechniki Koszalińskiej i członkiem Instytutu Położnictwa  
i Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeci-
nie. 

O tym, jak bardzo na rynku pracy poszukiwani są inżynierowie, z dr. hab. inż. Bła-
żejem Bałaszem prof. PK i prorektorem ds. nauki Politechniki Koszalińskiej, roz-
mawiał Tomasz Tran. Rozmowa dostępna jest na stronie Polskiego Radia Koszalin: 
prk24.pl, a jej fragmenty publikujemy na stronie uczelni: tu.koszalin.pl. 

Prof. Błażej Bałasz mówił w niej między innymi: „Bycie inżynierem to wybór fa-
scynującej ścieżki kariery zawodowej. Ta droga trwa w zasadzie od pierwszych dni 
studiowania zagadnień inżynierskich po ostatni dzień pracy, która zresztą nie koń-
czy się z przejściem na emeryturę. W obecnej sytuacji kadrowej bardzo rzadko się 
zdarza, by firmy pozwoliły odejść na emeryturę dobrym inżynierom”.

„RYNEK PRACY POTRZEBUJE INŻYNIERÓW” – ROZMOWA Z PROF. BŁAŻEJEM BAŁASZEM

» SWRPK: zaproszenie na wystawę malarstwa i sprzedaż obrazów
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki 
Koszalińskiej zaprasza na wyjątkowe wydarzenie 
– wystawę malarstwa kilkunastu artystów zwią-
zanych z koszalińskim środowiskiem plastycznym.
Wystawa będzie połączona ze sprzedażą obrazów. 

Cel przedsięwzięcia jest szczytny, zebrana w ten sposób 
kwota zostanie przeznaczona na zakup projektora mul-
timedialnego do nowo otwartego Centrum Kultury Stu-
denckiej Kreślarnia w Koszalinie. Wydarzenie odbędzie 
się 10 grudnia 2021 (piątek), o godz. 17, w holu kampusu 
Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2 (parter 
budynku B). 

Obrazy zostaną wyeksponowane na sztalugach. Patronat 
honorowy nad przedsięwzięciem objęła rektor dr hab. 
Danuta Zawadzka, prof. PK. Inicjatorem wystawy jest Zbi-
gniew Janasik, kolekcjoner i mecenas sztuki, a jej komisa-
rzem Jan Głodkowski. 

 

 
 
 
 
 

Zdjęcia obrazów są prezentowane na stronie uczelni:  
tu.koszalin.pl. Już teraz można wybrać ten, który zostanie 
w piątek zakupiony i zasili prywatny zbiór kolekcjonerski. 
Zapraszamy! 
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» Inteligentne materiały posłużą do produkcji implantów 
Naukowcy z Wydziału Mechanicznego (WM) zajmą 
się badaniami nad udoskonaleniem jakości materia-
łów wykorzystywanych w instrumentarium stoma-
tologicznym i implantologii. Badania będą zognisko-
wane na materiałach, które wykazują efekt pamięci 
kształtu. Realizację sfinansuje Narodowe Centrum 
Nauki. Kwota dotacji to 1.168.760 zł.

Medycyna w zakresie implantologii stawia przed badacza-
mi ambitne wyzwania. Naukowcy starają się odpowiedzieć, 
które właściwości materiału stosowanego do wytworzenia 
implantów, a w szczególności właściwości jego powierzch-
ni, są w stanie warunkować oczekiwaną odpowiedź biolo-
giczną, potwierdzoną wynikami klinicznymi. Innymi słowy, 
interakcja między biokompatybilnym materiałem a żywymi 
komórkami lub tkankami powinna być dodatnia, wspoma-
gająca gojenie się ran oraz odbudowę i integrację tkanki. 

Jednak wciąż jesteśmy daleko od zaprojektowania wyra-
finowanych powierzchni implantów z najlepszą możliwą, 
selektywną funkcjonalnością dla każdej konkretnej tkanki. 
Wiedza na temat odpowiednich reakcji powierzchniowych 
jest w dalszym ciągu fragmentaryczna. 

Badaniami nad materiałami do wytwarzania implantów 
zespół naukowców z WM zajmie się w ramach projektu „Za-
stosowanie koncepcji Inżynierii Naprężeń do projektowania 
przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów z NiTi z pamię-
cią kształtu”. Projekt składa się z pakietu zadań badawczych 
zmierzających do zaprojektowania gradientowych powłok 
opartych na węgliku cyrkonu (Zr-C). 

Proces wytwarzania próbek będzie realizowany metodą 
binder jetting, a w jego realizację zaangażowany zosta-
nie zespół Centrum Szybkiego Prototypowania WM, któ-
rym kieruje prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Błażej Bałasz,  
prof. PK. W obszarze inżynierii biomedycznej oczekuje się, 

że wytwarzanie przyrostowe, a w szczególności druk 4D 
zrewolucjonizuje produkcję implantów i rusztowań inżynie-
rii tkankowej dla konkretnych pacjentów.
 
Ze wszystkimi wyzwaniami zmierzy się zespół pracowni-
ków Katedry Inżynierii Biomedycznej, w składzie: prof. dr 
hab. inż. Ratajski, dr inż. Adam Gilewicz (kierownik pro-
jektu), dr Łukasz Szparaga, dr Ewa Czerwińska i mgr inż. 
Katarzyna Mydłowska. Realizacja badań potrwa trzy lata. 
Projekt finansuje Narodowe Centrum Nauki w ramach kon-
kursu OPUS. Więcej: tu.koszalin.pl 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE TELEINFORMATYCZNYM
Szanowni Państwo,

ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w 
art. 15 ust. 3 Ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie 
nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na 
całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 
grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne kłopoty w komunikacji elektro-
nicznej z adresów służbowych i informowanie o zaistniałych incydentach wskazujących na prawdopodobieństwo 
naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Nietypowe zdarzenia proszę niezwłocznie zgłaszać do Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych lub Peł-
nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (kontakt: 94/34 78 516). 

Wprowadzony stopień alarmowy ma charakter prewencyjny i jest związany z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ 
– IGF 2021.

Mariusz Lenartowicz
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
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» Naukowcy dyskutują o małych i średnich przedsiębiorstwach
XVII Konferencja Naukowa Forum Wspierania Przed-
siębiorczości Mikrofirma 2021 rozpoczęła się 9 grud-
nia br. w Mielnie. Potrwa dwa dni. Naukowcy dysku-
tują o zagadnieniach dotyczących funkcjonowania 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorzy konferencji to: Katedra Finansów Wydziału 
Nauk Ekonomicznych (WNE), Katedra Finansów i Banko-
wości Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (US) 
oraz Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej. Uczestników 
powitała rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, pełniąca 
funkcję przewodniczącej komitetu organizacyjnego konferen-
cji.  W otwarciu uczestniczyli prof. dr hab. Aurelia Bielawska  
z US, Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczelni i dr hab. inż. 
Jerzy Korczak, prof. PK, dziekan WNE. 

Tematyka konferencji dotyczy: instrumentów wspierania 
sektora, strategii tworzenia i rozwoju tego sektora, syste-
mów informacji i oceny, ekonomiki przedsiębiorstw rolni-
czych, skutków pandemii dla małych firm itp. Konferencję 

dofinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach 
programu „Doskonała Nauka”.

PRZEWODNICZĄCA PSPK NA CZELE FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej (PSPK) zosta-
ła nową przewodniczącą Forum Uczelni Technicznych (FUT). Wybory odbyły się 
w pierwszych dniach grudnia br. podczas sesji sprawozdawczo-wyborczej FUT  
w Gdańsku. – To dla mnie wyzwanie, a jednocześnie wyróżnienie – powiedziała 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska. 

Przewodnicząca powołała prezydium składające się z przedstawicieli samorzą-
dów uczelni technicznych z kraju. Przewodniczący i prezydium FUT wybierani są 
na roczną kadencję.
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» Powołanie pełnomocnik rektora ds. współpracy z UTW

Wydział Humanistyczny (WH) dziękuje wszystkim 
osobom, które zdecydowały się na pomoc i wspar-
cie zbiórki żywności i akcesoriów dla podopiecz-
nych Fundacji Na Pomoc Zwierzakom z Tereską oraz 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zaką-
tek” w Koszalinie.

Rezultaty zbiórki, w ocenie jej organizatorów: studentów 
kierunku Pedagogika i ich opiekunów – Edyty Halistej-
-Telus i Dominiki Mielniczuk-Bączek z Katedry Pedagogiki 
i Studiów Edukacyjnych WH, przerosły oczekiwania. Udało 
się zebrać np. niemal 100 kg karmy dla psów i około 50 kg 
karmy dla kotów. Pełna lista zebranych rzeczy znajduje się 
na profilu FB WH. 

» Kończy się „Mikołajkowy Tydzień Kariery” dla poszukujących pracy
„Mikołajkowy Tydzień Kariery” – to wydarzenie or-
ganizowane przez Biuro Karier i Promocji Edukacji 
(BKiP), adresowane do studentów i osób poszuku-
jących pracy. Od 6 do 10 grudnia br. przedstawiciele 
zaproszonych firm z różnych branż opowiadali on-
line o działalności przedsiębiorstw i prezentowali 
oferty praktyk, staży i pracy. 

Codziennie odbywały się dwa spotkania. Przed każdą 
prezentacją uczelniany doradca zawodowy spotykał się ze 
studentami kierunków preferowanych przez danego pra-
codawcę. – Zainteresowanie wydarzeniem było spore – 
podsumowuje Monika Polakowska, kierownik BKiP. – Stu-

denci mieli szansę na zapoznanie się z lokalnym rynkiem 
pracy i wymaganiami pracodawców. Więcej: tu.koszalin.pl

DOSTĘP TESTOWY DO PLATFORMY JOVE I OFERTA DLA POSZUKIWACZY WYBRANYCH TYTUŁÓW

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej (BGPK) informuje, że do 20 grudnia br. aktywny będzie 
dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments). JoVE to jedyny na świecie recen-
zowany periodyk w formie wideo z zakresu biologii, medycyny, biotechnologii, psychologii i dziedzin 
pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science. Impact Factor (IF=1.163)
 
W związku z selekcją zbiorów biblioteki, istnieje możliwość pozyskania bezpłatnie wycofanych pozy-
cji. Należy przesłać informację o wybranych pozycjach, z zachowaniem numeracji bibliotecznej, do 31 
grudnia br. na adres: bibinfo@tu.koszalin.pl. Zamówienia będą realizowane w kolejności zgłoszeń. 
Więcej: biblioteka.tu.koszalin.pl/docs/Selekcja/Zbiory_do_przekazania_2018_08_P35000_P40000.pdf

» Sukces zbiórki dla zwierząt

W mikołajkowe święto, 6 grudnia br., przedstawi-
ciele Pracowni Pozarządowej i Studenckiego Koła 
Naukowego Ekonomii Społecznej Politechniki Ko-
szalińskiej, działającego przy Wydziale Nauk Ekono-
micznych PK spotkali się na warsztatach tworzenia 
ozdób świątecznych. Warsztaty zorganizowano  
w Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia.

Bożonarodzeniowe stroiki i wieńce zostaną przekazane na 
cele charytatywne. Można je zakupić na stronie interneto-
wej Pracowni Pozarządowej i podczas innych wydarzeń, 
takich jak: kiermasze czy targi. Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży zostaną przekazane na wsparcie fundacji, sto-
warzyszeń i społeczników. Więcej: tu.koszalin.pl

Eugenia Cieszyńska, przewodnicząca samorządu 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW), 
została pełnomocnikiem rektora uczelni ds. współ-
pracy z UTW. 8 grudnia br. rektor dr. hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK, wręczyła jej akt powołania. 
– Uniwersytet ma wielu zaangażowanych i ambit-
nych słuchaczy – mówiła prof. Danuta Zawadzka. 
– Wspólnie będziemy realizować ciekawe przedsię-
wzięcia. Jako uczelnia, służymy pomocą.

Dziękując za powierzenie funkcji, Eugenia Cieszyńska przy-
znała, że oznacza to dla niej nobilitację, ale wiąże się też 
z odpowiedzialnością. Gratulacje nowego pełnomocnika 
złożyli prorektorzy: dr hab. inż. Tomasz Królikowski prof. 

PK oraz dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK. Do zadań 
pełnomocnika należy koordynacja i współpraca ze słucha-
czami UTW.

BIURO MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ: INFORMACJE O GRANTACH I STYPENDIACH 

» Warsztaty w Kreślarni

Za pośrednictwem elektronicznej poczty uczelnianej pracownicy otrzymali aktualną ofertę grantów  
i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki, opublikowaną przez europejską sieć wspierającą 
międzynarodową mobilność i kariery naukowców – Euraxess.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O KOMUNIKACJI W KRYZYSIE KLIMATYCZNYM
13 grudnia br., w godz. 13-16, Szkoła Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu i EIT Climate KIC organizują 
konferencję o komunikacji w kryzysie klimatycznym – „We are changing the story. Climate crisis as a crisis 
of imagination”. Więcej: climate-kic.org/events/changing-the-story-conference/

DZIAŁ EKSPLOATACJI: RAZEM DBAJMY O UCZELNIANĄ KSIĄŻKĘ TELEFONICZNĄ
Informacje umożliwiające przeprowadzanie aktualizacji internetowej książki telefonicznej proszę kie-
rować na adres email: teresa.nagorska@tu.koszalin.pl lub ewa.wozna@tu.koszalin.pl. Podgląd wpisów  
w książce telefonicznej na głównej stronie uczelni – w zakładce „Pracownicy – telefony”. Informacje 
mogą m.in. dotyczyć: przyjęcia lub zwolnienia pracowników; zmian w stopniach i tytułach naukowych; 
zmian numeru telefonicznego lub zajmowanego pokoju i innych zauważonych błędów. 
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» Naukowcy dyskutują o małych i średnich przedsiębiorstwach
XVII Konferencja Naukowa Forum Wspierania Przed-
siębiorczości Mikrofirma 2021 rozpoczęła się 9 grud-
nia br. w Mielnie. Potrwa dwa dni. Naukowcy dysku-
tują o zagadnieniach dotyczących funkcjonowania 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorzy konferencji to: Katedra Finansów Wydziału 
Nauk Ekonomicznych (WNE), Katedra Finansów i Banko-
wości Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (US) 
oraz Katedra Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja odbywa się w formule hybrydowej. Uczestników 
powitała rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, pełniąca 
funkcję przewodniczącej komitetu organizacyjnego konferen-
cji.  W otwarciu uczestniczyli prof. dr hab. Aurelia Bielawska  
z US, Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczelni i dr hab. inż. 
Jerzy Korczak, prof. PK, dziekan WNE. 

Tematyka konferencji dotyczy: instrumentów wspierania 
sektora, strategii tworzenia i rozwoju tego sektora, syste-
mów informacji i oceny, ekonomiki przedsiębiorstw rolni-
czych, skutków pandemii dla małych firm itp. Konferencję 

dofinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach 
programu „Doskonała Nauka”.

PRZEWODNICZĄCA PSPK NA CZELE FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH

Przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej (PSPK) zosta-
ła nową przewodniczącą Forum Uczelni Technicznych (FUT). Wybory odbyły się 
w pierwszych dniach grudnia br. podczas sesji sprawozdawczo-wyborczej FUT  
w Gdańsku. – To dla mnie wyzwanie, a jednocześnie wyróżnienie – powiedziała 
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska. 

Przewodnicząca powołała prezydium składające się z przedstawicieli samorzą-
dów uczelni technicznych z kraju. Przewodniczący i prezydium FUT wybierani są 
na roczną kadencję.
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» Laur Made in Koszalin 2021 dla rektor prof. Danuty Zawadzkiej
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politech-
niki Koszalińskiej, otrzymała 13 grudnia br. tytuł 
Osobowości Biznesowej w prestiżowym konkursie 
Made in Koszalin 2021. Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie statuetek odbyło się w koszalińskim ratuszu. 

– Dzisiaj kończymy tegoroczną edycję konkursy i jednocze-
śnie rozpoczynamy kolejną, oczekując na pojawienie się 
nowych, interesujących inicjatyw i projektów biznesowych 
– powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, który 
wręczał wyróżnienia.  

Made in Koszalin to grupa skupiająca przedsiębiorców, 
aktywistów społecznych, instytucje, firmy, spółki miejskie 
i inne podmioty z Koszalina i okolic. Działalność grupy koor-
dynuje Centrum Biznesu w Koszalinie. Patronat honorowy 
nad projektem sprawuje prezydent Koszalina. 

Made in Koszalin zajmuje się promocją miasta, zwiększe-
niem jakości produktów i usług członków grupy oraz lojal-
ności klientów wobec lokalnych usług i produktów. Konkurs 
jest zwieńczeniem wszystkich tych działań. W kategoriach: 
biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje, kapituła 
wybiera laureatów. 

W kategorii biznes i nowej podkategorii Osobowość Biz-
nesowa nominowanych było aż 29 osób: przedsiębiorców, 
osób z otoczenia biznesu. Odbierając nagrodę prof. Danuta 
Zawadzka powiedziała: – To dla mnie ogromny zaszczyt  
i wielkie wyróżnienie, szczególnie w tej kategorii uzyskać 
Laur Made in Koszalin. Osobiście to postrzegam jako do-
strzeżenie roli Politechniki Koszalińskiej w kształtowaniu 
kadr dla biznesu i uwarunkowań do rozwoju biznesu w 
Koszalinie. Nie tylko mieście, ale i regionie Pomorza Środ-
kowego. 

– Jak zobaczyłam tak wspaniałe osobistości wśród nomino-
wanych, stwierdziłam, że nie mam żadnej szansy – mówiła 

rektor z uśmiechem. – Jestem trochę z pogranicza kategorii, 
tym bardziej dziękuję kapitule. To nie tyle wyróżnienie dla 
mnie, co dla Politechniki Koszalińskiej.

W skład kapituły wchodzą: przedstawiciele organizatora, 
patrona honorowego, partnerów, instytucji okołobizneso-
wych, grupy Made in Koszalin i mediów. Zwykle wręczenie 
nagród odbywało się podczas uroczystego Forum Made 
in Koszalin, jednak w tym roku – z uwagi na pandemię  
i obostrzenia sanitarne – lista zwycięzców została ogłoszo-
na podczas spotkania w ratuszu. 

– Czekamy na kolejne projekty, które oceni kapituła – pod-
sumował Piotr Jedliński. –  Żyjemy już następnym rokiem. 
Ten był bardzo trudny, związany z pandemią, lockdownem. 
Okazuje się jednak, że nie był to rok stracony, dużo działo 
się w Koszalinie. Pojawiły się nowe projekty, osobowości. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. 
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» SWRPK: dochód ze sprzedaży obrazów zasili studencką aktywność 
Sukcesem zakończyła się, pierwsza po dłuższej prze-
rwie, wystawa malarstwa połączona z możliwością 
zakupu obrazów, zorganizowana 10 grudnia br. 
Połowa wpływów zostanie przeznaczona na działal-
ność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politech-
niki Koszalińskiej (SWRPK).

W holu kampusu przy ulicy Śniadeckich zostało wyekspo-
nowanych niemal 50 prac wykonanych w różnych techni-
kach. Wśród autorów – wybitni artyści, między innymi: 
Ryszard Lech, Krzysztof Rapsa, Andrzej Słowik, Zbigniew 
Murzyn, Anna Orsa, Danuta Nawrocka i wielu twórców 
zagranicznych.

Najdroższy obraz kosztował ponad 17 tysięcy złotych, 
tańsze – niespełna 200 złotych. Dominowały pejzaże, 
kwiaty, abstrakcje. Chętnych do zakupu nie brakowało. Na 
miejscu sprzedało się kilkanaście prac, kilka zostało zare-
zerwowanych. Pozostałe zostaną wkrótce sfotografowane 
i zaprezentowane na stronie uczelni: tu.koszalin.pl. Już 
teraz znajduje się tam kilkanaście obrazów. Wszystkie są 
do kupienia. 

Inicjatywa wspólna SWRPK, na czele z jego nowym prze-
wodniczącym dr hab. inż. Jerzym Korczakiem, prof. PK, 
dziekanem Wydziału Ekonomicznego i Zbigniewa Jana-
sika, znanego koszalińskiego kolekcjonera i mecenasa 
sztuki, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez 
miłośników malarstwa. Hol zapełnił się gośćmi. Wszyscy 
mieli czas na obejrzenie prac i rozmowę. 

Obrazy pochodzą z bogatej kolekcji Zbigniewa Janasi-
ka, który postanowił część przeznaczyć na cel społeczny. 
Komisarzem wystawy jednodniowej był Jan Głodowski, 
również członek SWRPK. W wernisażu uczestniczyło wielu 
absolwentów uczelni, którzy zadeklarowali chęć udziału  
w działaniach organizacji.

Witając gości, rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK po-
wiedziała: – Uczestniczymy w wydarzeniu wyjątkowym. 
Inaugurujemy działalność nowych władz stowarzyszenia, 
promujemy lokalnych artystów, zgromadzone środki zo-
staną przeznaczone na szczytny cel, a ponadto wystawa 
zapowiada kolejne, które są w planach stowarzyszenia. 

Zbigniew Janasik tłumaczył: – Pomysł nie jest nowy. 
Współpracując ze Stowarzyszeniem Wspierania Politech-
niki Koszalińskiej podobne przedsięwzięcie zorganizowa-
liśmy już trzy lata temu. Ponieważ na co dzień zajmuję się 
promocją sztuki i jestem kolekcjonerem, postanowiliśmy 
z nowym zarządem organizacji wrócić do tego pomysłu. 
Prace pochodzą z mojej kolekcji. Obrazy kolekcjonuję od 
ponad trzydziestu lat. Nie jest łatwo kolekcjonerowi roz-
stać się nawet z niewielką częścią swojego zbioru, ale prac 
mam dużo, wielu artystów po kilka obrazów. Gdybym nie 
miał obrazów w swoim domu moje samopoczucie byłoby 
dużo gorsze – dodał z uśmiechem.

Wartość ogólną sprzedanych prac poznamy za kilka dni. 
SWRPK chce przeznaczyć wpływy z akcji na zakup projek-
tora multimedialnego dla nowo otwartego Centrum Kul-
tury Studenckiej Kreślarnia.

Grupa naukowców z Katedry Finansów Wydziału 
Nauk Ekonomicznych objęła funkcję redaktorów 
trzech specjalnych wydań pisma naukowego „Ener-
gies”. Wydania poświęcone będą różnym aspektom 
badań w obszarze energii finansowej oraz nowym 
wyzwaniom w zakresie inteligentnej logistyki.

„Energies” to recenzowane czasopismo międzynarodowe 
poświęcone zagadnieniom związanym z energetyką; jest 
wydawnictwem Open Access – indeksowanym w bazach 
Scopus oraz Web of Science. W wykazie Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki „Energies” przypisano 140 punktów.

Funkcję Guest Editors (redaktorów gościnnych) w trzech 
wydaniach pisma objęły: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, 

prof. PK, która pełni funkcję kierownika Katedry Finansów  
oraz pracujące w tej katedrze: dr Ewa Szafraniec-Siluta, 
dr Agnieszka Strzelecka i dr Anna Szczepańska-Przekota. 
Specjalne edycje czasopisma „Energies” ukażą się w przy-
szłym roku. Naukowcy zapraszają do nadsyłania propozycji 
artykułów do tych wydań. Więcej: tu.koszalin.pl

» Naukowcy z WNE redaktorami czasopisma naukowego „Energies”

KTO ZBUDUJE NAJMOCNIEJSZE WIEŻE?

16 i 17 grudnia br., w pracowniach Wydziału Inżynierii Lądowej  
i Środowiska, odbędzie się finał piątej edycji konkursu na najlepszą 
konstrukcję wieży „Power Tower 2021. Tradycja i Nowoczesność”.  
W zmaganiach wezmą udział reprezentanci kilku uczelni tech-
nicznych oraz szkół średnich. Wszystko z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Więcej: tu.koszalin.pl
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» Laur Made in Koszalin 2021 dla rektor prof. Danuty Zawadzkiej
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politech-
niki Koszalińskiej, otrzymała 13 grudnia br. tytuł 
Osobowości Biznesowej w prestiżowym konkursie 
Made in Koszalin 2021. Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie statuetek odbyło się w koszalińskim ratuszu. 

– Dzisiaj kończymy tegoroczną edycję konkursy i jednocze-
śnie rozpoczynamy kolejną, oczekując na pojawienie się 
nowych, interesujących inicjatyw i projektów biznesowych 
– powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, który 
wręczał wyróżnienia.  

Made in Koszalin to grupa skupiająca przedsiębiorców, 
aktywistów społecznych, instytucje, firmy, spółki miejskie 
i inne podmioty z Koszalina i okolic. Działalność grupy koor-
dynuje Centrum Biznesu w Koszalinie. Patronat honorowy 
nad projektem sprawuje prezydent Koszalina. 

Made in Koszalin zajmuje się promocją miasta, zwiększe-
niem jakości produktów i usług członków grupy oraz lojal-
ności klientów wobec lokalnych usług i produktów. Konkurs 
jest zwieńczeniem wszystkich tych działań. W kategoriach: 
biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje, kapituła 
wybiera laureatów. 

W kategorii biznes i nowej podkategorii Osobowość Biz-
nesowa nominowanych było aż 29 osób: przedsiębiorców, 
osób z otoczenia biznesu. Odbierając nagrodę prof. Danuta 
Zawadzka powiedziała: – To dla mnie ogromny zaszczyt  
i wielkie wyróżnienie, szczególnie w tej kategorii uzyskać 
Laur Made in Koszalin. Osobiście to postrzegam jako do-
strzeżenie roli Politechniki Koszalińskiej w kształtowaniu 
kadr dla biznesu i uwarunkowań do rozwoju biznesu w 
Koszalinie. Nie tylko mieście, ale i regionie Pomorza Środ-
kowego. 

– Jak zobaczyłam tak wspaniałe osobistości wśród nomino-
wanych, stwierdziłam, że nie mam żadnej szansy – mówiła 

rektor z uśmiechem. – Jestem trochę z pogranicza kategorii, 
tym bardziej dziękuję kapitule. To nie tyle wyróżnienie dla 
mnie, co dla Politechniki Koszalińskiej.

W skład kapituły wchodzą: przedstawiciele organizatora, 
patrona honorowego, partnerów, instytucji okołobizneso-
wych, grupy Made in Koszalin i mediów. Zwykle wręczenie 
nagród odbywało się podczas uroczystego Forum Made 
in Koszalin, jednak w tym roku – z uwagi na pandemię  
i obostrzenia sanitarne – lista zwycięzców została ogłoszo-
na podczas spotkania w ratuszu. 

– Czekamy na kolejne projekty, które oceni kapituła – pod-
sumował Piotr Jedliński. –  Żyjemy już następnym rokiem. 
Ten był bardzo trudny, związany z pandemią, lockdownem. 
Okazuje się jednak, że nie był to rok stracony, dużo działo 
się w Koszalinie. Pojawiły się nowe projekty, osobowości. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. 
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Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich Pracowników 
Politechniki Koszalińskiej na spotkanie online, 
które odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom:

meeting ID: 953 824 1603   /   hasło: 1111

17 GRUDNIA 2021 ROKU O GODZ. 11.00

Dr Adam Wyszomirski z Katedry Zarządzania i Marke-
tingu Wydziału Nauk Ekonomicznych został nowym 
doradcą prezydenta Koszalina ds. klimatu i nowo-
czesnej gospodarki. 

14 grudnia br., odebrał nominację z rąk Piotra Jedlińskiego 
(obaj panowie na zdjęciu). Jako doradca będzie teraz czu-
wał nad dostosowaniem rozwoju miasta do zmian klima-
tycznych i rozwoju gospodarczego. 

Przed samorządem w najbliższych latach stoją nowe wy-
zwania. „Zależy nam, aby Koszalin był nadal miastem, 
w którym oddycha się najczystszym powietrzem, obszar 
terenów zielonych jest największy w Polsce, a gospodarka 
wydajna i nowoczesna” – poinformowało biuro prasowe 
ratusza. Dr Adam Wyszomirski ma sześć kluczowych obsza-
rów doradztwa, w tym monitorowanie działań samorządu, 

inicjowanie nowych projektów i współpracę z Politechniką 
Koszalińską w zakresie ochrony środowiska, klimatu i zrów-
noważonego rozwoju. Dr Adam Wyszomirski jest doktorem 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. 
Więcej: koszalin.pl/ 

» Prezydentowi Koszalina będzie doradzał ekspert z WNE
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» WNE: Młodzi ludzie nauczą się zarządzania finansami osobistymi
Politechnika Koszalińska jest jedną z 12 uczelni, 
które, dzięki wsparciu Narodowego Banku Pol-
skiego, zrealizują – adresowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych – projekt edukacyjny popu-
laryzujący wiedzę na temat zarządzania finansami 
osobistymi. 

Cykl warsztatów oraz konkursy edukacyjne poprowadzą 
naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE). Projekt 
wpisuje się w nurt działań mających na celu popularyzację 
wiedzy z zakresu finansów osobistych, a w szczególności – 
zwiększenie świadomości finansowej młodych ludzi. 

– Chcemy zaproponować uczniom szkół ponadpodstawo-
wych atrakcyjną formę zdobywania i poszerzania wiedzy 
i umiejętności – mówi dr Agnieszka Strzelecka (na zdję-
ciu), koordynator projektu, a zarazem adiunkt w Katedrze 
Finansów WNE. – Jesteśmy przekonani, że realizacja pro-
jektu zwiększy zainteresowanie młodzieży tematyką doty-
czącą zarządzania finansami osobistymi.

W warsztatach wezmą udział uczniowie z Koszalina i oko-

licznych miejscowości. Chodzi o te szkoły, z którymi uczel-
nia zawarła umowy o współpracy. Spotkania odbędą się 
od stycznia do kwietnia 2022 r. Więcej: tu.koszalin.pl

» Obrona doktoratu z wyróżnieniem komisji doktorskiej!
14 grudnia br. doktorantka Marta Stachnik z suk-
cesem obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: 
„Analiza numeryczna i badania eksperymentalne 
przepływu brzeczki piwnej w kadzi wirowej o zmo-
dyfikowanej konstrukcji" na Wydziale Mechanicz-
nym. 

Promotorem pracy był dr hab. Marek Jakubowski, prof. PK, 
natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Monika Ster-
czyńska. Efekt pracy doktorantki został wysoko oceniony 
przez recenzentów: dr. hab. inż. Adama Ekielskiego, prof. 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dr. hab. inż. To-
masza Olejnika, prof. Politechniki Łódzkiej. Komisja doktor-

ska doceniła wybitne walory naukowe doktoratu i – w czasie 
obrony – jednogłośnie postanowiła o jego wyróżnieniu. 

Pięknie prezentował się budynek główny kampusu 
uczelni przy ulicy Śniadeckich 2 w śnieżnej odsłonie. 
Zima na razie nam odpuściła, ale, jak wynika z prognoz 
meteorologicznych, wróci po świętach, znowu w mroź-
nej oprawie.

ZGŁOŚ SWÓJ WYNALAZEK DO KONKURSU

„Dziennik Gazety Prawnej” ogłasza IX edycję konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. 
Zgłoszenia wynalazków przyjmowane będą do 28 stycznia 2022 r. Nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla 
zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa w mediach dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Wybrane wynalazki zostaną zaprezentowane na łamach dziennika. 
Więcej: eureka.dziennik.pl

Halina Klimczyk i Jolanta Genge, odchodzące na 
emeryturę pracownice działu administracyjno-
-gospodarczego, były 14 grudnia br. gośćmi władz 
uczelni. Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 
i kanclerz uczelni dr inż. Artur Wezgraj, złożyli pra-
cownicom podziękowania. Więcej: tu.koszalin.pl

PODZIĘKOWANIA ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ
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skiego, zrealizują – adresowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych – projekt edukacyjny popu-
laryzujący wiedzę na temat zarządzania finansami 
osobistymi. 

Cykl warsztatów oraz konkursy edukacyjne poprowadzą 
naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE). Projekt 
wpisuje się w nurt działań mających na celu popularyzację 
wiedzy z zakresu finansów osobistych, a w szczególności – 
zwiększenie świadomości finansowej młodych ludzi. 

– Chcemy zaproponować uczniom szkół ponadpodstawo-
wych atrakcyjną formę zdobywania i poszerzania wiedzy 
i umiejętności – mówi dr Agnieszka Strzelecka (na zdję-
ciu), koordynator projektu, a zarazem adiunkt w Katedrze 
Finansów WNE. – Jesteśmy przekonani, że realizacja pro-
jektu zwiększy zainteresowanie młodzieży tematyką doty-
czącą zarządzania finansami osobistymi.

W warsztatach wezmą udział uczniowie z Koszalina i oko-

licznych miejscowości. Chodzi o te szkoły, z którymi uczel-
nia zawarła umowy o współpracy. Spotkania odbędą się 
od stycznia do kwietnia 2022 r. Więcej: tu.koszalin.pl

» Obrona doktoratu z wyróżnieniem komisji doktorskiej!
14 grudnia br. doktorantka Marta Stachnik z suk-
cesem obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: 
„Analiza numeryczna i badania eksperymentalne 
przepływu brzeczki piwnej w kadzi wirowej o zmo-
dyfikowanej konstrukcji" na Wydziale Mechanicz-
nym. 

Promotorem pracy był dr hab. Marek Jakubowski, prof. PK, 
natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Monika Ster-
czyńska. Efekt pracy doktorantki został wysoko oceniony 
przez recenzentów: dr. hab. inż. Adama Ekielskiego, prof. 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dr. hab. inż. To-
masza Olejnika, prof. Politechniki Łódzkiej. Komisja doktor-

ska doceniła wybitne walory naukowe doktoratu i – w czasie 
obrony – jednogłośnie postanowiła o jego wyróżnieniu. 

Pięknie prezentował się budynek główny kampusu 
uczelni przy ulicy Śniadeckich 2 w śnieżnej odsłonie. 
Zima na razie nam odpuściła, ale, jak wynika z prognoz 
meteorologicznych, wróci po świętach, znowu w mroź-
nej oprawie.

ZGŁOŚ SWÓJ WYNALAZEK DO KONKURSU

„Dziennik Gazety Prawnej” ogłasza IX edycję konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. 
Zgłoszenia wynalazków przyjmowane będą do 28 stycznia 2022 r. Nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla 
zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa w mediach dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Wybrane wynalazki zostaną zaprezentowane na łamach dziennika. 
Więcej: eureka.dziennik.pl

Halina Klimczyk i Jolanta Genge, odchodzące na 
emeryturę pracownice działu administracyjno-
-gospodarczego, były 14 grudnia br. gośćmi władz 
uczelni. Rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 
i kanclerz uczelni dr inż. Artur Wezgraj, złożyli pra-
cownicom podziękowania. Więcej: tu.koszalin.pl

PODZIĘKOWANIA ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ
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Spotkanie władz uczelni z pracownikami Politechni-
ki Koszalińskiej odbyło się 17 grudnia br. w trybie on-
line. Jego gospodarzem była rektor dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK. – Podsumujemy dotychczasowy 
przebieg tegorocznego roku akademickiego – zapo-
wiedziała rektor. 

– Będzie to też okazja do złożenia życzeń. Jednak życie 
toczy się własnymi ścieżkami. Wczoraj dotarła informacja, 
która przygniotła nas swoim ciężarem. Zmarł doktor Hen-
ryk Charun, którego osobiście uważałam za chodzącą kro-
nikę Politechniki Koszalińskiej. Razem ostatnio uczestniczy-
liśmy w pożegnaniu profesora Józefa Maleja, także bardzo 
zasłużonego dla uczelni. 

Prof. Danuta Zawadzka poprosiła uczestników spotkania  
o minutę ciszy dedykowaną pamięci obydwu pracowników. 

W dalszej części, rektor przedstawiła sprawozdanie z wy-
darzeń na uczelni od października do połowy grudnia br., 
z naciskiem na prezentację osiągnięć i sukcesów naukow-
ców i sukcesów. Zapowiedziała zorganizowanie spotkania  
z pracownikami, otwartego dla wszystkich osób zaintereso-
wanych, w sprawie działań podjętych w związku z budową 
Cognitarium.

Sprawozdania z obszarów aktywności swojej i podległych 
jednostek przedstawili: dr hab. inż. Tomasz Królikowski, 
prof. PK, prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. Błażej Ba-
łasz, prof. PK, prorektor ds. nauki, dr hab. Błażej Bałasz, 
prof. PK, prorektor ds. kształcenia oraz dr inż. Artur Wezgraj, 
kanclerz. 

Prof. Danuta Zawadzka podsumowała tę część spotkania: 
– Przed nami wyzwanie sformułowania strategii uczelni 
na najbliższe lata. Tak, jak wybrzmiało w naszych prezenta-
cjach: obok ewaluacji, nadzieja na powrót do normalności 

i zakończenie pandemii. Mam nadzieję na rozpoczęcie bu-
dowy Cognitarium, mam też nadzieję, że wiele projektów 
badawczych, wdrożeniowych i społecznych, przed nami. 

Rektor podziękowała wszystkim pracownikom za rok pra-
cy. – Bardzo dziękuję za zaufanie, współdziałanie, dziękuję 
również za dużą reprezentację pracowników podczas dzi-
siejszego spotkania. Zarejestrowałam 160 uczestnikówdzi-
siejszego spotkania; to pokazuje jak bardzo nam zależy, by 
tworzyć wspólnotę i realizować wspólne działania. Mam 
nadzieję, że podzielają państwo moje pozytywne spojrze-
nie i podsumowanie roku.

W części przeznaczonej na dyskusję głos zabrał dr inż. Józef 
Fleszar, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności 
na Politechnice Koszalińskiej, który wszystkim uczestnikom 
złożył życzenia świąteczne. 

Życzenia przekazała również prof. Danuta Zawadzka:  
– Z okazji świąt życzę spokojnego czasu w gronie rodzin-
nym, odpoczynku, a w nowym roku satysfakcji, pomyślno-
ści i powodzenia, a przede wszystkim zdrowia. 

» Strategia, ewaluacja, Cognitarium i nadzieja na zakończenie pandemii
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w sprawie wprowadzenia dokumentu „Katalog usług wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawno-
ściami na Politechnice Koszalińskiej wdrożonych i zaplanowanych do wdrożenia w ramach projektu Do-
stępna Uczelnia – Politechnika Koszalińska”

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., 
poz.478 ze zm.), zarządza się co następuje:

§1
1. Wprowadza się dokument o nazwie „Katalog usług wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnościami na Po-
litechnice Koszalińskiej wdrożonych i zaplanowanych do wdrożenia w ramach realizacji projektu Dostępna Uczelnia 
– Politechnika Koszalińska”.
2. Dokument stanowi załącznik do zarządzenia.

§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie publikowane jest na BIP uczelni.

Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Zarządzenie z załącznikiem, w którym znajduje się „Katalog...” dostępne jest na stronie bip.tu.koszalin.pl w zakładce 
Akty prawne i dalej w Zarządzeniach Rektora z 2021 r. Tam również znajduje się Zarządzenie nr 83/2021 w sprawie 
użytkowania pętli indukcyjnych na Politechnice Koszalińskiej, a także Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie wprowa-
dzenia dokumentu pod nazwą „Aktualizacja istniejących procedur ewakuacyjnych o procedury ewakuacyjne dla osób  
z niepełnosprawnością wraz z analizą dostosowania dostępności Politechniki Koszalińskiej w ramach ewakuacji osób 
niepełnosprawnych”.

PROPOZYCJE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych, Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmono-
gram realizacji konkursów w 2022 r. Terminarz swój podało również Narodowe Centrum Nauki. 
Więcej: tu.koszalin.pl. Wśród tych konkursów znalazła się SONATINA 6, która oferuje interesują-
ce wsparcie dla młodych badaczy z tytułem doktora.  

Chodzi o stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w ośrodkach 
polskich i umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej 
jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowany projekt musi obejmować badania 
naukowe. Mogą to być badania podstawowe lub aplikacyjne. Więcej: tu.koszalin.pl

W ramach promocji Horyzontu Europa odbył się Dzień Informacyjny Komisji Europejskiej, po-
święcony pakietowi Widening i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Podobnie, jak po-
przednie edycje tego programu, Horyzont ma zmniejszyć lukę w zakresie badań naukowych  
i innowacji. Więcej: tu.koszalin.pl
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Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich Pracowników 
Politechniki Koszalińskiej na spotkanie online, 
które odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom:

meeting ID: 953 824 1603   /   hasło: 1111

17 GRUDNIA 2021 ROKU O GODZ. 11.00

Dr Adam Wyszomirski z Katedry Zarządzania i Marke-
tingu Wydziału Nauk Ekonomicznych został nowym 
doradcą prezydenta Koszalina ds. klimatu i nowo-
czesnej gospodarki. 

14 grudnia br., odebrał nominację z rąk Piotra Jedlińskiego 
(obaj panowie na zdjęciu). Jako doradca będzie teraz czu-
wał nad dostosowaniem rozwoju miasta do zmian klima-
tycznych i rozwoju gospodarczego. 

Przed samorządem w najbliższych latach stoją nowe wy-
zwania. „Zależy nam, aby Koszalin był nadal miastem, 
w którym oddycha się najczystszym powietrzem, obszar 
terenów zielonych jest największy w Polsce, a gospodarka 
wydajna i nowoczesna” – poinformowało biuro prasowe 
ratusza. Dr Adam Wyszomirski ma sześć kluczowych obsza-
rów doradztwa, w tym monitorowanie działań samorządu, 

inicjowanie nowych projektów i współpracę z Politechniką 
Koszalińską w zakresie ochrony środowiska, klimatu i zrów-
noważonego rozwoju. Dr Adam Wyszomirski jest doktorem 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. 
Więcej: koszalin.pl/ 

» Prezydentowi Koszalina będzie doradzał ekspert z WNE
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» Zmarł dr inż. Henryk Charun
16 grudnia 2021 r. zmarł dr inż. Henryk Charun, 
długoletni pracownik Katedry Energetyki (do 2016 
r.: Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa) Wy-
działu Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. 
Był absolwentem Politechniki Gdańskiej (1970) 
w specjalności aparatura przemysłowa (urządze-
nia chłodnicze). Od kwietnia 1970 r. zatrudniony  
w Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie: Politechni-
ka Koszalińska). 

Prowadził zajęcia z przedmiotów: termodynamika tech-
niczna, technika cieplna, gospodarka energetyczna, urzą-
dzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Promotor kilkudzie-
sięciu prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. 
Współautor i autor wielu podręczników akademickich, 
monografii, skryptów oraz ponad 200 artykułów nauko-
wo-badawczych opublikowanych w czasopismach krajo-
wych i zagranicznych oraz w postaci referatów w materia-
łach pokonferencyjnych.

Wielokrotnie uczestniczył w pracach zespołów realizują-
cych granty badawcze. Jako współautor i autor przygoto-
wał ponad 200 opracowań dla różnych podmiotów. Rów-
nocześnie był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich Naczelnej Organizacji 
Technicznej (specjalność gospodarka cieplna i pomiary 
cieplne oraz urządzenia chłodnicze) i biegłym sądowym 
(w tych samych specjalnościach). 

Wyróżniony kilkunastoma nagrodami rektora (zespoło-
wymi i indywidualnymi). Odznaczony Złotym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, rektor w latach 
2012-2020, był bliskim współpracownikiem dra inż. Hen-
ryka Charuna. 

O przyjacielu tak dzisiaj mówi: – Wiele zawdzięczam Hen-
rykowi, który dawno powinien być profesorem, lecz więcej 
pomagał innym, niż sobie. Od siedemdziesiątego trze-
ciego roku był moim nauczycielem. Miałem z nim zajęcia  
z termodynamiki i innych przedmiotów. Henryk recen-
zował moją pracę dyplomową, później przed długie lata 
współpracowaliśmy. Mówiliśmy na niego „profesor”, bo 
dla nas – i dla studentów – był profesorem. Człowiekiem 
ogromnej wiedzy i doświadczenia. Z powodu nadzwyczaj-
nej pracowitości, mówiliśmy też na Henryka „mrówka”. 

W katedrze był życzliwą i serdeczną duszą towarzystwa. 
Czasami dyskutowaliśmy, a nawet udawaliśmy spory, żeby 
zmobilizować się do jeszcze bardziej przekonującego argu-
mentowania. Był dobrym polonistą, sprawdzał nam prace 
zamieniając kawałki kryształu na brylanty. Dużo czytał, 
cały czas się kształcił. 

Odejście Henryka Charuna to ogromna strata dla całej 
uczelni i środowiska akademickiego. 

PROF. RADOSŁAW WILKIEWICZ W PRK

To rozmowa o pasji i miłości do muzyki, nie brakuje w niej 
także pytań o wiarę w życie pozamuzyczne, a żeby zrobi-
ło się świątecznie, można z niej dowiedzieć się również  
o magii polskich kolęd i pastorałek – zapraszamy do wy-
słuchania audycji „Radioportret” w Polskim Radiu Koszalin. 
Gościem Katarzyny Kużel był dr hab. Radosław Wilkiewicz, 
prof. Akademii Sztuki w Szczecinie, na co dzień dyrygent 
Chóru Akademickiego Politechniki Koszalińskiej „Canzona”. 

W 2023 r. minie 30 lat, odkąd uczelnia ma własny zespół 
chórzystów. W ubiegłym roku, z powodu ograniczeń sani-
tarnych, „Canzona” przygotowała i zaśpiewała kilka najpo-
pularniejszych polskich kolęd online.

PROF. MICHAŁ POLAK O POTRZEBIE  
ZNAJOMOŚCI HISTORII

W kolejnej sondzie, tym razem na pytanie: 
„Czy znajomość historii jest ważna dla współ-
czesnej tożsamości narodowej?”, na profilu 
FB Wydziału Humanistycznego (WH), odpo-
wiedział dr hab. Michał Polak, prof. PK.

„Pytanie o zasadność znajomości historii 
zadaje każde kolejne pokolenie (...) – wy-
jaśnił dziekan WH. – Sceptycy uważają, 
że dla budowy satysfakcjonującej kariery  
i funkcjonowania w społeczeństwie nie ma 
konieczności poznania, jak żyli ludzie pięć-
dziesiąt, sto czy tysiąc lat temu. Jednak uwa-
żam, że to, w jakim miejscu znajdujemy się 
dzisiaj (...), jest wypadkową decyzji – nieraz 
dramatycznie trudnych – podejmowanych 
przez poprzednie pokolenia. Warto zdać 
sobie również sprawę z faktu, że ogromna 
większość problemów, zjawisk, wyzwań czy 
zdarzeń, miała już miejsce w historii naszego 
lub innych narodów”.

WYKŁADY O ELEKTRONICZNYCH ZABAWKACH  
I INTERNECIE RZECZY

Wojciech Sokołowski, kierownik Laboratorium In-
formatycznego Wydziału Elektroniki i Informatyki, 
był gościem uczniów szkół w regionie słupskim.  
W słupskim Zespole Szkół Ekonomicznych, w ramach 
Międzyszkolnego Festiwalu Nauki „E(x)plory”, a kil-
ka dni później w Zespole Szkół Agrotechnicznych  
w Sławnie. Wojciech Sokołowski wygłosił wykłady 
pod tytułem: „Nowoczesne zabawki” i „Internet rze-
czy”.
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» Zmarł dr inż. Henryk Charun
16 grudnia 2021 r. zmarł dr inż. Henryk Charun, 
długoletni pracownik Katedry Energetyki (do 2016 
r.: Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa) Wy-
działu Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. 
Był absolwentem Politechniki Gdańskiej (1970) 
w specjalności aparatura przemysłowa (urządze-
nia chłodnicze). Od kwietnia 1970 r. zatrudniony  
w Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie: Politechni-
ka Koszalińska). 

Prowadził zajęcia z przedmiotów: termodynamika tech-
niczna, technika cieplna, gospodarka energetyczna, urzą-
dzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Promotor kilkudzie-
sięciu prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. 
Współautor i autor wielu podręczników akademickich, 
monografii, skryptów oraz ponad 200 artykułów nauko-
wo-badawczych opublikowanych w czasopismach krajo-
wych i zagranicznych oraz w postaci referatów w materia-
łach pokonferencyjnych.

Wielokrotnie uczestniczył w pracach zespołów realizują-
cych granty badawcze. Jako współautor i autor przygoto-
wał ponad 200 opracowań dla różnych podmiotów. Rów-
nocześnie był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich Naczelnej Organizacji 
Technicznej (specjalność gospodarka cieplna i pomiary 
cieplne oraz urządzenia chłodnicze) i biegłym sądowym 
(w tych samych specjalnościach). 

Wyróżniony kilkunastoma nagrodami rektora (zespoło-
wymi i indywidualnymi). Odznaczony Złotym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, rektor w latach 
2012-2020, był bliskim współpracownikiem dra inż. Hen-
ryka Charuna. 

O przyjacielu tak dzisiaj mówi: – Wiele zawdzięczam Hen-
rykowi, który dawno powinien być profesorem, lecz więcej 
pomagał innym, niż sobie. Od siedemdziesiątego trze-
ciego roku był moim nauczycielem. Miałem z nim zajęcia  
z termodynamiki i innych przedmiotów. Henryk recen-
zował moją pracę dyplomową, później przed długie lata 
współpracowaliśmy. Mówiliśmy na niego „profesor”, bo 
dla nas – i dla studentów – był profesorem. Człowiekiem 
ogromnej wiedzy i doświadczenia. Z powodu nadzwyczaj-
nej pracowitości, mówiliśmy też na Henryka „mrówka”. 

W katedrze był życzliwą i serdeczną duszą towarzystwa. 
Czasami dyskutowaliśmy, a nawet udawaliśmy spory, żeby 
zmobilizować się do jeszcze bardziej przekonującego argu-
mentowania. Był dobrym polonistą, sprawdzał nam prace 
zamieniając kawałki kryształu na brylanty. Dużo czytał, 
cały czas się kształcił. 

Odejście Henryka Charuna to ogromna strata dla całej 
uczelni i środowiska akademickiego. 

PROF. RADOSŁAW WILKIEWICZ W PRK

To rozmowa o pasji i miłości do muzyki, nie brakuje w niej 
także pytań o wiarę w życie pozamuzyczne, a żeby zrobi-
ło się świątecznie, można z niej dowiedzieć się również  
o magii polskich kolęd i pastorałek – zapraszamy do wy-
słuchania audycji „Radioportret” w Polskim Radiu Koszalin. 
Gościem Katarzyny Kużel był dr hab. Radosław Wilkiewicz, 
prof. Akademii Sztuki w Szczecinie, na co dzień dyrygent 
Chóru Akademickiego Politechniki Koszalińskiej „Canzona”. 

W 2023 r. minie 30 lat, odkąd uczelnia ma własny zespół 
chórzystów. W ubiegłym roku, z powodu ograniczeń sani-
tarnych, „Canzona” przygotowała i zaśpiewała kilka najpo-
pularniejszych polskich kolęd online.

PROF. MICHAŁ POLAK O POTRZEBIE  
ZNAJOMOŚCI HISTORII

W kolejnej sondzie, tym razem na pytanie: 
„Czy znajomość historii jest ważna dla współ-
czesnej tożsamości narodowej?”, na profilu 
FB Wydziału Humanistycznego (WH), odpo-
wiedział dr hab. Michał Polak, prof. PK.

„Pytanie o zasadność znajomości historii 
zadaje każde kolejne pokolenie (...) – wy-
jaśnił dziekan WH. – Sceptycy uważają, 
że dla budowy satysfakcjonującej kariery  
i funkcjonowania w społeczeństwie nie ma 
konieczności poznania, jak żyli ludzie pięć-
dziesiąt, sto czy tysiąc lat temu. Jednak uwa-
żam, że to, w jakim miejscu znajdujemy się 
dzisiaj (...), jest wypadkową decyzji – nieraz 
dramatycznie trudnych – podejmowanych 
przez poprzednie pokolenia. Warto zdać 
sobie również sprawę z faktu, że ogromna 
większość problemów, zjawisk, wyzwań czy 
zdarzeń, miała już miejsce w historii naszego 
lub innych narodów”.

WYKŁADY O ELEKTRONICZNYCH ZABAWKACH  
I INTERNECIE RZECZY

Wojciech Sokołowski, kierownik Laboratorium In-
formatycznego Wydziału Elektroniki i Informatyki, 
był gościem uczniów szkół w regionie słupskim.  
W słupskim Zespole Szkół Ekonomicznych, w ramach 
Międzyszkolnego Festiwalu Nauki „E(x)plory”, a kil-
ka dni później w Zespole Szkół Agrotechnicznych  
w Sławnie. Wojciech Sokołowski wygłosił wykłady 
pod tytułem: „Nowoczesne zabawki” i „Internet rze-
czy”.
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Spotkanie władz uczelni z pracownikami Politechni-
ki Koszalińskiej odbyło się 17 grudnia br. w trybie on-
line. Jego gospodarzem była rektor dr hab. Danuta 
Zawadzka, prof. PK. – Podsumujemy dotychczasowy 
przebieg tegorocznego roku akademickiego – zapo-
wiedziała rektor. 

– Będzie to też okazja do złożenia życzeń. Jednak życie 
toczy się własnymi ścieżkami. Wczoraj dotarła informacja, 
która przygniotła nas swoim ciężarem. Zmarł doktor Hen-
ryk Charun, którego osobiście uważałam za chodzącą kro-
nikę Politechniki Koszalińskiej. Razem ostatnio uczestniczy-
liśmy w pożegnaniu profesora Józefa Maleja, także bardzo 
zasłużonego dla uczelni. 

Prof. Danuta Zawadzka poprosiła uczestników spotkania  
o minutę ciszy dedykowaną pamięci obydwu pracowników. 

W dalszej części, rektor przedstawiła sprawozdanie z wy-
darzeń na uczelni od października do połowy grudnia br., 
z naciskiem na prezentację osiągnięć i sukcesów naukow-
ców i sukcesów. Zapowiedziała zorganizowanie spotkania  
z pracownikami, otwartego dla wszystkich osób zaintereso-
wanych, w sprawie działań podjętych w związku z budową 
Cognitarium.

Sprawozdania z obszarów aktywności swojej i podległych 
jednostek przedstawili: dr hab. inż. Tomasz Królikowski, 
prof. PK, prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. Błażej Ba-
łasz, prof. PK, prorektor ds. nauki, dr hab. Błażej Bałasz, 
prof. PK, prorektor ds. kształcenia oraz dr inż. Artur Wezgraj, 
kanclerz. 

Prof. Danuta Zawadzka podsumowała tę część spotkania: 
– Przed nami wyzwanie sformułowania strategii uczelni 
na najbliższe lata. Tak, jak wybrzmiało w naszych prezenta-
cjach: obok ewaluacji, nadzieja na powrót do normalności 

i zakończenie pandemii. Mam nadzieję na rozpoczęcie bu-
dowy Cognitarium, mam też nadzieję, że wiele projektów 
badawczych, wdrożeniowych i społecznych, przed nami. 

Rektor podziękowała wszystkim pracownikom za rok pra-
cy. – Bardzo dziękuję za zaufanie, współdziałanie, dziękuję 
również za dużą reprezentację pracowników podczas dzi-
siejszego spotkania. Zarejestrowałam 160 uczestnikówdzi-
siejszego spotkania; to pokazuje jak bardzo nam zależy, by 
tworzyć wspólnotę i realizować wspólne działania. Mam 
nadzieję, że podzielają państwo moje pozytywne spojrze-
nie i podsumowanie roku.

W części przeznaczonej na dyskusję głos zabrał dr inż. Józef 
Fleszar, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności 
na Politechnice Koszalińskiej, który wszystkim uczestnikom 
złożył życzenia świąteczne. 

Życzenia przekazała również prof. Danuta Zawadzka:  
– Z okazji świąt życzę spokojnego czasu w gronie rodzin-
nym, odpoczynku, a w nowym roku satysfakcji, pomyślno-
ści i powodzenia, a przede wszystkim zdrowia. 

» Strategia, ewaluacja, Cognitarium i nadzieja na zakończenie pandemii
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w sprawie wprowadzenia dokumentu „Katalog usług wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawno-
ściami na Politechnice Koszalińskiej wdrożonych i zaplanowanych do wdrożenia w ramach projektu Do-
stępna Uczelnia – Politechnika Koszalińska”

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., 
poz.478 ze zm.), zarządza się co następuje:

§1
1. Wprowadza się dokument o nazwie „Katalog usług wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnościami na Po-
litechnice Koszalińskiej wdrożonych i zaplanowanych do wdrożenia w ramach realizacji projektu Dostępna Uczelnia 
– Politechnika Koszalińska”.
2. Dokument stanowi załącznik do zarządzenia.

§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie publikowane jest na BIP uczelni.

Rektor Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Zarządzenie z załącznikiem, w którym znajduje się „Katalog...” dostępne jest na stronie bip.tu.koszalin.pl w zakładce 
Akty prawne i dalej w Zarządzeniach Rektora z 2021 r. Tam również znajduje się Zarządzenie nr 83/2021 w sprawie 
użytkowania pętli indukcyjnych na Politechnice Koszalińskiej, a także Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie wprowa-
dzenia dokumentu pod nazwą „Aktualizacja istniejących procedur ewakuacyjnych o procedury ewakuacyjne dla osób  
z niepełnosprawnością wraz z analizą dostosowania dostępności Politechniki Koszalińskiej w ramach ewakuacji osób 
niepełnosprawnych”.

PROPOZYCJE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Jak informuje Biuro Projektów Badawczych, Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmono-
gram realizacji konkursów w 2022 r. Terminarz swój podało również Narodowe Centrum Nauki. 
Więcej: tu.koszalin.pl. Wśród tych konkursów znalazła się SONATINA 6, która oferuje interesują-
ce wsparcie dla młodych badaczy z tytułem doktora.  

Chodzi o stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w ośrodkach 
polskich i umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej 
jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowany projekt musi obejmować badania 
naukowe. Mogą to być badania podstawowe lub aplikacyjne. Więcej: tu.koszalin.pl

W ramach promocji Horyzontu Europa odbył się Dzień Informacyjny Komisji Europejskiej, po-
święcony pakietowi Widening i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Podobnie, jak po-
przednie edycje tego programu, Horyzont ma zmniejszyć lukę w zakresie badań naukowych  
i innowacji. Więcej: tu.koszalin.pl
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Emocje były ogromne, gdy mierząca zaledwie 80 cm 
drewniana wieża wytrzymywała nacisk o sile około 
2,5 t. W rezultacie drużyna o nazwie „Atomówki”, 
reprezentująca Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie, zajęła pierwsze miej-
sce w, organizowanym przez Politechnikę Koszaliń-
ską, konkursu na najlepszą konstrukcję wieży Power 
Tower. 

Finał piątej edycji projektu, który firmuje Inżynierskie Koło 
Naukowe IKS, działające przy Katedrze Konstrukcji Metalo-
wych Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, 
odbył się 17 grudnia br. Tym razem do rywalizacji przystą-
piło 12 drużyn; poza gospodarzami przyjechali przedstawi-
ciele uczelni technicznych ze Szczecina, Krakowa i Gliwic.

» Piąta edycja Power Tower 2021: małe wieże, a jakie wytrzymałe! 
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Uczelnia była partnerem, organizowanego przez 
samorząd Koszalina, konkursu „Firma na Start”. 17 
grudnia br. odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznej 
edycji. Jedną z nagród – duży zegar – ufundowała 
Politechnika Koszalińska, a wyprodukowało ją Cen-
trum Druku 3D Wydziału Mechanicznego. 

Konkurs ma na celu wybór najciekawszego pomysłu biz-
nesowego (biznesplanu) i zapewnienie instrumentów do 
przekształcenia go w firmę (nagroda finansowa, preferen-
cyjne warunki wynajmu lokalu, szkolenia itp.). 

Zwycięzcą wśród osób od 18. do 35. roku życia okazała 
się Dominika Dorębska (za projekt „Sensacja”). Laureaci  
w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych: pierw-
sze miejsce – Adrian Buchholz za pomysł „Manufaktura 
Koszalińska Erebor”; drugie – Mateusz Lisowski za pomysł 
„Litofanowo”; trzecie – Nikola Rembowska za pomysł „Par-
kit – rezerwujesz i parkujesz”.

Na zdjęciu w koszalińskim ratuszu (od lewej): Hanna Moj-
siuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, Dominika Doręb-
ska i dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich i koordynator Centrum Druku 3D.

» Zegar z Centrum Druku 3D nagrodą w konkursie „Firma na Start”

Z opóźnieniem, które wynikało z wnioskowanego 
przez uczestników przedłużania terminu przyjmowa-
nia zgłoszeń, rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny 
„Mam oko na Politechnikę Koszalińską”. Była to jego 
druga edycja.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fotografują-
cych. Warunek udziału to wykonanie zdjęcia dotyczącego 
uczelni. Uczestnicy mogą wygrać cenne nagrody, ponadto 
wybrane fotografie publikowane są w corocznie wydawa-
nym „Albumie Politechniki Koszalińskiej” oraz w innych wy-
dawnictwach promujących uczelnię.

W tym roku komisja konkursowa, obradująca w składzie: 
Wojciech Szwej (przewodniczący), fotograf, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików i graficzki z Biura Komuni-
kacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej – Justyna Horków 
i Magdalena Piłaszewicz – dokonała oceny niemal 50 prac. 

Komisja zdecydowała, aby nie przyznawać miejsca pierw-
szego i drugiego, a jedynie trzecie. Jego laureatem został 
Ryszard Bartman za pracę wykonaną podczas Good Vibe 
Festival 2021. Pierwszy koncert tegorocznej edycji imprezy, 
podobnie jak przed rokiem, odbył się na dziedzińcu kampusu 
uczelni przy ulicy Śniadeckich.

Komisja postanowiła przyznać trzy wyróżnienia. Pierwsze 
otrzymał Kacper Teterka za pracę „Panorama Politechniczna”, 
drugie Nikola Stępień za „Interesantkę”, a trzecie Maciej Su-
der za zdjęcie „Zatrzymanie awaryjne”.

Wojciech Szwej wyjaśnia: – Zdjęć napłynęło mniej niż 
przed rokiem, gdy odbyła się pierwsza edycja konkursu. 
Być może w tym przypadku zadziałał efekt lockdownu. 
Na uczelni nie odbyło się wiele wydarzeń, które swoją 
widowiskowością w poprzednich latach przyciągały fo-
tografów. Inna sprawa, że sytuacja epidemiczne w ogóle 
nie zachęca ludzi do aktywności, zwłaszcza w obszarach 
związanych ze sztukami pięknymi, czyli tam, gdzie po-
trzeba głowy wolnej od trosk. Tworzenie wymaga dy-
stansu, swobody, inspiracji. Tymczasem martwimy się  
o siebie i bezpieczeństwo innych, o poziom zagrożenia,  
o to, co będzie za tydzień, za miesiąc, w nowym roku. Mam 
nadzieję, że po ustąpieniu pandemii konkurs politechnicz-
ny znajdzie się w kalendarzu twórczym każdego fotografa  
w mieście i regionie. 

Organizacja konkursu „Mam oko na Politechnikę Koszalińską” 
jest elementem realizacji projektu „Politechnika Koszalińska 
wspiera kulturę”. Ogłoszenie naboru prac do trzeciej edycji 
konkursu odbędzie się wiosną 2022 r.

» Rozstrzygnęliśmy konkurs „Mam oko na Politechnikę Koszalińską” 

3 miejsce
Ryszard Bartman
Good Vibe

2 wyróżnienie
Nikola Stępień

Interesantka

1 wyróżnienie
Kacper Teterka
Panorama
Politechniczna

3 wyróżnienie
Maciej Suder 
Zatrzymanie 

awaryjne
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KUDIM: DZIECI PRZYGOTOWAŁY KARTKI 
BOŻONARODZENIOWE

28 kartek wpłynęło na konkurs plastyczny 
ogłoszony przez Koszaliński Uniwersytet 
Dzieci i Młodzieży (KUDiM), którego moty-
wem przewodnim było zaprojektowanie 
kartki bożonarodzeniowej. 

– Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, nie 
było miejsc na podium, a jedynie wyróżnie-
nia w każdej z pięciu kategorii wiekowych 
– wyjaśnia dr inż. Anna Skubała, koordyna-
torka KUDiM. 

18 grudnia br., podczas kolejnego zjazdu naj-
młodszych studentów, odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu. Teraz kartki zosta-
ną wysłane przez dr hab. inż. Tomasza Króli-
kowskiego, prof. PK i prorektora ds. studenc-
kich, wraz z życzeniami od władz uczelni.
Więcej: tu.koszalin.pl

Biuro Komunikacji Społecznej, przy współpracy 
innych jednostek uczelni, w tym Biura Wsparcia 
Osób z Niepełnosprawnością, przygotowało nowe 
wydawnictwo – „Informator dla osób z niepełno-
sprawnością”. 

W nowym roku publikacja będzie w formie drukowanej,  
w ograniczonym nakładzie, dystrybułowana wśród stu-
dentów, kandydatów na studia i pracowników. W wersji 
pdf zostanie umieszczona na stronie głównej uczelni.

Informator zawiera kompendium wiadomości, które mogą 
być pomocne w nauce, pracy i codziennym funkcjono-
waniu osób z niepełnosprawnością, w tym: akty prawne, 
schemat wsparcia psychologicznego, spis form pomocy  
i programów. 

Z wydawnictwa można dowiedzieć się więcej na temat: 
wsparcia finansowego, funkcji asystenta osoby z niepeł-
nosprawnością, doradców edukacyjnych, wypożyczalni 
sprzętu, dostępności do obiektów, w tym biblioteki i aka-
demików.

» Powstał „Informator dla osób  
z niepełnosprawnością” Pierwsze miejsce Ekosun, drugie Lyconet, a miejsce 

trzecie Budagros – to wynik końcowy świątecz-
nej edycji konkursu językowego Level Up, która 
17 grudnia br. odbyła się w kampusie uczelni przy 
ulicy Kwiatkowskiego. Uczestników dopingował dr 
hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia.

Politechnika Koszalińska była partnerem i współorganiza-
torem przedsięwzięcia, w którym lokalni przedsiębiorcy 
mogli sprawdzić swój poziom znajomości języka angiel-
skiego. Głównym organizatorem konkursu była – współ-
pracująca z uczelnią – szkoła językowa Centrum Języków 
Obcych (CJO) Arena z Koszalina. 

W tym projekcie Politechnikę Koszalińską reprezentuje 
Studium Języków Obcych, którego kierownikiem jest 
Joanna Patan. Konkurs to nie tylko forma sprawdzenia 
umiejętności językowych poprzez zabawę, ale także oka-

zja do budowania relacji między koszalińskimi firmami. 
Zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach na czas. 
Na zwycięzcę czekała nagroda główna w postaci 20 godzin 
lekcji językowych w CJO Arena. 

Konkurs uatrakcyjnił pokaz tańca w wykonaniu podopiecz-
nych koszalińskiego Studia Tańca  „Pasja”.

» Przedsiębiorcy sprawdzili poziom znajomości języka angielskiego

ZAWIADOMIENIE O CEREMONII POGRZEBOWEJ DRA INŻ. HENRYKA CHARUNA

SEMINARIUM O NIEBEZPIECZNYCH BAKTERIACH

Seminarium „Listeria w przemyśle spożywczym”, poprowadzone 
przez Marka Kubicę, powiatowego lekarza weterynarii, odbyło 
się 16 grudnia br. na Wydziale Mechanicznym (WM). Była to ini-
cjatywa Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego. 

Tematyka spotkania przyciągnęła przedstawicieli branży ry-
backiej, mięsnej, mleczarskiej i innych. W seminarium udział 
wzięli studenci Technologii Żywności i Żywienia Człowieka WM 
oraz słuchacze studiów podyplomowych – zarządzanie jakością  
w przedsiębiorstwie.

Zawiadamiamy, że ceremonia pogrzebowa dra inż. Henryka Charuna, długoletniego pracownika 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, rozpocznie się 22 grudnia 2021 r. o godz. 11.30,  
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. Msza święta żałobna odbędzie się tego samego 
dnia, o godz. 10, w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Dr inż. Henryk Charun zmarł 16 grudnia 
2021 r.  Miał 75 lat.
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KUDIM: DZIECI PRZYGOTOWAŁY KARTKI 
BOŻONARODZENIOWE

28 kartek wpłynęło na konkurs plastyczny 
ogłoszony przez Koszaliński Uniwersytet 
Dzieci i Młodzieży (KUDiM), którego moty-
wem przewodnim było zaprojektowanie 
kartki bożonarodzeniowej. 

– Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, nie 
było miejsc na podium, a jedynie wyróżnie-
nia w każdej z pięciu kategorii wiekowych 
– wyjaśnia dr inż. Anna Skubała, koordyna-
torka KUDiM. 

18 grudnia br., podczas kolejnego zjazdu naj-
młodszych studentów, odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu. Teraz kartki zosta-
ną wysłane przez dr hab. inż. Tomasza Króli-
kowskiego, prof. PK i prorektora ds. studenc-
kich, wraz z życzeniami od władz uczelni.
Więcej: tu.koszalin.pl

Biuro Komunikacji Społecznej, przy współpracy 
innych jednostek uczelni, w tym Biura Wsparcia 
Osób z Niepełnosprawnością, przygotowało nowe 
wydawnictwo – „Informator dla osób z niepełno-
sprawnością”. 

W nowym roku publikacja będzie w formie drukowanej,  
w ograniczonym nakładzie, dystrybułowana wśród stu-
dentów, kandydatów na studia i pracowników. W wersji 
pdf zostanie umieszczona na stronie głównej uczelni.

Informator zawiera kompendium wiadomości, które mogą 
być pomocne w nauce, pracy i codziennym funkcjono-
waniu osób z niepełnosprawnością, w tym: akty prawne, 
schemat wsparcia psychologicznego, spis form pomocy  
i programów. 

Z wydawnictwa można dowiedzieć się więcej na temat: 
wsparcia finansowego, funkcji asystenta osoby z niepeł-
nosprawnością, doradców edukacyjnych, wypożyczalni 
sprzętu, dostępności do obiektów, w tym biblioteki i aka-
demików.

» Powstał „Informator dla osób  
z niepełnosprawnością” Pierwsze miejsce Ekosun, drugie Lyconet, a miejsce 

trzecie Budagros – to wynik końcowy świątecz-
nej edycji konkursu językowego Level Up, która 
17 grudnia br. odbyła się w kampusie uczelni przy 
ulicy Kwiatkowskiego. Uczestników dopingował dr 
hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. 
kształcenia.

Politechnika Koszalińska była partnerem i współorganiza-
torem przedsięwzięcia, w którym lokalni przedsiębiorcy 
mogli sprawdzić swój poziom znajomości języka angiel-
skiego. Głównym organizatorem konkursu była – współ-
pracująca z uczelnią – szkoła językowa Centrum Języków 
Obcych (CJO) Arena z Koszalina. 

W tym projekcie Politechnikę Koszalińską reprezentuje 
Studium Języków Obcych, którego kierownikiem jest 
Joanna Patan. Konkurs to nie tylko forma sprawdzenia 
umiejętności językowych poprzez zabawę, ale także oka-

zja do budowania relacji między koszalińskimi firmami. 
Zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach na czas. 
Na zwycięzcę czekała nagroda główna w postaci 20 godzin 
lekcji językowych w CJO Arena. 

Konkurs uatrakcyjnił pokaz tańca w wykonaniu podopiecz-
nych koszalińskiego Studia Tańca  „Pasja”.

» Przedsiębiorcy sprawdzili poziom znajomości języka angielskiego

ZAWIADOMIENIE O CEREMONII POGRZEBOWEJ DRA INŻ. HENRYKA CHARUNA

SEMINARIUM O NIEBEZPIECZNYCH BAKTERIACH

Seminarium „Listeria w przemyśle spożywczym”, poprowadzone 
przez Marka Kubicę, powiatowego lekarza weterynarii, odbyło 
się 16 grudnia br. na Wydziale Mechanicznym (WM). Była to ini-
cjatywa Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego. 

Tematyka spotkania przyciągnęła przedstawicieli branży ry-
backiej, mięsnej, mleczarskiej i innych. W seminarium udział 
wzięli studenci Technologii Żywności i Żywienia Człowieka WM 
oraz słuchacze studiów podyplomowych – zarządzanie jakością  
w przedsiębiorstwie.

Zawiadamiamy, że ceremonia pogrzebowa dra inż. Henryka Charuna, długoletniego pracownika 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, rozpocznie się 22 grudnia 2021 r. o godz. 11.30,  
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie. Msza święta żałobna odbędzie się tego samego 
dnia, o godz. 10, w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Dr inż. Henryk Charun zmarł 16 grudnia 
2021 r.  Miał 75 lat.
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Emocje były ogromne, gdy mierząca zaledwie 80 cm 
drewniana wieża wytrzymywała nacisk o sile około 
2,5 t. W rezultacie drużyna o nazwie „Atomówki”, 
reprezentująca Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie, zajęła pierwsze miej-
sce w, organizowanym przez Politechnikę Koszaliń-
ską, konkursu na najlepszą konstrukcję wieży Power 
Tower. 

Finał piątej edycji projektu, który firmuje Inżynierskie Koło 
Naukowe IKS, działające przy Katedrze Konstrukcji Metalo-
wych Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, 
odbył się 17 grudnia br. Tym razem do rywalizacji przystą-
piło 12 drużyn; poza gospodarzami przyjechali przedstawi-
ciele uczelni technicznych ze Szczecina, Krakowa i Gliwic.

» Piąta edycja Power Tower 2021: małe wieże, a jakie wytrzymałe! 

Biuletyn  
Informacyjny  

Politechniki Koszalińskiej

Nr 97 / 147 / grudzień / 2021

Uczelnia była partnerem, organizowanego przez 
samorząd Koszalina, konkursu „Firma na Start”. 17 
grudnia br. odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznej 
edycji. Jedną z nagród – duży zegar – ufundowała 
Politechnika Koszalińska, a wyprodukowało ją Cen-
trum Druku 3D Wydziału Mechanicznego. 

Konkurs ma na celu wybór najciekawszego pomysłu biz-
nesowego (biznesplanu) i zapewnienie instrumentów do 
przekształcenia go w firmę (nagroda finansowa, preferen-
cyjne warunki wynajmu lokalu, szkolenia itp.). 

Zwycięzcą wśród osób od 18. do 35. roku życia okazała 
się Dominika Dorębska (za projekt „Sensacja”). Laureaci  
w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych: pierw-
sze miejsce – Adrian Buchholz za pomysł „Manufaktura 
Koszalińska Erebor”; drugie – Mateusz Lisowski za pomysł 
„Litofanowo”; trzecie – Nikola Rembowska za pomysł „Par-
kit – rezerwujesz i parkujesz”.

Na zdjęciu w koszalińskim ratuszu (od lewej): Hanna Moj-
siuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, Dominika Doręb-
ska i dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. 
studenckich i koordynator Centrum Druku 3D.

» Zegar z Centrum Druku 3D nagrodą w konkursie „Firma na Start”

Z opóźnieniem, które wynikało z wnioskowanego 
przez uczestników przedłużania terminu przyjmowa-
nia zgłoszeń, rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny 
„Mam oko na Politechnikę Koszalińską”. Była to jego 
druga edycja.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fotografują-
cych. Warunek udziału to wykonanie zdjęcia dotyczącego 
uczelni. Uczestnicy mogą wygrać cenne nagrody, ponadto 
wybrane fotografie publikowane są w corocznie wydawa-
nym „Albumie Politechniki Koszalińskiej” oraz w innych wy-
dawnictwach promujących uczelnię.

W tym roku komisja konkursowa, obradująca w składzie: 
Wojciech Szwej (przewodniczący), fotograf, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików i graficzki z Biura Komuni-
kacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej – Justyna Horków 
i Magdalena Piłaszewicz – dokonała oceny niemal 50 prac. 

Komisja zdecydowała, aby nie przyznawać miejsca pierw-
szego i drugiego, a jedynie trzecie. Jego laureatem został 
Ryszard Bartman za pracę wykonaną podczas Good Vibe 
Festival 2021. Pierwszy koncert tegorocznej edycji imprezy, 
podobnie jak przed rokiem, odbył się na dziedzińcu kampusu 
uczelni przy ulicy Śniadeckich.

Komisja postanowiła przyznać trzy wyróżnienia. Pierwsze 
otrzymał Kacper Teterka za pracę „Panorama Politechniczna”, 
drugie Nikola Stępień za „Interesantkę”, a trzecie Maciej Su-
der za zdjęcie „Zatrzymanie awaryjne”.

Wojciech Szwej wyjaśnia: – Zdjęć napłynęło mniej niż 
przed rokiem, gdy odbyła się pierwsza edycja konkursu. 
Być może w tym przypadku zadziałał efekt lockdownu. 
Na uczelni nie odbyło się wiele wydarzeń, które swoją 
widowiskowością w poprzednich latach przyciągały fo-
tografów. Inna sprawa, że sytuacja epidemiczne w ogóle 
nie zachęca ludzi do aktywności, zwłaszcza w obszarach 
związanych ze sztukami pięknymi, czyli tam, gdzie po-
trzeba głowy wolnej od trosk. Tworzenie wymaga dy-
stansu, swobody, inspiracji. Tymczasem martwimy się  
o siebie i bezpieczeństwo innych, o poziom zagrożenia,  
o to, co będzie za tydzień, za miesiąc, w nowym roku. Mam 
nadzieję, że po ustąpieniu pandemii konkurs politechnicz-
ny znajdzie się w kalendarzu twórczym każdego fotografa  
w mieście i regionie. 

Organizacja konkursu „Mam oko na Politechnikę Koszalińską” 
jest elementem realizacji projektu „Politechnika Koszalińska 
wspiera kulturę”. Ogłoszenie naboru prac do trzeciej edycji 
konkursu odbędzie się wiosną 2022 r.

» Rozstrzygnęliśmy konkurs „Mam oko na Politechnikę Koszalińską” 

3 miejsce
Ryszard Bartman
Good Vibe

2 wyróżnienie
Nikola Stępień

Interesantka

1 wyróżnienie
Kacper Teterka
Panorama
Politechniczna

3 wyróżnienie
Maciej Suder 
Zatrzymanie 

awaryjne
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Zdrowych i radosnych Zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Bożego Narodzenia, 

pełnych nadziei i miłości pełnych nadziei i miłości 

oraz pomyślności w Nowym Rokuoraz pomyślności w Nowym Roku

życzyżyczy

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PKdr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki KoszalińskiejRektor Politechniki Koszalińskiej

Nr 98 / 148 / grudzień/ 2021
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Szanowni Państwo,
zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas spotkań 
przy świątecznym stole, przepełnionych serdecznością, 
bliskością i nadzieją. To czas, kiedy stary rok dobiega 
końca, a nowy za chwilę się rozpocznie. Okres podsumo-
wań i refleksji – również w odniesieniu do naszego życia 
zawodowego. Piszę te słowa w głębokim przekonaniu, że 
ostatni czas, pomimo trudnych okoliczności, umocnił na-
szą wspólnotę akademicką.

Wszystkim Pracownikom Politechniki Koszalińskiej dzię-
kuję za kolejny rok wytężonej pracy i zaangażowania w re-
alizację misji uczelni, a szczególnie współdziałanie całego 
środowiska akademickiego w kreowanie ścieżek rozwoju 
naszej Alma Mater. Dziękuję za to, że mogę o Politechnice 
Koszalińskiej mówić, jako o miejscu, w którym godnie ho-
noruje się przeszłość, rzetelnie podchodzi do teraźniejszo-
ści i pomysłowo tworzy przyszłość.

Jestem ogromnie wdzięczna za budowanie pozytywnych  
i efektywnych relacji z otoczeniem, podmiotami i partne-
rami oraz za poszukiwanie nowych przestrzeni do realiza-
cji naszych pomysłów, planów i projektów. 

Dziękuję za współdziałanie w trudnym czasie pande-
mii. Za pozytywną reakcję na program szczepień, za 
przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Za dbałość  
o nasze wspólne bezpieczeństwo.  

Dziękuję również za inspirację, wsparcie i za podejmo-
wanie inicjatyw indywidualnych, które mają ogromne 
znaczenie dla sięgania po laury i sukcesy, o czym w tym 
roku przekonało się wiele naszych Koleżanek i naszych 
Kolegów. Wszystkim serdecznie gratuluję i cieszę się Pań-
stwa radością! Dziękuję za porady, sugestie i podpowiedzi 
wtedy, kiedy potrzeba większej perspektywy i szerszego 
spojrzenia na sprawę. Porządek rzeczy rozpoczyna się od 
zgody, co do podstaw działania. 

Za nami skomplikowany rok, lecz kalendarium wydarzeń 
i pierwsze podsumowania wskazują, że nie tylko poradzi-
liśmy sobie z trudnościami, ale także zrobiliśmy znacznie 
więcej, żeby Politechnika Koszalińska była uczelnią opi-

niotwórczą, w mieście i regionie postrzeganą jako ważny 
składnik rozwoju, a Pracownicy mieli okazję do wykazania 
się wiedzą ekspercką.  

Jednak, co najważniejsze, pomimo różnych znanych  
i nowych zjawisk społecznych, utrzymaliśmy wskaźnik 
rekrutacji na dotychczasowym poziomie. Należy to uznać 
za osiągnięcie. Przyciągamy coraz więcej podmiotów za-
interesowanych współpracą, a to wkrótce przełoży się na 
poziom zainteresowania ofertą kształcenia.

Ogromnie się cieszę z powrotu Studentów do nauki stacjo-
narnej. Dbają o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Je-
stem przekonana, że w tej wspólnocie jest dość siły, energii 
i determinacji, żebyśmy przetrwali w obecnej kondycji do 
wygaśnięcia pandemii. 

Szanowni Państwo,
święta przed nami, za tydzień pożegnamy stary rok i po-
witamy nowy. W każdym z nas drzemią inne oczekiwania, 
emocje, marzenia. Każdy z nas snuje plany. Poza zdro-
wiem, radością i ciepłem grona rodziny i przyjaciół, życzę, 

żeby wszystko się Państwu udało i poszło po Państwa my-
śli.  Żeby spokój spełnienia, zastąpił niepokój oczekiwania.  

Cieszmy się przestrzenią myślową, w której nie zaprzątają 
nam głowy rzeczy do załatwienia. Dlatego życzę wszyst-
kim, żeby w pierwszej kolejności na naszych krótkich 
bądź dłuższych listach spraw codziennych, lub spraw od-
kładanych na później, udało się wszystkie odhaczyć, jako 
zrealizowane. Znajdźmy czas na rozmowę z bliskimi i na 
sięgnięcie do wspomnień, którym grozi zapomnienie.

Spotkajmy się z naturą na spacerze, obcej osobie życzmy 
wszystkiego, co mądre i piękne, zostawmy coś dla kogoś, 
kto gorzej radzi sobie w życiu. Spiszmy listę postanowień, 
wśród których znajdzie się najważniejsze: sięgać i dawać 
dobro. W święta życzę Państwu odnalezienia w sobie 
dziecka z naszego wzrastania, które wszystko przeżywało 
z emocjami pierwszego razu. 

Oby nowy rok był pogodny w najszerszym znaczeniu tego 
słowa. Niech się wszystko spełni, zaiskrzy, niech przyjdzie, 
zdarzy się, niech ucieszy i obdaruje. Cieszmy się każdym 
dniem, rozmową, spotkaniem. Doceniajmy to, co dobre, a 
zmieniajmy to, co może być lepsze. Postarajmy się zwal-
czać w sobie potrzebę narzekania, oceniania wszystkich i 
wszystkiego. W tym, co daje nam dzień, jest dość rzeczy 
wartych docenienia, pochwały i uznania. 

Oby nowy rok uspokoił sytuację epidemiczną, a fala za-
częła ponownie kojarzyć się nam wyłącznie z brzegiem 
morskim. 

Niech się Państwu darzy!

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
rektor Politechniki Koszalińskiej
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Szanowni Państwo,
zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas spotkań 
przy świątecznym stole, przepełnionych serdecznością, 
bliskością i nadzieją. To czas, kiedy stary rok dobiega 
końca, a nowy za chwilę się rozpocznie. Okres podsumo-
wań i refleksji – również w odniesieniu do naszego życia 
zawodowego. Piszę te słowa w głębokim przekonaniu, że 
ostatni czas, pomimo trudnych okoliczności, umocnił na-
szą wspólnotę akademicką.

Wszystkim Pracownikom Politechniki Koszalińskiej dzię-
kuję za kolejny rok wytężonej pracy i zaangażowania w re-
alizację misji uczelni, a szczególnie współdziałanie całego 
środowiska akademickiego w kreowanie ścieżek rozwoju 
naszej Alma Mater. Dziękuję za to, że mogę o Politechnice 
Koszalińskiej mówić, jako o miejscu, w którym godnie ho-
noruje się przeszłość, rzetelnie podchodzi do teraźniejszo-
ści i pomysłowo tworzy przyszłość.

Jestem ogromnie wdzięczna za budowanie pozytywnych  
i efektywnych relacji z otoczeniem, podmiotami i partne-
rami oraz za poszukiwanie nowych przestrzeni do realiza-
cji naszych pomysłów, planów i projektów. 

Dziękuję za współdziałanie w trudnym czasie pande-
mii. Za pozytywną reakcję na program szczepień, za 
przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Za dbałość  
o nasze wspólne bezpieczeństwo.  

Dziękuję również za inspirację, wsparcie i za podejmo-
wanie inicjatyw indywidualnych, które mają ogromne 
znaczenie dla sięgania po laury i sukcesy, o czym w tym 
roku przekonało się wiele naszych Koleżanek i naszych 
Kolegów. Wszystkim serdecznie gratuluję i cieszę się Pań-
stwa radością! Dziękuję za porady, sugestie i podpowiedzi 
wtedy, kiedy potrzeba większej perspektywy i szerszego 
spojrzenia na sprawę. Porządek rzeczy rozpoczyna się od 
zgody, co do podstaw działania. 

Za nami skomplikowany rok, lecz kalendarium wydarzeń 
i pierwsze podsumowania wskazują, że nie tylko poradzi-
liśmy sobie z trudnościami, ale także zrobiliśmy znacznie 
więcej, żeby Politechnika Koszalińska była uczelnią opi-

niotwórczą, w mieście i regionie postrzeganą jako ważny 
składnik rozwoju, a Pracownicy mieli okazję do wykazania 
się wiedzą ekspercką.  

Jednak, co najważniejsze, pomimo różnych znanych  
i nowych zjawisk społecznych, utrzymaliśmy wskaźnik 
rekrutacji na dotychczasowym poziomie. Należy to uznać 
za osiągnięcie. Przyciągamy coraz więcej podmiotów za-
interesowanych współpracą, a to wkrótce przełoży się na 
poziom zainteresowania ofertą kształcenia.

Ogromnie się cieszę z powrotu Studentów do nauki stacjo-
narnej. Dbają o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Je-
stem przekonana, że w tej wspólnocie jest dość siły, energii 
i determinacji, żebyśmy przetrwali w obecnej kondycji do 
wygaśnięcia pandemii. 

Szanowni Państwo,
święta przed nami, za tydzień pożegnamy stary rok i po-
witamy nowy. W każdym z nas drzemią inne oczekiwania, 
emocje, marzenia. Każdy z nas snuje plany. Poza zdro-
wiem, radością i ciepłem grona rodziny i przyjaciół, życzę, 

żeby wszystko się Państwu udało i poszło po Państwa my-
śli.  Żeby spokój spełnienia, zastąpił niepokój oczekiwania.  

Cieszmy się przestrzenią myślową, w której nie zaprzątają 
nam głowy rzeczy do załatwienia. Dlatego życzę wszyst-
kim, żeby w pierwszej kolejności na naszych krótkich 
bądź dłuższych listach spraw codziennych, lub spraw od-
kładanych na później, udało się wszystkie odhaczyć, jako 
zrealizowane. Znajdźmy czas na rozmowę z bliskimi i na 
sięgnięcie do wspomnień, którym grozi zapomnienie.

Spotkajmy się z naturą na spacerze, obcej osobie życzmy 
wszystkiego, co mądre i piękne, zostawmy coś dla kogoś, 
kto gorzej radzi sobie w życiu. Spiszmy listę postanowień, 
wśród których znajdzie się najważniejsze: sięgać i dawać 
dobro. W święta życzę Państwu odnalezienia w sobie 
dziecka z naszego wzrastania, które wszystko przeżywało 
z emocjami pierwszego razu. 

Oby nowy rok był pogodny w najszerszym znaczeniu tego 
słowa. Niech się wszystko spełni, zaiskrzy, niech przyjdzie, 
zdarzy się, niech ucieszy i obdaruje. Cieszmy się każdym 
dniem, rozmową, spotkaniem. Doceniajmy to, co dobre, a 
zmieniajmy to, co może być lepsze. Postarajmy się zwal-
czać w sobie potrzebę narzekania, oceniania wszystkich i 
wszystkiego. W tym, co daje nam dzień, jest dość rzeczy 
wartych docenienia, pochwały i uznania. 

Oby nowy rok uspokoił sytuację epidemiczną, a fala za-
częła ponownie kojarzyć się nam wyłącznie z brzegiem 
morskim. 

Niech się Państwu darzy!

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
rektor Politechniki Koszalińskiej
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Naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) 
opracują raport, który umożliwi samorządowi wo-
jewództwa zachodniopomorskiego stworzenie wa-
runków do lepszej współpracy uczestników systemu 
wsparcia dziecka i rodziny, działających w obszarze 
pieczy zastępczej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił w imieniu 
samorządu województwa konkurs na opracowanie raportu 
pod nazwą „Diagnoza sytuacji województwa zachodniopo-
morskiego w obszarze pieczy zastępczej w kontekście pro-
cesu deinstytucjonalizacji”. Propozycja przedstawicieli WNE 
okazała się najlepsza. Raport przygotuje zespół w składzie: 
dr Igor Pogonowski (kierownik projektu), dr Małgorzata 
Błażejowska, dr Kamila Radlińska i dr Ewa Kasperska.

Badania dotyczą okresu od 2018 r. do połowy 2021 r. Na-
ukowcy przygotują analizę w obszarze pieczy zastępczej. 
Chodzi o opis działań, których celem jest wsparcie rodzin 
przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych. Więcej: tu.koszalin.pl

» Naukowcy z WNE przygotują raport dotyczący pieczy zastępczej

CHÓR „CANZONA” NAGRAŁ KOLĘDY  
W KREŚLARNI

W Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”, 21 
grudnia br., odbyła się rejestracja występu Chóru 
Politechniki Koszalińskiej „Canzona”, któremu towa-
rzyszył Chór „Pomerania Cantat” Dziecięcej Akademii 
Chóralnej. 

Dyrygentem obydwu zespołów, które zaśpiewały 
tradycyjne kolędy, jest dr hab. Radosław Wilkiewicz, 
prof. szczecińskiej Akademii Sztuki. Nagranie zosta-
nie przesłane do organizatorów Międzynarodowego 
Festiwalu „Kolęda na Majzlach”, który odbędzie się  
w Ivano-Frankiwsku na Ukrainie.

O NOWYM PROJEKCIE EKONOMICZNYM  
NA ANTENIE RADIA KOSZALIN

Politechnika Koszalińska jest jedną z 12 uczel-
ni w kraju, które, dzięki wsparciu Narodowego 
Banku Polskiego, zrealizują dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych zajęcia z zarządzania fi-
nansami osobistymi. Warsztaty rozpoczną się 
w styczniu i potrwają do kwietnia 2022 r. – to 
temat przewodni audycji w Radiu Koszalin,  
w której wzięła udział dr Agnieszka Strzelecka, 
koordynator projektu z Katedry Finansów Wy-
działu Nauk Ekonomicznych. 

– Tematyka zarządzania finansami osobistymi 
nabiera znaczenia – powiedziała dr Agnieszka 
Strzelecka na antenie radiowej. – Podkreśla się 
wagę racjonalnego gospodarowania budżetem 
domowym. Młodzi ludzie, do których skierowa-
ny jest ten projekt, w niedalekiej przyszłości za-
łożą rodziny. Dlatego wierzę, że zainteresuje-
my ich zarządzaniem finansami i planowaniem 
oszczędności. Chcemy uświadomić im wagę 
podejmowanych decyzji i ich konsekwencji  
w przyszłości.

Więcej: prk.pl

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KWARANTANNY

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych, 15 grudnia br., weszło w życie rozporządzenie Rady Mini-
strów, które zmieniło zasady dotyczące kwarantanny dla współmieszkańców (domowników) osób za-
każonych SARS-CoV-2 i przebywających w izolacji. Obecnie osoba prowadząca wspólne gospodarstwo 
domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie jest obowiązana poddać się kwa-
rantannie od dnia uzyskania przez osobę zakażoną pozytywnego wyniku testu. Nie jest to zależne 
od wcześniejszego szczepienia lub statusu ozdrowieńca. Kwarantanna nakładana jest automatycznie  
z mocy prawa na wszystkich domowników. Całe rozporządzenie

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ: TRWA ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH
Politechnika Koszalińska prowadzi akcję gromadzenia pamiątek uczelnianych. Projekt ma szansę zakończyć się 
uruchomieniem regularnej wystawy lub ekspozycji o bogatej historii Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki 
Koszalińskiej. Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/34 78 621

Politechnika Koszalińska była partnerem i współor-
ganizatorem koszalińskich obchodów 103. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Wydarzenie, dokumentujące poznański zryw narodowo-
ściowy z 27 grudnia 1918 r., z uwagi na sytuację epidemicz-
ną w kraju, odbyło się głównie online. Organizatorem ob-
chodów było Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii 
„Perun”, które od wielu lat współpracuje z uczelnią, między 
innymi przy realizacji projektu „Politechnika Koszalińska  
z historią”. 

27 grudnia 2021 r. w formule stacjonarnej zorganizowano 
tylko poranne wystawienie asysty honorowej w mundurach 
historycznych.  Wydarzenie odbyło się na Cmentarzu Komu-
nalnym przed tablicą upamiętniającą powstańców wielko-
polskich. Po tradycyjnym apelu pamięci, wartę honorową 
zaciągnęli rekonstruktorzy, wśród nich Wojciech Sokołow-
ski, członek „Peruna” i pracownik Politechniki Koszalińskiej. 

Przez cały dzień na profilu FB wydarzenia udostępniane 
były prezentacje i filmy o Powstaniu Wielkopolskim, w tym 
wykład prof. dr. hab. Bogusława Polaka z Wydziału Humani-
stycznego (WH) na temat przyczyn i przebiegu powstania. 
O nagranie wystąpienia zadbało Studio HD Platon Politech-
niki Koszalińskiej. Poza prof. Bogusławem Polakiem, go-
ściem uroczystości na cmentarzu był również dr hab. Michał 
Polak, prof. PK, dziekan WH. 

Na finał odbył się quiz historyczny z nagrodami ufundowa-
nymi przez Archiwum Państwowe w Koszalinie. 

» Uczciliśmy 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
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Dr Ewa Włodyka z Katedry Nauk o Polityce Wydziału 
Humanistycznego została wybrana na przewodni-
czącą trzeciej kadencji (2021-2024) Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie. 

Dr Ewa Włodyka była między innymi radną miejską Mielna 
(2014-2018) i opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Miel-
no (2016-2018). Obszary badawcze dr Ewy Włodyki to: sa-
morząd terytorialny, administracja publiczna, samorząd-
ność społeczności lokalnych, myśl polityczna, państwo. 
Od czerwca br. jest sekretarzem koszalińskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 

Rada natomiast to organ doradczy samorządu. Zajmuje się 
opiniowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych 
dotyczących sfery zadań publicznych i działalności oraz 
współpracy z samorządem trzeciego sektora – pozarzą-
dowego.

» Rada wspiera samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Politechnika Koszalińska włączyła się w obchody 
Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach  
i Operacjach poza Granicami Państwa, który przy-
pada na 21 grudnia. Dzień ten został ustanowiony 
decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej w 2015 r.  
Z tej okazji Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  
w Koszalinie zorganizowało spotkanie na koszaliń-
skim Cmentarzu Komunalnym. 

W godzinach porannych delegacje środowisk, w tym 
uczelni, reprezentowanej przez dra hab. Krzysztofa Wa-
silewskiego, prof. PK i prorektora ds. kształcenia, złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze przy grobie pułkownika Ryszarda 
Szewczyka. Oficer zginął tragicznie – w wyniku zamachu 

– podczas wykonywania obowiązków służbowych w Ta-
dżykistanie w 1998 r. 

» Uczciliśmy pamięć o poległych i zmarłych na misjach wojskowych

PORADNIK NA TEMAT PROMOCJI CZYTELNICTWA
Wystartowała strona Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Zawiera informa-
cje o programie i operatorach, materiały do pobrania, 
aktualności i kontakty do instytucji. Więcej: nprcz.pl

ROZMAWIALI O BEZPIECZEŃSTWIE  
MŁODZIEŻY W SIECI

Dr Krzysztof Kaczmarek z Katedry Studiów 
Regionalnych i Europejskich Wydziału Huma-
nistycznego, po raz kolejny, a zarazem ostatni  
w tym roku, spotkał się z uczniami I LO Dwuję-
zycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. 

Tym razem rozmawiał z młodzieżą dwóch klas,  
w tym klasy o profilu matematyczno-fizycznym, 
na temat potencjalnych konsekwencji nieodpo-
wiedzialnego zamieszczania prywatnych ma-
teriałów, między innymi zdjęć, na swój temat  
w sieci. Kolejne spotkania dra Krzysztofa Kacz-
marka z młodzieżą zaplanowane są na przyszły 
rok.

PRZERWA W ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH

Od 23 do 31 grudnia br. nastąpi przerwa w organizacji 
zajęć rekreacyjnych dla pracowników Politechniki Ko-
szalińskiej.

SZANOWNI PAŃSTWO,
wraz z początkiem nowego roku wchodzi w życie 
„Polski Ład”. Nowe przepisy podatkowe wprowa-
dzają 4 ulgi dla pracowników:

1. Ulga dla klasy średniej dotyczy osób, których 
miesięczne przychody mieszczą się w przedziale od 
5.701,00 zł do 11.141,00 zł. Osoby te z urzędu będą 
miały naliczaną ulgę z wynagrodzeń. Osoby, których 
przychody opodatkowane przekroczą w skali roku 
kwotę 133.692,00 zł i nie chcą mieć stosowanej ulgi 
(w przypadku przekroczenia tej wartości trzeba bę-
dzie ją zwrócić) powinny złożyć w Sekcji Płac stosowne 
oświadczenie.

2. Ulga dla osób powracających z zagranicy – chcąc 
mieć ją stosowaną należy w Sekcji Płac złożyć stosowne 
oświadczenie.

3. Ulga dla rodzica wychowującego co najmniej 4 dzieci 
– chcąc mieć ją stosowaną należy w Sekcji Płac złożyć 
stosowne oświadczenie.

4. Ulga dla seniorów (osób w wieku emerytalnym, 
które nie zdecydowały się na przejście na emeryturę) 
– chcąc ją mieć stosowaną należy w Sekcji Płac złożyć 
stosowne oświadczenie.

Oświadczenia będą przyjmowane tylko w wersji papie-
rowej z własnoręcznym podpisem.

Małgorzata Porazińska-Bychto
kierownik Sekcji Płac Kwestury

NABÓR PRAC W KONKURSIE  „MONOGRAFIE”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organiza-
torem konkursu pod nazwą „Monografie”. Do 15 
lutego 2022 r. przyjmowane będą wnioski, na 
podstawie których komisja wyłoni oryginalne  
i wcześniej niepublikowane prace z zakresu 
nauk humanistycznych i społecznych. Następnie 
zostaną one opublikowane w formie monogra-
fii. Więcej: fnp.org.pl

KONKURS NA STYPENDIA DLA WYBITNYCH 
MŁODYCH NAUKOWCÓW
Do 31 grudnia br. potrwa nabór wniosków do 
konkursu na stypendia resortowe dla wybitnych 
młodych naukowców. Stypendium może otrzy-
mać osoba, która jest doktorantem (w Szkole 
Doktorskiej), nauczycielem akademickim bez 
stopnia doktora bądź ma doktorat od mniej niż 
siedmiu lat. Więcej: gov.pl
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stosowne oświadczenie.

4. Ulga dla seniorów (osób w wieku emerytalnym, 
które nie zdecydowały się na przejście na emeryturę) 
– chcąc ją mieć stosowaną należy w Sekcji Płac złożyć 
stosowne oświadczenie.

Oświadczenia będą przyjmowane tylko w wersji papie-
rowej z własnoręcznym podpisem.

Małgorzata Porazińska-Bychto
kierownik Sekcji Płac Kwestury

NABÓR PRAC W KONKURSIE  „MONOGRAFIE”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organiza-
torem konkursu pod nazwą „Monografie”. Do 15 
lutego 2022 r. przyjmowane będą wnioski, na 
podstawie których komisja wyłoni oryginalne  
i wcześniej niepublikowane prace z zakresu 
nauk humanistycznych i społecznych. Następnie 
zostaną one opublikowane w formie monogra-
fii. Więcej: fnp.org.pl

KONKURS NA STYPENDIA DLA WYBITNYCH 
MŁODYCH NAUKOWCÓW
Do 31 grudnia br. potrwa nabór wniosków do 
konkursu na stypendia resortowe dla wybitnych 
młodych naukowców. Stypendium może otrzy-
mać osoba, która jest doktorantem (w Szkole 
Doktorskiej), nauczycielem akademickim bez 
stopnia doktora bądź ma doktorat od mniej niż 
siedmiu lat. Więcej: gov.pl
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Do 12 lutego 2022 r., w holu kampusu przy ulicy 
Kwiatkowskiego, można oglądać wystawę studenc-
kich prac plastycznych, nadesłanych na konkurs „Go-
spodarka na fali Covid-19”. Jego organizatorem był 
Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE).

Zadanie polegało na przedstawieniu wybranych aspektów 
życia społeczno-gospodarczego w fazach rozwoju pan-
demii. – Studenci opracowali dane dotyczące pandemii  
w aspekcie ekonomicznym – mówi dr Dariusz Kloskowski  
z WNE, inicjator wystawy. 

Studenci korzystali z wiarygodnych źródeł, statystyk i ba-
dań, aby pokazać realia pandemii. Dane dotyczyły sytuacji 
materialnej przedsiębiorców, bezrobocia, turystyki i możli-
wości związanych z rynkiem płatniczym. Następnie przed-

stawili wyniki prac w formie samodzielnie przygotowanych 
plakatów. 22 grudnia br. komisja konkursowa wybrała naj-
ciekawsze prace w tegorocznej edycji konkursu. Wręczenie 
nagród i wyróżnień odbędzie się w przyszłym roku. Więcej: 
tu.koszalin.pl

» Opowiedzieli o pandemii i gospodarce przy użyciu liczb i rysunków

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW O NAGRODĘ IM. ARTURA ROJSZCZAKA

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz XVI ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura 
Rojszczaka. Wydarzenie adresowane jest dla młodych uczonych, wyróżniających się „dorobkiem nauko-
wym, humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji”. 

Nagroda przyznawana jest dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Artura Rojszczaka, filozofa, jednego 
z założycieli i animatorów klubu. Wyróżnienie i nagroda trafiają co roku do młodych doktorów, którzy 
„poza osiągnięciami naukowymi wyróżniają się szerokimi horyzontami”. Więcej: klub-fnp.pl
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Naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) 
opracują raport, który umożliwi samorządowi wo-
jewództwa zachodniopomorskiego stworzenie wa-
runków do lepszej współpracy uczestników systemu 
wsparcia dziecka i rodziny, działających w obszarze 
pieczy zastępczej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił w imieniu 
samorządu województwa konkurs na opracowanie raportu 
pod nazwą „Diagnoza sytuacji województwa zachodniopo-
morskiego w obszarze pieczy zastępczej w kontekście pro-
cesu deinstytucjonalizacji”. Propozycja przedstawicieli WNE 
okazała się najlepsza. Raport przygotuje zespół w składzie: 
dr Igor Pogonowski (kierownik projektu), dr Małgorzata 
Błażejowska, dr Kamila Radlińska i dr Ewa Kasperska.

Badania dotyczą okresu od 2018 r. do połowy 2021 r. Na-
ukowcy przygotują analizę w obszarze pieczy zastępczej. 
Chodzi o opis działań, których celem jest wsparcie rodzin 
przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych. Więcej: tu.koszalin.pl

» Naukowcy z WNE przygotują raport dotyczący pieczy zastępczej

CHÓR „CANZONA” NAGRAŁ KOLĘDY  
W KREŚLARNI

W Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”, 21 
grudnia br., odbyła się rejestracja występu Chóru 
Politechniki Koszalińskiej „Canzona”, któremu towa-
rzyszył Chór „Pomerania Cantat” Dziecięcej Akademii 
Chóralnej. 

Dyrygentem obydwu zespołów, które zaśpiewały 
tradycyjne kolędy, jest dr hab. Radosław Wilkiewicz, 
prof. szczecińskiej Akademii Sztuki. Nagranie zosta-
nie przesłane do organizatorów Międzynarodowego 
Festiwalu „Kolęda na Majzlach”, który odbędzie się  
w Ivano-Frankiwsku na Ukrainie.

O NOWYM PROJEKCIE EKONOMICZNYM  
NA ANTENIE RADIA KOSZALIN

Politechnika Koszalińska jest jedną z 12 uczel-
ni w kraju, które, dzięki wsparciu Narodowego 
Banku Polskiego, zrealizują dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych zajęcia z zarządzania fi-
nansami osobistymi. Warsztaty rozpoczną się 
w styczniu i potrwają do kwietnia 2022 r. – to 
temat przewodni audycji w Radiu Koszalin,  
w której wzięła udział dr Agnieszka Strzelecka, 
koordynator projektu z Katedry Finansów Wy-
działu Nauk Ekonomicznych. 

– Tematyka zarządzania finansami osobistymi 
nabiera znaczenia – powiedziała dr Agnieszka 
Strzelecka na antenie radiowej. – Podkreśla się 
wagę racjonalnego gospodarowania budżetem 
domowym. Młodzi ludzie, do których skierowa-
ny jest ten projekt, w niedalekiej przyszłości za-
łożą rodziny. Dlatego wierzę, że zainteresuje-
my ich zarządzaniem finansami i planowaniem 
oszczędności. Chcemy uświadomić im wagę 
podejmowanych decyzji i ich konsekwencji  
w przyszłości.

Więcej: prk.pl

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KWARANTANNY

Jak informuje Dział Kadr i Spraw Socjalnych, 15 grudnia br., weszło w życie rozporządzenie Rady Mini-
strów, które zmieniło zasady dotyczące kwarantanny dla współmieszkańców (domowników) osób za-
każonych SARS-CoV-2 i przebywających w izolacji. Obecnie osoba prowadząca wspólne gospodarstwo 
domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie jest obowiązana poddać się kwa-
rantannie od dnia uzyskania przez osobę zakażoną pozytywnego wyniku testu. Nie jest to zależne 
od wcześniejszego szczepienia lub statusu ozdrowieńca. Kwarantanna nakładana jest automatycznie  
z mocy prawa na wszystkich domowników. Całe rozporządzenie

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ: TRWA ZBIÓRKA PAMIĄTEK UCZELNIANYCH
Politechnika Koszalińska prowadzi akcję gromadzenia pamiątek uczelnianych. Projekt ma szansę zakończyć się 
uruchomieniem regularnej wystawy lub ekspozycji o bogatej historii Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki 
Koszalińskiej. Kontakt: media@tu.koszalin.pl lub 94/34 78 621

Politechnika Koszalińska była partnerem i współor-
ganizatorem koszalińskich obchodów 103. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Wydarzenie, dokumentujące poznański zryw narodowo-
ściowy z 27 grudnia 1918 r., z uwagi na sytuację epidemicz-
ną w kraju, odbyło się głównie online. Organizatorem ob-
chodów było Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii 
„Perun”, które od wielu lat współpracuje z uczelnią, między 
innymi przy realizacji projektu „Politechnika Koszalińska  
z historią”. 

27 grudnia 2021 r. w formule stacjonarnej zorganizowano 
tylko poranne wystawienie asysty honorowej w mundurach 
historycznych.  Wydarzenie odbyło się na Cmentarzu Komu-
nalnym przed tablicą upamiętniającą powstańców wielko-
polskich. Po tradycyjnym apelu pamięci, wartę honorową 
zaciągnęli rekonstruktorzy, wśród nich Wojciech Sokołow-
ski, członek „Peruna” i pracownik Politechniki Koszalińskiej. 

Przez cały dzień na profilu FB wydarzenia udostępniane 
były prezentacje i filmy o Powstaniu Wielkopolskim, w tym 
wykład prof. dr. hab. Bogusława Polaka z Wydziału Humani-
stycznego (WH) na temat przyczyn i przebiegu powstania. 
O nagranie wystąpienia zadbało Studio HD Platon Politech-
niki Koszalińskiej. Poza prof. Bogusławem Polakiem, go-
ściem uroczystości na cmentarzu był również dr hab. Michał 
Polak, prof. PK, dziekan WH. 

Na finał odbył się quiz historyczny z nagrodami ufundowa-
nymi przez Archiwum Państwowe w Koszalinie. 

» Uczciliśmy 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
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KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW NA PREZENTACJĘ WYNIKÓW BADAŃ
Compostela Group ogłasza konkurs na najlepszy trzyminutowy research pitch w języku angielskim. Pitch 
to krótka prezentacja, która ma na celu przekonanie kogoś o wartości czegoś, zazwyczaj w celu sprzeda-
ży produktu lub uzyskania finansowania dla projektu. 

W konkursie mogą wziąć udział doktoranci, członkowie zespołu badawczego, realizatorzy grantu na-
ukowego. Na autora/autorów najlepszego filmu czeka atrakcyjna nagroda finansowa. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 8 kwietnia 2022 r. Więcej: web.gcompostela.org/research-pitches-contest/

O POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W MAGAZYNIE 
„PRESTIŻ” 

Grudniowy numer Magazynu Koszalińskiego 
„Prestiż" przynosi garść artykułów o Politechni-
ce Koszalińskiej i wydarzeniach, które w 2021 r. 
miały miejsce na uczelni. 

W numerze znajdziemy relację z obchodów 90. 
urodzin prof. dr. hab. n. med. Zdzisław Macie-
jewskiego, koszalińskiej legendy położnictwa  
i ginekologii. Obchody odbyły się na Politechni-
ce Koszalińskiej. 

Jest też relacja z uroczystości wręczenia nagród 
grupy Made in Koszalin. Członkowie kapituły  
– przypomnijmy – zdecydowali o przyznaniu 
dr hab. Danucie Zawadzkiej, prof. PK, rektoro-
wi uczelni, Lauru Made in Koszalin w kategorii 
Osobowość Biznesu 2021. 

Ponadto w „Prestiżu” przeczytamy: rozmowę  
z prof. Danutą Zawadzką pod tytułem „Wszyscy 
czekamy na ustąpienie pandemii”, informację  
o otwarciu i pierwszych wydarzeniach studenc-
kich w Kreślarni, o Zachodniopomorskim Noblu 
dla dr. hab. inż. Adama Słowika, prof. PK.

W numerze wspomniano również o nowych 
projektach naukowo-badawczych realizowa-
nych na uczelni i podpisaniu przez osiem szkół 
wyższych Pomorza porozumienia w sprawie 
wspierania rozwoju morskiej energetyki wia-
trowej. Numer dostępny tutaj

UCHWAŁA NR 11/2021 RADY UCZELNI  
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Z DNIA  
15 GRUDNIA 2021 R. 

w sprawie zaopiniowania korekty nr 2 Planu 
rzeczowo-finansowego Politechniki Koszaliń-
skiej na rok 202. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478 
ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1
Rada Uczelni pozytywnie opiniuje korektę nr 2 Pla-
nu rzeczowo-finansowego Politechniki Koszalińskiej 
na rok 2021, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni 
Politechniki Koszalińskiej

Piotr Huzar

Pełen tekst załącznika Głosowanie: liczba głosujących 
– 6 osób. Za przyjęciem uchwały – 6 osób.

PODSUMOWANIE 2021 ROKU  
NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Dla szkolnictwa wyższego to był trudny rok, ale 
jestem daleka od narzekania. Cieszę się z każ-
dego naszego sukcesu. Naukowcy zdobywają 
tytuły i stopnie, realizują projekty ważne dla 
środowiska, występują w prestiżowych gre-
miach, zbierają nagrody. Uczelnia współpracu-
je z otoczeniem, z biznesem, wspiera kulturę, 
uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych. 
Ważna jest relacyjność wypracowana we 
współdziałaniu. 

Studenci powrócili do nauki stacjonarnej. Nosi-
my maseczki, dbamy o bezpieczeństwo siebie  
i innych. Nasi pracownicy w przeważającej 
większości są zaszczepieni. Ufam, że to wskaź-
nik, który jest udziałem również studentów. Z 
młodymi ludźmi rozmawiamy o skali zagroże-
nia, są jej świadomi. Rekrutacja kandydatów 
utrzymuje się na poziomie z ostatnich lat. Co-
gnitarium to nasza największa z zaplanowa-
nych inwestycji. 

Wydarzenie roku? Politechnika znalazła się w 
gronie ośmiu uczelni pomorskich, które będą 
wspierać rozwój energetyki wiatrowej. Dla 
mnie prywatnie ten rok był niezwykle pracowi-
ty. Wyróżnienia, w postaci Medalu Niepodległo-
ści oraz Lauru Made in Koszalin dla Osobowości 
Biznesu 2021, traktuję, jako wyjątkowy wyraz 
uznania dla Politechniki Koszalińskiej. Jestem 
dumna, gdy słyszę, że uczelnia stanowi ważne 
ogniwo rozwoju miasta i regionu. 

Nowy rok postrzegam jako wielką szansę. Na 
uporanie się z pandemią, na zwycięstwo nauki 
nad chaosem, na powrót do rzeczowej dyskusji 
w miejsce męczących sporów, na wyciszenie, 
zdefiniowanie i budowę nowej normalności. 
Uczelnia pracuje w takt semestrów, przypomi-
na pociąg, który nabiera przyspieszenia. Nie za-
pominamy, skąd wyruszyliśmy, ale więcej czasu 
i wysiłku intelektualnego musimy poświęcić 
przyszłości.

Wypowiedź dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, rektora 
Politechniki Koszalińskiej, która ukaże się w najbliższym 
wydaniu tygodnika „Miasto” (52/2021).
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ty. Wyróżnienia, w postaci Medalu Niepodległo-
ści oraz Lauru Made in Koszalin dla Osobowości 
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na pociąg, który nabiera przyspieszenia. Nie za-
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Wypowiedź dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK, rektora 
Politechniki Koszalińskiej, która ukaże się w najbliższym 
wydaniu tygodnika „Miasto” (52/2021).
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Do 12 lutego 2022 r., w holu kampusu przy ulicy 
Kwiatkowskiego, można oglądać wystawę studenc-
kich prac plastycznych, nadesłanych na konkurs „Go-
spodarka na fali Covid-19”. Jego organizatorem był 
Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE).

Zadanie polegało na przedstawieniu wybranych aspektów 
życia społeczno-gospodarczego w fazach rozwoju pan-
demii. – Studenci opracowali dane dotyczące pandemii  
w aspekcie ekonomicznym – mówi dr Dariusz Kloskowski  
z WNE, inicjator wystawy. 

Studenci korzystali z wiarygodnych źródeł, statystyk i ba-
dań, aby pokazać realia pandemii. Dane dotyczyły sytuacji 
materialnej przedsiębiorców, bezrobocia, turystyki i możli-
wości związanych z rynkiem płatniczym. Następnie przed-

stawili wyniki prac w formie samodzielnie przygotowanych 
plakatów. 22 grudnia br. komisja konkursowa wybrała naj-
ciekawsze prace w tegorocznej edycji konkursu. Wręczenie 
nagród i wyróżnień odbędzie się w przyszłym roku. Więcej: 
tu.koszalin.pl

» Opowiedzieli o pandemii i gospodarce przy użyciu liczb i rysunków

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW O NAGRODĘ IM. ARTURA ROJSZCZAKA

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz XVI ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura 
Rojszczaka. Wydarzenie adresowane jest dla młodych uczonych, wyróżniających się „dorobkiem nauko-
wym, humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji”. 

Nagroda przyznawana jest dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Artura Rojszczaka, filozofa, jednego 
z założycieli i animatorów klubu. Wyróżnienie i nagroda trafiają co roku do młodych doktorów, którzy 
„poza osiągnięciami naukowymi wyróżniają się szerokimi horyzontami”. Więcej: klub-fnp.pl
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