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W posiedzeniu Rady Wydzia³u Me-
chanicznego w dniu 28 listopada 2001
roku wziêli udzia³ zaproszeni go�cie,
a w szczególno�ci JM. Rektor Politech-
niki Koszaliñskiej prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn, Prorektorzy: prof.
nzw. dr hab. in¿. Józef Falkowski, prof.
nzw. dr hab. in¿. Borys Storch i prof.
nzw. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka, dzie-
kani pozosta³ych wydzia³ów Uczelni oraz
przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Dr
in¿. Tadeusz Bohdal przedstawi³ rozpra-
wê habilitacyjn¹ nt. �Zjawiska wrzenia
pêcherzykowego czynników ch³odni-
czych�. Recenzentami rozprawy i dorob-
ku naukowego byli: prof. dr hab. in¿.
Roman Domañski z Politechniki War-
szawskiej, prof. dr hab. in¿. Leon Tro-
niewski z Politechniki Opolskiej oraz
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Bilicki z Po-
litechniki Koszaliñskiej. Monografia ha-
bilitacyjna, której recenzentami wydaw-
niczymi byli: prof. dr hab. in¿. Roman
Domañski i prof. dr hab. in¿. Jaros³aw
Mikielewicz z Instytutu Maszyn Przep³y-
wowych PAN w Gdañsku (który jest rów-
nie¿ profesorem Politechniki Koszaliñ-
skiej) zosta³a opublikowana w Wydaw-
nictwie Uczelnianym Politechniki Kosza-
liñskiej i stanowi³a podstawê wszczêcia
przewodu habilitacyjnego w dniu 14
kwietnia 2001 roku. Na posiedzeniu w
dniu 7 listopada 2001 roku Rada Wydzia-
³u Mechanicznego podjê³a uchwa³ê o do-
puszczeniu do kolokwium habilitacyjne-
go w dniu 28.11.2001 roku.

Po przedstawieniu autoreferatu roz-
prawy i odpowiedziach do uwag recen-
zentów rozpoczê³o siê kolokwium habi-
litacyjne, podczas którego dr in¿. T. Boh-
dal udzieli³ wyczerpuj¹cych odpowiedzi
na kilkana�cie pytañ cz³onków Rady
Wydzia³u i recenzentów, dotycz¹cych
zarówno problemów bêd¹cych przed-
miotem rozprawy, jak równie¿ aktual-
nych problemów technicznych w budo-
wie i eksploatacji maszyn. W tajnym
g³osowaniu Rada Wydzia³u przyjê³a jed-
nomy�lnie kolokwium habilitacyjne. Na-

Pierwsza habilitacja
Pierwszy przewód habilitacyjny prowadzony przez Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Koszaliñskiej zosta³
zamkniêty. Rada Wydzia³u Mechanicznego nada³a w dniu 28 listopada 2001 roku dr. in¿. Tadeuszowi Bohda-
lowi stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn.
¯yczymy jak najszybszego zatwierdzenia przez Centraln¹ Komisjê ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych.

Dr. in¿. Tadeusz Bohdal w trakcie kolokwium habilitacyjnego

stêpnie w g³osowaniu wytypowano je-
den z trzech zg³oszonych tematów wy-
k³adu habilitacyjnego pt. �Model Nus-
selta kondensacji b³onowej. Stare i nowe
spojrzenie�. Z pe³n¹ ekspresj¹ i g³êbo-
kim znawstwem problemu przedstawio-
ny zosta³ wyk³ad habilitacyjny. W opi-
nii cz³onków Rady Wydzia³u, sposób
prezentacji wyk³adu trafi³ nie tylko do
przekonania specjalistów, ale równie¿ do
osób niezwi¹zanych z zagadnieniami
energetycznymi. Uchwa³¹ Rady Wydzia-
³u w g³osowaniu tajnym przyjêto jedno-
my�lnie wyk³ad habilitacyjny, podkre-
�laj¹c wybitne zdolno�ci dydaktyczne
i wrodzone predyspozycje kandydata do
zawodu nauczyciela akademickiego. Nie
by³o ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e wniosek
Dziekana o nadanie dr. in¿. Tadeuszowi
Bohdalowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego zostanie w g³osowaniu
tajnym poparty jednomy�lnie. Decyzja
o zatwierdzeniu uchwa³y Rady Wydzia-
³u Mechanicznego z 28 listopada 2001
roku, na któr¹ wszyscy bêdziemy z nie-
cierpliwo�ci¹ oczekiwaæ, nale¿y od tej
chwili do Centralnej Komisji Kwalifi-
kacyjnej.

Ca³a spo³eczno�æ akademicka Wy-
dzia³u Mechanicznego sk³ada gratulacje
nowo promowanemu doktorowi habilito-
wanemu, ¿ycz¹c mu zdrowia, pomy�lno-
�ci i dalszej wspania³ej aktywno�ci na-
ukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Tak trzymaæ Doktorze!

Henryk Charun

dr in¿. Tadeusz Bihdal
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Wyró¿niony dublet
prof. nadzw. dr hab. in¿. Anny M. Anielak

Dnia 30 pa�dziernika br. odby³a siê w Politechnice
Lubelskiej promocja prac doktorskich obronionych na tej
uczelni w ostatnim roku. Do Lublina z ca³ej Polski przy-
jecha³o 23 doktorów, a tak¿e przybyli ich promotorzy.
W�ród kilku wyró¿nionych doktoratów dwa by³y pracow-
ników z Politechniki Koszaliñskiej, z Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii �rodowiska. Autorami prac s¹ dr Re-
nata �widerska (obrona 1 lutego br.) i dr in¿. Robert No-
wak (obrona 22 pa�dziernika br.). Promotorem prac jest
prof. nadzw. dr hab. in¿. Anna M. Anielak. Prace opinio-
wane by³y przez profesorów z czterech o�rodków nauko-
wych, z Politechniki Bia³ostockiej, Politechniki Lubelskiej,
Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wroc³awskiej.

Spotkanie mia³o charakter bardzo uroczysty. Po otwar-
ciu uroczysto�ci i wyst¹pieniu JM Rektora Politechniki
Lubelskiej prof. Kazimierza Szabelskiego, Dziekani Wy-
dzia³ów przedstawili promotorów i doktorów. Do aktu
promocji doktorzy wyst¹pili w togach. JM Rektor odczyta³
tekst �lubowania po ³acinie. Po s³owach Haec vos ex ani-
mabus vestris sententia spondebilis ac pollicebitis? � dok-
toranci wydzia³ami podchodzili kolejno do Rektora, k³a-
d¹c dwa palce prawej rêki na berle rektorskim �lubowali
Spondeo ac polliceor.

Promotor dokonywa³ symbolicznego aktu koronacji
przez na³o¿enie doktorowi biretu, a Dziekan Wydzia³u
prof. dr hab. in¿. Jerzy Grycz wrêcza³ dyplom.

Po s³owach JM Rektora Itaque iam impedit quominus
honores, quos obtinere cupitis, Vobis impertimus za�pie-
wano �Gaudeamus igitur�.

Spotkanie zakoñczy³ J. Magnificencja Rektor KUL
ksi¹dz prof. Andrzej Szostka wyk³adem nt. �Etyka nauki
i edukacji�.

A oto co jeszcze na temat promocji doktorskich po-
wiedzia³a Pani profesor Anna M. Anielak:

Bardzo siê cieszê, ¿e zosta³ doceniony ogromny wysi-
³ek w³o¿ony w realizacjê prac doktorskich. Niestety, kie-
runek In¿ynieria �rodowiska na naszej uczelni nie ma jesz-
cze uprawnieñ do nadawania stopnia doktora nauk tech-
nicznych, a przecie¿ trudniej broni siê poza w³asnym
o�rodkiem naukowym. Prace musz¹ byæ co najmniej bar-
dzo dobre. Promotor nie ma wiêkszego wp³ywu na dobór
recenzentów. Zadawane na obronie pytania s¹ zawsze
wielk¹ niewiadom¹. Doktorant musi byæ wszechstronnie
przygotowany. Nie mo¿e czytaj¹c prezentowaæ swojej
pracy doktorskiej czy odczytywaæ odpowiedzi na pytania
� takie obrony s¹ przerywane. W du¿ych o�rodkach aka-
demickich, jak warszawski czy lubelski, liczy siê tylko pro-
fesjonalizm. A my w Politechnice Koszaliñskiej mamy
m³odzie¿ bardzo zdoln¹ i pracowit¹, wystarczy jej tylko
stworzyæ odpowiednie warunki do pracy.

Dr. in¿. Robertowi Nowakowi JM Rektor prof. Kazimierz Szabelski
sk³ada gratulacje, a promotor dr hab. A.M. Anielak nak³ada biret

Dziekan Wydzia³u prof. Jerzy Grycz
wrêcza pani dr Renacie �widerskiej dyplom

Po promocji
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Publiczn¹ obronê prowadzi³ Dziekan
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �ro-
dowiska prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Pi¹-
tek. Po przywitaniu przyby³ych, w tym
J.M. Rektora, grona Rady Wydzia³u, re-
cenzentów oraz kole¿anek, kolegów i bli-
skich doktoranta, udzieli³ g³osu promo-
torowi pracy: prof. dr. hab. in¿. Zbignie-
wowi Sienkiewiczowi, który przedstawi³
drogê ¿yciow¹ sprawcy spotkania.

O doktorancie promotor
Mariusz Ruchwa urodzi³ siê w 1966

roku w Lêborku. W latach 1981�1985
uczêszcza³ do Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cym im. S. ¯eromskiego w Lê-
borku, gdzie uczy³ siê w klasie o profilu
matematyczno-fizycznym. Egzamin ma-
turalny z³o¿y³ w 1985 roku, a nastêpnie
rozpocz¹³ studia na kierunku budownic-
two l¹dowe na Wydziale In¿ynierii L¹-
dowej i Sanitarnej Wy¿szej Szko³y In¿y-
nierskiej w Koszalinie. Studia ukoñczy³
w 1990 r., uzyskuj¹c dyplom magistra
in¿yniera budownictwa l¹dowego o spe-
cjalno�ci konstrukcje budowlane i in¿y-
nierskie. Z dniem 1.09.1990 r. rozpocz¹³
pracê w Katedrze Mechaniki Budowli
(WBiI�) Politechniki Koszaliñskiej. Od
tego samego momentu czynnie uczestni-
czy w dzia³alno�ci dydaktycznej, organi-
zacyjnej i naukowej Katedry. Anga¿owa³
siê w prace badawcze realizowane w ra-
mach dzia³alno�ci statutowej, w³asnej
oraz w ramach projektu badawczego Ko-
mitetu Badañ Naukowych. Mariusz Ru-
chwa posiada w swoim dorobku nauko-
wym 20 publikacji, w tym 4 na konfe-
rencjach zagranicznych, oraz kilka nie-
publikowanych wyst¹pieñ na ogólnopol-
skich konferencjach i seminariach.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy zebrania
poprosi³ doktoranta o przedstawienie
swojej pracy.

O rozprawie doktorant
W otaczaj¹cym nas �rodowisku mo¿e-

my coraz czê�ciej zaobserwowaæ przypad-
ki nag³ego dzia³ania rozmaitych obci¹¿eñ
na wszelkiego typu konstrukcje. Przyk³a-
dami takich sytuacji mog¹ byæ ró¿nego
rodzaju uderzenia, zderzenia, oddzia³ywa-
nie wybuchów, si³ natury (huragany, fale

morskie), czy te¿ nag³e zerwania wiêzi
konstrukcyjnych. Negatywne skutki dzia-
³ania nag³ych obci¹¿eñ, ich powszechno�æ
oraz ci¹g³y wzrost tego typu zagro¿eñ
zmuszaj¹ do podejmowania badañ odpo-
wiedzi konstrukcji nara¿onych na dzia³a-
nie wymienionych oddzia³ywañ.

Zasadniczym celem pracy by³a anali-
za odpowiedzi dynamicznej sprê¿ysto-
plastycznych p³yt na dzia³anie nag³ych
obci¹¿eñ przy zastosowaniu metody ele-
mentów skoñczonych oraz porównanie
rezultatów numerycznych z wynikami
badañ do�wiadczalnych.

Teza rozprawy brzmia³a: mo¿liwe jest
uzyskanie, drog¹ analizy numerycznej,
wiarygodnej prognozy odpowiedzi dyna-
micznej sprê¿ysto-plastycznych p³yt ob-
ci¹¿onych nagle w zakresie przemiesz-
czeñ oraz koñcowego rozk³adu stref od-
kszta³ceñ plastycznych.

W dysertacji rozpatruje siê nielinio-
w¹, dynamiczn¹ odpowied� cienkich p³yt
metalowych poddanych nag³emu obci¹-
¿eniu. Uwzglêdniono wp³yw nieliniowo-
�ci geometrycznej w zakresie du¿ych
przemieszczeñ, umiarkowanych obrotów
oraz ma³ych odkszta³ceñ. Opisu nielinio-
wo�ci materia³owych dokonano wed³ug
ró¿nych modeli materia³owych: modelu
sprê¿ysto-plastycznego, modeli sprê¿y-
sto-lepkoplastycznych Cowpera-Sy-
mondsa i Johnsona-Cooka oraz propono-
wanego modelu sprê¿ysto-lepkoplastycz-
nego. We wszystkich modelach materia-
³owych zastosowano warunek plastycz-
no�ci Hubera-Misesa-Hencky�ego, sto-
warzyszone prawo p³yniêcia oraz izotro-
powe wzmocnienie plastyczne. Nie roz-
patrywano zniszczenia materia³u oraz
wp³ywu temperatury. W opisie problemu
wykorzystano uaktualniony opis Lagran-
ge�a, a rozwi¹zanie uzyskano przy zasto-
sowaniu metody elementów skoñczo-
nych. Model p³yty przyjêto jako zbie¿ny
z modelem ma³o wynios³ej pow³oki. Dys-
kretyzacjê wykonano elementami pow³o-
kowymi, natomiast rozwi¹zanie nielinio-
wych równañ ruchu nast¹pi³o poprzez
bezpo�rednie ca³kowanie metod¹ ró¿nic
centralnych. Szczegó³owo analizowano
przyk³ady dotycz¹ce odpowiedzi niewiel-

23 pa�dziernika 2001 r. na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska, ju¿ po raz czwarty w historii Wydzia³u,
odby³a siê obrona rozprawy doktorskiej. Dzieñ ten zapisze siê tak¿e w pamiêci Pana Mariusza Ruchwy. Tytu³ Jego
rozprawy to: �Odpowied� dynamiczna p³yt sprê¿ysto-plastycznych na dzia³anie nag³ych obci¹¿eñ�.

Zapisane w gwiazdach

kich p³yt metalowych ze stali i aluminium
obci¹¿onych wybuchami oraz odpowied�
du¿ej p³yty u¿ebrowanej ze stali zwyk³ej
obci¹¿onej fal¹ uderzeniow¹. Rozpatry-
wano wp³yw modelowania materia³owe-
go na nieliniowe drgania p³yt, koñcowy
stan przemieszczeñ oraz koñcowy rozk³ad
stref odkszta³ceñ plastycznych. Uzyska-
ne rezultaty analiz numerycznych porów-
nano z wynikami badañ eksperymental-
nych. Pó�niej g³osu udzielono recenzen-
tom.

O doktorancie recenzenci
Kolejno zabrali g³os: prof. dr hab. in¿.

Stefan Joniak z Instytutu Mechaniki Sto-
sowanej Politechniki Poznañskiej oraz
prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka.
W recenzjach stwierdzono, i¿ doktorant:
� opracowa³ pracê wa¿n¹ dla lepszego

poznania zjawisk zachodz¹cych
w p³ytach sprê¿ysto-plastycznych
przy nag³ych obci¹¿eniach,

� przyj¹³ szeroki i komplementarny za-
kres zagadnieñ rozpatrywanych
w rozprawie,

� dobrze opanowa³ metodykê pracy na-
ukowej, wykaza³ siê umiejêtno�ci¹
wielu komplementarnych dziedzin
wiedzy oraz znajomo�ci¹ budowy

Dr in¿. Mariusz Ruchwa
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modeli matematycznych i metod ich
identyfikacji,

� wykorzysta³ nowoczesne metody
modelowania oraz nowoczesne meto-
dy analizy, symulacji i z³o¿one pro-
gramy komputerowe MES,

� prawid³owo wykorzysta³ wyniki ba-
dañ naukowych do zastosowañ prak-
tycznych,

� dokona³ poprawnych uogólnieñ wie-
lu rozwi¹zanych problemów nauko-
wych, tworz¹c podstawy dalszych
badañ i nowatorskich zastosowañ.

Obrony ci¹g dalszy
Po odczytaniu recenzji i odpowiedzi

na uwagi recenzentów, nadszed³ najbar-
dziej emocjonuj¹cy moment zebrania,
a mianowicie: dyskusja. Zabierali w niej
g³os, oprócz wy¿ej wymienionych recen-
zentów, kolejno: prof. dr hab. in¿. T. Pie-
cuch, prof. dr hab. Y. Zozulyak, prof. dr
hab. in¿. S. Pa³kowski, prof. dr in¿. J. Fi-
lipkowski, prof. dr hab. in¿. A. Anielak
oraz dr in¿. T. Skuba³a. Doktorant spo-
kojnie i rzeczowo odpowiada³ na zada-
wane pytania i dzielnie odpiera³ �ataki�.

Po zakoñczeniu przez Przewodnicz¹-
cego dyskusji, cz³onkowie Rady Wydzia-
³u udali siê na naradê. Po powrocie na salê,
Dziekan Wydzia³u prof. dr hab. in¿. Zdzi-
s³aw Pi¹tek oznajmi³ zgromadzonym, i¿
postanowieniem Rady Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii �rodowiska nadano sto-
pieñ naukowy doktora nauk technicznych

w dziedzinie budownictwo Panu Mariu-
szowi Ruchwie oraz przyznano wyró¿nie-
nie. Zebrani przyjêli wyst¹pienie Dzieka-
na z aplauzem. Potem by³y ju¿ tylko po-
dziêkowania, gratulacje, kwiaty i tradycyj-
na lampka szampana.

O doktorancie gwiazdy
Osoby urodzone w znaku Panny (�)

to bardzo dobry materia³ na pracowni-
ków. S¹ bardzo dok³adne, sumienne i pra-
cowite. Przestrzegaj¹ porz¹dku na swo-
im stanowisku pracy i ra¿¹ ich zaniedba-
nia pod tym wzglêdem (�). Osoby
z pierwszej dekady Panny z regu³y s¹ ob-

darzone nieprzeciêtnymi zdolno�ciami do
nauk �cis³ych. Wielu jest w�ród nich na-
ukowców, genialnych in¿ynierów i od-
krywców. Te osi¹gniêcia zawdziêczaj¹ nie
tylko swojej inteligencji, ale równie¿ wy-
trwa³o�ci i systematyczno�ci w pracy. S¹
to bez w¹tpienia bardzo warto�ciowi pra-
cownicy�* Taki jest w³a�nie dr in¿. Ma-
riusz Ruchwa.

dr in¿. Mariusz Meller

* Gra¿yna i Andrzej Sieradzcy: �Horo-
skopy z czterech stron �wiata�, Wydaw-
nictwo ASTRUM, Wroc³aw 1996

Dnia 22.10.2001 r. na podstawie pu-
blicznej obrony rozprawy doktorskiej,
Rada Wydzia³u In¿ynierii Budowlanej
i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej nada-
³a pracownikowi Zak³adu Technologii
Wody i �cieków Politechniki Koszaliñ-
skiej, panu Robertowi Nowakowi stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych
w dyscyplinie in¿ynieria �rodowiska. Pro-
motorem pracy by³a dr hab. in¿. Anna M.
Anielak, profesor Politechniki Koszaliñ-
skiej. Dysertacjê recenzowali wybitni pro-
fesorowie in¿ynierii �rodowiska: prof. zw.
dr hab. in¿. Andrzej Królikowski z Politech-
niki Bia³ostockiej i prof. dr hab. in¿. Anna
Grabiñska-£oniewska z Politechniki War-
szawskiej. Tematem pracy by³o �Odman-
ganianie wody na z³o¿ach filtracyjnych�.
Praca zosta³a obroniona z wyró¿nieniem.

Doktorat z In¿ynierii �rodowiska
Jest to praca o charakterze aplika-

cyjnym, jednocze�nie zawiera naukowe
elementy nowatorskie. W recenzji prof.
Anna Grabiñska-£oniewska napisa³a:
�(�) Rozprawa doktorska mgr. in¿. Ro-
berta Nowaka (�) jest oryginalnym
rozwiniêciem problemu naukowego
z aspektami aplikacyjnymi w dziedzinie
in¿ynierii �rodowiska (�)�. Prof. An-
drzej Królikowski stwierdza: �(�) Pan
mgr in¿. Robert Nowak prawid³owo za-
planowa³ zakres do�wiadczeñ oraz za-
prezentowa³ oryginalne i bardzo inte-
resuj¹ce wyniki w³asnych badañ pomia-
rowych i procesowych. (�) Zastosowa-
na analiza czynnikowa i metodyka ba-
dañ oraz kompleksowy ich zakres zas³u-
guj¹ na uznanie (�).� Dr in¿. Robert Nowak
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�O�miel siê byæ m¹drym. Zacznij� �
ta sentencja, bêd¹ca has³em 34. inaugu-
racji roku akademickiego w Politechnice
Koszaliñskiej,  odnosi siê w najwiêkszym
stopniu do tych, którzy rozpoczynaj¹
swoje studia � czyli do prawie 4,5 tysiêcy
nowo przyjêtych  studentów naszej Uczel-
ni. Ich: �m¹drej decyzji o rozpoczêciu stu-
diów oraz przekroczeniu progu w drodze
do realizacji marzeñ i ambicji� gratulowa³
Rektor Uczelni prof. dr hab. in¿. Krzysz-
tof Wawryn. Mieli bowiem mo¿liwo�æ wy-
boru w�ród 330  ró¿nych uczelni wy¿szych
(prywatnych i pañstwowych) w 80 mia-
stach Polski, a zdecydowali siê na  studia
w  Politechnice Koszaliñskiej.

Byæ mo¿e sk³oni³a ich do tego atrak-
cyjna oferta edukacyjna Uczelni (11 kierun-
ków studiów i 56 ró¿nych specjalno�ci), byæ
mo¿e atrakcyjne po³o¿enie Koszalina lub
inne wzglêdy (warto by siê pokusiæ o szer-
sze badania tego zagadnienia). Istotne jest
jednak to, ¿e ta kilkutysiêczna liczba m³o-
dych osób powiêkszy grono studentów Po-
litechniki Koszaliñskiej. Da nie tylko pra-
cê tym, którzy tu pracuj¹, ale wniesie tak¿e
swój zapa³, ambicjê i d¹¿enia w studenckie
�rodowisko Koszalina.

Jacy Oni s¹ (w przekroju statystycz-
nym), jakie kierunki i specjalno�ci cieszy-
³y siê najwiêkszym zainteresowaniem? Czy
rysuj¹ siê jakie� wyra�ne tendencje zmian
w stosunku do poprzednich naborów? � to
pytania, które s¹ tre�ci¹ tego opracowania.

Tegoroczna akcja rekrutacyjna na PK
zamknê³a siê liczb¹ 4485 osób (w tym
2198 na studiach dziennych), które  uzy-
ska³y prawa studiowania w naszej Uczelni
(stan na 1.10.2001 r). Do tegorocznej re-
krutacji zg³osi³o siê ogó³em 6579 osób �
z czego wynika, ¿e przeciêtnie przypada-
³o 1,5 kandydata na jedno miejsce. Te 4,5
tys. osób powiêkszy³ liczbê studentów
Politechniki Koszaliñskiej do prawie 19
tys. osób (18.835).

Liczby osób przyjêtych na I rok studiów
s¹ jednak mocno zró¿nicowane w zale¿no-
�ci od kierunku i rodzaju studiów (rys. 1).
Na studia dzienne najwiêcej osób przyjêto
na kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn,
a na studiach zaocznych, wieczorowych
i eksternistycznych ponad 30% nowo przy-
jêtych-  to studenci z kierunku Ekonomii.

Bardzo cieszyæ mo¿e fakt, i¿, ¿e mamy
nadal jeszcze tylu chêtnych na studia w Po-
litechnice Koszaliñskiej, ale ¿eby nie usy-
pia³ � bo konkurencja nie �pi. Ot chocia¿by
takie �zag³êbie� dawniejszych studentów
naszej Uczelni, jakim by³ Szczecinek, dzi-
siaj ma na miejscu oddzia³y 4 wy¿szych
uczelni (cieszyæ tylko mo¿e to, ¿e jedn¹
z tych uczelni jest nasza). Bowiem �dzisiaj

Rekrutacja 2001

za studentem siê nie biega, ale siê o niego
zabiega�. Zamiast rywalizacji o miejsca ju¿
od kilku lat rozpoczê³a siê walka konku-
rencyjna o studenta. Rynek �producenta�
zastêpowany jest rynkiem �odbiorcy�. Nie-
którzy �producenci edukacyjni� zaczêli te¿
w praktyce stosowaæ rynkow¹ zasadê  �od-
biorca, który p³aci jest nietykalny�, czyli:
student p³ac¹cy za swe studia nie mo¿e byæ
z nich usuniêty (patrz �Polityka� Nr 40/
2001). We wspó³czesnej polskiej rzeczywi-
sto�ci student staje siê wiêc  poszukiwanym
dobrem, a bêdzie nim jeszcze bardziej.

 W tym roku na studiach znale�æ siê
móg³ w teoretycznie ka¿dy kto chcia³.

Uczelnie wy¿sze ró¿nych typów oferowa-
³y prawie 340 tys. miejsc, a potencjalnych
kandydatów by³o mniej. Taka tendencja
sta³a siê zauwa¿alna ju¿ podczas ostatnich
dwóch lat, gdzie kandydatów na studia
by³o ju¿ o 20 tys. mniej ni¿ miejsc ofero-
wanych przez wszystkie uczelnie wy¿sze
w Polsce. Ponadto, coraz modniejsze i do-
stêpniejsze staje siê studiowanie za grani-
c¹ (Rzeczpospolita 24.10.2001 r.).

Fakty s¹ jednak nieub³agane. W tym
roku do próbnej nowej matury przyst¹pi³o
320 tys. uczniów LO (w Zachodniopomor-
skiem 15 tys.) � a to jest grupa, z której re-
krutuj¹ siê g³ównie kandydaci na studia.

Bronis³aw S³owiñski
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Maturzy�ci z nastêpnego bêd¹ za� ostatni-
mi z rocznika wy¿u demograficznego. Po-
tem liczba potencjalnych kandydatów na
studia bêdzie maleæ z roku na rok. W licz-
bie 6,5 mln uczniów w Polsce jest tylko  471
tys. uczniów, którzy poszli do szko³y
w 2001 r. po raz pierwszy, a jest to o 460
tys. mniej ni¿ przed rokiem. Przeciêtnie
z ka¿dego rocznika 30% kontynuuje swoj¹
edukacjê poprzez studia wy¿sze, zatem za
10 lat potencjalnych kandydatów na studia
bêdzie tylko oko³o 100�150 tys. osób. Co
najmniej wiêc kilkadziesi¹t uczelni (czy te¿
kierunków lub specjalno�ci) nie bêdzie mia-
³o kogo rekrutowaæ. Nast¹pi ich samoistna
likwidacja � oby to nie dotyczy³o kierun-
ków czy specjalno�ci  prowadzonych w na-
szej Uczelni. Obawiam siê jednak, ¿e wy-
ra�ne symptomy tego regresu mo¿na zaob-
serwowaæ ju¿ dzisiaj. Przyk³adem tego
niech bêdzie rys. 2, gdzie pokazano liczby
osób przyjêtych na I rok studiów dziennych
na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
(oferuj¹cym najwiêksz¹ liczbê specjalno-
�ci). Na jedn¹ specjalno�æ IZK przyjêto pra-
wie 50% wszystkich nowo przyjêtych na ten
kierunek. Na inne specjalno�ci: tradycyjne
dla tego kierunku � jak MPS, czy nowocze-
sne � jak Ekotechnika lub Mechatronika
przyjêto po 1 osobie!!! Nie wró¿y to nic do-
brego na przysz³o�æ dla tych specjalno�ci.

Takie zró¿nicowane nabory na poszcze-
gólne specjalno�ci oferowane w Uczelni
odbijaj¹ siê zró¿nicowanymi liczbami stu-
dentów studiuj¹cych na poszczególnych
kierunkach (rys. 3). Na kierunkach spo³ecz-
no-ekonomicznych (Ekonomia oraz Zarz¹-
dzanie i Marketing) prowadzonych na Wy-
dziale Ekonomii i Zarz¹dzania studiuje ³¹cz-
nie 56% studentów PK. Jedna trzecia  stu-
diuje na kierunkach prowadzonych na Wy-
dziale Mechanicznym (Mechanika i Budo-
wa Maszyn,  Technika Rolnicza i Le�na oraz
Wzornictwo). Na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii �rodowiska (obejmuj¹cym
13,8% studentów PK) w bie¿¹cym roku
uruchomiono trzeci (poza Budownictwem
oraz In¿ynieri¹ �rodowiska) kierunek na-
uczania: Geodezja i Kartografia. Cieszy³ siê
on du¿¹ popularno�ci¹, zw³aszcza u osób
chc¹cych studiowaæ zaocznie. Zg³osi³o siê
bowiem 380 osób, a przyjêto tylko 153,
czyli mniej ni¿ po³owê. Najmniej liczny jest
Wydzia³ Elektroniki, na którym studiuje
11,1% studentów PK, s¹dziæ jednak mo¿-
na, ¿e gdyby tylko chodzi³o o zwiêkszenie
liczby studentów Wydzia³ znacznie móg³-
by poprawiæ swój bilans, maj¹c tak intere-
suj¹ce kierunki, jak: Elektronika i Teleko-
munikacja, Automatyka i Robotyka czy te¿
Informatyka. Na ten ostatni kierunek, przy-
k³adowo, zg³osi³o siê w bie¿¹cym roku 504
osoby, a przyjêto tylko 218, czyli ponad
po³owa chêtnych nie zosta³a przyjêta.

Analizuj¹c g³êbiej strukturê nowo
przyjêtych studentów na nasz¹ Uczelniê
mo¿na powiedzieæ, ¿e w�ród nich  41%
stanowi¹ kobiety, przy czym istnieje tu
du¿e zró¿nicowanie w zale¿no�ci od kie-
runku (rys. 4).  Kierunki damskie to: Eko-
nomia (ponad 70%) oraz Marketing i Za-
rz¹dzanie (ponad 60%). Najmniej �uko-
biecone� to: Mechanika i Budowa Ma-
szyn (4%) oraz Elektronika (6%). W tym
zakresie nie zmieni³o siê prawie nic w
ci¹gu kilku ostatnich lat. W bie¿¹cym
roku zmniejszy³a siê jednak o 3% (w sto-
sunku do ubieg³ego roku) ogólna liczba
kobiet w�ród nowo przyjêtych studentów
naszej Uczelni.  Drugi rok z rzêdu jest to
zatem trend malej¹cy (rok temu te¿ by³o
o 3% mniej ni¿ poprzednio). Oj traci-
my�, tracimy nasz¹ popularno�æ w�ród
m³odych kobiet � widocznie starzejemy
siê (jako Uczelnia), a to co stare � nie ma
wziêcia. Sprawd�my zatem: czy mamy
du¿e �wziêcie� u absolwentów LO, tzn.
tych, których edukacja nakierowana jest
na studia. U tych osób te¿ tracimy wziê-
cie. W ubieg³ym roku  absolwentów LO
by³o przeciêtnie 60% w�ród nowo przy-
jêtych na studia dzienne i 40% na studiach
zaocznych. W bie¿¹cym roku liczby te

wynosz¹ odpowiednio 63,5% oraz 42%,
przy czym te¿ istnieje w tym zakresie
du¿e zró¿nicowanie (rys. 5). Utrzyma³a
swój wska�nik Ekonomia (97%), ale po-
gorszy³ Wydzia³ Mechaniczny � w ubie-
g³ym roku na studiach dziennych by³o
84%, w tym zaledwie 47%. Powrócili�my
w tym zakresie do roku 1999. Sprawd�-
my jeszcze, na koniec:  jakie mamy �wziê-
cie� u tegorocznym maturzystów? Obraz
w tym wzglêdzie przedstawia rys. 6.
W bie¿¹cym roku ogó³em dla Uczelni s¹
to liczby: 88% na studiach dziennych oraz
57% na studiach zaocznych. Rok temu
by³o to odpowiednio 90% i 50%, za� dwa
lata temu by³o to 91% i 60%. Widaæ wiêc,
¿e i w tym zakresie jest trend malej¹cy.

Kto� mo¿e powiedzieæ: �i co z tego, ¿e
tak jest,  dla nas nie ilo�æ siê liczy, ale ja-
ko�æ� � mo¿e i tak. Miejmy nadziejê tylko,
¿e dla tych nowo przyjêtych studentów
wzorem do na�ladowania nie bêdzie Anto-
nio Salieri (patron miernot) ze sztuki �Ama-
deusz� Petera Shaffera, a geniusz Mozart.
Koszalin za�, przez swój genius loci (duch
miejsca), sprzyjaæ bêdzie rozwojowi  ge-
niuszu ka¿dego, kto zrozumie tê sentencjê:
o�miel siê byæ m¹drym � zacznij!

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski
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Panie Profesorze, rok 2001 przynosi Panu wiele okazji
do gratulacji i podsumowañ. Niedawno obchodzi³ Pan okr¹-
g³y jubileusz � 70 lat ¿ycia, a w czerwcu 2001 r., decyzj¹
prezydenta RP otrzyma³ Pan tytu³ profesora nauk ekono-
micznych. By³a to na pewno donios³a, ale jednak niezaska-
kuj¹ca chwila, bowiem patrz¹c na Pana ¿ycie zawodowe,
by³a naturaln¹ konsekwencj¹ systematycznych, wieloletnich
dokonañ. Jak to siê zaczê³o?

Moje zainteresowania naukowe rozwi-
ja³y siê stopniowo w czasie studiów. Naj-
pierw, w 1956 r. rozpocz¹³em studia w sys-
temie zaocznym, w 3-letnim Zaocznym
Studium Nauczycielskim w Gdañsku. Ju¿
pod  koniec I roku studiów mia³em propo-
zycjê przeniesienia siê na studia magister-
skie. Wytrwa³em jednak do koñca, co osta-
tecznie wp³ynê³o na przed³u¿enie okresu
studiów do 7 lat (po ZSN zosta³em przyjê-
ty na II rok piêcioletnich studiów w WSP,
równie¿ w Gdañsku).

W 1965 r. trafi³em na seminarium dok-
toranckie prowadzone przez Pani¹ prof.
Stanis³awê Zajchowsk¹ na UAM w Pozna-
niu. Pod jej kierunkiem przygotowa³em
rozprawê doktorsk¹ pt.: Procesy przemian
demograficznych w woj. koszaliñskim
w latach 1946 � 1968, któr¹ obroni³em w 1971 r. W nastêpnym
roku rozprawa ta zosta³a opublikowana przez PWN.

W 1973 r. Rada Naukowa Koszaliñskiego O�rodka Nauko-
wo-Badawczego, który tworzy³em od podstaw, wyst¹pi³a
z wnioskiem o powo³anie mnie na stanowisko docenta. Wnio-
sek ten pozytywnie oceni³a Rada Naukowa Instytutu Zachod-
niego w Poznaniu. Równie¿ ci¹g dalszy procedury kwalifika-
cyjnej kontynuowanej w Warszawie, by³ dla mnie pomy�lny.
Na tej podstawie sekretarz naukowy PAN powo³a³ mnie z po-
cz¹tkiem 1974 r. na stanowisko docenta w KONB. Od lipca
tego samego roku, na wniosek WSP w S³upsku, sekretarz na-
ukowy PAN zezwoli³ mi na dodatkowe zatrudnienie w Zak³a-
dzie Geografii tamtejszej Uczelni. Tak rozpoczêta przygoda
z nauk¹ i szkolnictwem wy¿szym trwa do tej pory.

Jest Pan autorem wielu prac z zakresu demografii, ce-
nionym przez specjalistów. Rezultaty Pana badañ w by³y
niejednokrotnie wykorzystywane w opracowaniach central-
nych. Sk¹d siê wziê³o to zainteresowanie?

W trakcie studiów interesowa³y mnie wszystkie kolejno wpro-
wadzane przedmioty. Poniewa¿ mieszka³em i pracowa³em w Ko-
szalinie, w szczególno�ci fascynowa³o mnie zasiedlenie ziem za-
chodnich i pó³nocnych, a zw³aszcza migracje definitywne. Cho-
cia¿ podejmowa³em tak¿e wiele innych tematów badawczych, pro-
blematyce ludno�ciowej pozosta³em nadal wierny.

Ukoñczy³em studia geograficzne, specjalizuj¹c siê w zakresie
geografii ekonomicznej. Pocz¹tkowo zajmowa³em siê g³ównie
geografi¹ ludno�ci i osadnictwa. Jednak¿e od pocz¹tku dostrze-
ga³em powi¹zania tej dyscypliny naukowej z histori¹, socjologi¹,
ekonomi¹, a zw³aszcza z demografi¹. �ci�lejsze zwi¹zki z demo-
grafi¹ i demografami rozpoczê³y siê z pocz¹tkiem lat 70., kiedy to
mój dorobek w tej dziedzinie zosta³ zauwa¿ony. W po³owie tej
dekady zupe³nie niespodziewanie dla mnie zosta³em zaproszony
do udzia³u w realizacji centralnie koordynowanych badañ ludno-

�ciowych. Zaproszenie dosta³em od prof. dra hab. Miko³aja Latu-
cha, którego zna³em wcze�niej z licznych publikacji po�wiêco-
nych migracjom ludno�ci. Zadeklarowa³em wiêc udzia³ w grupie
tematycznej dotycz¹cej ruchu wêdrówkowego ludno�ci. Mój ra-
port koñcowy z badañ zosta³ wówczas opublikowany w Biulety-
nie Rz¹dowej Komisji Ludno�ciowej.

Pó�niej by³y kolejne zadania badawcze realizowane w ramach
centralnych programów badañ podstawo-
wych, kolejne raporty i publikacje. W
zwi¹zku z prowadzonymi badaniami or-
ganizowano liczne seminaria i konferen-
cje naukowe. W ten sposób zosta³em wci¹-
gniêty w orbitê oddzia³ywañ znanych de-
mografów. W rezultacie doprowadzi³o to
do tego, ¿e z zakresu demografii habilito-
wa³em siê na Wydziale Ekonomiczno-Spo-
³ecznym dawnej SGPiS (obecnie Szko³y
G³ównej Handlowej) w Warszawie.

Moje liczne prace (oko³o 280) s¹ rze-
czywi�cie w szerokim zakresie wykorzy-
stywane. Cieszê siê bardzo, poniewa¿ na-
wi¹zuje do nich kilkudziesiêciu innych au-
torów. S¹ ujmowane w ró¿nych bibliogra-
fiach.

Drugim nurtem Pana zaintereso-
wañ badawczych jest problematyka

zatrudnienia. Czy wp³yw na wybór tej tematyki mia³a nie-
zwykle trudna sytuacja w tym zakresie w naszym regionie?

 Ró¿norodna tematyka ludno�ciowa rzeczywi�cie by³a i na-
dal pozostaje g³ównym nurtem moich zainteresowañ. Ale sze-
rzej rozumiana problematyka demograficzna obejmuje te¿
strukturê spo³eczno-zawodow¹ ludno�ci. Obejmuje ona m.in.
takie zagadnienia, jak: stosunek do pracy (czyli podzia³ na czyn-
nych i biernych zawodowo), �ród³a utrzymania ludno�ci itp.
Tu s¹ ju¿ dostrzegalne styki z zatrudnieniem i bezrobociem.

Jednak¿e z innego powodu zrodzi³o siê moje zainteresowanie
problematyk¹ zatrudnienia. Jeszcze w koñcu lat 60. i na pocz¹tku
dekady lat 70. pewne kontrowersje budzi³o okre�lanie ogólno-
ekonomicznego charakteru dawnego województwa koszaliñskie-
go. Poniewa¿ szczegó³owa analiza struktury zatrudnienia oraz
�róde³ utrzymania ludno�ci mo¿e stanowiæ przes³anki do okre�le-
nia struktury funkcjonalnej miasta czy regionu, podj¹³em ten te-
mat badawczy. Jego realizacja (w powi¹zaniu z nak³adami inwe-
stycyjnymi, udzia³em w tworzeniu produktu krajowego brutto),
da³a rzeczywi�cie odpowied� na szereg nurtuj¹cych mnie pytañ.

Na podjêcie tematyki zatrudnienia, a w ostatnich 10 latach
równie¿ problematyki bezrobocia, ma równie¿ wp³yw miejsce
mojego zamieszkania i pracy. Region zachodniopomorski,
a zw³aszcza tzw. Pomorze �rodkowe, nale¿a³o i nadal nale¿y do
obszarów o najwiêkszych rozmiarach i najwy¿szej stopie bezro-
bocia w skali ca³ego kraju. Do�æ wnikliwie obserwujê przemiany
w tym zakresie od momentu rozpoczêcia rejestracji bezrobotnych.
Dokonuj¹c analizy i oceny tego zjawiska, wykona³em kilkana-
�cie opracowañ, sformu³owa³em wiele uwag i wniosków w spra-
wie ograniczenia jego rozmiarów oraz negatywnych nastêpstw.

By³ Pan twórc¹ i d³ugoletnim szefem KONB. Jak Pan
ocenia z perspektywy czasu znaczenie tej jednostki dla re-
gionu i czym dla Pana osobi�cie by³o to do�wiadczenie?

Wywiad z prof. dr. hab. Eugeniuszem Zdzis³awem Zdrojewskim
z okazji otrzymanej przez Niego nominacji profesorskiej,

wrêczonej w Pa³acu Prezydenckim 6 lipca br.
Jestem pasjonatem

prof. dr hab. Eugeniusz Zdrojewski
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Kiedy w 1964 r. likwidowano Koszaliñskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk i tworzono Koszaliñskie Towarzystwo Spo³ecz-
no-Kulturalne (KTS-K), od pocz¹tku opowiada³em siê za utwo-
rzeniem placówki badawczej w organizacyjnych ramach tego¿
Towarzystwa. Ju¿ w roku nastêpnym powsta³ O�rodek Badañ
Naukowych (OBN), jako pierwsza placówka naukowa na tym
obszarze. Nie by³o jeszcze wówczas Instytutu Ziemniaka w Bo-
ninie ani wy¿szych uczelni w Koszalinie i w S³upsku.

Od samego pocz¹tku istnienia OBN nawi¹za³em z nim
wspó³pracê, zw³aszcza z Pracowni¹ Socjologii. W 1967 r. po-
wierzono mi misjê utworzenia Pracowni Geografii Ekonomicz-
nej i Demografii. Wkrótce postawiono mi trudny do przyjêcia
warunek: albo przejdziesz na pe³ny etat do O�rodka, albo zli-
kwidujemy tê Pracowniê. Pracuj¹c wówczas w Wojewódzkiej
Pracowni Planów Regionalnych, zarabia³em znacznie wiêcej.
Z kilku powodów uleg³em tej presji i trac¹c kilka tys. z³ w po-
³owie 1969 r. przeszed³em do pracy w OBN. Szed³em tam jed-
nak z mocnym postanowieniem rozwoju i umocnienia pozycji
tej placówki naukowej w regionie i w skali kraju.

Ju¿ w roku nastêpnym zosta³em wybrany na sekretarza gene-
ralnego KTSK i równocze�nie powierzono mi funkcjê dyrektora
OBN. Wkrótce doprowadzi³em do afiliacji OBN w ówczesnym
Komitecie Nauk i Techniki, po czym podj¹³em starania zmierza-
j¹ce do wydzielenia OBN ze stowarzyszenia i przekszta³cenia go
w samodzieln¹ placówkê badawcz¹ na prawach instytutu resorto-
wego. Przeszkód i trudno�ci do pokonania by³o bardzo du¿o. Mimo
to, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydzia³u I PAN i Rady To-
warzystw Naukowych przy Prezydium PAN, za zgod¹ Ministra
Szkolnictwa Wy¿szego, Nauki i Techniki uda³o siê ten cel osi¹-
gn¹æ ju¿ w 1972 r. Nowo utworzona placówka przyjê³a nazwê:
Koszaliñski O�rodek Naukowo-Badawczy.

Od tej pory notowano dynamiczny jego rozwój. Stan zatrud-
nienia wzrós³ z kilku do kilkudziesiêciu pracowników. Wcze�niej
istniej¹ce Pracownie (Historii, Socjologii i Geografii Ekonomicz-
nej z Demografi¹) przekszta³cono w Zak³ady. Utworzono te¿ dwa
nowe: Gospodarki ¯ywno�ciowej oraz Turystyki i Ochrony �ro-
dowiska, a ponadto dwa dzia³y: Wydawnictw oraz Informacji i Do-
kumentacji Naukowej, z dobrze wyposa¿on¹ bibliotek¹.

Dysponuj¹c odpowiedni¹ kadr¹ i baz¹ materialn¹, dopro-
wadzi³em do w³¹czenia KON-B do udzia³u w realizacji cen-
tralnie planowanych tematów: rz¹dowego, wêz³owego, miê-
dzyresortowego i kilku resortowych. Z podjêtych zadañ wy-
wi¹zywali�my siê bez najmniejszych zastrze¿eñ.

Przy O�rodku zorganizowa³em 5 doktoranckich grup semina-
ryjnych (z ekonomii, geografii, ekonomiki rolnictwa, socjologii
i historii). W ramach tych grup przygotowano oko³o 20 osób do
obrony prac doktorskich, najwiêcej z ekonomii i geografii.

Napotykaj¹c na wiele trudno�ci, uzyska³em zezwolenie na
wydawanie drukiem kwartalnika pn. �Koszaliñskie Studia i Ma-
teria³y�. Oprócz kwartalnika i przejêtego wcze�niej �Rocznika
Koszaliñskiego�, co roku KON-B uzyskiwa³ zgodê na publiko-
wanie co najmniej kilkunastu innych pozycji ksi¹¿kowych.

KON-B by³ g³ównym organizatorem kilkudziesiêciu kon-
ferencji ogólnokrajowych i kilku miêdzynarodowych. Wiele
z nich organizowano przy udziale ró¿nych organów PAN, GUS
i szeregu ministerstw (rolnictwa, administracji, kultury, tury-
styki). W 1973 r. zorganizowa³em konferencjê naukow¹ na
wzór II Kongresu Nauki Polskiej, która ju¿ w trakcie obrad
zyska³a miano I Kongresu Nauki Pomorskiej.

By³y to najwiêksze moje i zespo³u pracowników KON-B
sukcesy, za które w 1975 r. zosta³em odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ukoñczy³ Pan studia pedagogiczne i nawet prowadz¹c
placówkê typowo naukow¹, jak¹ by³ KONB, by³ Pan peda-
gogiem � zajmowa³ siê Pan rozwojem naukowym pracowni-
ków. Teraz z racji obowi¹zków na Politechnice Koszaliñskiej,
ma Pan szczególnie du¿e pole do dzia³ania w tym zakresie.
Czym dla Pana jest nauczanie? Dlaczego po�wiêca Pan tyle
cennego czasu na promowanie magistrów, doktorów � czy
jest to po prostu zawodowa solidno�æ, chêæ dobrego spe³nie-
nia swoich s³u¿bowych obowi¹zków, czy mo¿e co� wiêcej?

 Ja ukoñczy³em studia geograficzne, ale w uczelniach peda-
gogicznych. Wcze�niej i pó�niej pracowa³em w szkolnictwie
(podstawowe i �rednie), a od 1974 r. pracujê w szkolnictwie
wy¿szym. Od wielu lat zajmujê siê badaniami , organizacj¹ ró¿-
nych placówek naukowych i terenowych ogniw kilku towarzystw
naukowych. Ale ani przez chwilê nie przesta³em byæ nauczycie-
lem. To tak¿e mój wybór, pasja i pe³na po�wiêcenia praca.

Szczególnie du¿o powodów do satysfakcji daje mi udzia³
w promowaniu magistrów, licencjatów, a zw³aszcza doktorów.
Uwa¿am to nie tylko za swój obowi¹zek, ale za pewn¹ misjê na-
ukowca � pedagoga. Jestem absolutnie przekonany o potrzebie
pomocy m³odym ludziom w zg³êbianiu wiedzy i zdobywaniu stop-
ni naukowych. Jestem promotorem 2 doktorów, 3 inne prace dok-
torskie recenzowa³em, uczestniczy³em te¿ w 3 przewodach habi-
litacyjnych w charakterze recenzenta. Jednak¿e do�æ efektywnej
pomocy (w ró¿nej formie) udzieli³em bez ma³a oko³o 100 oso-
bom zdobywaj¹cym stopnie naukowe i to z ró¿nych dziedzin wie-
dzy. To z tego powodu uczestniczy³em b¹d� by³em zapraszany na
uroczysto�ci zwi¹zane z obronami prac w ró¿nych o�rodkach.

Prace zwi¹zane z promowaniem m³odych ludzi zawsze mia-
³y i bêd¹ mia³y pierwszeñstwo. Pe³ni¹c jakby rolê �dy¿urnego
konsultanta�, zawsze mam du¿o pracy, jestem stale zajêty.

Przy tych wszystkich zawodowych obowi¹zkach du¿o czasu
po�wiêca Pan dzia³alno�ci spo³ecznej. To dla Pana takie wa¿ne?

Od pocz¹tku lat 60. aktywnie uczestniczê w spo³ecznej dzia-
³alno�ci naukowej, pe³ni¹c wiele funkcji kierowniczych. Przy
czym nigdy nie pyta³em: za ile, co bêdê z tego mia³? � a rów-
nocze�nie nigdy powierzonych mi obowi¹zków nie lekcewa-
¿y³em, niczego nie �zawali³em�.

Poniewa¿ jest to d³uga lista, tylko wymieniê jedynie niektóre
z nich. Ze wzglêdu na to, i¿ przez wiele lat powojennych w regio-
nie zasadniczo nie by³o placówek naukowych, niezbêdn¹ wiedzê
i do�wiadczenie zdobywa³em uczestnicz¹c w pracach towarzystw
naukowych i innych organizacji. By³y to: Koszaliñskie Towarzy-
stwo Przyjació³ Nauk, Polskie Towarzystwo Geograficzne, To-
warzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, PTTK, PTE, KTS-K i in-
ne. Pocz¹wszy od 1973 r. przez dwie kadencje by³em wiceprze-
wodnicz¹cym Rady Naukowej przy Oddziale Instytutu Kszta³ce-
nia Nauczycieli i Badañ Naukowych w Koszalinie. W latach 70.
by³em cz³onkiem, a przej�ciowo przewodnicz¹cym Rady Nauko-
wo-Ekonomicznej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Nauko-
wej, a nastêpnie � przy Wojewodzie Koszaliñskim. Przez szereg
lat by³em cz³onkiem Spo³ecznych Rad Rozwoju WSI w Koszali-
nie i WSP w S³upsku, wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Miejskie-
go TWP w Koszalinie, a pó�niej cz³onkiem Zarz¹du Wojewódz-
kiego i Prezydium w Koszalinie, nastêpnie w S³upsku, cz³onkiem
TNOiK i Rady Naukowej przy ZO w S³upsku, wiceprzewodni-
cz¹cym ZO Stowarzyszenia Autorów Polskich w S³upsku. Przez
kilkana�cie lat uczestniczy³em w pracach Komisji Rozwoju � naj-
pierw Makroregionu Nadmorskiego, a nastêpnie Makroregionu
Pó³nocnego. Do�æ wcze�nie i aktywnie w³¹czy³em siê do pracy ró¿-
nych organów PAN. Od po³owy lat 60. przez oko³o 25 lat bra³em
udzia³ w pracach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
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przy Prezydium PAN. Przez cztery kadencje (lata 1972 � 1984)
by³em wybierany do Rady Towarzystw Naukowych i Upowszech-
niania Wiedzy przy Prezydium PAN. W tym czasie nawi¹za³em te¿
wspó³pracê z Komitetem Badañ i Prognoz �Polska 2000� PAN.

Od pocz¹tku lat 70. przez dwie kadencje by³em cz³onkiem
Rady ds. Regionalnych Towarzystw Spo³eczno-Kulturalnych przy
ministrze Kultury i Sztuki. Od 1974 r. przez dwie kadencje by³em
cz³onkiem Rady Naukowej resortowego Instytutu Badañ nad
M³odzie¿¹ w Warszawie. Przez dwie 5-letnie kadencje (1975 �
1984) na mocy decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Le�nictwa pe³-
ni³em funkcjê przewodnicz¹cego Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Przyrody w Koszalinie. Od 1981 r. jestem cz³onkiem-
za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Demograficznego i cz³on-
kiem jego w³adz. Od podstaw organizowa³em (z J. A. Niekra-
szem) Ko³o, a pó�niej Oddzia³ PTD w Koszalinie. Przez wiele lat
wspó³pracowa³em z Komitetem Nauk Demograficznych PAN,
zw³aszcza z Sekcj¹ Demografii Spo³eczno-Ekonomicznej. Obec-
nie jestem (kolejn¹ kadencjê) cz³onkiem tego¿ Komitetu. Ju¿ trze-
ci¹ kadencjê jestem cz³onkiem jednego z zespo³ów Centralnego
O�rodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie.
W 1997 r. Prezes GUS powo³a³ mnie do Programowej Komisji
Spisowej, przygotowuj¹cej Narodowy Spis Powszechny 2002 r.
Zosta³em te¿ zaproszony do prac Rady Statystyki GUS.

Jaka jest Pana filozofia ¿yciowa � co stara siê Pan  prze-
kazaæ m³odym ludziom studiuj¹cym na WEiZ?

Jestem cz³owiekiem bardzo pracowitym, wrêcz pasjona-
tem. Ceniê dobr¹ organizacjê, porz¹dek wokó³ siebie, solid-
no�æ i dok³adno�æ, odpowiedzialno�æ za to co siê robi. Wobec
siebie jestem bardzo wymagaj¹cy, dla innych � o wiele bar-
dziej wyrozumia³y, ale zawsze uczciwy i sprawiedliwy w oce-
nianiu. Stale stawiam sobie nowe i trudne zadania. Te cechy
staram siê preferowaæ i wpajaæ swoim podopiecznym. Zachê-
cam ich do systematyczno�ci, nowatorskiego my�lenia i ci¹-
g³ego poszukiwania nowych rozwi¹zañ ró¿norodnych proble-

mów badawczych, rozwijania umiejêtno�ci korzystania ze �ró-
de³ i literatury naukowej. Cieszê siê bardzo, je�li spotykam
osoby o takich cechach charakteru i osobowo�ci.

Osi¹gn¹³ Pan tak wiele, ¿e naturaln¹ rzecz¹ by³oby zwolniæ
tempo, a Pan, przeciwnie, jest bardzo aktywny. Praca naukowa,
dydaktyczna,  publikacje, opieka  nad dyplomantami, dzia³alno�æ
spo³eczna� Jaka jest tajemnica tej niezwyk³ej energii?

To wszystko prawda. Praca naukowa i dydaktyczna mnie
nie mêczy. Nawet w czasie urlopu nie potrafiê bezczynnie spê-
dzaæ czasu. Odk¹d pamiêtam, nigdy siê nie nudzi³em. Zawsze
mam du¿o spraw do za³atwienia, wiele opracowañ do czytania
i chêci do napisania czego� nowego. Widocznie nabra³em zbyt
du¿ego rozpêdu. Nie ukrywam jednak, i¿ niekiedy odczuwam
nadmiar pracy i obowi¹zków. Mam �wiadomo�æ, ¿e powinie-
nem zwolniæ tempo, ale jako� mi to nie wychodzi. Od wielu
lat wspó³pracujê z wieloma osobami i o�rodkami naukowymi.
Najprawdopodobniej jest to g³ówn¹ przyczyn¹ tego, ¿e nie
mogê skutecznie wyhamowaæ. Ale mo¿e to i dobrze?

A co z planami na przysz³o�æ?
Ho³dujê zasadzie, i¿ plany trzeba mieæ na wiele lat, a ¿yæ

tak, jakby to ¿ycie mia³o siê ju¿ jutro skoñczyæ, wszak wszy-
scy: m³odzi i starzy jeste�my w ostatniej podró¿y.

Moi najbli¿si wspó³pracownicy przekonuj¹ mnie � i to sku-
tecznie � ¿e nadal jestem potrzebny. Oczywi�cie mam plany
badawcze i wydawnicze. Nie bêdê siê ju¿ �porywa³�  na wiel-
kie tematy, wymagaj¹ce d³ugotrwa³ych badañ. Chcia³bym jed-
nak razem z kole¿ankami i kolegami przygotowaæ do druku
kilka monografii, skryptów i przewodników do æwiczeñ.

Od kilku lat prowadzê seminarium doktoranckie, sk³adaj¹-
ce siê z oko³o 10 osób. Wszystkim, którzy rzeczywi�cie po-
wa¿nie my�l¹ o doktoratach i nad odpowiednimi rozprawami
usilnie pracuj¹, bêdê s³u¿y³ rad¹ i chêtnie w miarê mo¿liwo�ci
pomogê w uzyskaniu stopni naukowych.

Rozmawia³a Alina Leszczyñska

Szanowni Pañstwo, Kierownicy jednostek naukowych
Komisja Europejska, wychodz¹c naprzeciw postulatom kra-

jów stowarzyszonych z Uni¹ Europejsk¹ i uczestnicz¹cych w 5.
Programie Ramowym UE, og³osi³a 20 wrze�nia 2001 r. dodat-
kowy konkurs na wsparcie centrów doskona³o�ci w tych kra-
jach (Joint QoL/Growth/EESD Call for proposals for the inte-
gration of �newly associated states� in the European research
area). Komitet Badañ Naukowych przywi¹zuje bardzo du¿¹
wagê do mo¿liwie szerokiego uczestnictwa Polski w tym kon-
kursie. Zwracam siê wiêc do wszystkich jednostek sfery nauki
spe³niaj¹cych kryteria konkursu o przygotowanie odpowiednich
wniosków i z³o¿enie ich do KE w terminie do 31 stycznia 2002.

Komitet Badañ Naukowych przyjmuje, ¿e jednostka przy-
stêpuj¹ca do konkursu centrów doskona³o�ci bêdzie koordyna-
torem zadañ objêtych tym wnioskiem. W takim przypadku KBN
zastosuje Uchwa³ê nr 34/2000 i Uchwa³ê nr 35/2000  Komitetu
umo¿liwiaj¹c¹ rycza³tow¹ refundacjê czê�ci kosztów przygoto-
wania wniosku. Komitet ustali³ kwotê odpowiedniej dotacji na
20 tysiêcy z³. Warunkiem jej przyznania bêdzie przyjêcie i roz-
patrzenie przez Komisjê Europejsk¹ prawid³owo z³o¿onego
wniosku oraz stosowne wyst¹pienie jednostki do Komitetu z za-
³¹czeniem kopii wniosku z³o¿onego do KE i arkusza ocen tego

wniosku. Przyznanie dotacji nie bêdzie zale¿a³o od oceny KE,
tylko od wype³nienia kryteriów minimalnych (eligibility).

Zainteresowane instytucje powinny skontaktowaæ siê z Kra-
jowym Punktem Kontaktowym 5.PR UE, gdzie mo¿na otrzy-
maæ bardziej szczegó³owe informacje i pomoc w przygotowy-
waniu wniosków. Specjalne szkolenie z udzia³em ekspertów
Komisji Europejskiej odbêdzie siê w Warszawie 29 i 30 listo-
pada 2001. Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na stronie domowej
www.npk.gov.pl

Apelujê o staranne przygotowanie wniosków, nie tylko dla-
tego, ¿e zwiêkszy to szansê sukcesu w konkursie. Komitet Ba-
dañ Naukowych zamierza wykorzystaæ te oraz wcze�niej  z³o-
¿one wnioski przy tworzeniu tzw. �mapy doskona³o�ci� w pol-
skim sektorze badañ i rozwoju. Wyró¿nianie centrów doskona-
³o�ci spe³niaj¹cych kryteria wspó³pracy europejskiej bêdzie wa¿-
nym elementem polityki Komitetu w najbli¿szych latach.

Wszystkim Wnioskodawcom ¿yczê sukcesu w tym, a tak-
¿e w innych konkursach stwarzaj¹cych mo¿liwo�æ dodatko-
wego finansowania Waszych badañ.

Z powa¿aniem,
Minister Nauki � Przewodnicz¹cy KBN

prof. dr hab. in¿. Micha³ Kleiber

Komunikat Ministra Nauki
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Udzia³ w 5. Programie Ramowym UE � element
uczestnictwa w procesie integracji europejskiej

W swojej strategii wspó³pracy miêdzynarodowej Polska
okre�li³a swój priorytet ju¿ w 1994 r. Zdecydowa³a siê na wspó³-
pracê z krajami Unii Europejskiej, sk³adaj¹c wniosek o cz³on-
kostwo w tej organizacji 1.  W 1998 r. rozpocz¹³ siê proces in-
tegracji. Postanowieniem Traktatu z Amsterdamu 2  Unia Eu-
ropejska zadecydowa³a o przyspieszeniu poszerzenia Unii
(przez przyjêcie krajów stowarzyszonych). Nowy rz¹d Polski
uzna³ wej�cie Polski do UE ju¿ w 2004 r. za swój cel strate-
giczny i podj¹³ konkretne dzia³ania.

W konsekwencji tych rz¹dowych decyzji organy wykonaw-
cze rozpoczynaj¹ wdra¿anie procedur wykonawczych. Komi-
sja Europejska u³atwia wspó³pracê z krajami stowarzyszony-
mi. W sektorze nauki i badañ (5. PR) og³asza w czerwcu 2001 r.
konkurs na do³¹czanie zespo³ów tych krajów do projektów
(konsorcjów) unijnych, a we wrze�niu kolejny konkurs na po-
wo³anie w krajach stowarzyszonych Centrów Doskona³o�ci,
ju¿ bez konsorcjów 3.  Dodatkowo, w dokumentach konkur-
su 4  wymienia z nazwy punkty kontaktowe w krajach UE i kra-
jach stowarzyszonych, zobowi¹zuj¹c je do merytorycznego
wsparcia wnioskodawców. Polski minister nauki prof. Micha³
Kleiber komunikuje w listopadzie 2001 r., ¿e �Wyró¿nianie
centrów doskona³o�ci, spe³niaj¹cych kryteria wspó³pracy eu-
ropejskiej, bêdzie wa¿nym elementem polityki Komitetu w naj-
bli¿szych latach� 5.  I jednocze�nie, do zagwarantowanego ju¿
dofinansowania KBN w wysoko�ci 70% wk³adu w³asnego,
w przypadku zaakceptowania przez Komisjê wniosku 6, doda-
je nastêpne 20.000 z³ za z³o¿enie wniosku, który spe³ni zaled-
wie wymogi formalne. Z powy¿szych i innych faktów (kryte-
ria kategoryzacji jednostek) wynikaj¹ okre�lone konsekwen-
cje finansowe, zw³aszcza dla uczelni pañstwowych.

Konkurs
Uwagi generalne
Wyja�nijmy t³o konkursu. W 2002 r. koñczy siê 5. Program

Ramowy. Jednocze�nie w ci¹gu 2002 r. wprowadzany bêdzie nowy
6 Program Ramowy (2002�2006). Ma on wspomagaæ tworzenie
Europejskiego Obszaru Badañ. Jego projekt mówi o umacnianiu
wspó³pracy naukowo-badawczej, konkretnie � struktur badaw-
czo-naukowych.7  Jak maj¹ one wygl¹daæ? Tego nie wiadomo.
Ich modele powstan¹ dopiero w trakcie realizacji 6 PR.

W �wietle projektu 6. PR konkurs na Centra Doskona³o�ci
w krajach stowarzyszonych wydaje siê byæ wstêpnym spraw-
dzianem, czy polskie zespo³y naukowe s¹ zdolne zarówno do
regionalnej, jak i europejskiej wspó³pracy. Z zasad konkursu
na Centra Doskona³o�ci przypomnijmy wymierny efekt cen-
trów � ma nim byæ w ogólno�ci w³¹czenie siê do sieci o�rod-
ków badawczo-naukowych UE i dzia³anie na rzecz gospodar-
ki w³asnego kraju 8.  Tak czy owak, warto oceniæ swoje si³y
przez analizê wed³ug warunków konkursu lub w nim udzia³.

W ca³ym procesie przygotowania wniosku wielk¹ rolê od-
grywaæ bêd¹ instrumenty marketingowe � analiza rynku, przy-
gotowanie strategii, a w koñcu promocja. Warto przeanalizo-
waæ rynek � bo najwiêksze szansê maj¹ jednostki o silnym
potencjale (w zakresie nauki i badañ, organizacji, wspó³pracy
zagranicznej) i jednostki uprawiaj¹ce dziedziny unikalne. Warto
zastanowiæ siê, czy budowaæ centra du¿e czy ma³e, poniewa¿
nie ma takich wytycznych. Warto zadbaæ o odpowiedni¹ pre-
zentacjê centrum i jego dzia³añ � poniewa¿ jest to konkurs wnio-
sków, a niepodana jest ani konkretna liczba centrów w Polsce
(nieoficjalnie mówi siê o oko³o 50), ani te¿ czy bêdzie powo³a-
ne tylko jedno centrum, czy wiêcej o takim samym profilu.

Komentarz do warunków konkursu
a) Centrum musi mieæ profil zgodny z przynajmniej jed-

nym programem tematycznym (1, 3 lub 4 PT) 5. PR 9

To jest warunek sine qua non. Poza tym, profil Centrum nie
powinien obejmowaæ dziedzin nale¿¹cych do 2 ró¿nych pro-
gramów tematycznych ( np. jednocze�nie z 1. PT i 4. PT).

Je�li potencjalny Wnioskodawca stwierdzi, ¿e jego profil
dzia³ania nie pasuje do ¿adnej z dziedzin znajduj¹cych siê
na li�cie tematów 5. PR, czy ewentualnie 6. PR 10  � powi-
nien jak najszybciej przestawiæ siê na te dziedziny, je�li
chce liczyæ na dofinansowanie Unii lub KBN.

b) Centrum powinno prezentowaæ wysok¹ jako�æ � nauko-
wo-badawcz¹ i organizacyjn¹ (administracyjn¹)
Je�li jako�æ samych zespo³ów nie wymaga komentarza, to ju¿
we wniosku nale¿y wskazaæ na wsparcie zespo³u kadr¹ do
formalnej obs³ugi projektu (sprawy administracyjne, rozlicza-
nie), które to sprawy maj¹ dla Komisji istotne znaczenie.

c) Wniosek powinien byæ dobrze napisany
� zgodnie z formalnymi, merytorycznymi i finansowymi

zasadami 5. PR
5. Program Ramowy rz¹dzi siê skomplikowanymi zasada-
mi. Nie mo¿na siê obej�æ bez pomocy Punktu Kontakto-
wego i jego partnerów w kraju (patrz poni¿ej � Rola Punk-
tów Kontaktowych 5 PR).

� w sposób jasny, krótki i przekonywuj¹cy (promocja)
W wielu przypadkach sukces zale¿y od sposobu przedsta-
wienia siebie i swoich dzia³añ. Warto wiêc zredagowaæ wnio-
sek przy pomocy fachowców z dziedziny marketingu i re-
klamy. Ogromn¹ rolê, zarówno sposobu wyra¿ania, jak i pro-
mocji, z pozycji urzêdowej podkre�li³ Minister Nauki w swo-
jej konferencji prasowej.11  Praktyczne tego znaczenie potwier-
dzi³a Pani El¿bieta Ksi¹¿ek z RPK 5PR Poznañ, na spotka-
niu w Politechnice Koszaliñskiej.

� poprawnie pod wzglêdem jêzykowym
Jêzykiem urzêdowym UE jest angielski. I choæ w uzgod-
nieniach roboczych w zupe³no�ci wystarcza jego praktycz-
na znajomo�æ, to do redakcji wniosku warto zaanga¿owaæ
lingwistê.

5. PR � Konkurs na Centra Doskona³o�ci
Do konkursu przygotowuj¹ siê gremialnie zespo³y naukowe polskich uczelni, jak nigdy dot¹d.
Konkurs trwa do 31 stycznia 2002 r.
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Rola Punktów Kontaktowych 5. PR
Na potrzeby 5. PR zosta³a utworzona Europejska Sieæ Punk-

tów Kontaktowych. Ich rol¹ jest wspieranie zespo³ów nauko-
wych w udziale w 5. PR. Ich dzia³anie u³atwia publikacja w do-
kumentach KE danych o wszystkich krajowych Punktach Kon-
taktowych. Polskie Punkty Kontaktowe ustanawiane s¹ przez KBN
w drodze corocznego konkursu. Obecnie jest ich 26, przewa¿nie
w najwiêkszych o�rodkach naukowo-gospodarczych.

BPK w Politechnice Koszaliñskiej
Bran¿owy Punkt Kontaktowy przy politechnice powsta³

z inicjatywy JM Rektora prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Waw-
ryna oraz Prorektora ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. in¿. Bory-
sa Storcha w 2000 r., w efekcie wniosku z³o¿onego do KBN.
Kolejny wniosek w 2001 r. zosta³ równie¿ zaakceptowany.

Punkt obejmuje swym zasiêgiem Region Pomorza �rod-
kowego, jego Koordynatorem jest Prorektor ds. Nauki. Przy-
jêto nastêpuj¹c¹ strategiê � doprowadzanie do udzia³u w pro-
jektach potrzebnych Uczelni i Regionowi. Zaplanowano two-
rzenie w³asnych �stopniowych� konsorcjów: 1) Nauka�Prze-
mys³ Regionu, 2) Nauka�Przemys³ Regionu i Nauka�Przemys³
UE). W fazie wstêpnej wiod¹c¹ rolê mia³a odegraæ promocja.
Konsekwentnie realizowane s¹ jej ni¿ej wymienione zadania.
q Zacie�niono wspó³pracê z w³adzami i stowarzyszenia-

mi firm Regionu.
q Nawi¹zano wspó³pracê z Punktami Kontaktowymi

w Polsce i za granic¹.
q Przeprowadzono promocjê 5. PR. Uczestniczyli w niej

partnerzy regionalni i zagraniczni. Odby³y siê spotkania z osobi-
sto�ciami polskiej dyplomacji, zwi¹zanymi z integracj¹ i 5. PR �
odpowiednio Minister Jan Truszczyñski, ówczesny Radca w kan-
celarii Prezydenta, obecnie G³ówny Negocjator oraz Pan Bogdan
Rokosz � Radca w Przedstawicielstwie RP w Brukseli, nastêpnie
z Krajowym Koordynatorem 3. Programu Tematycznego � mgr
in¿. Zbigniew Turek. We wspó³pracy z firm¹ francusk¹ Ecopolo-
gne i UMiG Kêpice przybli¿ono priorytety badawcze 4. Progra-
mu Tematycznego 5. PR �Energia � nowoczesne technologie
oszczêdnych energii� (demonstracja wdro¿onej technologii spa-
lania odpadów drzewnych i prezentacja wiatrowych turbin bez-
�mig³owych). Upowszechniano informacje, emitowano reklamy.
We wspó³pracy z Punktem Kontaktowym wydana zosta³a pierw-
sza w jêzyku polskim encyklopedia 5. PR. W promocji du¿¹ rolê
odegra³y regionalne, a tak¿e ogólnopolskie media 12.
q Po etapie informacyjno-promocyjnym prowadzone s¹

dzia³ania wspomagaj¹ce. Podjêto 20 prób do³¹czania do pro-
jektów. Prowadzone s¹ warsztaty i konsultacje pod kierunkiem
najbardziej kompetentnych partnerów Sieci � nt. Mo¿liwo�ci

8 Informacje o konkursie na Centra Doskona³o�ci, Opracowanie
robocze BPK Koszalin, listopad 2001

9 Centra Doskona³o�ci, Dokumenty KE. Lista tematów 5 PR (T³u-
maczenie robocze BPK Koszalin: Lista tematów 1, 3 i 4 PT 5 PR)

10 Projekt 6 Programu Ramowego: B. Rokosz (opr.), Granty Euro-
pejskie, nr 13, Poznañ wrzesieñ 2001

11 O�wiadczenie Ministra Kleibera. Konferencja prasowa, Centrum
Informacyjne Rz¹du, Warszawa 28 listopada 2001,
http:www.kbn.gov.pl

12 W kolejno�ci alfabetycznej: Gazeta Wyborcza, G³os Koszaliñ-
ski, G³os Pomorza, Kurier Szczeciñski, Obserwator Zachodnio-
pomorski, Radio Koszalin, Teleexpres, TV Kablowa, TVP S.A.,

13 Ankiety dla kadry naukowej i instytucji Regionu, Opracowanie
w³asne, BPK Koszalin, grudzieñ 2001, http://www.tu.koszalin.pl

pozyskiwania stypendiów Marie Curie (dr Wies³aw Studenc-
ki, Koordynator Krajowy) i nt. Centrów Doskona³o�ci (Pani
El¿bieta Ksi¹¿ek, Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu).

Efektem tych dzia³añ jest z³o¿enie pierwszych wniosków �
przez Prorektora prof. nadzw. dr. hab. in¿. Leona Kukie³kê
(wspó³autorski) i dr. in¿. Dariusza Tomkiewicza (z do³¹cza-
nia). W Uczelni jest 2 ekspertów 5 PR (oceniaj¹ z³o¿one
w Brukseli wnioski) � s¹ to prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon
Kukie³ka i prof. dr hab. in¿. Witold Precht.

Zespo³y naukowe rokuj¹ce udzia³ w konkursach mog¹ li-
czyæ na dofinansowanie w zakresie wyjazdów i wype³niania
wniosków. A zarówno zespo³y naukowe, jak i instytucje Re-
gionu � na lepsz¹ obs³ugê, je�li okre�l¹ w ankiecie 13  strategiê
swojego dzia³ania w zakresie 5 PR.

prof. nadzw. dr hab. in¿. Borys Storch
mgr in¿. Urszula Marchlewicz

Przypisy:
1 Uchwa³a Sejmu RP z dnia 20 marca 1998 w sprawie cz³onko-

stwa Polski w Unii Europejskiej, http://www.ukie.gov.pl
2 Traktat Amsterdamski, http://www.ukie.gov.pl
3 Do³¹czanie do projektów. Centra Doskona³o�ci, Og³oszenia kon-

kursów, http://www.npk.gov.pl
4 Guide for Proposers.Part 2, Centra Doskona³o�ci. Dokumenty

KE, http://www.npk.gov.pl
5 Komunikat Ministra Kleibera skierowany do kierowników jed-

nostek naukowych z dnia 21 listopada 2001 http://
www.kbn.gov.pl

6 Uchwa³a KBN nr 25/99 z dnia 15 wrze�nia 1999 z pó�n. zm.,
http://www.kbn.gov.pl

7 Projekt 6 Programu Ramowego, B. Rokosz (opr.), Granty Euro-
pejskie, nr 13, Poznañ 2001

Konferencja, która zgromadzi³a piêædziesiêciu uczestników,
po�wiêcona by³a poszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód.
G³ówne tematy dotyczy³y spo³ecznych skutków transformuj¹-
cych siê gospodarek krajów przygotowuj¹cych siê do przyst¹-
pienia do Unii Europejskiej. Wyst¹pienie dr Petry Erler z Ko-
misji Europejskiej nt: �Soziale Gestaltung der Osterweiterung:
zur Verantwortung der EU� zak³ada³o, ¿e istnieje dobra wola

Komisji Europejskiej do przyjêcia wszystkich dziesiêciu kra-
jów do Unii. Jest to ju¿ pragmatyzm dzia³añ urzêdników Ko-
misji i innych urzêdów unijnych. Warunki kopenhaskie spe³-
niaj¹ wszystkie kraje, a wiêc s¹ to pañstwa demokratyczne,
posiadaj¹ce gospodarkê rynkow¹ respektuj¹ce prawa mniej-
szo�ci narodowych. G³ównym problemem, jaki jeszcze pozo-
staje, to, zdaniem dr Erler, jest korupcja urzêdników i zjawi-

O poszerzeniu Unii Europejskiej
Mgr Tadeusz Sznajderski z Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania uczestniczy³ w ekonomicznej konferencji miêdzynarodo-
wej na temat: �Die Soziale Gestaltung der Osterweiterung der EU� zorganizowanej w Muelhein an der Ruhr w dniach
26�28 pa�dziernika 2001 r.
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sko prania brudnych pieniêdzy, które mo¿e zagroziæ struktu-
rom spo³ecznym poszczególnych krajów.

Ka¿dy z krajów unijnych partycypuje w kosztach posze-
rzenia Unii Europejskiej. Dla przyk³adu Niemcy przeznaczy³y
6 mld marek niemieckich w przygotowanie poszerzenia na
Wschód. W tym samym czasie kraje te zyska³y na rozwijaj¹-
cym siê handlu z krajami kandydackimi. Gospodarka niemiec-
ka zarobi³a na handlu z tymi krajami 26 mld marek. Per saldo
Niemcy zyska³y wiêc ju¿ na samym procesie przygotowania
rozszerzenia.

O spo³ecznych problemach Polski mówi³a wiceminister pra-
cy ostatniego rz¹du Gra¿yna Gêsicka. W naszym kraju prefe-
ruje siê bierne formy zapobiegania bezrobociu. Powstaj¹ fun-
dusze na zasi³ki, a nie na powstanie nowych miejsc pracy. Pro-
blem zwalczania bezrobocia skupia siê g³ównie na du¿ych mia-
stach, a nie dotyczy równomiernie terenu ca³ego kraju. St¹d
te¿ najbardziej poszkodowani s¹ mieszkañcy wsi, szczególnie
osiedli popegerowskieh oraz ma³ych miast. Bezrobocie naj-
bardziej uderza w m³odych ludzi o niskich kwalifikacjach za-
wodowych. W Polsce istnieje mala mobilno�æ do zmiany kwa-
lifikacji zawodowych w celu zaadaptowania siê na zmieniaj¹-
cym rynku pracy.

Czê�æ obrad konferencji skupi³a siê na roli korporacji miê-
dzynarodowych w krajach kandyduj¹cych do Unii. Dyrektor per-
sonalny Volkswagena U. Paseheke przedstawi³ warunki pracy
w filii w Polsce w Polkowicach i w Poznaniu. Stosunki pracy
pomiêdzy pracodawc¹ a pracownika-
mi s¹ tu, podobnie jak w ca³ej firmie
Volkswagen, wzorcowo dobre. W fa-
brykach Volkswagena panuj¹ ju¿, nie
narodowe, a miêdzynarodowe stosun-
ki pracy, zgodnie z wymogami Euro-
pejskiej Karty Spo³ecznej. Miêdzyna-
rodowe stosunki w koncernie Volks-
wagena polegaj¹ na:
� gotowo�ci do konstruktywnego

spo³ecznego dialogu na wszyst-
kich p³aszczyznach,

� aktywnej wspó³pracy z przedsta-
wicielami pracowników i zwi¹z-
kami zawodowymi w celu wspól-
nego rozwi¹zywania konfliktów,

� �cis³ym przestrzeganiu praw
przedstawicieli pracowników
i zwi¹zków zawodowych do ne-
gocjacji i wspó³dzia³ania,

� dobrowolnego rozwoju wczesne-
go przekazywania informacji,
konsultacji i uczestniczenia za³o-
gi w procesach decyzyjnych.
Zgodnie z wymogami Europej-

skiej Karty Spo³ecznej utworzono
Europejsk¹ Radê Zak³adow¹ Kon-
cernu VW, która utworzy³a porozu-
mienie z kierownictwem VW.

Porozumienie to oparte jest na:
� konstruktywnym dialogu spo³ecz-

nym i globalnej wspó³pracy w za-
kresie rozwi¹zywania problemów
gospodarczych i spo³ecznych,

� wspólnym rozwi¹zywaniu konfliktów,
� wymianie informacji,
� wczesnej konsultacji.

Dzia³alno�æ Metra AG, du¿ej sieci marketów, które od kil-
ku lat istnieje w Polsce, omówi³ D. Kortlan � dyrektor public
relations Real Polska. Sieæ Metra AG tworz¹: Cash & Carry,
Real, Praktiker, Media Markt. W naszym kraju dzia³a ju¿ 27
sklepów tych firm. Pierwszy powsta³ w 1997 r w Szczecinie.
W dyskusji podkre�lono, ¿e ujemnie ocenia siê stosunki spo-
³eczne i warunki pracy panuj¹ce w tej sieci hipermarketów.

Koncerny miêdzynarodowe mog¹ w krajach kandydackich
spe³niaæ rolê pozytywn¹, to jest wtedy, gdy wnosz¹ na krajo-
wy rynek nowe technologie, organizacjê pracy, system zarz¹-
dzania, doskonal¹ zawodowo krajowych pracowników. Tak¹
rolê spe³nia w Polsce koncern Volkswagen. Koncerny mog¹
tak¿e wykorzystywaæ jedynie tani¹ si³ê robocz¹, sprzedawaæ
produkty na du¿ym nowym rynku, jakim jest nowy kraj, do
którego wesz³y, orientowaæ siê wy³¹cznie na robienie wy³¹cz-
nie du¿ego zysku. Ilustracj¹ takiego sposobu zachowania na
rynku jest Metro AG w Polsce.

Tadeusz Sznajderski zabra³ dwukrotnie g³os w dyskusji
podkre�laj¹c, ¿e obawy Niemców i Austriaków odno�nie licz-
by pracowników polskich, którzy przybêd¹ do tych krajów, po
wej�ciu Polski do Unii Europejskiej, s¹ mocno przesadzone.

mgr Tadeusz Sznajderski

Tadeusz Sznajderski na tle Evangelische Akademie w Muelhein an der Ruhr

UNIA EUROPEJSKA
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W po³owie lat 1990. pojawi³y siê pierwsze informacje
o mo¿liwo�ci przyst¹pienia Polski do Europejskiego Progra-
mu Wspó³pracy i Wymiany studentów i pracowników szkó³
wy¿szych. Od kilku lat byli�my uczestnikami programu TEM-
PUS, ale SOCRATES mia³ dopiero obj¹æ tê czê�æ Europy, jak¹
by³a Polska. Do uczelni polskich rozes³ano liczne materia³y,
w tym informacje o systemie punktów kredytowych ECTS (Eu-
ropean Credit Transfer System). Zim¹ 1997 roku zg³osi³em
swoj¹ kandydaturê i akces w celu przygotowania zakresu i pro-
gramu wspó³pracy naszej Uczelni z uczelniami Unii Europej-
skiej. Na spotkaniach na szczeblu Rektora spotyka³a siê grup-
ka ludzi, którzy mieli zaj¹æ siê wycinkowym przygotowaniem
EPS (European Policy Statement). Rok pó�niej zosta³em ko-
ordynatorem uczelnianym, rozpocz¹³ siê pierwszy etap wspó³-
pracy miêdzynarodowej. W roku 1998 w ramach SOCRATES-
a rozpoczê³a siê wspó³praca z pierwszymi uczelniami europej-
skimi, a by³y to: Universidad de Granada w Hiszpanii i Uni-
versidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior Tecnico w Por-
tugalii, jak równie¿ Technological Education Institute Piraeus
w Grecji. Na zagraniczne stypendia do Granady i Lizbony wy-
jechali nasi pierwsi studenci (razem 3 studentów). Od roku 1999
na stypendia ERASMUS-a zaczêli te¿ wyje¿d¿aæ nasi pracow-
nicy. W pierwszym okresie wysoko�æ grantu TS (Teaching Staff
Assignment) pozwala³a niemal na ca³kowite pokrycie kosztów
pobytu. Obecnie wysoko�æ grantu obliczeniowego zarówno dla
studentów, jak i pracowników, zmala³a kilkakrotnie. W pierw-
szych latach programu SOCRATES osobi�cie zajmowa³em siê
wszystkimi sprawami organizacyjnymi zwi¹zanymi z wymia-
n¹ miêdzynarodow¹: informacj¹, selekcj¹ i doborem kandyda-
tów na stypendia zagraniczne, sta³¹ ³¹czno�ci¹ ze stypendysta-
mi, przygotowaniem Kontraktu Uczelnianego na kolejne lata,
uruchamianiem nowych umów bilateralnych oraz ca³¹ spra-
wozdawczo�ci¹ dla Brukseli i Biura SOCRATES-a w Warsza-
wie. O pocz¹tkach SOCRATES-a na Politechnice Koszaliñ-
skiej pisa³em w 1999 roku w nr. 5/17 Na Temat.

Po 2 latach z pewn¹ pomoc¹, g³ównie w zakresie obrotu
finansami i katalogowania danych, przysz³a p. mgr in¿. Urszu-
la Marchlewicz, specjalista ds. wspó³pracy z zagranic¹ w Dziale
Nauki. Corocznie przygotowywany jest Kontrakt Uczelniany
(umowa nr 43498-IC-1-98-1-PL-ERASMUS-EPS-1), do któ-
rego na podstawie Umów Bilateralnych w³¹czane s¹ coraz to
nowe uczelnie europejskie, i tak kolejno: w roku akademickim
1999/2000 mieli�my 5 umów bilateralnych, na stypendia wy-
jecha³o 12 studentów plus 1 pracownik TS, w roku 2000 mie-
li�my 7 umów bilateralnych, w roku akademickim 2000/2001
na stypendium przebywa³o 14 naszych studentów plus 3 pra-
cowników TS. W roku 2000/2001 po raz pierwszy na studia
do Politechniki Koszaliñskiej w ramach SOCRATES-a przy-
by³o 2 studentów z zagranicy, a byli to: Ruben Caparros Gar-
cia, student elektroniki przyby³y z Universidad de Granada,
oraz student z Niemiec Andreas Mathias, studiuj¹cy na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska. W ramach inne-
go projektu Unii Europejskiej, Leonardo da Vinci, dwukrotnie
w ci¹gu roku akademickiego 2000/2001 przebywa³ w Kosza-
linie student z Granady, Jorge Martinez Jimenez i to dziêki
niemu na Uczelni naszej z powodzeniem zapocz¹tkowane zo-

sta³y kursy jêzyka hiszpañskiego. W roku akademickim 2001/
2002 na studia zagraniczne w ramach SOCRATES-a wyjedzie
³¹cznie 18 studentów (16 studentów rozpoczê³o studia w se-
mestrze zimowym, 2 wyjedzie w styczniu/lutym 2002 roku,
w semestrze letnim) plus 8 pracowników TS.

Od roku 2000 rozpocz¹³ siê drugi, nieco zmodyfikowany, etap
SOCRATES-a, który ma trwaæ do roku 2006. Rozwinê³a siê wspó³-
praca miêdzynarodowa, obecnie mamy ju¿ 18 umów bilateral-
nych z uczelniami w 10 krajach Unii Europejskiej, a s¹ to:
Austria � A LEOBEN01 Montanuniversität Leoben, 1 umo-

wa bilateralna na wymianê 2 studentów (12 studentomie-
siêcy) i 1 pracownika

Belgia � B LIEGE01 Universite de Liege, 1 umowa bilateral-
na na wymianê 4 studentów (20 studentomiesiêcy)

Dania � DK KOBENHA14 Ingeniørhøjskolen København,
1 umowa bilateralna na wymianê 4 studentów (24 studen-
tomiesi¹ce) i 2 pracowników

Finlandia � SF SEINAJO06 Seinäjoki Polytechnic, 1 umowa
bilateralna na wymianê 1 studenta (3 studentomiesi¹ce) i 2
pracowników
SF OULU01 Oulu Polytechnic, wspólny projekt 6 uczelni
europejskich: IP (Intensive Programme) pn. European Con-
struction Management

Francja � F BOURGES09 Ecole Nationale Superieur d�Inge-
nieurs de Bourges, 1 umowa bilateralna na wymianê 4 stu-
dentów (36 studentomiesiêcy) i 2 pracowników

Grecja � G EGALEO01 Technologiko Ekpeideftiko Idrima-
Pirea, Ateny, 1 umowa bilateralna na wymianê 3 studen-
tów (18 studentomiesiêcy) i 1 pracownika

Hiszpania � E GRANADA01 Universidad de Granada, 3 umo-
wy bilateralne na wymianê 5 studentów (50 studentomie-
siêcy) i 4 pracowników
E PALMA01 Universitat de les Illes Balears (Majorka),
1 umowa bilateralna na wymianê 2 studentów (12 studen-
tomiesiêcy) i 1 pracownika

Niemcy � D SUDERBURG01 Fachhochschule Nordostnie-
dersachsen, 1 umowa bilateralna na wymianê 3 studentów
(18 studentomiesiêcy) i 1 pracownika
D BREMEN04 Hochschule Bremen, 1 umowa bilateralna
na wymianê 3 studentów (18 studentomiesiêcy) i 4 pra-
cowników
D NEUBRAN02 Fachhochschule Neubrandenburg, 1 umo-
wa bilateralna na wymianê 3 studentów (18 studentomie-
siêcy) i 4 pracowników
D KARLSRU05 Fachhochschule Karlsruhe, 1 umowa bi-
lateralna na wymianê 3 studentów (18 studentomiesiêcy)
i 2 pracowników

Portugalia � P LISBOA04 Universidade Técnica de Lisboa,
Instituto Superior Tecnico, 1 umowa bilateralna na wymia-
nê 3 studentów (18 studentomiesiêcy) i 1 pracownika, oraz
P LISBOA04 Instituto Superior de Economia e Gestão, Lis-
boa, 1 umowa bilateralna na wymianê 3 studentów (18 stu-
dentomiesiêcy) i 1 pracownika

Wielka Brytania � UK KINGST01 Kingston University, IP +
1 umowa bilateralna na wymianê 1 pracownika.

ERASMUS-a etap drugi Tadeusz Hryniewicz
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Poza umowami w zakresie wymiany studentów SM (Stu-
dent Mobility) i pracowników TS (Teaching Staff Assignment),
jest tak¿e umowa w zakresie ujednolicenia programów naucza-
nia i punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer
System). Wydzia³ Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej by³
pierwszym, który wprowadzi³ system ECTS w roku 2000.
Obecnie 2 kolejne wydzia³y: Mechaniczny i Budownictwa przy-
gotowuj¹ siê do stworzenia systemu punktów kredytowych.
W czerwcu 2001 w Kingston University, UK, na roboczym
spotkaniu przedstawicieli podpisana zosta³a umowa o wspó³-
pracy 6 europejskich uczelni z Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Fin-
landii, Wielkiej Brytanii i Polski (Politechnika Koszaliñska)
w ramach IP (Intensive Programme), na podstawie której przy-
gotowano 3-letni program wspó³pracy pn. European Construc-
tion Management.

Jako fenomen nale¿y uznaæ fakt, ¿e ca³a powy¿sza wspó³-
praca odbywa siê ju¿ czwarty rok bezetatowo, bez siedziby
czy specjalnego pomieszczenia, chocia¿ jest to system pracy
ci¹g³ej. Niestety, w sprawozdaniu do Brukseli zawsze poda-
wany jest 1 etat, poniewa¿ jest to minimum (sprawozdanie nie
przewiduje zerowej ani u³amkowej obsady). Od pa�dziernika
2001 r. z pewn¹ pomoc¹ w zakresie elektronicznej obs³ugi da-
nych o studentach-stypendystach przyszed³ nasz doktorant, mgr
in¿. Krzysztof Rokosz.

Niestety, ostatnie 2 lata to sta³e ponad pó³roczne opó�nie-
nie w podpisaniu umowy finansowej, a zatem i wyp³acie sty-
pendium. Wobec takiego opó�nienia Uczelnia nie mog³a wy-
korzystaæ w roku akademickim 2000/2001 oko³o 9 tysiêcy Euro
na granty dla studentów. Sytuacja z opó�nieniem wyp³aty sty-
pendium powtarza siê tak¿e w roku akademickim 2001/2002 z

wielk¹ strat¹ dla studentów-stypendystów, którzy do koñca roku
2001 zmuszeni zostali do wy³o¿enia dodatkowej puli swoich
i rodziców pieniêdzy. Miejmy nadziejê, ¿e nowa ekipa rz¹do-
wa potrafi sprostaæ formalno�ciom (sk³adka) na czas tak, aby
w kolejnym roku akademickim 2002/2003 nie stwarzaæ dodat-
kowych barier finansowych. Drugim problem, jaki pojawia siê
w dalszym nurcie, jest stwarzanie barier w zaliczeniu semestru
przez niektórych dziekanów naszej uczelni (Budownictwo, Elek-
tronika), pomimo wcze�niejszych uzgodnieñ (Learning Agre-
ement), wraz z cofaniem lub zawieszeniem stypendium nauko-
wego, chocia¿ s¹ to zwykle najlepsi studenci. Nawet gdyby stu-
dent-stypendysta ERASMUS-a zaliczy³ jeden czy 2 przedmioty,
uwzglêdniaj¹c jêzyk angielski czy niemiecki, plus jêzyk kraju
pobytu, jest to niekwestionowana obustronna korzy�æ w przybli-
¿aniu naszych studentów do Europy. Nasi studenci powinni w
znacznie wiêkszym stopniu korzystaæ z wielu ofert i stypendiów,
jakie daje Unia Europejska, czy inne kraje, takie jak USA. Nasz
absolwent Wydzia³u Budownictwa, mgr in¿. Adam Diaczuk, któ-
ry na pi¹tym roku by³ na rocznym stypendium ERASMUS-a na
Uniwersytecie w Granadzie, pomimo zaliczenia roku akademic-
kiego 1999/2000, do ostatniej chwili przed dyplomem nie by³
pewny, czy uzyska zaliczenie w Koszalinie. Stwierdzi³ te¿, ¿e po
Jego do�wiadczeniach przez wiele lat nikt z Wydzia³u Budownic-
twa w Koszalinie nie odwa¿y siê na studia za granic¹. Wydaje siê,
¿e jest u nas zbyt wielu pracowników, którzy chcieliby proces wy-
miany studentów zahamowaæ lub przynajmniej utrudniæ.

Wiele informacji o programie ERASMUS-a mo¿na obec-
nie otrzymaæ na stronach http://www.erasmus-on-line.pl

Tadeusz Hryniewicz
Koordynator Uczelniany

28 listopada 2001 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
odby³a siê konferencja prasowa po�wiêcona prezentacji pla-
nów i zadañ, jakie stoj¹ przed Komitetem Badañ Naukowych.
Spotkaniu przewodniczy³ minister nauki Micha³ Kleiber.
W konferencji udzia³ wziêli tak¿e: sekretarz stanu i sekretarz
KBN dr Jan Krzysztof Fr¹ckowiak oraz dyrektor Departamen-
tu Informacji i Promocji KBN dr Tadeusz Zaleski.

G³ównym problemem nauki w Polsce jest jej niedostatecz-
ne finansowanie. Zdaniem ministra Micha³a Kleibera, dzieje
siê tak dlatego, ¿e (�) nauka w Polsce nie zdo³a³a w procesie
transformacji przekonaæ spo³eczeñstwa, ¿e mu dobrze s³u¿y.
�rodki z bud¿etu pañstwa i ze �róde³ prywatnych stanowi¹ nie-
wielk¹ czê�æ produktu krajowego brutto, kilkakrotnie mniej-
sz¹ ni¿ w krajach Unii Europejskiej, dwukrotnie mniejsz¹ ni¿
na Wêgrzech i trzykrotnie mniejsz¹ ni¿ w Czechach.

Trudna sytuacja bud¿etu pañstwa uniemo¿liwia na razie
zwiêkszenie nak³adów na prowadzenie badañ naukowych ze
�rodków publicznych. Kluczem do poprawy sytuacji finanso-
wej jest zachêcenie tych, którzy dysponuj¹ pieniêdzmi poza-
bud¿etowymi, do wspierania badañ � powiedzia³ minister Mi-
cha³ Kleiber.

Komitet Badañ Naukowych zamierza zainicjowaæ tworze-
nie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych finansowanie badañ na-
ukowych przez gospodarkê. Wymaga to wprowadzenia nowych

Rz¹d informuje
rozwi¹zañ prawnych, które u³atwi³yby prowadzenie dzia³al-
no�ci innowacyjnej. Nale¿¹ do nich m.in.: obni¿enie podatku
za dzia³alno�æ innowacyjn¹, stworzenie kapita³u wysokiego
ryzyka, zadbanie o zaplecze naukowe przy prywatyzacji przed-
siêbiorstw.

Minister Micha³ Kleiber podkre�li³, ¿e reformy potrzebuje
sama sfera nauki. Zw³aszcza jednostki badawczo-rozwojowe
wymagaj¹ konsekwentnej restrukturyzacji. Trzeba zmniejszyæ
grupê osób w nauce przypadkowych, które produkuj¹ bana³
naukowy. Czasami nawet nie z w³asnej winy, ale dlatego, ¿e
nie maj¹ dostêpu do najnowszej informacji o pracy innych na-
ukowców � zauwa¿y³ minister nauki.

Sfer¹ dotychczas niedostatecznie rozwiniêt¹ jest promocja
i popularyzacja badañ i osi¹gniêæ polskich naukowców. Za-
równo Komitet Badañ Naukowych, jak i �rodowisko nauko-
we, musi do³o¿yæ starañ, aby pokazaæ spo³eczeñstwu, ¿e war-
to ³o¿yæ na badania naukowe, gdy¿ przynosz¹ one wymierne
korzy�ci w codziennym ¿yciu ka¿dego obywatela.

Zdaniem ministra, ka¿dy uczony musi potrafiæ na jednej,
dwóch stronach napisaæ o swoim projekcie w taki sposób, aby
jego wywód by³ w stanie zrozumieæ cz³owiek z matur¹. (�)
Sposób przedstawienia problematyki naukowej mo¿e byæ klu-
czem do poprawy kondycji badañ naukowych w Polsce.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

�(�) nauka w Polsce nie zdo³a³a w procesie transformacji
przekonaæ spo³eczeñstwa, ¿e mu dobrze s³u¿y.�
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Rok 2001 by³ Europejskim Rokiem Jêzyków. Ak-
cja ta by³a zorganizowana przez Uniê Europejsk¹ i Ra-
dê Europy. G³ówny cel akcji okre�la³o has³o �Nauka
jêzyków otwiera drzwi i ka¿dy mo¿e siê ich nauczyæ�.
Komisja Europejska przeprowadzi³a badania na temat
jêzyków w pañstwach cz³onkowskich Unii Europej-
skiej. Zbadano równie¿ stosunek obywateli Unii do jê-
zyków i do nauki jêzyków.

Pos³ugiwanie siê jêzykiem obcym pomaga nam zro-
zumieæ kulturê innych ludzi, oraz ich spojrzenie na ¿y-
cie. W miarê zwiêkszania siê liczby ludzi znaj¹cych jê-
zyki, prze³amujemy bariery dziel¹ce ludzi, nawi¹zuje-
my nowe znajomo�ci i zawieramy przyja�nie, nabywa-
my wiedzê, stajemy siê bardziej otwarci i tolerancyjni.
Nasz kontynent jest wielkim bogactwem tradycji i kul-
tur, a jêzyki s¹ drog¹ do ich poznania i zrozumienia.

Prawie po³owa Europy jest ju¿ wielojêzyczna. W jê-
zyku obcym potrafi siê porozumiewaæ 44% obywateli
Europy. W Luksemburgu prawie wszyscy znaj¹ jaki�
jêzyk obcy na tyle dobrze, by siê w nim porozumieæ.
Natomiast w krajach takich jak Dania, Holandia i Szwe-
cja jest takich obywateli oko³o 80%.

Przedstawione obok wykresy pokazuj¹ proporcje
ludno�ci europejskiej, pos³uguj¹cej siê danym jêzykiem.

Angielski jest pierwszym jêzykiem obcym w edu-
kacji w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Natomiast drugim jêzykiem jest prawie zawsze fran-
cuski. �rednio 91% uczniów uczy siê angielskiego,
34% uczniów uczy siê francuskiego, 15% niemiec-
kiego i 10% hiszpañskiego.

Znajomo�æ jêzyków obcych jest niezwykle wa¿na
dla ró¿norodnej i rozwijaj¹cej siê Unii Europejskiej.
W wielu krajach jest rzecz¹ normaln¹, ¿e wiêkszo�æ
jego mieszkañców potrafi porozumiewaæ siê w trzech
jêzykach. Ta grupa ludzi jest w stanie z wiêkszym po-
wodzeniem podró¿owaæ do innych krajów w celach
edukacyjnych, zawodowych czy te¿ z innych powodów.
Ich umiejêtno�ci s¹ poszukiwane przez pracodawców.
S¹ oni w stanie korzystaæ z europejskiego obywatel-
stwa i wspólnego rynku, zw³aszcza z prawa do zamiesz-
kiwania i pracy w którymkolwiek z krajów Unii Euro-
pejskiej.

Poni¿ej przedstawiono niektóre z istniej¹cych wie-
lu metod uczenia siê jêzyków obcych:
q Skorzystaj z kursu samodzielnej nauki: mo¿e on byæ
z³o¿ony z p³yt CD, kaset wideo lub kaset magnetofono-
wych, jak równie¿ z ksi¹¿ek i zeszytów do samodziel-
nych æwiczeñ. Realizuj kurs krok po kroku i oceniaj swo-
je postêpy w nauce. Kursy wiêkszo�ci jêzyków na odpo-
wiednim poziomie od pocz¹tkuj¹cych do zaawansowa-
nych dostêpne s¹ w ksiêgarniach i bibliotekach.
q Ogl¹daj telewizjê: wiele stacji oferuje kursy jêzy-
kowe w telewizji lub w radiu.

Rok jêzyków
�Learning languages opens doors, and everyone can do it !�
�Nauka jêzyków otwiera drzwi i ka¿dy mo¿e siê ich nauczyæ !�

Mgr in¿. Maciej Majewski o jêzykach, na podstawie dokumentów
zgromadzonych podczas pracy w Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

Pos³ugiwanie siê jêzykami przez ludno�æ Unii Europejskiej

q Wykorzystaj Internet: tworzonych jest coraz wiêcej stron interne-
towych oferuj¹cych lekcje jêzyków obcych, czêsto z wykorzystaniem
d�wiêku i filmów.
q Ucz siê z nauczycielem: w wiêkszo�ci miejsc w Europie znale�æ
mo¿na kursy jêzyków obcych dla doros³ych, oferowane przez wiele in-
stytucji i firm. Zajêcia czêsto odbywaj¹ siê wieczorami. Dziêki tej me-
todzie bêdziesz mia³ przyjació³, którzy bêd¹ Ciê wspieraæ, oraz nauczy-
ciela, który bêdzie Ciê prowadzi³.
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Ludno�æ dla której jest to jêzyk ojczysty
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Ludno�æ znaj¹ca dany jêzyk jako obcy
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Ludno�æ znaj¹ca dany jêzyk
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*
"*"

"***"
"*****"

"GOD JUL"
"BUON ANNO"

"FELIZ NATAL"
"JOYEUX   NOEL"

"VESELE   VANOCE"
"MELE   KALIKIMAKA"

"NODLAG  SONA  DHUIT"
"BLWYDDYN NEWYDD DDA"

"""""""BOAS FESTAS"""""""
"FELIZ NAVIDAD"

"MERRY CHRISTMAS"
"KALA CHRISTOUGENA"

"VROLIJK    KERSTFEEST"
"FROHLICHE WEIHNACHTEN"

"BUON NATALE - GODT NYTAR"
"HUAN YING SHENG TAN CHIEH"

"WESO£YCH �WI¥T - SRETAN BOZIC"
"MOADIM LESIMHA - LINKSMU KALEDU"

"HAUSKAA JOULUA - AID SAID MOUBARK"
"""""""'N  PRETTIG  KERSTMIS"""""""

"ONNZLLISTA UUTTA VUOTTA"
"SZCZÊ�LIWEGO NOWEGO ROKU"

"NADOLIG LLAWEN - GOTT NYTTSAR"
"FELIC NADAL - GOJAN KRISTNASKON"

"S  NOVYM  GODOM - FELIZ ANO NUEVO"
"GLEDILEG JOL - NOELINIZ KUTLU OLSUM"

"EEN GELUKKIG NIEUWJAAR - SRETAN BOSIC"
"KRIHSTLINDJA GEZUAR - KALA CHRISTOUGENA"

"SELAMAT HARI NATAL - LAHNINGU NAJU METU"
"""""""SARBATORI FERICITE - BUON ANNO"""""""

"ZORIONEKO GABON - HRISTOS SE RODI"
"BOLDOG KARACSONNY - VESELE  VIANOCE "

"MERRY CHRISTMAS  AND  HAPPY NEW YEAR"
"ROOMSAID JOULU PUHI - KUNG HO SHENG TEN"

"FELICES PASUAS - EIN GLUCKICHES NEUJAHR"
"PRIECIGUS ZIEMAN SVETKUS SARBATORI VESLLE"

"BONNE ANNEE - BLWYDDYN NEWYDD DDADRFELIZ NATAL"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

*****
*****
*****
*****
*****

Sk³adam wszystkim najlepsze ¿yczenia
Weso³ych �wi¹t, oraz Szczê�liwego Nowego Roku 2002!

q Ucz siê w pracy: coraz wiêcej pracodaw-
ców zaczyna sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e
znajomo�æ jêzyków obcych jest niezbêdna dla
powodzenia ich biznesu. Wiele przedsiêbiorstw
oferuje swoim pracownikom darmowe lekcje
jêzyków lub dop³aty do nich oraz czas wolny
na naukê podczas pracy.
q Wyjed� na kurs zagraniczny: szko³y jê-
zykowe i instytucje kulturalne organizuj¹ kur-
sy w krajach, gdzie mówi siê jêzykiem, które-
go siê uczysz.

Je�li interesujesz siê jêzykami jako taki-
mi, w tym swoim w³asnym jêzykiem, pora-
dzisz sobie z ³atwo�ci¹ z nauk¹ jêzyka obce-
go. Pomo¿e Ci równie¿ do�wiadczenie zdo-
byte wcze�niej, podczas uczenia siê innych
jêzyków. Je�li ju¿ nauczy³e� siê jednego jêzy-
ka, bêdziesz móg³ wykorzystaæ niektóre me-
tody, które bêd¹ mia³y zastosowanie w nauce
kolejnego. Wynika to z faktu, ¿e ju¿ umiesz
siê uczyæ jêzyków.

Przet³umaczy³ i opracowa³
 mgr in¿. Maciej Majewski

na podst. dokumentów Komisji Europejskiej
europa.eu.int/comm/education/languages/
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Ró¿nice w znajomo�ci jêzyków
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Czy erê zanieczyszczeñ mamy za sob¹?

Wyk³ad podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2000/2001
wyg³osi³ prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese. Poni¿ej 2. czê�æ wyk³adu.

Tomasz Heese

Niebezpieczne czynniki patogenne,
priony i wirusy

Choroby wirusowe przewiezione przez ocean ze Starego
�wiata w XV wieku odegra³y prawdopodobnie wiêksz¹ rolê
w podbojach ni¿ armaty i proch. Ospa jako zaraza przedosta³a
siê na Kubê, potem do Meksyku i do³¹czy³a do si³ Cortésa pod
postaci¹ zara¿onego ¿o³nierza (by³ Murzynem, który akurat
nie by³ odporny na infekcjê). Ta dzieciêca choroba okaza³a siê
zgubna dla Azteków i droga do za³o¿enia Nowej Hiszpanii
sta³a otworem. Marsz �ospy� by³ szybszy ni¿ conquistadores i
zaraza dotar³a do Peru przed nimi. Takich przypadków w pod-
bijanych pañstwach Nowego �wiata by³o wiele. Scenariusz
zawsze by³ taki sam. Co ciekawe, do Starego �wiata nie zawê-
drowa³a praktycznie ¿adna choroba � prawdopodobnie zaraz-
ki szybko wykañcza³y swoj¹ zdobycz i chorzy nie docierali do
brzegów Europy. Jedynie ki³a jest powa¿niejsz¹ chorob¹, któ-
ra zosta³a wyeksportowana z Nowego �wiata5.

�wiat nadal nie jest wolny od podstêpnych zarazków. Na
li�cie znajduj¹ siê bardzo gro�ne wirusy Denga, Ebola, Hanta,
Lassa, Rift Valley, czy wirusy atakuj¹ce i ma³py i cz³owieka,
jak Reston czy Marburg. Nosicielami tych zwykle �miercio-
no�nych zarazków s¹ myszy, a inne mog¹ byæ przenoszone
przez komary. Indianie 500 lat temu nie�wiadomi przenosili
�mierciono�ny ³adunek wirusów na znaczne odleg³o�ci, nawet
do 80 km. A wspó³cze�nie belgijskie zakonnice wykonuj¹ce
oko³o 300 zastrzyków dziennie lokalnej spo³eczno�ci przeciw
malarii, t¹ sam¹ ig³¹ rozprzestrzenia³y wirusa Ebola, który
w 1976 r. zebra³ tak¿e swoje ¿niwo. Zachorowa³o na tzw. �mier-
teln¹ gor¹czkê krwotoczn¹ 318 osób, z których 280 zmar³o.
Wirus da³ znaæ o sobie jeszcze w 1979 r. i ostatnio w 1995 r.

Nowym problemem cywilizacyjnym s¹ choroby prionowe
wystêpuj¹ce u ludzi i zwierz¹t. Priony s¹ podobnymi do bia³-
ka cz¹stkami zaka�nymi, prawdopodobnie sk³adaj¹cymi siê
wy³¹cznie z glikoproteidów. Najwiêcej emocji spo³ecznych
zwi¹zanych jest z BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy),
choroby oficjalnie zaliczonej do zoonoz, czyli chorób odzwie-
rzêcych, nazywan¹ jako g¹bczaste zapalenie mózgu. Wybuch
epidemii w Europie Zachodniej ma �cis³y zwi¹zek ze skar-
mianiem byd³a m¹czkami miêsno-kostnymi. Wiele zespo³ów
badawczych potwierdzi³o, ¿e czynnik chorobotwórczy BSE
mo¿e byæ transmitowany na cz³owieka w wyniku spo¿ycia na-
rz¹dów wewnêtrznych pochodz¹cych od zara¿onych krów. Ist-
nieje te¿ kilka dowodów, ¿e czynnik wywo³uj¹cy vCJD, czyli
chorobê Creutzfeldta-Jakoba u ludzi i BSE u byd³a jest iden-
tyczny. Czego nie wiemy? Nieznana jest d³ugo�æ inkubacji i je-

dynie zak³ada siê okres 6�30 lat, nieznana jest minimalna daw-
ka zaka�na. Co wiemy � jest mo¿liwo�æ przeniesienia czynni-
ka zaka�nego z krwi¹, istnieje podejrzenie transmisji na p³ód,
i co wa¿ne, mleko i tkanki miê�niowe uznaje siê za bezpiecz-
ne. Co do produkcji ¿elatyny, to tylko ¿elatyny wyproduko-
wane ze skór uznaje siê za produkt bezpieczny. Skala zacho-
rowañ u ludzi maleje, co nale¿y uznaæ za wiadomo�æ raczej
dobr¹.

Doskonale pamiêtamy problemy z ochron¹ granic przed
chorobami odzwierzêcymi i matami nas¹czony preparatami
dezynfekcyjnymi. Dwie kolejne choroby, jak pomór �wiñ
i pryszczyca ci¹gle anga¿uje polskie s³u¿by weterynaryjne.
Obecne badania raczej nie potwierdzaj¹ wcze�niejszych suge-
stii o zagro¿eniu pryszczyc¹ ludzi. Do najgro�niejszych cho-
rób zaka�nych wirusowych trzody chlewnej nale¿y klasyczny
pomór �wiñ. Granice z tego powodu by³y przymkniête ostat-
nio w sierpniu tego roku. Choroba ta zosta³a stwierdzona
w Niemczech, na Ukrainie, S³owacji i w Hiszpanii.

In¿ynieria genetyczna
� nowe mo¿liwo�ci rozwojowe cz³owieka

W wielu podrêcznikach z zakresu in¿ynierii genetycznej
i biotechnolgii6 zastaniemy takie tytu³y, jak na przyk³ad �Nowy
wspania³y �wiat biotechnologii�. Tak widz¹ tê rzeczywisto�æ
genetycy. Dzi� na wiêkszo�ci konferencjach, czy to z zakresu
zoologii, botaniki, czy na temat zasobów o¿ywionej przyrody,
oni w³a�nie wiod¹ prym, gdy¿ dysponuj¹ nowymi metodami
badawczymi i odkrycia zdarzaj¹ siê im bardzo czêsto.

Obecnie metody pozwalaj¹ na sekwencjonowanie odcin-
ków DNA (kwasu nios¹cego tajemnicê ¿ycia), mo¿na kwasy
nukleinowe (DNA i RNA) namna¿aæ w bardo du¿ych ilo�ciach,
klonowaæ geny. Wprowadzanie obcego lub spreparowanego
odcinka DNA do danej komórki, na przyk³ad bakteryjnej, od-
bywa siê za pomoc¹ wektorów: plazmidów, fagów lub kosmi-
dów. Nie wdaj¹c siê bli¿ej w stosowane techniki in¿ynierii ge-
netycznej to w³a�nie dziêki takim metodom tworzy siê komór-
ki o zmienionym kodzie genetycznym. Znaczenie tych metod
jest ogromne szczególnie w medycynie. Bakterie z odpowied-
nimi genami na zamówienie mog¹ produkowaæ okre�lone bia³-
ko. Obecnie na skalê przemys³ow¹ bakterie produkuj¹ czyst¹
insulinê ludzk¹. Wcze�niej chorzy na cukrzyce otrzymywali
oczyszczon¹ insulinê bydlêc¹. Istniej¹ powa¿ne przes³anki, by
za pomoc¹ terapii genowej leczyæ takie choroby genetyczne,
jak mukowiscydozê, fenyloketonuriê, dystrofiê miê�niow¹
Duchenne�a, hemofiliê oraz SCID (z³o¿ony zespó³ ostrego nie-
doboru odporno�ci).
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Kolejnym problemem, zwi¹zanym ju¿ z in¿ynieri¹ embrio-
naln¹, to klonowanie. Jest to powielanie organizmów identycz-
nych genotypowo. Trzeba pamiêtaæ, ¿e klonowanie zachodzi
tak¿e w przyrodzie u organizmów jednokomórkowych. Ma
miejsce u organizmów wielokomórkowych na przyk³ad u ro-
�lin rozmna¿aj¹cych siê bezp³ciowo. Przyk³adem mo¿e byæ
perz i hodowana truskawka.

Biotechnologia odegra w rozwoju cywilizacyjnym bardzo
wa¿ne znaczenie. Coraz czê�ciej s³yszymy o transgenicznych
ro�linach i zwierzêtach. Perspektywa zwi¹zana z wy¿ywieniem
wzrastaj¹cej liczby mieszkañców naszej planety jest kusz¹ca.
Jednak mo¿e siê okazaæ, ¿e wyprodukowane nowe geny za-
czn¹ stanowiæ podobne �mieci, które znamy z zaniedbanych
skwerów. Zmutowane sztucznie geny mimo wszystko ju¿ dzi�
goszcz¹ na naszych sto³ach, chocia¿by w zjadanej kukurydzy.
Jest sporo obaw, szczególne ze strony spo³eczeñstwa europej-
skiego. Poza sukcesami zwi¹zanymi z uodpornianiem ro�lin
na patogeny i wyhodowaniem ryb, kilkana�cie razy wiêkszych
od tych, co stworzy³ dobór naturalny, mo¿na dopatrzeæ siê no-
wych problemów oraz przys³owiowych wpadek. Pojawi³ siê
na polach uprawnych jako dokuczliwy chwast transgeniczny
rzepak i w dodatku ca³kowicie odporny na �rodki ochrony ro-
�lin. Kolejnym zagro¿eniem mo¿e byæ dziki owies, który wy-
posa¿ony w gen Bt ochroni go przed szkodnikami. Jest te¿ mo¿-
liwe powstanie �superchwastu�, odpornego na �rodki ochrony
ro�lin i szkodniki. Powa¿niejsze zagro¿enie jest zwi¹zane z aler-
giami. Ta przypad³o�æ coraz bardziej trapi nasze spo³eczeñ-

5 Na podstawie ksi¹¿ki Alfreda W. Crosby�ego pt. �Imperia-
lizm ekologiczny�, PIW Warszawa.

6 In¿ynieria genetyczna to zespó³ technik badawczych pozwa-
laj¹cych na wyizolowanie i charakterystykê okre�lonych ge-
nów, a tak¿e wprowadzenie do nich zmian, biotechnologia
za� to termin szerszy i obejmuje wszelkie manipulacje ¿y-
wymi organizmami w celu osi¹gniêcia okre�lonych korzy-
�ci dla uzyskania nowej odmiany ro�liny czy zwierzêcia
hodowlanego; biotechnologia tak¿e wykorzystuje metody in-
¿ynierii genetycznej.

stwo. Ju¿ biotechnolodzy zanotowali na swoim koncie i to
�osi¹gniêcie�. W transgenicznej odmianie kukurydzy znalaz³y
siê bia³ka powoduj¹ce reakcje alergiczne.

Poza produkcj¹ ¿ywno�ci biotechnologie (b. �rodowisko-
we) rozwijaj¹ metody utylizacji odpadów organicznych poprzez
kompostowanie, doskonal¹ wydajno�æ bakterii, które pomog¹
wydobyæ zwi¹zki fosforu z oczyszczanych �cieków, oszczê-
dzaj¹c na kosztownych metodach chemicznego str¹cania. In-
¿ynieria genetyczna i biotechnologie bêd¹ siê rozwijaæ i ra-
czej przyspieszaæ tempo swoich badañ, ni¿ czekaæ na przy-
chylne opinie spo³eczne. Ostatecznie mo¿e siê okazaæ, ¿e i tak
konsument wyci¹gnie rêkê po piêknego pomidora, którego
trwa³o�æ na gnicie mierzona bêdzie w miesi¹cach.

prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese
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Znamienne by³o, ¿e ju¿ w pierwszych godzi-
nach po ataku terrorystycznym 11 wrze�nia 2001
na NYC (New York City) i Waszyngton, D.C.,
dziennikarze, komentatorzy i politycy nie tylko
w USA, ale i na ca³ym �wiecie, zaczêli powtarzaæ
z przekonaniem, ¿e �wiat nie bêdzie ju¿ nigdy taki
sam. Jakkolwiek nikt nie proponowa³ dok³adnej
definicji, na czym ten zakrêt dziejowy ma pole-
gaæ, to wszyscy czuli instynktownie, ¿e rzeczywi-
�cie co� wa¿nego zmieni³o siê w wielu dziedzi-
nach ¿ycia w sposób nieodwo³alny i permanent-
ny. Jednak niewielu wtedy pomy�la³o, ¿e ten akt
terroru zapocz¹tkowa³ metamorfozê tak¿e w dzie-
dzinie architektury i planowania urbanistycznego.

Wybór dwóch wie¿ WTC (World Trade Cen-
ter) przez terrorystów do zniszczenia by³ strza³em
w dziesi¹tkê w tej destrukcyjnej misji. Drapacze
chmur (skyscrapers) od przesz³o 100 lat symboli-
zowa³y amerykañsk¹ potêgê, si³ê, mo¿no�æ i za-
mo¿no�æ oraz zaawansowanie technologiczne.
Potê¿ne, wielkie, obliczone na przetrwanie naj-
wiêkszych huraganów i trzêsieñ ziemi, wyra¿a³y
te¿ one do koñca niezbadan¹ i od wieków w³a�ci-
w¹ ludziom tendencjê do wznoszenia wysokich
obiektów. Wielkie, znaczy³o te¿ w powszechnym
przekonaniu niezniszczalne.

Drapacz chmur jest samotny, wysoki, silny
i pewny siebie. Zupe³nie jak John Wayne w ame-
rykañskim westernie. Dlatego zburzyæ ten symbol,
by³o jakby sam¹ Amerykê strzepn¹æ z jej wyso-
ko�ci, powiedzia³ jeden z komentatorów. America
no longer stood tall, doda³ on.

Kiedy taki symbol potêgi kraju i zarazem so-
lidny obiekt konstrukcyjny okazuje siê kolosem na
glinianych nogach, i zburzony zostaje w ci¹gu nie-
ca³ych dwóch godzin, zmienia siê te¿ epoka. Wraz
z ni¹ zmienia siê widzenie architektury i zasady
planowania urbanistycznego.

Dlaczego drapacze chmur?
Idea budowania wysokich budynków w USA

odzwierciedla³a ambicje postmodernistycznej ar-
chitektury w okresie powojennej ekonomicznej
prosperity i niebywa³ej pewno�ci siebie �wiata
wielkiego biznesu. Zapocz¹tkowa³o tê epokê zbu-
dowanie w 1885 roku budynku (wysokiego na 180
stóp) Home Insurance w NYC. Architekt tego bu-
dynku, William Le Baron Jenny, o�wiadczy³ wte-
dy, ¿e jest to wyzwanie i rywalizacja dla biblijnej
Wie¿y Babel. Od czasów wynalezienia w po³owie
XIX wieku osobowej windy, jako �rodka transportu
wewn¹trz budynku, i dwadzie�cia lat pó�niej ramy
stalowej w in¿ynierii konstrukcyjnej, zacz¹³ siê
okres niezwyk³ej symbiozy pomiêdzy �wiatem fi-
nansjery, a najwy¿szymi drapaczami chmur w ame-
rykañskich miastach. Wprawdzie ju¿ przedtem
drapacze chmur obecne by³y na horyzontach miast

(skyline), ale wyra¿a³y one innego rodzaju ludzkie têsknoty � by³y to wie-
¿e ko�cio³ów wznoszonych ku chwale Boga. Amerykañskie wie¿owce i dra-
pacze chmur wyrwa³y dominacjê wie¿ ko�cielnych sponad horyzontów
miast od Boga i przemie�ci³y j¹ w stronê korporacyjnej Mamony. Tak ju¿
pozosta³o przez wszystkie nastêpne lata. I jakkolwiek zmienia³y siê archi-
tektoniczne smaczki i konstrukcyjne rozwi¹zania, to idea budowania tak
wysoko, jak to tylko by³o mo¿liwe, sta³a siê konwencj¹, aby w latach osiem-
dziesi¹tych ubieg³ego stulecia staæ siê ju¿ nie tylko symbolem amerykañ-
skim, ale i �wiatowym.

Najwy¿sze budynki w �wiecie budowane by³y i s¹ nie ze wzglêdów
ekonomicznych, czy te¿ ze wzglêdów estetycznych. Najwa¿niejszy jest tu
symbol potêgi, jaki one stanowi¹, i przyci¹gniêcie uwagi (attention-get-
ting value). Odgrywa³ ten czynnik pierwszorzêdn¹ rolê w zapocz¹tkowa-
niu idei zbudowania WTC w latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego stulecia.
Nadal odgrywa rolê w miastach takich jak Szanghaj, Hong Kong czy w Ku-

Architektura i akt terroru Zofia Dunian
z Waszyngtonu
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ala Lumpur, gdzie od trzech lat stoj¹ Petronas Towers, które s¹
obecnie najwy¿szymi budynkami na �wiecie i pozostan¹ nimi
a¿ do roku 2007, kiedy zostanie oddany do u¿ytku 95-piêtrowy,
1500 stop wysoki drapacz chmur w Szanghaju. Moda na wzno-
szenie drapaczy chmur w krajach Azji ma siê zreszt¹ utrzymaæ,
jak to przewiduj¹ amerykañscy architekci. Kraje te robi¹ du¿y
wysi³ek, aby dogoniæ Zachód, zaspokoiæ rosn¹ce aspiracje i zna-
le�æ architektoniczne symbole dla swoich miast.

Historia i konstrukcja wie¿ WTC
Wie¿e WTC, wzniesione w latach 1966�1977, by³y inno-

wacj¹ w dziedzinie konstrukcji in¿ynierskiej. We wcze�niej-
szych drapaczach chmur stosowano ramy stalowe i ¿elbetowe
belki i s³upy. �ciany zewnêtrzne wykonane z metalu, szk³a albo
ceg³y, stanowi³y �kurtynê� os³onow¹ budynku, zawieszon¹ bez-
po�rednio na stalowych ramach, a wnêtrze budynku wype³nia³
labirynt s³upów i belek. Natomiast wie¿e WTC konstrukcyjnie
by³y jak rozleg³a, przestronna tuba, w której stalowe �ciany ze-
wnêtrzne w po³¹czeniu z wewnêtrznymi stalowymi pier�cienia-
mi otaczaj¹cymi windy i klatki schodowe, d�wiga³y ca³e obci¹-
¿enie u¿ytkowe, daj¹c tym samym projektantom nieograniczo-
ne mo¿liwo�ci w projektowaniu funkcji budynku. Projektanci
wie¿: Minoru Yamasaki � architekt, i Leslie Robertson � kon-
struktor, nie wynale�li tego �tubularnego� systemu. Wcze�niej,
w 1965 roku, u¿yto tego rozwi¹zania w budynku mieszkalnym
w Chicago, ale zastosowanie go w najwy¿szych budynkach �wia-
ta zapocz¹tkowa³o prze³om. Sz³o to w parze z ówczesn¹ tenden-
cj¹ d¹¿enia do lekko�ci w projektowaniu nieomal¿e wszystkie-
go, od wie¿owców po samochody czy aparaty telefoniczne.

Lekko�æ systemu konstrukcyjnego wie¿ WTC nie oznacza³a
wcale ich s³abo�ci. Wprost przeciwnie. Wie¿e wytrzyma³y sta-
ranowanie przez potê¿ne transkontynentalne odrzutowce. Nie
przewróci³y siê od uderzenia, nawet ich wierzcho³ki nie od³a-
ma³y siê. Sta³y one dzielnie jeszcze przesz³o godzinê, co po-
zwoli³o tysi¹com ludzi uratowaæ ¿ycie. Boczna wytrzyma³o�æ
(lateral strenght) ich rozwi¹zañ konstrukcyjnych pozwoli³aby
przetrwaæ na dobre wie¿om nawet przy tak du¿ej wyrwie w bu-
dynku (�with such an opening�), powiedzia³ ich konstruktor
proszony o komentarz po katastrofie.

Zniszczenia dokona³y tysi¹ce ton pal¹cego siê paliwa z od-
rzutowców. Ogieñ �po¿ar³ wnêtrzno�ci� wie¿. Kiedy tempera-
tura osi¹ga piekielne 1500°F, stalowe s³upy miêkn¹ do konsy-
stencji galarety, betonowe bloki zamieniaj¹ siê w piasek, a lu-
dzie w proszek albo wyparowuj¹.

Dwie wie¿e symbolizuj¹ce ambicje wspó³czesnego cz³o-
wieka, jeszcze niedawno têtni¹ce ¿yciem, ha³a�liwe i zadufane
w swoj¹ potêgê, obróci³y siê w ci¹gu nieca³ych dwóch godzin
w tony gruzu. Spowodowa³a to jedna totalna destrukcja, doko-
nana przez garstkê fanatyków z zacofanych krañców �wiata,
którzy lekcje latania samolotami pobierali na wieczorowych
kursach w amerykañskich szko³ach pilotów.

Niezast¹pione starówki,
czyli powrót do wymiaru ludzkiego
Po zburzeniu wie¿ WTC wielu naszym klientom nie bê-

dzie zale¿a³o na budowaniu wysokich domów-ikon (�not so
iconic and not so tall�?). Ot, stanie siê tak, jak w�ród meksy-
kañskich bogaczy � popularno�æ Volkswagenów nieoczekiwa-
nie pobi³a na g³owê popularno�æ Jaguarów � przewiduje Da-
vid Childs, nowojorski architekt, zaanga¿owany tu¿ przed zbu-
rzeniem wie¿ do ich unowocze�nienia.

Od paru ju¿ lat tendencja wznoszenia coraz to wy¿szych
domów traci³a w USA na popularno�ci. Mówi siê, ¿e po prostu
z czysto praktycznego powodu. Z jednej strony nie jest to ju¿
¿adne wyzwanie dla architektów czy konstruktorów, a z dru-
giej za� okazuje siê, ¿e koszty i utrzymanie wysokich budyn-
ków s¹ bardzo nieekonomiczne. Zburzone wie¿e by³y tego do-
brym przyk³adem. Przestrzeñ, któr¹ zajmowa³y 104 windy
w ka¿dej z nich, poch³onê³y olbrzymi metra¿ przestrzeni, prze-
znaczonej ze swojej natury do wynajêcia. Poza tym wie¿e nie
by³y za bardzo lubiane przez mieszkañców Nowego Jorku.
�Wygl¹da³y one jak nigdy nie rozpakowane pudla kartonowe,
rzucaj¹ce cieñ na ¿ycie tocz¹ce siê tam na ziemi�, wyrazi³ siê
jeden z krytyków wie¿.

Odosobnione (stand-alone) wie¿e nie s¹ szczê�liwym roz-
wi¹zaniem urbanistycznym w dzisiejszych czasach, zdaniem
wielu architektów. Obiekty architektury powi¹zane byæ powin-
ny bezpo�rednio z ¿yciem tocz¹cym siê na ulicy, wyrastaæ z tego
¿ycia i ulepszaæ jego jako�æ. Wie¿e WTC nie mia³y tego bezpo-
�redniego zwi¹zku z ulic¹, przyt³acza³y swoja wynios³o�ci¹. Wo-
kó³ nich, na poziomie przechodniów, by³o nijako i ja³owo.

Co na miejsce wie¿?
Zdania s¹ i bêd¹ jeszcze czas jaki� podzielone. Je�li mia³y-

by byæ odbudowane dwa podobne drapacze chmur, to bêd¹
one tylko niewiele wy¿sze od tych zburzonych, przewiduj¹
fachowcy. Krytycy tego rozwi¹zania podnosz¹, ¿e nie powin-
no siê d¹¿yæ do zamaskowania tego przenikaj¹cego ca³e mia-
sto pêkniêcia i rany. ¯e by³by to absurdalny akt zaprzeczenia
tej tragedii i jej g³êbszemu, uniwersalnemu znaczeniu.

Na popularno�ci zyskuje propozycja zbudowania czterech
50-piêtrowych budynków, na tym samym miejscu. W ka¿dej
propozycji podkre�la siê, ¿e ogrody pamiêci i muzeum tego,
co siê sta³o 11 wrze�nia 2001 roku, by³yby integraln¹ i wa¿n¹
czê�ci¹ ca³ego przedsiêwziêcia. Prawdopodobnie znajdzie siê
te¿ tam wkomponowana �ciana, na której wymienione zostan¹
nazwiska wszystkich zaginionych osób, na wzór pomnika
wojny wietnamskiej w Waszyngtonie, DC.

Najwcze�niej i jako docelowe rozwi¹zanie, oczekuje siê
zrealizowanie niezwyk³ego pomys³u: �odbudowanie� dwóch
wie¿ WTC ze �wiat³a raczej, ni¿ ze stali. By³yby to dwie wie¿e
laserowych �wiate³, o�wiecaj¹cych niebo noc¹, i oddaj¹ce ho³d
wszystkim poleg³ym w tragedii.

Na razie przewiduje siê, ¿e odgruzowywanie tzw. Ground
Zero potrwa jeszcze nastêpne 10 miesiêcy. I nie jest to czas na
szczegó³y, lecz na now¹ wizjê, mówi¹ Amerykanie.

Witold Rybczyñski, profesor urbanistyki z Pennsylvania
University s¹dzi, ¿e drapacze chmur nie s¹ piêkniejsze przez
sam fakt, ¿e s¹ wysokie. To, ¿e opanowali�my sztukê ich wzno-
szenia nie jest wystarczaj¹cym powodem, ¿eby kontynuowaæ
ich wznoszenie, powiedzia³ on na sympozjum na temat �The
Future of the Skyscrapers�, które odby³o siê w ubieg³ym mie-
si¹cu w Waszyngtonie, DC.

Zofia Dunian

(Wykorzystano artyku³y i komentarze z dzienników i magazynów:
�The Washington Post�, �The Washington Times�, �New
Yorker�, �Newsweek� oraz Internetowego �Architecture Week�
(www.ArchitectureWeek.com).
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Niezapomniane wra¿enia u chórzy-
stów wywieraj¹ koncerty wykonywane w
ko�cio³ach. Sale koncertowe, nawet z naj-
lepsz¹ akustyk¹, nie uskrzydlaj¹ chórzy-
stów tak, jak wnêtrza ko�cio³ów i starych,
gotyckich katedr. Dlatego d³ugo w pamiê-
ci pozostanie koncert w koszaliñskiej ka-
tedrze z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana
Paw³a II, czy w ko³obrzeskiej konkate-
drze na mszy �wiêtej dla uczczenia 1000-
lecia biskupstwa w Ko³obrzegu w obec-
no�ci ca³ego Episkopatu Polski, a tak¿e
w katedrze w Schleswiku, oraz Saint-
Etienne (�wiêtego Stefana) w Bourges �
jednej z najwiêkszych katedr we Francji
(wysoko�æ nawy g³ównej 37 m).

Szczególn¹ oprawê mia³ koncert na-
szego chóru w barokowym ko�ciele na
Górze Kahlenberg w Wiedniu, wybudo-
wanym na cze�æ króla Jana III Sobieskie-
go, który na czele po³¹czonych wojsk
polskich, licz¹cych 27 tys. ¿o³nierzy i au-
striacko-niemieckich � 43 tys., rozbi³ 12
IX 1683 roku armiê tureck¹ licz¹c¹ 115
tys. ¿o³nierzy. Na Kahlenbergu zgrupo-
wana by³a polska husaria, sk¹d ruszy³a
z odsiecz¹ Wiedniowi.

Koncert chóru spodoba³ siê kustoszo-
wi muzeum, znajduj¹cego siê w tym ko-
�ciele, który w dowód uznania poprosi³
o wpis do specjalnej ksiêgi pami¹tkowej,
do której wpisuj¹ siê dostojnicy pañstwo-
wi odwiedzaj¹cy Kahlenberg. Mogli�my
w ksiêdze tej przeczytaæ wpis dokonany
przez Papie¿a Jana Paw³a II podczas jego
podró¿y do Austrii w 1983 roku. Papie¿
powiada³ tam: �Ta rocznica i to spotka-
nie pobudza nas do g³êbokiej wdziêcz-
no�ci za wielkie dzie³a, jakich Bóg do-
konuje w ludziach i poprzez ludzi. Tak
my�la³ w³a�nie Jan III Sobieski, gdy po
zwyciêstwie powiadomi³ Papie¿a w s³o-
wach: Venimus, vidimus, Deus vicit!�.

Budowniczym �redniowiecznych ka-
tedr przy�wieca³ cel wywo³ania u ludzi
poczucia majestatu i potêgi, stworzenia
symbolu godnego samego Boga. Dlate-
go tworzyli strzeliste konstrukcje wyra-
¿aj¹ce wzlot ku niebu, budowle majesta-
tyczne i wznios³e, potê¿ne i delikatne �
piêkne. Do �redniowiecznych architek-
tów mo¿na przyrównaæ malarzy staroru-

skich ikon � Andrieja Rublowa, Teofana
Greka. Podobnie jak monumentalne bry-
³y katedr, tak oblicze Boga, przedstawia-
ne na ikonach � gro�ne, majestatyczne,
emanuj¹ce niezwyk³¹, genialn¹ energi¹
ducha, �przygniataj¹� cz³owieka. Cz³o-
wiek przy nich, a przede wszystkim w ich
wnêtrzu odczuwa swoj¹ nico�æ, krucho�æ,
ma³o�æ. Widzi jak ulotne jest ¿ycie w ze-
tkniêciu z Wieczno�ci¹. �redniowieczne
katedry symbolizuj¹ wieczno�æ potêgo-
wan¹ wystrojem, �wiat³em witra¿y, uro-
czyst¹ muzyk¹ organów i chórów.

Ostoj¹ warto�ci, które dla cz³owieka
na ziemi s¹ najcenniejsze, by³ i jest Ko-
�ció³. �w. Augustyn i �w. Tomasz
z Akwinu widzieli te warto�ci w ogl¹da-
niu Boga jako �ród³a �wiat³o�ci, szczê-
�cia i najwy¿szego dobra. Aksjologia lu-
dzi wchodz¹cych w trzecie tysi¹clecie
chrze�cijañstwa obejmuje tak¿e mi³o�æ,
wiarê, prawdê, wolno�æ, sprawiedliwo�æ,
dom rodzinny, ¿ycie. To Ko�ció³ sta³ na
stra¿y tych warto�ci, daje i dawa³ w cza-
sach najtrudniejszych równie¿ poczucie
polsko�ci, kultury i �wiadomo�ci narodo-

Moc i potêga chórów Marek Bohuszewicz

Chór Akademicki Politechniki Koszaliñskiej w swojej 8-letniej dzia³alno�ci koncertowa³ 5-krotnie z Filharmoni¹
Koszaliñsk¹, wystêpowa³ w Niemczech � Berlin, Kilonia, Flensburg, Schleswig, Belgii � Neerpelt, Austrii �
Kahlenberg, we Francji � Bourges, na Wêgrzech � Eger, odwiedzi³ Pary¿, Wiedeñ, Budapeszt, Pragê, Koloniê.

Katedra  w Kolonii
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wej. Ci, którzy w czasach pokoju i wojen, niewoli i rozkwitu
pañstwowo�ci polskiej byli obroñcami, poetami i pisarzami,
muzykami, twórcami kultury w szerokim tego s³owa znacze-
niu, twórcami nauki, ¿ycia gospodarczego i potêgi pañstwa,
znajdowali i najczê�ciej znajduj¹ siê we wspólnocie Ko�cio³a
i wraz z kap³anami ten Ko�ció³ tworzyli i tworz¹.

Ró¿ne wydarzenia historyczne mia³y miejsce w naszym kra-
ju, ró¿ne losy na przestrzeni wieków zmienia³y ¿ycie Polaków.
Niezliczone nieszczê�cia, kataklizmy wojen, rozbiorów i oku-
pacji przewala³y siê w dziejach narodu. Potrafili�my siê im
oprzeæ. Has³o �Bóg, Honor, Ojczyzna� przy�wieca³o nam od
zarania chrze�cijañstwa na tej ziemi. Jak wielk¹ ostoj¹ jest
Ko�ció³, mogli�my siê przekonaæ najbardziej w czasach, gdy
wszystkie warto�ci, ³¹cznie z Ko�cio³em, próbowano nam ode-
braæ. A czasy te tak pamiêtne, jak¿e niedaleka przesz³o�æ dzie-
li je od naszego dzisiaj.

I wtedy, gdy potrzebny by³ opór, i dzi�, gdy jeste�my wresz-
cie wolni, ³¹czy nas wiara i �piew � ten wznios³y, ten natchniony
wiar¹ w³a�nie, ten �piewany w �wi¹tyniach i na mszach �wiê-
tych, i na okazjonalnych koncertach. £¹czy nas muzyka sa-
kralna, muzyka ko�cielna. �piewanie w ko�cio³ach, w latach
piêædziesi¹tych by³o wyrazem du¿ej odwagi. Doktryna obce-
go imperium narzucaj¹cego Polsce swoje porz¹dki, objawia-
j¹ca siê miêdzy innymi walk¹ z Ko�cio³em, nie potrafi³a za³a-
maæ pracy chórów kultywuj¹cych �wiatow¹ i narodow¹ mu-
zykê sakraln¹, mimo ¿e próbowano je zniszczyæ, zlikwidowaæ.
Chóry nie mia³y prawa wystêpowaæ w ko�cio³ach, a chóry ko-
�cielne � na ¿adnym koncercie, festiwalu, konkursie poza ko-
�cio³em. O wyjazdach zagranicznych nie by³o nawet mowy.
Chórzy�ci, a przede wszystkim dyrygenci zatrudnieni w in-
stytucjach pañstwowych czêsto tracili pracê za �piewanie w ko-
�cio³ach. O tym miêdzy innymi wspomina Stefan Stuligrosz
w swojej ksi¹¿ce pt.: �Piórkiem s³owika�. Stefan Stuligrosz
jest za³o¿ycielem i kierownikiem Chóru Ch³opiêco-Mêskiego
Filharmonii Poznañskiej zwanego Poznañskimi S³owikami,
z którym wystêpowa³ na ca³ym �wiecie. Pierwotnie Poznañ-
skie S³owiki by³y Chórem Ch³opiêcym im. Ks. Wac³awa Gie-
burowskiego. By³ to chór katedry w Poznaniu.

Juliusz S³owacki w poemacie: �Lilla Weneda� pisa³:
�A kiedy milczy niebo � �piewa chór.
A kiedy �piewa chór � dr¿¹ serca wroga�.

�piew chóralny daje okazjê do rozwijania zdolno�ci nie
tylko muzycznych. Uczy umiejêtno�ci wspó³pracy, s³uchania
drugiego, czyni cz³owieka wra¿liwym na piêkno. Poprzez mu-
zykê, chóralny �piew pog³êbiaj¹ siê wiêzi wspólnotowe, wzra-
sta wzajemna ¿yczliwo�æ. Podczas koncertów w ko�cio³ach,
podczas �piewów na mszy �wiêtej widaæ na twarzach chórzy-
stów g³êbokie prze¿ycie i oddanie muzyce.

Chrze�cijañska tysi¹cletnia kultura polska jest trwa³ym spo-
iwem ³¹cz¹cym nas wszystkich. Bez chrze�cijañstwa dzieje
Europy by³yby g³uche i ciemne. Chóry w tradycji Ko�cio³a
by³y, s¹ i bêd¹ jednym z najbardziej znacz¹cych elementów
ich miejsca w kulturze europejskiej, ³¹cz¹c tych, dla których
�piew jest nie tylko realizacj¹ pasji artystycznych, nie tylko
wa¿nym kulturotwórczym czynnikiem wspólnoty, ale tak¿e
sposobem, �rodkiem zbli¿enia siê do Boga. Talenty dane od
Boga nale¿y rozwijaæ poprzez piêkno muzyki i s³owa � s³u¿¹c
innym. �piew podczas liturgii jest okazj¹ dziêkczynienia Bogu

Marek Bohuszewicz,
dyrygent i kierownik artystyczny

Chóru Akademickiego Politechniki Koszaliñskiej

Katedra Saint-Etienne w Bourges

za dary, jakich udziela ludziom. Spotykamy siê w �wi¹tyni, by
�piewaæ pie�ñ dziêkczynn¹ Panu za dar wolno�ci, nadziei i mi-
³o�ci. Owoce duchowe takiej pracy pozostaj¹ znane Bogu.

Muzyka religijna to nie popis � to modlitwa. Powaga i do-
stojno�æ tekstu, który przemawia ju¿ dwa tysi¹ce lat. �Wszy-
scy jeste�my powo³ani, by byæ hymnem na cze�æ Stwórcy�
(s³owa Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Tadeusza Goc³aw-
skiego). Takie przes³anie towarzyszy³o IX edycji Ogólnopol-
skiego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi.

Zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia

i Nowy Rok.

Z tej okazji, w imieniu chóru Politechniki

Koszaliñskiej, sk³adam pracownikom naszej

Uczelni najserdeczniejsze ¿yczenia

zdrowia, pomy�lno�ci i sukcesów.
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Doc. Henryk Wierowski urodzi³
siê 2 IV 1923 r. w Brze�ciu nad Bu-
giem. W 1937 r. koñczy siedmioletni¹
szko³ê powszechn¹ i zostaje przyjêty
do gimnazjum mechanicznego, a po-
tem do technikum. Po naje�dzie wojsk
radzieckich rozpoczyna pracê na ko-
lei, jak Jego ojciec. Z chwil¹ wkro-
czenia wojsk hitlerowskich do Brze-
�cia przerywa naukê. W czerwcu
1944 r. zostaje przymusowo ewaku-
owany przez Niemców do Siedlec
(woj. lubelskie), sk¹d udaje mu siê
uciec do Radomia. Po zakoñczeniu
wojny kontynuuje naukê w Liceum
Drogowym w Radomiu, które koñczy
w 1947 r. W tym samym roku zdaje
egzamin na Wydzia³ In¿ynierii L¹do-
wej i Wodnej Politechniki Wroc³aw-
skiej oraz ¿eni siê z pann¹ Gertrud¹
Dobrzyñsk¹, któr¹ pozna³, pracuj¹c na
kolei w Brze�ciu.

W nastêpnym roku przenosi siê na Wydzia³ In¿ynierii L¹-
dowo-Wodnej Politechniki Gdañskiej. W latach 1948�1950,
nie przerywaj¹c studiów, podejmuje pracê w Pó³nocnej Dy-
rekcji Okrêgowych Kolei Pañstwowych w Gdañsku. Jedno-
cze�nie rozpoczyna pracê naukow¹ jako m³odszy asystent
w Katedrze Budownictwa Ogólnego Politechniki Gdañskiej.
Studia koñczy w 1951 r., a nastêpnie, pod kierunkiem prof. dr.
in¿. W³adys³awa Boguckiego, kontynuuje pracê naukow¹
w Katedrze Budownictwa Stalowego, pracuj¹c na stanowi-
skach: asystenta, st. asystenta, adiunkta,
wyk³adowcy i st. wyk³adowcy. W okresie
pracy na Politechnice Gdañskiej opraco-
wa³ samodzielnie, lub z zespo³em pracow-
ników Katedry, wiele dokumentacji o cha-
rakterze projektowym, b¹d� ekspertyzo-
wym. W tym czasie pracowa³ równie¿
w wielu biurach projektowych Trójmiasta,
najczê�ciej na pó³ etatu. W 1967 r. otrzy-
muje stopieñ doktora nauk technicznych.
Temat pracy doktorskiej to: �Ocena wp³y-
wu poprzecznej czêstotliwo�ci drgañ swo-
bodnych pewnego typu konstrukcji esta-
kady stalowej na wielko�æ si³y poziomej
H

p
�, promotorem pracy by³ prof. zw.

W. Bogucki. Przez ca³y okres pracy w Po-
litechnice Gdañskiej wykazywa³ wyj¹tko-
wo du¿¹ aktywno�æ w pe³nieniu ró¿nych
funkcji spo³ecznych. W pi�mie

z 15 IX 1968 r. przewodnicz¹cy Rady
Mieszkañców DS nr 3 PG pisze na-
stêpuj¹ce s³owa: �Pragniemy przeka-
zaæ gor¹ce podziêkowania, wyrazy
wdziêczno�ci i nasze najwiêksze uzna-
nie dr. in¿. Henrykowi Wierowskiemu
za niespotykan¹ troskê i opiekê nad
mieszkañcami Domu Studenta oraz
pomoc i radê naszemu Samorz¹dowi
podczas minionych lat�.

W 1968 r. zostaje przeniesiony
s³u¿bowo do tworz¹cej siê w³a�nie
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Ko-
szalinie, gdzie zostaje kierownikiem
Zespo³u Budownictwa Ogólnego
i Przemys³owego. W 1969 r. jest po-
wo³any na stanowisko docenta etato-
wego. Pracuj¹c w WSIn¿. kilkakrot-
nie pe³ni funkcjê dziekana Wydzia³u
Budownictwa L¹dowego, b¹d� dyrek-
tora Instytutu Budownictwa, za� w ka-
dencjach 1984�1987 i 1987�1990

funkcje prorektora ds. nauczania i wychowania, ca³y czas bê-
d¹c kierownikiem, najpierw Zak³adu Budownictwa Ogólnego,
Rolniczego i Przemys³owego, a nastêpnie Budownictwa i Ma-
teria³ów Budowlanych. Na emeryturê przeszed³ 30 I 1991 r.

Za swoje osi¹gniêcia otrzyma³ wiele odznaczeñ, wyró¿nieñ
i nagród, w tym: Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
(1987), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975),
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1970), Z³ot¹ Odznakê NOT, Z³ot¹ Odznakê PZITB, nagrody

W dziesi¹t¹ rocznicê �mierci
doc. dr. in¿. Henryka Wierowskiego Mariusz Meller

Dziesiêæ lat temu, 20 grudnia 1991 r., zmar³ doc. dr in¿. Henryk Wierowski, osoba znana i ceniona, wieloletni
pracownik Wydzia³u Budownictwa L¹dowego Politechniki Gdañskiej i Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszali-
nie, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleñ in¿ynierów budownictwa, cz³owiek o niezwyk³ej osobowo�ci.

Podczas inauguracji roku akademickiego, od prawej: doc. dr. in¿. Henryk Wierowski
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (indywidualn¹ III st.
za osi¹gniêcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej �
1984 r., oraz zespo³ow¹ II st. z tytu³u osi¹gniêæ naukowych za
badania nad systemem przechowalnictwa ziemniaków � 1987 r.).

W trakcie pracy w WSIn¿. w Koszalinie ³¹czy³ obowi¹zki
nauczyciela akademickiego z prac¹ zawodow¹ in¿yniera bu-
downictwa l¹dowego, pracuj¹c w niepe³nym wymiarze w biu-
rach projektowych Koszalina. By³ aktywnym dzia³aczem
PZITB oraz inicjatorem powo³ania Zespo³u Rzeczoznawców
Zwi¹zku w Koszalinie. W zakresie badawczym, przez wiele
lat zajmowa³ siê problematyk¹ przechowalnictwa ziemniaków.
Opublikowa³ na ten temat kilkana�cie prac i wyg³osi³ szereg
referatów na konferencjach. By³ recenzentem prac doktorskich.
Za� liczne nagrody, odznaczenia i wyró¿nienia �wiadcz¹ o za-
anga¿owaniu w sprawê kszta³cenia m³odzie¿y, jak i uznanej
¿yczliwo�ci w �rodowisku akademickim.

Doc. Wierowski by³ podziwiany za pasjê z jak¹ podchodzi³
do wszystkich spraw, za zaanga¿owanie w kszta³cenie kolej-
nych pokoleñ in¿ynierów, za przyjacielski stosunek do studen-
tów, za doskona³e ³¹czenie pracy zawodowej, naukowej i spo-
³ecznej z zabaw¹ i ¿yciem towarzyskim. Z Jego �mierci¹ za-
mknê³a siê pewna epoka.

Wspomina³ dr in¿. Mariusz Meller

Micha³ PolakArchiwum Instytutu Polskiego
i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie

Siedziba IPMS w Londynie

Piêkny stylowy, szeregowy budynek � rezydencja przy ulicy
Princes Gate 20, w dzielnicy South Kensington. Obok liczne am-
basady egzotycznych pañstw, w tym potentatów naftowych z Bli-
skiego Wschodu. Tutaj mie�ci siê Instytut Polski i Muzeum im.
gen. Sikorskiego, gdzie ka¿dego dnia pod¹¿aj¹ Polacy, chc¹cy
zetkn¹æ siê oko w oko z kartami najnowszych dziejów Polski.
Archiwum od lat koncentruje na sobie uwagê historyków, którzy
znajduj¹ tu kopalniê dokumentów do dziejów polskiego czynu
zbrojnego lat 1939�1945, za� sale muzealne przyci¹gaj¹ unikato-
wymi pami¹tkami chwa³y ¿o³nierza polskiego

Geneza muzeum i archiwum siêga pocz¹tku lat czterdziestych.
Ju¿ na prze³omie 1939/1940 r. rozpocz¹³ sw¹ dzia³alno�æ Polski
O�rodek Naukowy, wcze�niej istniej¹cy pod nazw¹ Polskie Biuro
Badañ Politycznych (Polish Research Centre), natomiast w maju
1945 r. powo³any zosta³ Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego
w Londynie. Sta³o siê to w momencie, gdy po Ja³cie i odebraniu
uznania rz¹dowi polskiemu zosta³o zagro¿one bezpieczeñstwo
archiwów � dokumentów pañstwowych i wojskowych.

Jak wynika ze statutu, Instytut mia³ zadanie gromadzenia
wszelkich materia³ów historycznych i pami¹tek obrazuj¹cych
wysi³ek zbrojny i polityczny Polski w okresie drugiej wojny
�wiatowej, dzia³alno�æ rz¹du Rzeczypospolitej i jej si³ zbroj-
nych, losy sprawy polskiej, walcz¹cego narodu i jego ¿o³nie-
rzy. Umo¿liwiæ mia³ studia nad histori¹ Polski tego okresu za-
równo historykom polskim, jak obcym. Mia³ upamiêtniaæ
wspó³pracê sojusznicz¹ Polski ze sprzymierzonymi w toku
wojny i braterstwo broni z aliantami, któremu ¿o³nierz polski
by³ wierny do ostatniego dnia wojny.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu
8 listopada 2001 roku zmar³ nagle nasz Kolega Józef
Zawal, d³ugoletni pracownik administracji Uczelni

Przyjaciele i koledzy
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Rz¹d Polski na Uchod�stwie udzieli³ aprobaty przedsiêwziê-
ciu. Genera³owa Helena Sikorska przyjê³a honorow¹ prezydentu-
rê Instytutu; jej wol¹ znalaz³y siê w Instytucie pami¹tki i papiery
osobiste poleg³ego w s³u¿bie Polski Premiera i Naczelnego Wo-
dza. Decyzj¹ Rz¹du mia³y przej�æ do Instytutu wszystkie zespo³y
dokumentów z czasów wojny. Natomiast decyzj¹ gen. W³adys³a-
wa Andersa w roku 1947 z³o¿ono w Instytucie sztandary Pol-
skich Si³ Zbrojnych. Grono Polaków i wybitnych Brytyjczyków
wesz³o w sk³ad Rady Instytutu. Ówczesny prezes Towarzystwa
Polsko-Szkockiego, lord Elgin, zosta³ prezesem Rady Instytutu;
wiceprezesami najpierw admira³ Jerzy �wirski, nastêpnie ambasa-
dor Edward Raczyñski oraz jako drugi wiceprezes lord Barnaby.
Prezesem Zarz¹du zosta³ prof. Stanis³aw Stroñski, którego od roku
1951 zast¹pi³ gen. Marian Kukiel. Wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du
by³ gen. Bór-Komorowski, a Sekretarzem honorowym in¿. Stani-
s³aw Le�niowski. Dyrektorem by³ od pocz¹tku p³k dypl. Zygmunt
Borkowski; po nim od roku 1956 pp³k Mieczys³aw Piekarczyk.

Byt Instytutu w pierwszym okresie zapewni³y ówczesne w³a-
dze wojskowe na obczy�nie. Umo¿liwi³o to nabycie i urz¹dzenie
obecnej siedziby Instytutu w Londynie oraz wynajêcie Banknock
House w Szkocji z obszernymi  pomieszczeniami na zbiory nie
mieszcz¹ce siê w gmachu londyñskim.

W sk³ad Archiwum Instytutu wesz³o istniej¹ce Archiwum
Wojskowe pod kierunkiem dr. Edmunda Oppmana; w³¹czono stop-
niowo archiwa powsta³e na �rodkowym Wschodzie i we W³o-
szech oraz zasoby przekazane przez Prezydium Rady Ministrów,
resorty, w³adze wojskowe. Kierownictwo Archiwum z zasobami
akt przesz³o w roku 1947 do Londynu. Od roku 1951 kierownicz-
k¹ by³a mgr Regina Oppmanowa.

W ci¹gu paru lat dokonano tu scalenia ogromnej czê�ci ma-
teria³ów archiwalnych ostatniej wojny, uporz¹dkowania zbio-
rów, posuniêto daleko ich inwentaryzacjê. Jednocze�nie pod-
jêto opracowanie czê�ci materia³u archiwalnego tycz¹cego siê

bezpo�rednio dzia³alno�ci Premiera i Wodza Naczelnego z lat
1939�1943 w formie udostêpniaj¹cej studia. Mgr Regina Op-
pmanowa zestawi³a pod nazw¹ Dziennika czynno�ci Genera³a
Sikorskiego 47 tek, ka¿da za jeden miesi¹c, zawieraj¹cych dzieñ
za dniem � poza wspó³czesnymi zapiskami adiutantów o czyn-
no�ciach Genera³a � odpisy lub fotostaty dokumentów z nimi
zwi¹zanych, relacje, wycinki prasowe i materia³ ikonograficz-
ny. Jest to podstawowy materia³ �ród³owy do badañ nad histo-
ri¹ polityczn¹ i wojskow¹ tego okresu.

Muzea Wojskowe istnia³y ju¿ przed utworzeniem Instytutu,
od 1941 r. w Wielkiej Brytanii, a 1942 r. na �rodkowym Wscho-
dzie. To drugie dziêki inicjatywie kustosza Jana Domañskiego
i zbiorowym wysi³kom uczonych i muzealistów zebra³o ogrom-
ne kolekcje nie tylko wojskowe we W³oszech i na Wschodzie.
W roku 1946 nast¹pi³o ich po³¹czenie w Muzeum w Szkocji, gdzie
pozosta³o nadal jego kierownictwo z kustoszem J. Domañskim
na czele. Do Londynu przeniesiono wybór eksponatów muzeal-
nych. Z zawieszeniem sztandarów Polskich Si³ Zbrojnych w sa-
lach Instytutu sta³y siê one prawdziwym sanktuarium tradycji
polskich walk o niepodleg³o�æ.

W 1965 r. nast¹pi³o po³¹czenie Polskiego O�rodka Naukowe-
go i Instytutu Historycznego gen. Sikorskiego. Nowy statut zosta³
zatwierdzony przez w³adze brytyjskie i nowa polska instytucja
zosta³a zarejestrowana w Ministerstwie O�wiaty jako Charitable
Institution, pó�niej tak¿e w USA. Natomiast w 1970 r. z Instytu-
tem po³¹czy³o siê Studium Polski Podziemnej, przekazuj¹c czê�æ
swoich akt archiwum Instytutu.

Skoncentrujmy siê jednak nad dziejami i dniem dzisiejszym
archiwum Instytutu. W latach wojny powsta³o kilka komórek
archiwalnych Polskich Si³ Zbrojnych. Podkre�liæ nale¿y, ¿e
polskie w³adze wojskowe przywi¹zywa³y ogromn¹ wagê do
gromadzenia i zabezpieczenia spu�cizny archiwalnej PSZ. Pla-
cówkami tymi by³y:

Kontakt z archiwum to praca fizyczna� i familijna praca intelektualna

HISTORIA
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1) Archiwum i Muzeum Si³ Zbrojnych w Szkocji � z zadaniem
gromadzenia akt centralnych w³adz wojskowych, polskich
oddzia³ów wojskowych z terenu Wielkiej Brytanii, Francji,
Norwegii, Holandii, Niemiec;

2) Archiwum i Muzeum Polowe nr 1 w Neapolu � akta 2. Kor-
pusu i jednostek walcz¹cych we W³oszech;

3) Archiwum i Muzeum nr 2 w Kairze � akta Polskich Si³ Zbroj-
nych w ZSRR i na �rodkowym Wschodzie oraz akta attachés
wojskowych przy poselstwach Rzeczypospolitej Polskiej
w pañstwach ba³kañskich;

4) Biuro Dokumentów pocz¹tkowo na �rodkowym Wschodzie,
a nastêpnie w Rzymie � akta wywiadowcze 2. Korpusu, ma-
teria³y do deportacji i po³o¿enia obywateli polskich w ZSRR
1939�1942;

5) Biuro Historyczne Si³ Powietrznych � akta lotnicze sprzed
wojny, z kampanii wrze�niowej, z terenu Rumunii, Francji
i Wielkiej Brytanii;

6) Biuro Historyczne Marynarki Wojennej i okrêtów wojennych.
Nad sprawno�ci¹ i koordynacj¹ prac archiwalnych czuwa³o

pocz¹tkowo Archiwum i Muzeum Si³ Zbrojnych, nastêpnie Sze-
fostwo S³u¿by Archiwalno-Muzealnej, wydaj¹c ogólne wytycz-
ne w zakresie gromadzenia i zabezpieczenia materia³ów histo-
rycznych, organizuj¹c konferencje i zjazdy.

W lutym 1945 r. wy³oni³a siê kwestia zabezpieczenia zaso-
bów dokumentalnych. Instytut Historyczny im. genera³a Sikor-
skiego obj¹³ fachow¹ opiekê nad zbiorami archiwalnymi.

Na podstawie uchwa³y Rady Ministrów zosta³a przekaza-
na do Instytutu wiêkszo�æ zbiorów komórek archiwalnych na
terenie Polskich Si³ Zbrojnych oraz akta niektórych urzêdów
cywilnych.

Jak wynika z publikowanych sprawozdañ Instytutu, posiada-
ne zasoby mo¿na podzieliæ chronologicznie na trzy grupy:
1) odnosz¹ce siê do okresu sprzed wybuchu II wojny �wiatowej;
2) odnosz¹ce siê do kampanii 1939 roku w Polsce;
3) obejmuj¹ce okres walk o niepodleg³o�æ poza granicami Kraju.

Materia³y przedwojenne s¹ stosunkowo nieliczne. Do nich
nale¿¹ akta dyplomatyczne, odnosz¹ce siê do pertraktacji pokojo-
wych z lat 1919�1920, stosunków polsko-niemieckich za lata
1931�1939, stosunków polsko-francuskich 1928�1939 roku, ne-
gocjacji polsko-brytyjskich o uk³ad sojuszniczy 1939 roku, ty-
cz¹ce siê Gdañska od 1935 roku, konwencji polsko-rumuñskiej
o wspó³pracy lotniczej i tranzycie lotniczym na wypadek wojny,
oraz depesze Ambasady RP w Londynie od 1919 roku, raporty
i sprawozdania attaché w Lizbonie itd.

Grupa druga � akta kampanii polskiej polskiej1939 roku
w du¿ej mierze uleg³y zniszczeniu. Zachowa³a siê czê�æ ak-
tów operacyjnych Sztabu Naczelnego Wodza oraz aktów jed-
nostek lotniczych.

Oddzielny dzia³ stanowi¹ akta obozów internowanych w Ru-
munii, na Wêgrzech i na Litwie.

Trzecia czê�æ najliczniejsza, obejmuje akta obrazuj¹ce odbu-
dowê polskiego ¿ycia pañstwowego poza granicami Kraju oraz
dzia³alno�æ Rz¹du zarówno w dziedzinie politycznej, jak i woj-
skowej. W sk³ad tej grupy wchodz¹: akta Prezydium Rady Mini-
strów od 1939 do 1945 roku, protokó³y Rady Narodowej RP i jej
Komisji, czê�æ akt Ministerstwa Wyznañ Religijnych i O�wiece-
nia Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Informacji i Dokumen-

tacji, Ministerstwa Sprawiedliwo�ci, Ministerstwa Prac Kongre-
sowych, Ambasady RP w Londynie itd.

W dziale akt Armii Polskiej we Francji na uwagê zas³uguj¹
akta Oddzia³u III Sztabu Naczelnego Wodza, G³ównego Kie-
rownictwa Ewakuacji, akta dotycz¹ce wysi³ku wojennego
1. Dywizji Grenadierów i Samodzielnej Brygady Podhalañskiej
oraz akta dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej �Pole-
sie� gen. Franciszka Kleeberga.

Zbiory odradzaj¹cych siê Polskich Si³ Zbrojnych po upadku
Francji obejmuj¹: wiêkszo�æ akt w³adz centralnych jak Naczelne-
go Wodza, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Naczelnego
Wodza i S¹downictwa Wojskowego oraz jednostek I korpusu,
1 Dywizji Pancernej, Samodzielnej Brygady Spadochronowej, Sa-
modzielnej Brygady Strzelców Karpackich, Wojsk Polskich na
�rodkowym Wschodzie, Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR oraz
2 Korpusu wraz z podleg³ymi mu jednostkami. Osobne grupy sta-
nowi¹ akta Lotnictwa i Marynarki Wojennej.

Zasób archiwum uzupe³nia bogata kolekcja rozkazów jedno-
stek wojskowych od szczebla batalionu, koñcz¹c na rozkazach
Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej. Bezcenn¹ war-
to�æ ma zbiór dzienników bojowych i kronik jednostek wojsko-
wych, czy te¿ zbiór relacji i sprawozdañ.

Od pocz¹tku swego istnienia archiwum Instytutu przejmuje
i opracowuje kolekcje wybitnych polityków i wojskowych, po-
czynaj¹c od kolekcji genera³ów W. Sikorskiego i W. Andersa. Takie
spu�cizny ci¹gle nap³ywaj¹ do archiwum i s¹ opracowywane przez
mgr Andrzeja Suchcitza � kierownika archiwum, rtm. Wac³awa
Milewskiego i grupê kombatantów, którzy oddaj¹ ca³y swój czas
na potrzeby archiwum. W³a�nie Wac³aw Milewski, Andrzej  Such-
citz oraz Andrzej Gorczycki opracowali w jêzyku angielskim
pierwszy tom przewodnika: Guide to the Archives of the Polish
Institute and Sikorski Museum, wydany w Londynie w 1985 r.
przez zas³u¿on¹ Oficynê Orbis Book (London) LTD. Dla potrzeb
stale rosn¹cej liczby u¿ytkowników opracowano inwentarze ksi¹¿-
kowe lub kartkowe.

Niewielka pracownia archiwum nie jest w stanie pomie-
�ciæ wszystkich chêtnych do zapoznania siê z zasobem akto-
wym archiwum. Oczywi�cie, najwiêksz¹ liczbê uczestników
stanowi¹ Polacy, ale go�æmi jest te¿ du¿a grupa  historyków
i kombatantów angielskich. Polskie dokumenty badaj¹ te¿ ucze-
ni z USA, Kanady, Francji, Niemiec, W³och, Turcji, Belgii,
Holandii, Irlandii, Szwecji, Japonii, Australii, Izraela, Po³u-
dniowej Korei i innych.

Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych Katedra Nauk Huma-
nistycznych i Stosunków Miêdzynarodowych organizuje obo-
zy naukowe dla doktorantów, w których uczestniczy³o w su-
mie kilkana�cie osób, finansuj¹cych swój pobyt w Londynie.
Kwerendy prowadz¹ te¿ profesorowie Bogus³aw Polak i An-
drzej Suszyñski, doktorzy: Czes³aw Partacz, Zdzis³aw Jorda-
nek i Andrzej Jaracz.

Kierownictwo Instytutu (Pan Prezes rtm. Ryszard Dembiñ-
ski) i archiwum z ogromn¹ ¿yczliwo�ci¹ i anielsk¹ wprost cierpli-
wo�ci¹ wprowadza w z³o¿on¹ problematykê archiwistyki coraz
to nowych adeptów. ¯yczliwo�ci takiej do�wiadcza tak¿e ni¿ej
podpisany. W momentach zmêczenia mo¿na zwiedziæ zbiory mu-
zealne Instytutu, tak¿e gabinet gen. W. Andersa. Ale o zbiorach
muzealnych innym razem.

Micha³ Polak

HISTORIA
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Problemy staro�ci i ludzi w pode-
sz³ym wieku wysuwaj¹ siê obecnie na
czo³o zainteresowañ spo³ecznych w kra-
jach Europy, które przekroczy³y tzw.
�próg staro�ci demograficznej�. �mia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e starzenie siê stwa-
rza nowe problemy i stanowi dzi� zjawi-
sko globalne. Dziêki olbrzymim osi¹-
gniêciom wspó³czesnej medycyny i tech-
niki czekaj¹ nas d³ugie lata ¿ycia, a z dru-
giej strony wy³ania siê problem zagospo-
darowania czasu wolnego. Mo¿liwo�ci¹
wype³nienia tego okresu ¿ycia i zarazem
szans¹ rozwoju dla cz³owieka starszego
jest kszta³cenie ustawiczne. Nie ma re-
gu³y, ¿e podesz³y wiek oznacza aliena-
cjê spo³eczn¹ i wrogo�æ do wszystkiego,
co nowe. Dlatego tak wa¿n¹ spraw¹ jest
niewycofywanie siê z aktywnego ¿ycia,
a po przej�ciu na emeryturê kontynuowa-
nie lub rozwijanie nowych form dzia³al-
no�ci edukacyjnej, kulturalnej, czy twór-
czej. Tym potrzebom cz³owieka w star-
szym wieku wychodz¹ naprzeciw uni-
wersytety trzeciego wieku. Mamy ich
obecnie w Polsce 24. W Koszalinie dzia-
³a od 1993 roku i jest pod patronatem
Koszaliñskiej Biblioteki Publicznej.
Jego celem jest integracja ludzi star-
szych, tworzenie warunków do wszech-
stronnej aktywizacji, zarówno umys³o-
wej, jak i psychofizycznej, aby zapobiec
ich przedwczesnemu i patologicznemu
starzeniu siê. Mo¿liwo�ci intelektualne
cz³owieka w ka¿dej fazie jego ¿ycia zo-
sta³y potwierdzone przez naukê.

Podstawow¹ form¹ edukacyjn¹ na
Koszaliñskim Uniwersytecie s¹ wyk³ady,
których tematyka obejmuje ró¿ne dziedzi-
ny wiedzy, jak: gerontologia i inne dzia³y
medycyny, psychologia, najnowsze zdo-
bycze techniki, historia, literatura, sztuka,
problemy spo³eczno-polityczne kraju i re-
gionu. S³uchacze chêtnie uczestnicz¹
w poniedzia³kowych wyk³adach, prowa-
dzonych przez pracowników naukowych
Politechniki Koszaliñskiej, lekarzy, psy-
chologów, ludzi kultury i sztuki. Z Poli-
techniki Koszaliñskiej na uniwersytecie
wyst¹pili w ostatnim czasie z wyk³adami:
prof. dr hab. in¿. W. Kacalak, prof. dr hab.
in¿. T. Krzy¿yñski, dr in¿. U. ̄ urek-Pysz,
prof. dr hab. W. Deluga, prof. dr hab.
B. Polak, czêsto rezygnuj¹c z honorarium.

Inn¹ form¹ edukacyjn¹ s¹ zespo³y za-
interesowañ, integruj¹ce s³uchaczy o po-
dobnych zainteresowaniach, wype³niaj¹-
ce wolny czas, stwarzaj¹ce okazjê do roz-
szerzenia i wzbogacenia wiedzy z wybra-
nych dziedzin. Dla utrzymania sprawno-
�ci fizycznej oraz zapobieganiu choro-
bom zwyrodnieniowym spora grupa bie-
rze udzia³ w æwiczeniach gimnastycz-
nych, odbywaj¹cych siê pod kierunkiem
instruktora. Oprócz tego organizowane s¹
cotygodniowe wycieczki piesze i dalsze
� autokarowe. S³uchacze chêtnie uczest-
nicz¹ w spektaklach teatralnych, seansach
filmowych i koncertach. Wkrótce przed
s³uchaczami uniwersytetu ma zaprezen-
towaæ siê chór Politechniki Koszaliñskiej.
W�ród s³uchaczy znajduj¹ siê równie¿
osoby uzdolnione twórczo. Nale¿y do
nich m.in. Regina Adamowicz, której
wiersze prezentujemy obok.

Do�wiadczenia organizacyjne dzia³a-
czy KUTW wzbogacane s¹ na konferen-
cjach. We wrze�niu br. prezes Zarz¹du
wziê³a udzia³ w miêdzynarodowej kon-

Koszaliñski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ferencji nt. �Cz³owiek starszy w przysz³ej
Europie�, zorganizowanej przez Szcze-
ciñski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Samorz¹d s³uchaczy d¹¿y do tego, by
uniwersytet zaspokaja³ potrzebê samore-
alizacji i afirmacji uczestników poprzez
nowe, cenne kontakty spo³eczne. Prefe-
rowane jest ¿ycie aktywne, które jest sku-
tecznym �rodkiem zapobiegania staro�ci
i odsuwaniu jej skutków biologicznych
i spo³ecznych w czasie.

Koszaliñski Uniwersytet Trzeciego
Wieku jest placówk¹ o�wiatow¹ utrzymu-
j¹c¹ siê z dotacji Urzêdu Miasta. Jest on
dla wielu starszych mieszkañców nasze-
go miasta miejscem spotkañ ludzi cieka-
wych wiedzy, kultury, kontaktów spo³ecz-
nych, a czêsto ludzi samotnych i chorych.

Ju¿ Cicero pisa³ w swym dziele o sta-
ro�ci, ¿e �skazanie na pasywno�æ, os³a-
bienie fizyczne i dolegliwo�ci, odebranie
przyjemno�ci i odsuniêcie od rado�ci ¿y-
cia �le oddzia³uj¹ w staro�ci.

Józefa Meller,  Mariusz Meller

�Wiek XXI � perspektywy i nadzieje� to tytu³ wyk³adu, którym prof. dr hab. in¿. W. Kacalak 15 pa�dziernika
2001 roku rozpocz¹³ kolejny rok dzia³alno�ci Koszaliñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet ten
jest form¹ dzia³alno�ci o�wiatowej, adresowan¹ do ludzi starszych, maj¹cych zainteresowania intelektualne.

Od prawej: Prezes Zarz¹du Koszaliñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Józefa
Meller, dziekan Wydzia³u Mechanicznego PK prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak,
dyrektor Koszaliñskiej Biblioteki Publicznej mgr Andrzej Ziemiñski.
Pani Józefa Meller jest prezesem Zarz¹du Koszaliñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Potrafi jak nikt doceniæ warto�æ wiedzy, bo sama jest z zawodu nauczycielk¹ fizyki, zreszt¹
znakomit¹, o czym �wiadcz¹ ca³e rzesze ��ci�laków�, którzy koñczyli Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Po³czynie Zdroju. Ni¿ej podpisana co prawda ma wykszta³cenie
humanistyczne, ale po lekcjach Pani Profesor potrafi doceniæ znaczenie i urodê fizyki.

Alina Leszczyñska
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Indeks
Rok by siê skoñczy³ bez kompleksu
Gdyby nie wnuk � on jak wiemy
Student. Dzi� mi powiedzia³
Babciu!
Do Twego zajrzeæ chcê indeksu
Z Tob¹ porównaæ chcê oceny
Wszak Ty o moje pytasz stopnie
Jak �mia³ zapytaæ? � nie do wiary!
Zaczerwieni³am siê okropnie.
A on:
Babciu Ty chodzisz na wagary
Zawsze wychodzisz w poniedzia³ek
I tak ju¿ mija rok po roku�
Ty nie studiujesz. Bez przechwa³ek
Nie zaliczy³a� tego roku.
Có¿ mia³am robiæ? � Bo¿e �wiêty!
Na nic siê zda³y me wykrêty.
I co zrobi³am? � jestem szczera
Wnukowi co chcia³ mej cenzurki
Pokaza³am (który odbi³am wpierw na ksero)
Indeks sprzed laty �
Mojej córki

Babcia
Lustrem czasu odwrócona
M³odo�æ
Jak karta ksi¹¿ki
Przeczytana
Dojrza³o�æ zagubiona
Serca sta³o�æ zosta³a
Wyrze�biona twarz
Te¿ nie ta
To nie ona
Jesiennym li�ciem
Otulona
Matka i ¿ona�
Do�wiadczona
Siedz¹ca w fotelu
W kapciach
Otoczona wnukami
To te¿ Kobieta �
Babcia.

Regina Adamowicz

W dniu 20 pa�dziernika cztery pary taneczne Akademic-
kiego Klubu Tañca Politechniki Koszaliñskiej wyjecha³y do
Pary¿a na szkolenie taneczne w tañcach: Tango Argentyñskie
i Salsa. Zajêcia z tanga odbywa³y siê w najstarszej paryskiej
szkole tañca.

W salach baletowych, w których uczyli siê najwybitniejsi
tancerze opery paryskiej, pod okiem wspania³ych hiszpañskich
nauczycieli Javiera Costello i Andrei Ardito, poznawali�my
tajemnice charyzmatycznego tanga.

Taniec ten wywodzi siê z Argentyny. Tango wyra¿a mi-
³o�æ, namiêtno�æ, która widoczna jest pomiêdzy tancerzami.
Tango to opowie�æ o mi³o�ci kobiety i mê¿czyzny, którzy pro-
wadz¹ interesuj¹c¹ grê. Kobieta próbuje omotaæ partnera, wabi
go, pie�ci, pragnie go zdominowaæ. Mê¿czyzna wszelkimi spo-
sobami udowadnia partnerce, ¿e to w³a�nie on prowadzi, do-
minuje w tañcu, czyli ¿yciu. Nogi tancerzy ci¹gle splataj¹ siê,
krzy¿uj¹ siê jak ostrza no¿y. Ta walka tak ich fascynuje, ¿e
gotowi s¹ wykonywaæ coraz trudniejsze figury. Tañcz¹c tango
nale¿y wytworzyæ nastrój skupienia i kontemplacji. Kto raz
zatañczy ten taniec � od razu zakocha siê w nim.

Popo³udniami chodzili�my na lekcje Salsy, które odbywa³y
siê w studiu tañca Hrmonic, niedaleko historycznej Bastylii.

Kubañskie rytmy pobudza³y cia³a do ruchu, biodra i nogi
z trudem mogli�my opanowaæ. Cliford i Valeri, kubañczycy

Cztery pary taneczne Akademickiego Klubu Tañca Politechniki Koszaliñskiej wyjecha³y do Pary¿a na szkole-
nie taneczne. Po tygodniu spêdzonym na treningach w Pary¿u, tancerze udali siê do Belgii, gdzie w miejsco-
wo�ci Herent odbywa³y siê Mistrzostwa Europy w Tangu Argentino.

Tango, tango�

z pochodzenia, zdradzali nam sekrety tego na³adowanego ero-
tyzmem tañca. W tañcu tym tancerze próbuj¹ sprowokowaæ
siebie do zabawy. Cia³a ich faluj¹ razem z rytmiczn¹ prac¹ bio-
der. Salsa to taniec, w którym przeplataj¹ siê elementy: rumby,
merengo, mambo, calipso i cha cha. W³a�nie ta mieszanka tego
co najlepsze w tañcach kubañskich spowodowa³a, ¿e salsa jest
tañcem numer 1 na �wiecie.

Po treningach przyszed³ czas na zwiedzanie Pary¿a. Uda³o
siê nam zobaczyæ wszystkie najwa¿niejsze zabytki tego miasta.

Po tygodniu spêdzonym na treningach w Pary¿u, tancerze
Politechniki Koszaliñskiej udali siê do Belgii, gdzie w miej-
scowo�ci Herent odbywa³y siê Mistrzostwa Europy w Tangu
Argentino. Reprezentacje 16 krajów prezentowa³y wspania³e
uk³ady choreograficzne, w tym równie¿ reprezentacja Polski,
koszaliñscy tancerze. Po eliminacjach trzy pary z Politechniki
Koszaliñskiej zakwalifikowa³y siê do pó³fina³u. Ostatecznie
Grzegorz Wojciechowski z Agnieszk¹ Ciszewsk¹ wywalczyli
8. miejsce. Pozosta³e pary: Arkadiusz Biernat z Natali¹ £uka-
szewicz zdobyli miejsce 9., Krzysztof Himkowski i Jolanta
Paszkiel miejsce 12.

Tancerze Akademickiego Klubu Tañca Politechniki Kosza-
liñskiej sk³adaj¹ podziêkowania w³adzom  Politechniki Kosza-
liñskiej oraz Parlamentowi Studentów za pomoc, dziêki której
ten wspania³y wyjazd doszed³ do skutku.

Akademicki Klub Tañca
Politechniki Koszaliñskiej

(RF)
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Zgodnie z przedsezonowymi prognozami dru¿yna Pi³ki Rêcz-
nej Kobiet KU AZS Politechnika Koszaliñska wystêpuj¹ca w I li-
dze pañstwowej grupy A tzw. zachodnio-pó³nocnej, ukoñczy³a
rozgrywki pierwszej rundy jesiennej na miejscu pi¹tym na osiem
dru¿yn zg³oszonych do rozgrywek. Trzeba przypomnieæ, ¿e ca³y
okres przygotowañ akademiczek pocz¹wszy od 1 sierpnia br. prze-
biega³ przy nieustannie pojawiaj¹cych siê zadawnionych lub no-
wych kontuzjach.

Zadawniona kontuzja kolana Kamili
Sudnik okaza³a siê bardzo powa¿na. Kami-
la nie wyst¹pi³a ani w jednym meczu ligo-
wym i oczekuje na miejsce w Klinice w Po-
znaniu, gdzie u Pana doc. Trzaski bêdzie
poddana operacji, po czym przy za³o¿eniu
pomy�lnej rekonwalescencji, bêdzie mog³a
zagraæ dopiero jesieni¹ 2002 roku, czyli po-
cz¹wszy od sezonu 2002/2003. Joanna
Chmiel przyst¹pi³a do rozgrywek bez w³a-
�ciwego okresu przygotowawczego � a mi-
mo tego gra³a bardzo dobrze i w rankingu
trenera mgr Józefa Cudzika zosta³a uznana
najlepsz¹ zawodniczk¹ rundy jesiennej se-
zonu 2001/2002 w naszej dru¿ynie.

Nastêpnie pod koniec sierpnia br. w trak-
cie pierwszego meczu z £¹czno�ciowcem
Szczecin powa¿nej kontuzji prawego kola-
na dozna³a najlepsza nasza zawodniczka
ubieg³ego sezonu i najlepszy strzelec Kata-
rzyna Nowak, która po kilku tygodniach opa-
trunku gipsowego za³o¿onego zaraz po me-
czu i dwóch tygodni lekkiego rozruchu, a
wiêc bez w³a�ciwego przygotowania przyst¹pi³a do rozgrywek
ligowych. Brak tego przygotowania by³ widoczny u Kasi Nowak
ju¿ w pierwszym meczu ligowym z AZS AWF Wroc³aw, kiedy to
zagra³a doskonale tylko pierwsze 20 minut. Ju¿ w nastêpnym
meczu wyjazdowym ze S³upi¹ S³upsk w S³upsku Katarzyna No-
wak faulowana przez Anitê Augustyniak w momencie wyskoku i
rzutu nad blokiem przeciwniczek spad³a na prawe kolano dozna-
j¹c powa¿nej kontuzji. Prosto z parkietu w S³upsku zosta³a prze-
wieziona do Szpitala, a lekarze daj¹ jej tylko 50% szans na konty-

nuowanie kariery zawodniczej. W drugim meczu tego¿ Turnieju
o Puchar JM Rektora przeciwko dru¿ynie Zag³êbia Lubin powa¿-
nej kontuzji dozna³a nasza podstawowa zawodniczka, ogromnie
utalentowana, jeszcze juniorka m³odsza, wicekról strzelców na-
szej dru¿yny za ubieg³y sezon ligowy Marta Czarnecka, która pro-
sto z parkietu tak¿e zosta³a przewieziona do szpitala. Do dzisiaj
jest w okresie rekonwalescencji i nie wznowi³a treningów, a udzia³
Jej w rozgrywkach rundy rewan¿owej stoi przed wielkim zna-
kiem zapytania.

Jednym z najwiêkszych pechowców dru¿yny jest tak¿e Ma³-
gorzata Pokorowska, która w sierpniu w trakcie meczu sparin-
gowego z Pogoni¹ ¯ory w ¯orach dozna³a otwartego z³amania

prawej rzucaj¹cej rêki. Natychmiast z par-
kietu w ̄ orach zosta³a odwieziona do Wo-
jewódzkiego Górniczego Szpitala w Ja-
strzêbiu Zdroju, gdzie z³o¿ono Jej z³ama-
n¹ ko�æ i za³o¿ono gips. Gdy po 5 tygo-
dniach ten gips zosta³ zdjêty na oddziale
ortopedii naszego Szpitala Wojewódzkie-
go w Koszalinie okaza³o siê, ze ko�æ jest
�le z³o¿ona i �le zro�niêta � trzeba by³o j¹
ponownie sk³adaæ operacyjnie. Znowu kil-
ka tygodni gipsu i rekonwalescencja. W tej
sytuacji Ma³gosia Pokorowska po prawie
roku niewystêpowania na parkiecie wysz³a
do meczu ligowego naszej dru¿yny dnia
17 listopada br. w Zgierzu, a zadebiutowa³a
przed koszaliñsk¹ publiczno�ci¹ dnia 1
grudnia br. � graj¹c wiêcej ni¿ poprawnie,
zdobywaj¹c dwie bramki i uzyskuj¹c po
faulach na niej trzy rzuty karne; jest to po-
stawa godna podziwu. Kolejnym wielkim
pechowcem w�ród naszych zawodniczek
jest by³a reprezentacyjna juniorka kadry
Polski, zawodniczka o wspania³ych warun-
kach fizycznych i wielkim talencie Kata-

rzyna Mataczyñska, która przesz³a trzy operacje obydwu kolan,
najpierw u Pana dr Perchela w S³upsku, a potem u Pana doc.
Trzaski w Poznaniu, po tych operacjach przypl¹ta³o siê zapalnie
stawów kolanowych, a kiedy je wyleczy³a, przypl¹ta³a siê cho-
roba p³uc. Jest nadzieja, ¿e Kasia wróci do treningu z pocz¹t-
kiem nowego 2002 roku. Wszystkie wy¿ej wymienione zawod-
niczki s¹ kluczowe dla zespo³u i decyduj¹ce o obrazie gry na-
szej dru¿yny.

Wreszcie trzeba dodaæ, ¿e od niedawna, tak¿e po przewlek³ej
kontuzji kolana, wznowi³a treningi utalentowana juniorka m³od-
sza Sylwia Kwiatkowska. Równocze�nie w tym roku rozgrywko-
wym nie podjê³a treningów Anna B³a¿ejewska, podstawowa za-
wodniczka naszej dru¿yny, uznana po sezonie 1999/2000 za naj-

Pi³ka Rêczna Kobiet
� zgodnie z planem

Joanna Chmiel � najlepsza zawodniczka
rundy jesiennej, studentka WBiI�

Wyniki sezonu jesieñ 2001
I ligi kobiet, grupa pó³nocno-zachodnia

13.10.2001 r., KU AZS Politechnika Koszaliñska
� AZS AWF Wroc³aw, 22 : 22 (12 : 10)

21.10.2001 r., S³upia S³upsk � KU AZS Politechnika
Koszaliñska, 22 : 19 (12 : 8)

03.11.2001 r., KU AZS Politechnika Koszaliñska
� Ochota Warszawa, 24 : 19 (12 : 11).

10.11.2001 r., Sokó³ ¯ary � KU AZS Politechnika
Koszaliñska, 21 : 15 (9 : 6)

17.11.2001 r., MKS Zgierz � KU AZS Politechnika
Koszaliñska, 25 : 15 (11 : 12)

01.12.2001 r., KU AZS Politechnika Koszaliñska
� LTS SPARTA Gubin, 26 : 24 (12 : 9)

Tabela wyników po pierwszej rundzie � jesieñ 2001
1. MKS Zgierz ..................................... 6 ... 12 .. 140�119
2. S³upia S³upsk ................................... 6 .... 8 ... 192�138
3. Sokó³ ¯ary ........................................ 6 .... 8 ... 158�137
4. AZS AWF Wroc³aw ......................... 6 .... 7 ... 167�143
5. KU AZS Politechnika Koszaliñska . 6 .... 5 ... 121�133
6. Ochota Warszawa ............................ 6 .... 2 ... 140�159
7. LTS Sparta Gubin ............................ 6 .... 2 ... 140�159
8. Otmêt Krapkowice ........................... 0 .... 0 ....... 0�0
Najwiêcej bramek jesieni¹ 2001 roku dla dru¿yny
koszaliñskich akademiczek zdoby³a Anna Ta³aj � 33.
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lepsz¹ � która za wybitne osi¹gniêcia jako studentka uzyska³a sty-
pendium naukowe Ministra Edukacji przy �redniej studiów 4,8
i obecnie jest na V roku, z ogromnymi szansami pozostania na
Uczelni na asystenturze. Kierownictwo sekcji ma nadziejê, ¿e ta
niezwykle utalentowana zawodniczka studentka, prymuska, a tak¿e
urodziwa dziewczyna, wróci do treningów od nowego sezonu roz-
grywkowego i bêdzie gra³a dalej w naszym zespole.

Równocze�nie nale¿y wspomnieæ, ¿e zdecydowana wiêk-
szo�æ kluczowych zawodniczek to studentki studiów dziennych
aktualnie I i II roku czyli I i III semestru � jak Katarzyna No-
wak, Barbara Zaremba, Joanna Safranow, Agnieszka Janko,
Ilona Hauzer, Ma³gorzata Pokorowska, Kamila Sudnik, Joan-
na Chmiel i Marta Szostakowska. Ogrom bie¿¹cej nauki, ko-
lokwiów, zaliczeñ � zajêæ mimo studiów dziennych do pó�ne-
go wieczora powoduje, ¿e ³¹cznie z treningami dziewczêta te
pracuj¹ ogromnie ciê¿ko, uczestnicz¹ tylko w 50% treningów
i ¿yj¹ w nieustannym stresie, maj¹c przed sob¹ bardzo trudn¹
zimow¹ sesjê egzaminacyjn¹. Natomiast kolejna kluczowa
zawodniczka dru¿yny, niezwykle utalentowana Karolina Ka-
dlec, jest w klasie maturalnej, a wed³ug wie�ci kuluarowych z
Biura Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Warszawie, prawdopodobnie
otrzyma powo³anie do kadry narodowej juniorek starszych.

Bior¹c wszystko powy¿sze pod uwagê trzeba stwierdziæ, ¿e
osi¹gniêty wynik koñcowy po pierwszej rundzie nie jest z³y, a nie-
równa gra dru¿yny w meczach, jest pochodn¹ powy¿ej omówio-

nych faktów. Nasz trener ma w trakcie semestru na treningu tylko
50% frekwencji i nie jest w stanie w tym okresie prowadziæ nor-
malnych, zgodnych ze swoim planem zajêæ. Dlatego tak niezwy-
kle wa¿nym jest letni obóz przygotowawczy w sierpniu, jako je-
dyny czas, w którym trener ma praktycznie, a przynajmniej powi-
nien mieæ, komplet zawodniczek do dyspozycji.

Nale¿y zwróciæ jeszcze uwagê na fakt, i¿ warunkiem gry pierw-
szego zespo³u w lidze centralnej, zgodnie z przepisami Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce, jest udzia³ w rozgrywkach na
szczeblu makroregionalnym przynajmniej jednego zespo³u zaple-
cza juniorskiego; taki zespó³ AZS Politechniki Koszaliñskiej wy-
stêpuje w grupie juniorek najm³odszych w lidze województwa
zachodniopomorskiego. Graj¹ tam nasze � miejmy nadziejê, przy-
sz³e zawodniczki, przysz³e studentki, a obecnie uczennice pierw-
szych klas szkó³ �rednich, a mianowicie: Joanna Rogañska, Ali-
cja Napieralska, Patrycja Bielak (8), Paulina Bokiej (22), Kamila
Ko³acz (4), Dorota Moksa (11), Magdalena Rosiak (32), Magda-
lena Skowroñska (14), Katarzyna Rynkiewicz (4), Katarzyna
Majewska (7), Marta Ro¿yñska (1), Katarzyna Serówka (6), Aga-
ta Zaj¹czkowska (13), Justyna Wo�niak (4), Beata Wêgielska,
Paulina Bauer, Karolina Paw³owicz, Ewelina Lewin (w nawiasie
liczba zdobytych bramek jesieni¹ br.)

W I rundzie rozgrywek wyró¿ni³y siê: Joanna Rogañska
w bramce, Agata Zaj¹czkowska, Magdalena Rosiak, Paulina Bo-
kiej, Magdalena Skowroñska.

Koszykówka
Sekcja koszykówki jest najstarsza

wyczynow¹ sekcj¹ dzia³aj¹c¹ w naszym
Klubie. Od trzech lat graj¹ w Lidze Aka-
demickiej Koszykówki, która od tego
roku jest pod patronatem prezydenta
Aleksandra Kwa�niewskiego.

Przez dwa poprzednie sezony trenerem
dru¿yny by³ Grzegorz Dudek, za� w tym
sezonie jego miejsce zaj¹³ Leszek Doliñ-
ski. Poprzedni sezon nasz zespó³ ukoñczy³
ligê na ósmym miejscu, kwalifikuj¹c siê
tym samym do play-off, trafiaj¹c od razu
na mistrza ligi AZS UMK Toruñ.

W obecnym sezonie nasi koszykarze
rozegrali ju¿ sze�æ spotkañ ligowych,
wygrywaj¹c z nich dwa i zajmuj¹ ósme
miejsce w tabeli. Pewnym wzmocnieniem
jest doj�cie do zespo³u dwóch nowych
zawodników: Micha³ Schreiber ze �wie-
cia i Piotr Wapniarz, który ju¿ kiedy� by³
zawodnikiem naszego Klubu. Odszed³
natomiast z zespo³u rozgrywaj¹cy Jacek
Gibalski, który przeszed³ do trzecioligo-
wego Or³a Bia³ogard. Sk³ad zespo³u:
1. Marek Markiewicz � kapitan zespo³u,
2. Jacek Imio³ek, 3. Jaros³aw Domañski,
4. Micha³ Schreiber, 5. Piotr Wapniarz,
6. Jakub Nagórski, 7. Micha³ Zañczuk,
8. Pawe³ Sak, 9. Maciej Tartas, 10. Kry-
stian Zió³kowski.

(AF)

Wyniki rozegranych spotkañ:
AZS UMK Toruñ � AZS Politechnika Koszaliñska ..................................... 86 : 71
AZS Politechnika Koszaliñska � AZS AR Lublin ........................................ 91 : 92
AZS Politechnika Koszaliñska � AZS Politechnika Poznañska ................... 82 : 63
AZS Uniwersytet Zielona Góra � AZS Politechnika Koszaliñska ............... 72 : 59
AZS Politechnika Koszaliñska � AZS Politechnika Czêstochowska ........... 64 : 63
AZS Politechnika Koszaliñska � AZS Politechnika Warszawska ................ 74 : 69

(AP)
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