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Na drug¹ kadencjê 2002�2005

Urodzi³ siê w Koszalinie i tu s¹ Jego korzenie, tu ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, �redni¹ i zda³ maturê.
Studiowa³ na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdañskiej wed³ug programu indywidualnego. W latach
1976�1980 projektowa³ i konstruowa³ aparaturê medyczn¹ w Zak³adach Techniki Medycznej w Koszalinie.
Od 1980 roku jest pracownikiem tutejszej uczelni. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyska³ na
Wydziale Elektroniki Politechniki Gdañskiej w latach 1985 i 1992, a tytu³ naukowy profesora w 1998 roku.
Odby³ dwa d³ugoterminowe sta¿e naukowe � w Eindhoven University of Technology w Holandii w roku
1988 i w University of London w Wielkiej Brytanii w 1990 roku, oraz dwa krótkoterminowe w 1992 roku �
w Erasmus University w Rotterdamie w Holandii i University of Vienna w Austrii. By³ zastêpc¹ dyrektora
Instytutu Elektroniki (1992�1993) i przez dwie kadencje prorektorem ds. nauki (1993�1999). Kieruje Kate-
dr¹ Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygna³ów i jest opiekunem specjalno�ci �diagnostyczne systemy
informatyczne�, �mikrosystemy cyfrowego przetwarzania sygna³ów� oraz �aparatura medyczna� na Wy-
dziale Elektroniki. Autor ksi¹¿ek i bardzo wielu publikacji naukowych o znaczeniu miêdzynarodowym. Za
dzia³alno�æ naukowo-badawcz¹ i dydaktyczn¹ zosta³ wyró¿niony indywidualn¹ nagrod¹ Ministra Edukacji
Narodowej (za rok 1997), sze�cioma indywidualnymi nagrodami rektorskimi i trzema zespo³owymi. Uczest-
niczy w licznych pracach komitetów naukowych miêdzynarodowych czasopism oraz �wiatowych sympozjów
i konferencji, oraz cia³ opiniodawczych, doradców i ekspertów. Ponownie wybrany na stanowisko rektora.

Rektor elekt
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn
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Zgodnie z harmonogramem Uczelnianej Komisji Wybor-
czej pierwszym punktem tegorocznych wyborów w³adz Poli-
techniki Koszaliñskiej by³o przeprowadzenie wyboru rektora.
Wybór odby³ siê 6 marca, podczas posiedzenia Senatu. Obra-
dy prowadzi³ prof. dr hab. in¿. Józef Borkowski, za� nad prze-
biegiem wyborów czuwa³a Uczelniana Komisja Wyborcza:

prof. dr hab. in¿. Tadeusz Pa³osz � przewodnicz¹cy, prof. nadzw.
dr hab. in¿. Tadeusz Wa�ciñski � wiceprzewodnicz¹cy, mgr in¿.
Ryszard Ga³¹zka � sekretarz, dr Brabara Wo�niak, dr in¿.
Robert Suszyñski, dr in¿. Henryk Dondelewski, mgr in¿.
Henryk Markowski, dr in¿. Marek Fligiel, student Rafa³
Rosiñski, student Dariusz Rusak

Podczas posiedzenia zosta³a powo³ana Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie: prof. nadzw. dr hab. in¿. Tadeusz Wa�ciñski � prze-
wodnicz¹cy oraz cz³onkowie � prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese
i mgr in¿. Ryszard Ga³¹zka.

Wybory w³adz Politechniki Koszaliñskiej na kadencjê 2002�2005

Rektor po raz drugi
Wybór rektora Politechniki Koszaliñskiej na trzyletni¹ kadencjê w latach 2002�2005 by³ jedynym punktem
posiedzenia Senatu, które odby³o siê 6 marca 2002 roku. Po raz drugi rektorem zosta³ prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn. W g³osowaniu tajnym rektor-elekt uzyska³ poparcie wszystkich obecnych na posiedze-
niu cz³onków Senatu.

Profesor Krzysztof Wawryn odbiera gratulacje oraz dokument,
potwierdzaj¹cy wybór na stanowisko rektora od profesora

Tadeusza Pa³osza � przewodnicz¹cego UKW



Z ¯YCIA UCZELNI

Pismo Politechniki Koszaliñskiej Nr 2/20024

Komisja Skrutacyjna stwierdziwszy, ¿e w obradach uczest-
niczy wymagane ordynacj¹ wyborcz¹ ponad 2/3 sk³adu Sena-
tu � 49 na 50 jego cz³onków � przeprowadzi³a g³osowanie.

Na stanowisko rektora Politechniki Koszaliñskiej na ka-
dencjê 2002�2005 kandydowa³ prof. dr hab. in¿. Krzysztof
Wawryn, kieruj¹cy Uczelni¹ od roku 1999. Aby zostaæ wy-
branym musia³ uzyskaæ ponad po³owê obecnych na posiedze-
niu cz³onków Senatu. W g³osowaniu tajnym kandydat uzyska³
� bez g³osu sprzeciwu i wstrzymuj¹cego siê � poparcie 49 osób.
Og³oszenie wyniku zosta³o przyjête oklaskami.

� Serdecznie Pañstwu dziêkujê. Ten wybór oznacza, ¿e to,
co wspólnie zrobili�my  w ostatnich trzech latach Pañstwo ak-
ceptuj¹. Oznacza to równie¿, ¿e chcemy nadal koncentrowaæ
siê na realizacji kierunków i planów rozwoju naszej Uczelni.
Dziêkujê Pañstwu za zaufanie. S¹dzê, ¿e dzisiaj zda³em swój
kolejny egzamin � stwierdzi³ profesor Krzysztof Wawryn, ode-
brawszy z r¹k profesora Tadeusza Pa³osza, przewodnicz¹cego
UKW oficjalny dokument, potwierdzaj¹cy wybór oraz pierw-
sze gratulacje.

Pod nadzorem Uczelnianej Komisji Wyborczej 20 marca,
podczas posiedzenia Senatu, odby³y siê kolejne wybory. Tym
razem rektor-elekt, profesor Krzysztof Wawryn zaproponowa³
kandydatów na stanowiska prorektorów. Komisja Skrutacyj-
na, w takim sk³adzie, jak przy wyborach rektora, przeprowa-
dzi³a g³osowanie. Po przedstawieniu przez profesora Krzysz-
tofa Wawryna charakterystyk kandydatów na prorektorów, od-
by³o siê g³osowanie. W posiedzeniu uczestniczy³o 44 z 50
cz³onków Senatu, czyli ponad wymagane 2/3 jego sk³adu. Aby
zostaæ wybranymi, kandydaci musieli uzyskaæ przynajmniej
po 23 g³osy. Uzyskali nastêpuj¹ce liczby g³osów i zostali wy-
brani prorektorami Politechniki Koszaliñskiej na kadencjê
2002�2005:

� prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese � zosta³ wybrany na stano-
wisko prorektora ds. nauczania; otrzyma³  43 g³osy popar-
cia (bez g³osów przeciw i wstrzymuj¹cych siê)

� prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski � zosta³ wy-
brany na stanowisko prorektora ds. nauki ; otrzyma³ 44 g³o-
sy (bez g³osów przeciw i wstrzymuj¹cych siê)

� prof. dr hab. in¿. Micha³ Jasiulewicz � zosta³ wybrany na
stanowisko prorektora ds. studenckich; otrzyma³ 43 g³osy
(przy jednym g³osie przeciw).

W kwietniu rady wydzia³ów pod nadzorem wydzia³owych
komisji wyborczych przeprowadzi³y wybory dziekanów, a na-
stêpnie prodziekanów wydzia³ów. W ich wyniku w nowej ka-
dencji stanowiska te obejm¹:

q na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska

dziekan � prof. dr hab. in¿. Szymon Pa³kowski

prodziekan ds. nauki � prof. nadzw. dr hab. in¿. Antoni ̄ uchowicki

prodziekan ds. nauczania � dr Halina Nowak-Knyrowicz

prodziekan ds. studiów zaocznych � dr in¿. Waldemar Bierut

q na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania

dziekan � prof. dr hab. Bogus³aw Polak

prodziekan ds. nauki � prof. nadzw. dr hab. Andrzej Suszyñski

prodziekan ds. nauczania � dr Czes³aw Partacz

prodziekan ds. studiów zaocznych � mgr Edward Manikowski

Rektor prof. Krzysztof Wawryn i sk³adaj¹cy gratulacje
prof. Józef Borkowski � prowadz¹cy obrady senatu

q na Wydziale Elektroniki

dziekan � prof. nadzw. dr hab. in¿. Henryk Budzisz

prodziekan ds. nauki � prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Janke

prodziekan ds. nauczania � dr in¿. Stefan Bartkowiak

prodziekan ds. studiów zaocznych � dr in¿. Wies³aw Madej

q na Wydziale Mechanicznym

dziekan � prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak

prodziekan ds. nauki � prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka

prodziekan ds. nauczania � dr in¿. Marek Fligiel

prodziekan ds. studiów zaocznych � dr in¿. Zbigniew Budniak.

Wybory w³adz statutowych naszej Uczelni potrwaj¹ do 20
maja i zakoñcz¹ siê wyborami przedstawicieli do rad wydzia-
³ów, elektorów do Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego oraz
do Senatu Politechniki Koszaliñskiej.

(RD)

Prorektorzy elekci � od lewej: prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese �
prorektor ds. nauczania, prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz

Krzy¿yñski � prorektor ds. nauki, prof. nadzw. dr hab. Micha³
Jasiulewicz � prorektor ds. studenckich



Prorektorzy na kadencjê 2002�2005
Prorektor ds. Nauczania
� prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese

Absolwent Wydzia³u Rybactwa Morskiego i Technologii ̄ ywno�ci Akademii Rol-
niczej w Szczecinie. Tam te¿ uzyska³ stopieñ naukowy doktora (1986 r.) i doktora
habilitowanego (1993 r.). Tytu³ naukowy otrzyma³ w 2001 roku i jest obecnie naj-
m³odszym profesorem na uczelni. Swoje badania naukowe prowadzi³ przez prawie
20 lat, wspó³pracuj¹c z o�rodkami z Kanady, Finlandii. Jest kierownikiem Katedry
Biologii �rodowiskowej na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska, na któ-
rym pe³ni³ stanowiska prodziekana: w latach 1992�1993 do spraw nauczania i wy-
chowania, 1993�1994 do spraw nauki i wspó³pracy z przemys³em, 1996�1999 do
spraw nauki.  Autor ponad 80 publikacji i doniesieñ, w tym równie¿ ksi¹¿kowych
o charakterze monografii, jak i podrêczników akademickich wydanych przez PWN
i PWRiL. Opiekun nowo powo³anej specjalno�ci �ochrona i kszta³towanie �rodowi-
ska�. Cieszy siê uznaniem w �rodowisku naukowym w kraju i za granic¹. Uzyska³
wiele nagród i wyró¿nieñ. Uczestniczy w pracach wielu towarzystw naukowych,
komisji administracji pañstwowej i samorz¹dowej.

Prorektor ds. Studenckich
� dr hab. Micha³ Jasiulewicz, prof. nadzw. PK

Absolwent Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu (1970), doktor nauk geo-
graficznych (1986) � UMK, doktor habilitowany w zakresie geografii ekonomicznej
(2000) � Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. Kierownik Katedry Agrobiznesu na Wydziale Ekonomii i Za-
rz¹dzania. By³ wielokrotnie kierownikiem zespo³owych projektów badawczych.
Czynnie uczestniczy³ w 60 konferencjach naukowych, w tym 15 miêdzynarodowych.
Wyró¿nienia: �Z³oty Krzy¿ Zas³ugi�, �Nagroda Ministra O�wiaty i Wychowania�
i wiele innych. Jest cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego �Studia Obszarów Wiejskich�
Zespo³u Badañ Transformacji Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN w Warszawie oraz
cz³onkiem Kolegium Redakcyjnego �Koszaliñskie Studia i Materia³y�. Od wielu lat
wspó³pracuje z placówkami naukowymi za granic¹ � w Niemczech, Szwecji, Bu³ga-
rii, Holandii. Jest cz³onkiem wielu Towarzystw Naukowych, a tak¿e cz³onkiem Ze-
spo³u Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju PAN w Warszawie. Jest autorem 105 publikacji naukowych w tym 15
zagranicznych.

Prorektor ds. Nauki
� dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski, prof. nadzw. PK

Absolwent Politechniki Warszawskiej, stopieñ doktora nauk technicznych w za-
kresie mechaniki technicznej i doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksplo-
atacji maszyn uzyska³ w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Aka-
demii Nauk. W latach 90. przebywa³ na d³ugoterminowych pobytach badawczych
w Niemczech, m.in. w ramach stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta
(1991�1993) i w ramach programu Fundacji Volkswagena w Hanowerze (1995�1996).
Od listopada 1997 profesor nadzwyczajny w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej Poli-
techniki Koszaliñskiej. Prowadzi wyk³ady, laboratoria i prace dyplomowe na spe-
cjalno�ci In¿ynierskie Zastosowania Komputerów. Jest cz³onkiem Rady Wydzia³u
Mechanicznego i Senatu Uczelni. Pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. nauki na Wydziale
Mechanicznym w kadencji 1999�2002. Jest cz³onkiem kilku sekcji Komitetów PAN,
m.in. Sekcji Mechatroniki Komitetu Mechaniki oraz towarzystw naukowych, m.in.
Societas Humboldtiana Polonorum, Gesellschaft für angewandte Mathematik und
Mechanik, European Mechanics Society, American Mathematical Society. Jest auto-
rem ponad 60 prac opublikowanych w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym.



Dziekan Wydzia³u Elektroniki
� dr hab. in¿. Henryk Budzisz, prof. nadzw. PK

Absolwent Wydzia³u Elektroniki Politechniki Gdañskiej, na której uzyska³  równie¿ stopieñ
naukowy doktora i doktora habilitowanego. W czasie wieloletniej pracy w uczelni pe³ni³ m.in. funk-
cjê zastêpcy dyrektora Instytutu Elektroniki, a od maja 2001 roku jest dziekanem Wydzia³u Elektro-
niki. Kierownik Katedry In¿ynierii Komputerowej. Jest autorem kilkudziesiêciu publikacji nauko-
wych, w tym zagranicznych i w wydawnictwach PAN. Odbywa³ sta¿e w Leningradzkim Instytucie
Elektrotechnicznym w St. Petersburgu oraz w Institute of Circuit Theory and Telecommunication,
Technical University of Denmark. By³ kierownikiem wielu projektów badawczych. Cz³onek Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineers oraz Sekcji Sygna³ów, Uk³adów i Systemów Elektro-
nicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska
� prof. dr hab. in¿. Szymon Pa³kowski

Absolwent Wydzia³u Budownictwa L¹dowego Politechniki Gdañskiej. Od 1970 roku jest
pracownikiem naukowym uczelni. Stopieñ naukowy doktora uzyska³ na Wydziale Budownictwa
i Architektury Politechniki Szczeciñskiej, a doktora habilitowanego � na Wydziale Budownictwa L¹dowego
Politechniki Gdañskiej. Tytu³ naukowy profesora otrzyma³ w 1992 roku. W czasie wieloletniej pracy
w uczelni pe³ni³ funkcjê prorektora ds. nauki (1984�1987), prodziekana ds. nauki (1981), a od 1980 roku
� kierownika Katedry Konstrukcji Metalowych. Jest cz³onkiem Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu
In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN oraz przewodnicz¹cym Komisji Nauki Zarz¹du Oddzia³u PZITB
w Koszalinie. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie statyki konstrukcji ciêgnowych oraz stateczno�ci
konstrukcji stalowych, a rezultaty prac badawczych opublikowa³ w postaci 87 artyku³ów w czasopismach
krajowych i zagranicznych. Jest równie¿ autorem podrêczników i skryptów w wydawnictwach
miêdzynarodowych (np. Springer-Verlag) i krajowych (WNT, PWN). By³ wielokrotnie nagradzany
i odznaczany, m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dziekan Wydzia³u Mechanicznego
� prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak

Absolwent Wydzia³u Mechanicznego Politechniki £ódzkiej. Od 32 lat jest pracownikiem Politechni-
ki Koszaliñskiej. Stopieñ doktora nauk technicznych (1974), a pó�niej doktora habilitowanego (1978)
uzyska³ w Politechnice Wroc³awskiej. Tytu³ naukowy profesora uzyska³ w 1989 roku. Od 1991 roku jest
zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Pe³ni³ funkcjê prorektora ds. kszta³cenia (1978�1981),
a nastêpnie by³ dziekanem Wydzia³u Mechanicznego (1982�1987). Od 1993 roku, przez dwie kolejne
kadencje, pe³ni³ funkcjê rektora Politechniki Koszaliñskiej. Jest kierownikiem Katedry Mechaniki Pre-
cyzyjnej i specjalno�ci In¿ynierskie Zastosowania Komputerów. Cz³onek Sekcji Technologii Budowy
Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN, Gesellschaft für Angewandte Mathematic und Mechanik
(GAMM) oraz wielu komitetów i stowarzyszeñ naukowych. Cz³onek Sekcji T07D Komitetu Badañ
Naukowych, a od roku 2000 jej przewodnicz¹cy. Przewodnicz¹cy �rodkowopomorskiej Rady NOT.
Jego dorobek naukowy liczy ponad 190 publikacji, w tym ponad 60 zagranicznych, 72 patenty, skrypty,
wiele programów komputerowych i inne opracowania. Jest recenzentem 28 prac doktorskich, habilita-
cyjnych oraz wniosków o tytu³ profesora. Posiada liczne odznaczenia pañstwowe i resortowe. W roku
1999 zosta³ wybrany na stanowisko dziekana Wydzia³u Mechanicznego, a obecnie na nastêpn¹ kadencjê.

Dziekan Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania
� prof. dr hab. Bogus³aw Polak

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wspó³za³o¿yciel Instytutu Nauk Spo³ecz-
nych tutejszej uczelni, organizator i dyrektor Instytutu Zarz¹dzania i Marketingu, kierownik Katedry
Historii i Stosunków Miêdzynarodowych. Tytu³ naukowy profesora uzyska³ w 2001 r. Jest autorem kil-
kudziesiêciu monografii, a tak¿e skryptów, i ok. 20 ksi¹¿ek popularnonaukowych. Napisa³ ok. 300 arty-
ku³ów naukowych, ponad 300 hase³ biograficznych. Zorganizowa³ i prowadzi³ kilka zespo³ów badaw-
czych, miêdzy innymi z dziejów militarnych Wielkopolski i Pomorza, historii polskiej techniki wojsko-
wej 1918�1989, historii my�li ekonomicznej emigracji polskiej 1939�1989. Wspó³organizator �S³owni-
ka Biograficznego Powstania Wielkopolskiego 1918�1919�, inicjator i redaktor naczelny S³ownika Bio-
graficznego: Kawalerowie Virtuti Militari. Cz³onek Komitetu Nauk Wojskowych PAN, Towarzystw Na-
ukowych, Rad Naukowych, Rad Konsultacyjnych. Dzia³a w G³ównej Kwaterze ZHP, w Lions Club
Polska i innych organizacjach charytatywnych, wspó³dzia³a z organizacjami kombatanckimi i polonijny-
mi. Posiada liczne odznaczenia pañstwowe i resortowe. Od 1999 r. pierwszy dziekan Wydzia³u Ekono-
mii i Zarz¹dzania. Wybrany na to stanowisko na drug¹ kadencjê.

Dziekani na kadencjê 2002�2005
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Istniej¹ ró¿nego rodzaju biegi: np. �bieg po aplauz� (sport),
�bieg po zdrowie� (jogging), �bieg po pieni¹dze� (Big Bra-
ther). Jest jeszcze �bieg po indeks� � konkurs dla maturzystów
organizowany przez Politechnikê Koszaliñsk¹. Ka¿dy bieg
oparty jest na rywalizacji w jakiej� sprawno�ci: bieg po aplauz
� fizycznej, bieg po pieni¹dze � sprytu, bieg po indeks � inte-
lektu. Ka¿dy bieg wy³ania te¿ zwyciêzców i pokonanych. Dla
zwyciêzców � nagroda i b³yski fleszów, dla pokonanych � go-
rycz pora¿ki i postanowienie: �muszê wiêcej potrenowaæ�. I tak
powinno byæ � i tak te¿ by³o w konkursie dla przysz³ych stu-
dentów Politechniki Koszaliñskiej pt.: �Wygraj indeks, stypen-
dium lub nagrodê Rektora Politechniki�. 25 kwietnia 2002 r.
w Sali Senatu odby³o siê uroczyste podsumowanie VI edycji
tego konkursu, na którym podano zwyciêzców w tym biegu.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to bieg d³ugodystansowy. Rozpo-
cz¹³ siê bowiem 3 listopada 2001 r., mia³ a¿ 10 etapów i za-
koñczy³ siê fina³em w dniu 19 kwietnia 2002 r.

Co by³o do wygrania?
Konkurs umo¿liwia³ m³odzie¿y Regionu Pomorza �rodko-

wego zapoznanie siê z tematyk¹ zagadnieñ egzaminacyjnych
na poszczególne kierunki studiów w Politechnice Koszaliñ-
skiej. Jego laureatom za� (30 osób) uzyskanie dokumentu, który
(po z³o¿eniu we w³a�ciwym dziekanacie podania wraz ze �wia-
dectwem dojrza³o�ci) stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do otrzy-
mania, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
2002/2003 w PK, indeksu na wybranym przez siebie kierunku
studiów. By³y te¿ dodatkowo nagrody pieniê¿ne. Zwyciêzca
tego konkursu otrzyma³ stypendium Rektora na I rok studiów
w PK w wysoko�ci 500 PLN miesiêcznie. Za II miejsce nagro-
d¹ dodatkow¹ by³o stypendium Rektora na I semestr studiów
w wysoko�ci 500 PLN. Nagrodami pieniê¿nymi by³y tak¿e pre-
miowane miejsca III, IV i V, które wynosi³y odpowiednio: 700,
600 i 500 PLN i zosta³y one wrêczone laureatom podczas uro-
czystego zakoñczenia Konkursu w dniu 25 kwietnia 2002 pod-
czas spotkania laureatów z w³adzami Uczelni.

Ponadto, nagrody pieniê¿ne otrzymywa³o 3 nauczycieli,
wskazanych przez laureata, który zaj¹³ w Konkursie I, II lub
III miejsce. W przypadku laureata z I miejsca nauczyciele otrzy-
mywali po 700 PLN, laureata z II miejsca � po 600 PLN, a lau-
reata z III miejsca � po 500 PLN.

Warunki uczestnictwa
Wzorem piêciu poprzednich edycji, co dwa tygodnie na ³a-

mach �G³osu Koszaliñskiego� i �G³osu Pomorza� publikowa-
no po dwa tematy z zagadnieñ: A) matematyka, B) fizyka, C1)
geografia, C2 historia, D) technika w mechanice i budowie
maszyn, E) elementy techniki w budownictwie, E1) in¿ynieria
�rodowiska, F) elektronika, G) zastosowanie komputerów, H1)
rysunek odrêczny, H2) kompozycja plastyczna. Uczestnik chc¹-
cy uczestniczyæ w tym konkursie zobowi¹zany by³ do rozpra-
cowania zadañ z okre�lonych zestawów:
� dla chc¹cych podj¹æ studia na kierunkach technicznych w PK

(budownictwo, in¿ynieria �rodowiska, elektronika i telekomu-
nikacja, informatyka, automatyka i robotyka, mechanika i budo-
wa maszyn, technika rolnicza i le�na) zestaw A i B by³ obowi¹z-
kowy, za� D, E, E1, F i G do wyboru � minimum jeden zestaw,

� dla chc¹cych podj¹æ studia na kierunkach: ekonomia oraz za-
rz¹dzanie i marketing obowi¹zkowy by³ zestaw A oraz C1 i C2,

� kandydaci zamierzaj¹cy podj¹æ studia na kierunku wzornic-
two zobowi¹zani byli rozpracowaæ zagadnienia z zestawu C2
oraz H1 i H2.
Ka¿da nades³ana przez uczestnika odpowied� oceniana by³a,

w skali punktowej od 1 do 10, przez Komisjê Konkursow¹.
W ka¿dej edycji uczestnik móg³ wiêc uzyskaæ maksymalnie
60 punktów. Co trzeci¹ edycjê wyniki cz¹stkowe publikowano
na ³amach ww. dzienników. Konkurs koñczy³ siê fina³em, na
którym przed uczestnikami postawiono zadanie rozwi¹zania
testu z matematyki obejmuj¹cego 5 zadañ. Test mia³ na celu
weryfikacjê samodzielno�ci rozwi¹zywania zadañ przez uczest-
ników w poszczególnych edycjach.

Przebieg konkursu
Obserwuje siê ustabilizowane zainteresowanie konkursem

w znaczeniu liczbowym, tj. co do liczby uczestników i liczby szkó³.
Na I edycjê konkursu odpowiedzia³o 157 osób, zamierzaj¹cych
podj¹æ studia w Politechnice Koszaliñskiej (o 19% mniej ni¿ przed
rokiem). Uczestnicy wybieraj¹c okre�lone zestawy konkursowe
okre�lali tym samym, jaki kierunek studiów ich interesuje. I tak:
� Ekonomia, Zarz¹dzanie i Marketing ......... 30% .... (49%),
� Elektronika i Telekomunikacja,

Informatyka i Automatyka ........................ 21% .... (24%),
� In¿ynieria �rodowiska, Budownictwo ...... 26% .... (18%),
� Mechanika i Budowa Maszyn,

Technika Rolnicza i Le�na ......................... 13% ...... (7%),
� Wzornictwo................................................ 10% ...... (2%).

W nawiasach podano liczby dotycz¹ce roku 2001 r.

�Bieg po indeks�
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e nastêpuje pewna
zmiana zainteresowañ maturzystów kierunkami studiów w na-
szej Uczelni: z ekonomicznych na techniczne. Jest to spowo-
dowane z jednej strony du¿¹ �nadprodukcj¹� absolwentów kie-
runków ekonomicznych (TVP upowszechni³a np. informacje,
¿e zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Zarz¹dzanie
i Marketing jest wyczerpane na 20 lat), z drugiej strony po-
wstaj¹cymi nowymi (atrakcyjnymi) specjalno�ciami na kierun-
kach technicznych, np. Geodezja i Kartografia na Budownic-
twie, czy Logistyka Przemys³owa lub In¿ynieria Morska na Wy-
dziale Mechanicznym.

Konkurs zdominowali uczniowie z koszaliñskich liceów ogól-
nokszta³c¹cych: Nr 1 (60 osób) i Nr 2 (41 osób). Nale¿y te¿ odno-
towaæ fakt, ¿e 25% uczestników (40 osób) by³o z poza Koszalina.
W�ród uczestników byli te¿ stali, wierni jego entuzja�ci (przyk³a-
dowo 2 osoby spo�ród ubieg³orocznych laureatów, z klas przed-
maturalnych, podjê³o równie¿ zmagania w tym roku i to z pozy-
tywnym rezultatem). £¹cznie z 10 tur eliminacyjnych Komisja
Konkursowa (w sk³adzie 12-osobowym) otrzyma³a do sprawdze-
nia 893 prace, a ka¿da z nich zawiera³a co najmniej 6 odpowiedzi
z 3 zagadnieñ. £¹cznie sprawdzono 5.358 zadañ konkursowych.
Za ka¿d¹ turê uczestnik konkursu, zgodnie z regulaminem og³o-
szonym wraz z jego rozpoczêciem, móg³ otrzymaæ maksymalnie
60 punktów, co dawa³o (teoretycznie bior¹c) ³¹czn¹ sumê 600
punktów. O du¿ych umiejêtno�ciach i powa¿nym podej�ciu uczest-
ników do zadañ �wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e po 10 edycjach prowa-
dz¹cy na tym etapie legitymowa³ siê dorobkiem 582 punktów, a
ostatni (44) na li�cie dopuszczonych do fina³u zebra³ a¿ 528 punk-
tów, tj. 88% mo¿liwych. Zgodnie z przyjêtym regulaminem do
fina³u dopuszczonych mog³o byæ 30 osób z najwiêksz¹ liczb¹
punktów. Poniewa¿ na li�cie finalistów by³y osoby z równorzêd-
n¹ liczb¹ punktów, ostatecznie Komisja Konkursowa dopu�ci³a
do fina³u 44 osoby. 19 kwietnia odby³ siê fina³ konkursu, na który
ka¿dy uczestnik mia³ do rozwi¹zania 5 zadañ z matematyki. Na
rozwi¹zanie zadañ przeznaczono 120 minut, a do zdobycia by³o
150 punktów, przy czym warunkiem zaliczenia testu by³o uzy-
skanie minimum 75 punktów. Uzyskanie mniejszej liczby punk-
tów wyklucza³o uczestnika z dalszej kwalifikacji.

Laureaci
Progu 75 punktów w finale nie osi¹gnê³o 14 osób, tak wiêc

ostateczna liczba laureatów Konkursu wynosi 30. Zatem tylu
wiêc uczestników mo¿e ju¿ widzieæ siebie w gronie studentów

I roku Politechniki Koszaliñskiej (je¿eli zechc¹ z³o¿yæ stosowne
podanie). Miejsce na li�cie finalistów wynika³o od ³¹cznej sumy
punktów uzyskanych w eliminacjach i w finale. Koñcow¹ kla-
syfikacjê finalistów przedstawia poni¿sza tabela:

Elimin. Fina³ Suma
  1 Ko³odziejska Ewa ............. I LO ......581 ......145 ...... 726
  2 Rymaszewski S³awomir ... II LO ......582 ...... 115 ...... 697
  3 Maækowiak Micha³ ........... I LO ......568 ......125 ...... 693
  4 Mazur Maciej .................... I LO ......566 ......120 ...... 686
  5 Szabelska Ma³gorzata ....... I LO ......566 ...... 115 ...... 681
  6 Adamczyk Pawe³ .............. I LO ......579 ......102 ...... 681
  7 Zieliñski Dawid ................ I LO ......551 ......128 ...... 679
  8 Szparaga £ukasz ............... I LO ......561 ...... 118 ...... 679
  9 Jaracz Pawe³ ..................... II LO ......561 ...... 110 ...... 671
10 Pietrzak Rafa³ .................... I LO ......569 ......100 ...... 669
11 Kie³czewski Jakub ............ I LO ......569 ......100 ...... 669
12 Pawelski Karol .................. I LO ......563 ........ 98 ...... 661
13 Miotk Micha³ .................... I LO ......564 ........ 97 ...... 661
14 ¯arna Krzysztof ................ I LO ......557 ......103 ...... 660
15 Kulka Wojciech ............... II LO ......557 ........ 96 ...... 653
16 Kury³o Jêdrzej ................... I LO ......546 ......105 ...... 651
17 Polañski Pawe³ ................. II LO ......555 ........ 95 ...... 650
18 Pytel Karol ........................ I LO ......533 ...... 113 ...... 646
19 ¯o³nierzak Julita ............... I LO ......551 ........ 95 ...... 646
20 P³aza Dariusz .................... I LO ......548 ........ 95 ...... 643
21 Biernacka Gra¿yna .......... II LO ......548 ........ 93 ...... 641
22 Nowak Katarzyna ............ II LO ......540 ......100 ...... 640
23 G³owa Piotr ....................... I LO ......547 ........ 91 ...... 638
24 Gawienowski Pawe³ ......... I LO ......563 ........ 75 ...... 638
25 Tomkowska Anna ............. I LO ......549 ........ 88 ...... 637
26 Worobel Aleksandra ........ II LO ......550 ........ 85 ...... 635
27 Furtak Pawe³ .................... II LO ......552 ........ 83 ...... 635
28 ¯miejko £ukasz ............... II LO ......556 ........ 75 ...... 631
29 Maliñska Aleksandra ........ I LO ......534 ........ 93 ...... 627
30 Piszczek Marcin ................ I LO ......531 ........ 80 ...... 611

W powy¿szym zestawieniu: I LO � I LO im. St. Dubois w Ko-
szalinie, II LO � II LO im. W³. Broniewskiego w Koszalinie.

Jak wynika z wykazu, w�ród finalistów dominuj¹ uczniowie
z I LO im. St. Dubois w Koszalinie. Na 25 osób wprowadzonych
do fina³u, 21 znalaz³o siê w gronie laureatów. Z II LO im. W³.
Broniewskiego w Koszalinie do fina³u dopuszczonych zosta³o 17
osób, a 9 z nich znajduje siê na powy¿szej li�cie. Do fina³u zosta³a
te¿ dopuszczone po 1 osobie z Katolickiego LO w Koszalinie
oraz ZSEE w Koszalinie, niestety jednak nie przeszli zmagañ fi-
na³owych. W ka¿dym biegu s¹ bowiem i zwyciêzcy i pokonani.
Zwyciêzcy �wiêtuj¹ swój sukces, a pokonani intensyfikuj¹ swój
�trening�, aby wystartowaæ w kolejnym biegu po indeks � tym
razem ju¿ na ogólnych zasadach.

Podsumowanie
Komisja Konkursowa uzna³a, ¿e Konkurs �bieg po indeks�

spe³ni³ swoje zadanie zaznajomienia m³odzie¿y z tematyk¹ za-
gadnieñ egzaminacyjnych dla kandydatów na I rok studiów w Po-
litechnice Koszaliñskiej. Da³ on jednocze�nie najzdolniejszym
i najwytrwalszym szansê do wcze�niejszego zapewnienia sobie
miejsca w�ród nowoprzyjêtych studentów. Postanowiono konty-
nuowaæ konkurs w przysz³ym roku, uwzglêdniaj¹c jednak w re-
gulaminie sugestie wysuwane przez uczestników, i¿ czêstotliwo�æ
kolejnych tur eliminacyjnych (co 2 tygodnie) jest du¿ym obci¹¿e-
niem. Postanowiono zatem w roku 2003 wyd³u¿yæ cykl kolej-
nych tur do 3 tygodni, zmniejszaj¹c jednocze�nie ich liczbê do 7 �
by utrzymaæ dotychczasowy okres trwania konkursu. Mo¿na s¹-
dziæ, ¿e wprowadzone zmiany bêd¹ przychylnie przyjête przez
przysz³ych uczestników �biegu po indeks�.

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Ewa Ko³odziejska � zwyciê¿czyni konkursu i rektor � prof. Krzysztof Wawryn
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¯ycie to ci¹g³e zmiany. Wszystko siê zmienia, �panta-
rhej�, jak g³osi³ Heraklit. Zmiany nie ominê³y te¿ w tym
roku oferty w zakresie kszta³cenia przygotowanej przez Wy-
dzia³ Mechaniczny. Na nadchodz¹cy rok akademicki ofer-
ta ta bowiem zosta³a wzbogacona o trzy nowe, atrakcyjne,
specjalno�ci kszta³cenia. S¹ to: in¿ynieria morska, logisty-
ka przemys³owa oraz integracja systemów zarz¹dzania i wy-
twarzania. Co siê kryje za tymi nazwami?

In¿ynieria morska
Jest now¹ specjalno�ci¹, realizowan¹ we wspó³pracy z Aka-

demi¹ Marynarki Wojennej w Gdyni. Przygotowuje specjalistów
z zakresu konstrukcji i u¿ytkowania urz¹dzeñ do eksploatacji
zasobów morza. W ramach tej specjalno�ci studenci uzyskuj¹
wiedzê i umiejêtno�ci w zakresie projektowania takich urz¹dzeñ,
utrzymywania ich w ruchu, a tak¿e prowadzenia procesów na-
praw. Dotyczy to równie¿ urz¹dzeñ energetycznych, klimatyza-
cyjnych i ch³odniczych na jednostkach wodnych. Absolwenci
tej specjalno�ci dostaj¹ te¿ dobre przygotowanie w zakresie za-
rz¹dzania i administrowania ma³ymi portami z wykorzystaniem
technik komputerowych. Dodatkowym aspektem wykszta³ce-
nia in¿yniera tej specjalno�ci jest szeroka wiedza z zakresu eko-
logii morza i ochrony �rodowiska przybrze¿nego. Absolwenci
tej specjalno�ci mog¹ znale�æ zatrudnienie nie tylko w ró¿nych
dzia³ach gospodarki morskiej, ale tak¿e w firmach zwi¹zanych
z przemys³em spo¿ywczym lub ch³odniczym.

Logistyka przemys³owa
To nowoczesna specjalno�æ, daj¹ca atrakcyjne i uniwersalne

wykszta³cenie, którego praktyczne wykorzystanie bêdzie klu-
czowe dla sukcesów w biznesie XXI. Logistyka przemys³owa
to harmonijne po³¹czenie procesów zarz¹dzania w skali makro
(cz³on �logistyka�) i w skali mikro (�przemys³owa�). Funda-
mentem wykszta³cenia jest wiêc informatyka i solidna wiedza
in¿ynierska w po³¹czeniu z humanistycznymi aspektami wie-
dzy o rynku i nabywcy. Logistyka jako dziedzina wiedzy o cha-
rakterze wybitnie interdyscyplinarnym posiada bowiem wiele
punktów stycznych z tradycyjnymi dyscyplinami naukowymi
zarówno z obszaru techniki i ekonomii, jak i informatyki oraz
zarz¹dzania. Punktem wyj�cia do dzia³añ logistyki jest nabywca
i jego potrzeby oraz mechanizmy rynkowe. Komputerowe i in-
ternetowe narzêdzia logistyki umo¿liwiaj¹ szybkie okre�lenie:
co, w jaki sposób wyprodukowaæ, lub gdzie zakupiæ, aby stwo-
rzyæ now¹ techniczn¹ i ekonomiczn¹ jako�æ, a nastêpnie: jak,
kiedy i komu dostarczyæ, by osi¹gn¹æ rynkowy sukces.

Absolwent tej specjalno�ci jest in¿ynierem przygotowanym
do samodzielnego funkcjonowania w ró¿nych obszarach gospo-
darki, zwi¹zanych z tworzenie, zarz¹dzaniem, modyfikacj¹ pro-
duktów i przedsiêbiorstwa z pomoc¹ nowoczesnych technik in-
formatycznych. Zasób umiejêtno�ci absolwenta pozwala stwo-
rzyæ i prowadziæ w³asn¹ firmê. W trakcie studiów kandydat otrzy-
muje wiedzê ogóln¹ i specjalistyczn¹ in¿yniersk¹, niezbêdn¹ do
pos³ugiwania siê programami i pakietami komputerowymi wspo-
magaj¹cymi zarz¹dzanie firm¹, produkcjê oraz dystrybucjê to-
warów i us³ug. Absolwenci specjalno�ci mog¹ ubiegaæ siê o za-
trudnienie w przedsiêbiorstwach dowolnej bran¿y i wielko�ci,
zajmuj¹cych siê produkcj¹, handlem lub us³ugami.

Integracja systemów zarz¹dzania i wytwarzania
Integracja � to wspó³cze�nie bardzo modne s³owo. Moda na

to s³owo nie wynika jednak z tego, ¿e ³adnie brzmi, ale z tego, ¿e
nasta³y takie czasy, które to s³owo najdobitniej okre�la. Pocz¹tek
XXI wieku to tak¿e nowe wyzwania dla kierownika ka¿dego
przedsiêwziêcia gospodarczego. Wymagana jest umiejêtno�æ ra-
dzenia sobie z konkurencj¹ na rynku, kosztami wytwarzania, ja-
ko�ci¹ i niezawodno�ci¹ eksploatowanego sprzêtu, a tak¿e szyb-
kie reagowanie na potrzeby rynku. Wspó³cze�nie ju¿ nie wystar-
czy umieæ rozpoznawaæ potrzeby klienta � czyli to, co dawa³ �kla-
syczny marketing�. Trzeba umieæ wytworzyæ innowacyjny pro-
dukt, który te potrzeby zaspokoi w stopniu mo¿liwie maksymal-
nym. Tu w³a�nie potrzebne jest systemowe podej�cie, czyli zinte-
growana wiedza w zakresie zarz¹dzania takim przedsiêwziêciem.
Wiedza ta oparta na modelu okre�lonych kompetencji, zgodnych
ze standardami europejskimi, musi byæ przekazywana w sposób
metodyczny i formu³owana w ujêciu systemowym z wyra�nym
nastawieniem interdyscyplinarnym � to w³a�nie le¿y u podstaw
tej nowej specjalno�ci. Zatem studia na specjalno�ci: Integracja
systemów zarz¹dzania i wytwarzania to kszta³cenie kadr dla po-
trzeb wspó³czesnego, rozwijaj¹cego siê rynku.

Absolwenci tej specjalno�ci otrzymuj¹ wiêc mened¿ersko-
techniczn¹ wiedzê w zakresie tzw. �wspó³bie¿nego projekto-
wania�, która poza ogólnym przygotowaniem technicznym,
ekonomicznym, prawnym czy socjologicznym daje zaawan-
sowane umiejêtno�ci pos³ugiwania siê systemami informatycz-
nymi. Bior¹c za� pod uwagê proponowane profile dyplomowe
mo¿na powiedzieæ, ¿e dotyczy to szczególnie sektora banko-
wego, spo¿ywczego i us³ugowego.

Specjalno�ci te uzupe³ni³y i tak ju¿ szerok¹ ofertê eduka-
cyjn¹. Na I rok studiów 2002/2003 Wydzia³ oferuje bowiem
³¹cznie 1345 miejsc w trybie: 5-letnich studiów magisterskich
(M) i 3,5-letnich in¿ynierskich (Z) na trzech kierunkach stu-
diów w nastêpuj¹cych specjalno�ciach:
1. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

(500 miejsc na studia dzienne, 420 na zaoczne)
q Ekotechnika (M), q Eksploatacja i Marketing Pojazdów Sa-
mochodowych (M), q Energetyka Cieplna (M), q In¿ynieria i Za-
rz¹dzanie (M, Z), q In¿ynierskie zastosowanie Komputerów
(M, Z), q Komputerowe Wspomaganie Procesów Wytwarzania
(M, Z), q Maszyny i Urz¹dzenia Przemys³u Chemicznego i Spo-
¿ywczego (M, Z), q Maszyny Robocze (M, Z), q Mechanika
Precyzyjna (M, Z), q Mechatronika (M), q Nauczyciel Infor-
matyki (M), q Nowoczesne Materia³y i Technologie (M, Z),
q Systemy Sterowania Komputerowego (M), q Zarz¹dzanie
i Marketing w Budowie i Eksploatacji Maszyn (M, Z), q Zarz¹-
dzanie i Technika Rolnicza (M, Z), q Konstrukcja i Eksploatacja
Maszyn i Urz¹dzeñ (tylko na studiach zaocznych) (Z), q Maszy-
ny Robocze (tylko na studiach zaocznych) (M, Z)
2. na kierunku Technika Rolnicza i Le�na

(210 miejsc na studiach dzienne, 90 na zaoczne)
q In¿ynieria Rolnictwa Ekologicznego i Agrobiznesu (M, Z),
q In¿ynieria ¯ywno�ci (M, Z), q Metody i Technika Ochro-
ny Ro�lin (M, Z)
3. na kierunku Wzornictwo

(75 miejsc na studia dzienne, 50 na zaoczne)
q Komunikacja Wizualna (M), q Projektowanie Wnêtrz (M),
q Wzornictwo Przemys³owe (M).

Dok³adaj¹c do tego uzupe³niaj¹ce studia magisterskie (w syste-
mie dziennym i zaocznym), studia podyplomowe oraz studia dokto-
ranckie mo¿na powiedzieæ, ¿e przedstawiana oferta zaspokoiæ powin-
na ró¿ne gusta i zainteresowania adeptów sztuki in¿ynierskiej.

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Nowe specjalno�ci
na Wydziale Mechanicznym
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Jedn¹ z m³odych specjalno�ci na kierunku studiów Mechani-
ka i Budowa Maszyn jest Energetyka Cieplna. Na tej specjalno�ci
studenci zdobywaj¹ wiedzê w zakresie maszyn i urz¹dzeñ ener-
getycznych o szerokim profilu kszta³cenia. Obejmuje on nie tylko
energetykê konwencjonaln¹, w tym ciepln¹, ale równie¿ wyko-
rzystanie niekonwencjonalnych �róde³ energii. Kierownikiem
specjalno�ci Energetyka Cieplna jest wybitny specjalista w dzie-
dzinie termodynamiki i mechaniki p³ynów prof. dr hab. in¿. Zbi-
gniew Bilicki, uznany autorytet w tych dziedzinach nie tylko w �ro-
dowisku naukowym polskim, ale i miêdzynarodowym.

Niezwykle przyjemne zdarzenie mia³o miejsce w dniu
19 marca 2002 roku, gdy do egzaminu dyplomowego przyst¹-
pi³ student Krzysztof Karkoszka, który jako pierwszy uzy-
ska³ dyplom magistra in¿yniera mechanika w specjalno�ci Ener-
getyka Cieplna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Ko-
szaliñskiej. Przedstawi³ on pracê dyplomow¹ nt.� Metody kon-
struowania równañ konstytutywnych we wspó³czesnej termody-
namice procesów nierównowagowych oraz wykorzystanie roz-
szerzonej termodynamiki procesów nierównowagowych do ob-
liczeñ numerycznych�. Praca zosta³a wykonana w Katedrze Tech-
niki Cieplnej i Ch³odnictwa, promotorem pracy by³ prof. dr hab.
in¿. Zbigniew Bilicki, a recenzentem dr in¿. Dariusz Butrymo-
wicz z Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku.

Ze wzglêdów merytorycznych i poznawczych warto zapo-
znaæ Czytelników z t¹ bardzo ciekaw¹ prac¹ dyplomow¹, któ-
rej tre�æ podzielono na dwie czê�ci. W czê�ci pierwszej przed-
stawiono przegl¹d stosowanych metod konstruowania równañ
konstytutywnych we wspó³czesnej Termodynamice Procesów
Nierównowagowych, za� w czê�ci drugiej wykorzystano meto-
dy Rozszerzonej Termodynamiki Procesów Nierównowagowych
do zamodelowania wybranych przep³ywów dwufazowych.

Autor przedstawi³ w bardzo przystêpny sposób podstawo-
we pojêcia mechaniki o�rodków
ci¹g³ych oraz zasady zachowa-
nia, w tym zachowania masy,
momentu pêdu, energii oraz rów-
nanie produkcji entropii. Poda-
no ogólne podstawy metod kon-
struowania równañ konstytutyw-
nych wykorzystuj¹c propozycje
wynikaj¹ce z Termodynamiki
Racjonalnej (RT), Klasycznej
Termodynamiki Procesów Nie-
równowagowych (CIT) oraz
Rozszerzonej Termodynamiki
Procesów Nierównowagowych
(EIT). Ju¿ zawarto�æ pierwszej
czê�ci pracy, w której autor ope-
ruje pojêciami najnowszych
trendów termodynamiki, wzbu-
dza szacunek nawet w�ród tych,
którzy trochê t¹ dziedzinê wie-
dzy opanowali lub co najmniej
wys³uchali wyk³adów z Termo-
dynamiki i zdali egzamin.

Autor pracy poszed³ w swych
rozwa¿aniach dalej. Sformu³o-

wa³ bowiem model o�rodka dwufazowego rozpatruj¹c homo-
geniczny przep³yw dwufazowy typu ciecz-para powstaj¹cy
wskutek czê�ciowego odparowania cieczy podczas jej rozprê-
¿ania (tak zwany flashing). Opracowany przez autora pracy
uk³ad równañ zosta³ rozwi¹zany numerycznie, a otrzymane
wyniki obliczeñ porównano z dostêpnymi wynikami badañ
eksperymentalnych uzyskuj¹c zadowalaj¹ca zgodno�æ.

Przedstawiony skrótowo zakres pracy dyplomowej magister-
skiej i uzyskane w niej efekty �wiadcz¹ o wysokim poziomie
merytorycznym. W bardzo trudnych problemach wspó³czesnej
termodynamiki autor pracy Krzysztof Karkoszka porusza³ siê
z niezwyk³¹ swobod¹. Podobnie by³o z przebiegiem ca³ego eg-
zaminu dyplomowego, gdy odpowiada³ na pytania cz³onków ko-
misji, a dotycz¹ce przebiegu studiów. Pomimo �stresuj¹cych�
warunków potwierdzi³ wysoki poziom przygotowania oraz wy-
bitne predyspozycje do pokonywania trudów w przysz³ej pracy
naukowej. Oczywi�cie, uzyska³ we wszystkich pozycjach pro-
toko³u egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre.

Warto tu jeszcze dodaæ, ¿e wysoki poziom przygotowania
autora oraz bardzo dobra wspó³praca z promotorem zaowoco-
wa³y ju¿ kwalifikacj¹ mgr. in¿. Krzysztofa Karkoszki na studia
doktoranckie w The Royal Institute of Technology w Sztokhol-
mie. Pod opiek¹ kierownika Instytutu (Dep. Of Energy Techno-
logy) prof. Wiktora Frieda bêdzie siê zajmowa³ problemami zwi¹-
zanymi z bezpieczeñstwem w eksploatacji elektrowni j¹drowych.

Pierwszemu absolwentowi specjalno�ci Energetyka Cieplna
mgr. in¿. Krzysztofowi Karkoszce ¿yczymy dalszych sukcesów
w pracy zawodowej i w ¿yciu osobistym. Takie ¿yczenia sk³a-
dali mu tak¿e jego kole¿anki i koledzy, którzy byli obecni pod-
czas egzaminu dyplomowego. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e pierw-
szy absolwent wysoko zawiesi³ poprzeczkê jego nastêpcom.

mgr in¿. Henryk Charun

Pierwszy absolwent na specjalno�ci Energetyka Cieplna

Studenci specjalno�ci Energetyka Cieplna, od lewej: Rados³aw D¹browski, Robert Matysko,
mgr in¿. Krzysztof Karkoszka, Marcin Bu³a i Beata ¯yder oraz Prodziekan Wydzia³u

Mechanicznego dr in¿. Tadeusz Bohdal
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Katedra Nauk Humanistycznych i Stosunków Miêdzynaro-
dowych Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania z inicjatywy prof. zw.
dr. hab. Bogus³awa Polaka � Dziekana Wydzia³u � od kilku lat
realizuje niekonwencjonalne formy wspó³pracy z jednostkami
administracji i samorz¹du terytorialnego, instytucjami i organiza-
cjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami gospodarczymi z ró¿nych
obszarów i �rodowisk. Najkrócej rzecz ujmuj¹c, g³ównym za³o-
¿eniem, które le¿y u podstaw tej wspó³pracy jest to, aby studenci,
mo¿liwie w jak najwiêkszym stopniu, zapoznawali siê z ró¿no-
rodno�ci¹ dzia³añ i formami praktycznego wdra¿ania zadañ aktu-
alnie realizowanych przez wymienione jednostki. Na podkre�le-
nie zas³uguje równie¿ to, i¿ przedstawiciele tych �rodowisk, w ra-
mach æwiczeñ i konwersatoriów, maj¹ mo¿liwo�æ przekazywania
bezpo�rednio studentom swoich do�wiadczeñ i dorobku, b¹d� te¿
zaprezentowania dzia³alno�ci merytorycznej. Jest to zarazem oka-
zja do podzielenia siê uwagami nt. realizowanych rozwi¹zañ spo-
³eczno-gospodarczych na tle aktualnej sytuacji w kraju, w naszym
województwie, w konkretnych jednostkach gospodarczych czy te¿
samorz¹dach terytorialnych.

Nale¿a³oby przy tym wspomnieæ, i¿ u�ci�lenie zasad, i co naj-
wa¿niejsze, zakresu i metod omawianej wspó³pracy, nast¹pi³o na
spotkaniu konsultacyjnym, które odby³o siê na Wydziale pod ko-
niec 2000 roku z udzia³em ponad 90. osobowej grupy Kadry Kie-
rowniczej ww. �rodowisk oraz pracowników dydaktycznych Ka-
tedry prowadz¹cych specjalno�ci Administracja Pañstwa i Samo-
rz¹du oraz Europeistyka. Wnioski, jakie przyjêto, zaowocowa³y
kontynuowaniem tego przedsiêwziêcia, oraz potrzeb¹ rozszerzania
takich form, które w efekcie pozwol¹ studentom na bie¿¹co uczest-
niczyæ w pracach okre�lonych organów w³adz samorz¹dowych, ko-
misji, czy te¿ jednostek bud¿etowych i komunalnych gmin i po-
wiatów. Pozwol¹ te¿ w sposób systematyczny i zarazem meryto-
ryczny zapoznawaæ siê z dzia³aniem urzêdów i ich wydzia³ów funk-
cjonuj¹cych w strukturze, zarówno samorz¹dów, jak i administra-
cji, podlegaj¹cej starostom, prezydentom i wojewodzie.

Id¹c naprzeciw potrzebom wynikaj¹cym z programu naucza-
nia na interesuj¹cych nas specjalno�ciach okre�lono te¿ potrzebê
zwielokrotnienia spotkañ ze studenta-
mi przedstawicieli instytucji zajmuj¹-
cych siê problemami rynku pracy, pod-
miotami gospodarczymi, czy te¿
przedstawicieli banków. Identyczne
opinie przytaczaj¹ te¿ studenci, którzy
s¹ bezpo�rednio zainteresowani tego
typu formami wspó³pracy, pomocny-
mi m.in. w trakcie przygotowania prac
licencjackich i magisterskich. Bardzo
istotnym dla wspó³pracy z omawiany-
mi jednostkami jest d¹¿enie do coraz
wiêkszego poziomu w zakresie mery-
torycznego przygotowania studentów
do pracy w ró¿nych strukturach admi-
nistracji dla potrzeb samorz¹du teryto-
rialnego, administracji rz¹dowej i po-
zarz¹dowej. Po naszych absolwentów
siêgaj¹ równie¿ firmy prywatne m.in.
dziêki temu, i¿ maj¹ mo¿liwo�æ bezpo-
�rednio oceniæ ich przydatno�æ nie tyl-
ko pod k¹tem przygotowania z zakresu
problematyki ekonomicznej, marketin-

gu i zarz¹dzania i innych specjalno�ci, ale równie¿ bardzo dobrej
znajomo�ci zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, szeroko pojêtej administracji publicznej,
instytucji i organizacji pozarz¹dowych oraz struktur i zasad funk-
cjonowania Unii Europejskiej.

Chc¹c pokusiæ siê o obiektywn¹ ocenê dotychczas realizowa-
nych, omawianych inicjatyw, nale¿y stwierdziæ, ¿e najmocniej-
sz¹ ich stron¹ jest m.in. to, i¿ systematycznie wzrasta bardzo du¿e
zainteresowanie studentów t¹ specjalno�ci¹. Kolejnym pozytyw-
nym zjawiskiem jest stale rosn¹ca liczba samorz¹dów, instytucji,
organizacji i podmiotów gospodarczych, które zauwa¿y³y, i¿
wspó³praca z Katedr¹ przynosi wiele obustronnych korzy�ci, w
której zainteresowane strony nie ponosz¹ ¿adnych kosztów finan-
sowych. Mo¿e to zabrzmi niewiarygodnie, ale wielu przedstawi-
cieli zwi¹zanych z nami przez blisko 5-letni okres wspó³pracy,
widzi w niej okre�lone korzy�ci z tytu³u promocji swojej dzia³al-
no�ci gospodarczej, pozyskania zdolnych i przygotowanych me-
rytorycznie absolwentów oraz poznania w szerszym zakresie pro-
gramów nauczania wspomnianych specjalno�ci.

Co do samorz¹dów terytorialnych i administracji, obserwuje-
my bardzo pozytywne zjawisko, tj. wychodzenie naprzeciw po-
trzebom i zainteresowaniom studentów, widz¹c w nich, jak ju¿
wspomnia³em, przygotowanych merytorycznie urzêdników samo-
rz¹dowych i administracji, co wyra¿a siê m.in. prezentowaniem
nie tylko pozytywów, ale i trudnych problemów w funkcjonowa-
niu poszczególnych organów i komisji, jednostek pomocniczych,
organizacyjnych i bud¿etowych.

Niezale¿nie od pozytywnych ocen i opinii na temat podejmo-
wanych dzia³añ wymagaj¹ one ci¹g³ej obserwacji, analiz i kon-
sultacji ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Omawiane
formy wspó³pracy posiadaj¹ nie tylko blaski, ale równie¿ i swoje
cienie. W niektórych �rodowiskach istnieje niezrozumienie na-
szych intencji, czêsto oparte na nies³usznych obawach, i¿ zwi¹za-
ne to bêdzie np. z jakimi� kosztami, konieczno�ci¹ zatrudnienia,
czy te¿ potrzeb¹ ujawniania wewnêtrznych problemów firmy lub
te¿ zwyk³¹ ludzk¹ przywar¹, zwi¹zan¹ z faktem, i¿ znacznie wzra-

Nauczanie wsparte praktyk¹ Dariusz Magierek

Æwiczenia IV roku Ekonomii z przedmiotu �Ustrój i organizacja samorz¹du terytorialnego� �
specjalno�æ �Administracja Pañstwa i Samorz¹du� z udzia³em Henryka Pacjana � kierownika

Powiatowego Urzêdu Pracy w Koszalinie oraz zastêpcy kierownika Wandy Baranowskiej.
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sta liczba absolwentów bardzo dobrze przygotowanych do okre-
�lonego zawodu. Na szczê�cie takich przyk³adów jest coraz mniej
i nie stanowi¹ problemu, który w sposób zasadniczy utrudnia kon-
tynuowanie i rozszerzanie tej wspó³pracy.

Podobnie jak na specjalno�ci Administracja Pañstwa i Samo-
rz¹du, od 4 lat staramy siê te¿ wyj�æ naprzeciw zainteresowaniu
studentów, którzy wybrali specjalno�æ Europeistyka. Organizacja
ró¿nego rodzaju spotkañ w siedzibach poszczególnych organów
Unii Europejskiej i spotkanie z przedstawicielami tych instytucji
czy te¿ wspó³praca z organizacjami szczebla centralnego, realizu-
j¹cymi proces przygotowania wst¹pienia Polski do Unii Europej-
skiej, to tylko niektóre przyk³ady inicjatyw w tym zakresie. Stu-
denci tej specjalno�ci maj¹ dziêki temu mo¿liwo�æ zapoznania siê
z funkcjonowaniem struktur unijnych, nawi¹zania bezpo�rednich
kontaktów z pracownikami poszczególnych urzêdów i instytucji
zarówno w kraju, jak i za granic¹. W roku 1999 grupa 40 studen-
tów uczestniczy³a w obradach komisji parlamentarnej w siedzibie
parlamentu europejskiego w Brukseli. Tematem obrad by³y zmiany
instytucjonalne UE w aspekcie rozszerzenia. W roku 2000 byli-
�my go�æmi Pana Truszczyñskiego � ambasadora Polski przy UE
w Brukseli (obecnego g³ównego negocjatora). Dziêki temu mamy
te¿, w coraz wiêkszym zakresie, mo¿liwo�æ korzystania z wy-
dawnictw, które na bie¿¹co pozwalaj¹ studentom uzupe³niæ prak-
tyczn¹ wiedzê przedmiotów w ramach tej specjalno�ci.

Semestr letni rozpoczêli�my równie¿ od bardzo ciekawych
kontaktów studentów IV roku ekonomii, studiuj¹cych na specjal-
no�ci Administracja Pañstwa i Samorz¹du � przedmiot Ustrój
i Organizacja Samorz¹du Terytorialnego z w³adzami Powiatu
Ziemskiego i Grodzkiego w Koszalinie oraz z podleg³ymi im jed-
nostkami organizacyjnymi i komisjami. Poczynione uzgodnienia
z Przewodnicz¹cym Rady Powiatu Eugeniuszem Kiciem i zastêpc¹
Starosty Ryszardem Osiowym zaowocowa³y np. tym, i¿ studenci
na æwiczeniach z ww. przedmiotu w dniu 11 marca br. zapoznali
siê szczegó³owo z ca³o�ci¹ prac, jakie Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, funkcjonuj¹ce w strukturze Starostwa, podjê³o
w zakresie przygotowania na najbli¿sz¹ sesjê Rady Powiatu Ko-
szaliñskiego, tj. w dniu 5 kwietnia br. projektu Strategii Rozwi¹-
zywania Problemów Spo³ecznych w Powiecie Koszaliñskim w La-
tach 2002�2006. Na sesjê Rady Powiatu zosta³a równie¿ zapro-
szona ta sama grupa studentów, która bêdzie mia³a okazjê nie tyl-
ko przys³uchiwaæ siê obradom, ale równie¿ zabraæ g³os w dysku-
sji na temat ww. dokumentu. W trakcie wspomnianych zajêæ z za-
stêpc¹ starosty i zastêpc¹ dyrektora Pañstwowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, Pani¹ Miros³aw¹ Zielony, która prezentowa³a
omawiany dokument, studentów zainteresowa³y problemy zwi¹-
zane ze zdobyciem �rodków na realizacjê tak ambitnego i nowa-
torskiego programu z zakresu polityki prorodzinnej, jaki zamie-
rzaj¹ przyj¹æ W³adze Powiatu Ziemskiego. Nawi¹zywano te¿ do
dzia³añ Starostwa w zakresie zabezpieczenia kadrowego w tema-
cie tworzenia placówek pn. Powrót z placówki do rodziny oraz
wspó³pracy w tym zakresie z w³adzami gmin funkcjonuj¹cych
w strukturze Powiatu Ziemskiego. Æwiczenia zakoñczy³y siê za-
pewnieniem zastêpcy starosty, i¿ to nie jest ostatnie spotkanie i oso-
bi�cie widzi potrzebê tego typu wzajemnej �edukacji�.

Studenci zostali te¿ zaproszeni przez przewodnicz¹cego Ko-
misji Bud¿etowej Rady Powiatu Ziemskiego na jej posiedzenie,
które odbywa³o siê w dniu 25 marca br. Tematem obrad by³a �Oce-
na realizacji �rodków jednostek organizacyjnych powiatu�.

W miêdzyczasie w tej samej grupie IV roku ekonomii brali udzia³
w æwiczeniach w dniu 18 marca br. kierownik i zastêpca kierowni-
ka Powiatowego Urzêdu Pracy Pan Henryk Pacjan i Pani Wanda
Baranowska. Ze szczególnym zainteresowaniem spotka³y siê pre-

zentowane informacje, oceny i analizy dotycz¹ce miejscowego rynku
pracy, wybrane problemy sytuacji w tym zakresie na terenie Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego i Koszalina oraz Powiatu Ziem-
skiego. Studenci na tle prezentowanych danych o stanie bezrobo-
cia, kierowali do Kierownictwa PUP szereg pytañ, które generalnie
mo¿na okre�liæ jako problemy nurtuj¹ce m³odzie¿ co do ich przy-
sz³o�ci po zakoñczeniu studiów. Pytano o dzia³ania, jakie zamierza
podj¹æ Powiatowy Urz¹d Pracy w zakresie zasad pomocy stypen-
dialnej na okre�lone stanowiska pracy dla absolwentów.

Tematem, który pozosta³ otwarty na kolejne æwiczenia (pla-
nowane w drugiej po³owie maja) to sprawa programu �Pierwsza
praca�. Du¿e zainteresowanie wywo³a³y tematy zwi¹zane z ryn-
kiem pracy na tle wej�cia Polski do Unii Europejskiej. Najbli¿sze
kolejne terminy zajêæ � æwiczeñ studentów IV roku ekonomii na
tej specjalno�ci to: (1) Udzia³ w posiedzeniu Rady Miasta w Ko-
szalinie 26 kwietnia br., której tematem wiod¹cym bêdzie Spra-
wozdanie z wykonania Bud¿etu Miasta za 2001 r., (2) Udzia³ w Se-
sji Rady Miasta w Koszalinie w dniu 24 maja br., której tematem
wiod¹cym bêdzie Strategia w zakresie ochrony zdrowia.

Poza tym planujemy przynajmniej raz w miesi¹cu uczestni-
czyæ w posiedzeniach lub go�ciæ u siebie przewodnicz¹cych Ko-
misji Rady Miasta, Rady Powiatu na æwiczeniach, na których
dyskutowaæ bêdziemy m.in. na temat: q Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pomorza �rodkowego, q Strategia Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych, q Przebieg prac zwi¹zanych z wdra-
¿aniem Strategii Rozwoju Rolnictwa, q Polityka prorodzinna.

W II i III dekadzie kwietnia planujemy odbyæ z omawian¹
grup¹ æwiczeniow¹ IV roku ekonomii nastêpuj¹ce spotkania: z dy-
rektorem Zespo³u Szkó³ Nr 6 w Koszalinie nt. praktycznych aspek-
tów funkcjonowania reformy edukacyjnej, oraz z dyrektorem PKO
BP w Koszalinie nt. polityki kredytowej oraz wspó³pracy w tym
zakresie z samorz¹dem terytorialnym i jego jednostkami organi-
zacyjnymi i podmiotami gospodarczymi.

Kolejne zajêcia w II dekadzie maja to spotkania z przedstawi-
cielami podmiotów gospodarczych nt. wspó³pracy z organami
samorz¹du terytorialnego, a w szczególno�ci wspomagania ma³ej
i �redniej przedsiêbiorczo�ci.

W II po³owie maja planujemy te¿ spotkanie na æwiczeniach
IV roku ekonomii z przedstawicielami w³adz organów stanowi¹-
cych Powiatu Ziemskiego i jednej z gmin Powiatu Ziemskiego
oraz z przewodnicz¹cym Zarz¹du Miasta Koszalina. Tematem
spotkañ bêd¹: Zadania organów stanowi¹cych i wykonawczych
w okresie poprzedzaj¹cym wybory samorz¹dowe.

Kolejne przedsiêwziêcia i propozycje, zarówno ze strony na-
szej Katedry, jak i zainteresowanych instytucji, w³adz samorz¹do-
wych czy jednostek gospodarczych, s¹ w fazie organizacyjnej.
Udzia³ w zajêciach ze studentami IV roku Ekonomii ww. specjal-
no�ci, które odbêd¹ siê przypuszczalnie w III dekadzie maja, wstêp-
nie zapowiedzieli te¿ przedstawiciele w³adzy ustawodawczej. Te-
matem æwiczeñ bêdzie rola i zadania klubów poselskich oraz klu-
bów radnych w kszta³towaniu prawa oraz wspó³pracy w tym za-
kresie z Komisjami tych organów. Zgodnie z przyjêtymi wcze-
�niej ustaleniami, podobnie jak to mia³o miejsce w roku 2000,
planujemy równie¿ w pierwszych tygodniach roku akademickie-
go 2002/2003 dokonaæ kolejnej oceny skuteczno�ci realizowanej
wspó³pracy oraz u�ci�liæ jej kontynuacjê z kolejnymi grupami stu-
dentów ww. specjalno�ci Administracja Pañstwa i Samorz¹du
i Europeistyka. Przedstawione zostan¹ równie¿ propozycje, w po-
rozumieniu z kierownictwami innych katedr i zak³adów Wydzia-
³u, w³¹czenia do tej wspó³pracy studentów innych specjalno�ci.

mgr Dariusz Magierek
Katedra Nauk Humanistycznych i Stosunków Miêdzynarodowych
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Panie Profesorze, patrz¹c na Pana pracê widzê, ¿e ostro
chce Pan zmieniæ �wiat na kolorowo. Maluje Pan bowiem
wszystko, co tylko siê da, nie tylko papier rozpiêty na szta-
ludze, ale i sam¹ sztalugê, a nawet krzes³o, które stoi obok
niej. Pomalowa³ Pan te¿ swój krawat, w który Pan siê upiêk-
szy³ na uroczysto�æ wrêczenia nominacji, a tak¿e i okulary,
w które upiêkszy³ Pan naszego Prezydenta � co paparazzi
uchwycili zaraz swymi aparatami. Wszystko chce Pan za-
malowaæ na kolorowo?

A dlaczego by nie. Kolor to ¿ycie, �wiat bez koloru by³by
martwy. Je¿eli mo¿na wiêc dodaæ wiêcej ¿ycia �wiatu, to nale-
¿y to robiæ. A czy ostro malujê? � mo¿e i tak. Tak zreszt¹ na-
zywa³ siê cykl mojej twórczo�ci z lat osiemdziesi¹tych, gdzie
faktycznie przemalowa³em na �ostro� wszystkie przedmioty
znajduj¹ce siê w mojej pracowni (patrz fotografie) � nie tylko
sztalugê, paletê, krzes³o, czy okno, ale i ¿arówkê oraz wycie-
raczkê. Krawat, który mia³em na sobie i okulary wrêczone Panu
Prezydentowi Kwa�niewskiemu to jakby reminiscencja tam-
tych zmagañ artystycznych z przedmiotami, które nas otacza-
j¹. Krawatu wówczas nie pomalowa³em � bo go nie mia³em.
Teraz, kiedy trzeba by³o jechaæ na uroczysto�æ do Warszawy
pomy�la³em sobie, ¿e na tê okoliczno�æ mo¿e dobrze by³oby
jaki� krawat wzi¹æ � jak przystoi cz³owiekowi, który ma otrzy-
maæ dokument na to, ¿e jest profesorem. Nominacja profesor-
ska dla malarza nie ma ¿adnego znaczenia, czy dosta³bym j¹,
czy nie, i tak malowa³bym dalej, ale powa¿ania dla urzêdu tro-
chê trzeba okazaæ. Bo nawet i Jacek Kuroñ, nieprzejednany
zwolennik jeansowego stroju, kiedy startowa³ na prezydenta,
to te¿ �wbi³� siê w obcy sobie garnitur. Ja jednak, zachowuj¹c
�tre�æ� (krawatow¹) popracowa³em nad jego form¹. Znalaz³em
wiêc w domu stary fioletowy krawat i pomalowa³em go farba-

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwa�niewski
nada³ tytu³ naukowy profesora sztuk plastycznych Panu prof. Piotrowi C. Kowalskiemu z Katedry In¿ynierii
Produkcji i Wzornictwa Politechniki Koszaliñskiej. Uroczyste wrêczenie aktu nadania tytu³u odby³o siê
w Pa³acu Prezydenckim w dniu 22 stycznia 2002 r. Poni¿ej wypowiedzi Profesora Piotra C. Kowalskiego
o sobie, swojej twórczo�ci i widzeniu �wiata w rozmowie z dr. in¿. Bronis³awem S³owiñskim.

�Ostro malowane�

mi akrylowymi w grube sto¿ki, przez co mia³em z nim jednak
trochê k³opotu, bo malowa³em go w przeddzieñ wyjazdu i far-
ba na krawacie nie wysch³a zupe³nie i musia³em go dosuszaæ
w poci¹gu na kaloryferze. Pan Prezydent zauwa¿y³ mój kra-
wat, wrêczaj¹c mi nominacjê. Swoim zainteresowaniem doda³
mi odwagi. Wyj¹³em okulary z kieszeni: to prezent dla Pana
Prezydenta � fragment mojej twórczo�ci � powiedzia³em. Wzi¹³
je do rêki, obejrza³, za³o¿y³. Poda³ mi rêkê � no i dosta³em
zdjêcie na tê okoliczno�æ.

Panie Profesorze, jak ju¿ jeste�my przy Pana twórczo�ci,
to musi Pan przyznaæ, ¿e nie jest Pan konwencjonalnym
malarzem. Przypomnê tu chocia¿by Pana �malowanie mo-
rza� w G¹skach w 2001 r. za pomoc¹ nie tylko farb, ale tak-
¿e materia³ów znalezionych na pla¿y jak: muszelki, kamie-
nie, piasek, bursztyn i wszelkiego rodzaju �mieci, czyli po³a-
manych zabawek dzieciêcych. Na wielu swoich wystawach
indywidualnych, od Koszalina po Zakopane, przedstawia³
Pan cykle obrazów, miêdzy innymi: obrazy pisane, obrazy
smaczne, obrazy niesmaczne, obrazy uliczne, obrazy granicz-
ne, obrazy przej�ciowe, obrazy przelotne, obrazy prze³omo-
we, obrazy wisz¹ce, obrazy stoj¹ce, obrazy le¿¹ce. Maluje
Pan piaskiem, b³otem albo kurzem � nie kocha Pan farb?

Maluj¹c � u¿ywam wszystkiego, czym mogê wyraziæ swo-
j¹ wizjê. Nie jestem jednak w malowaniu tymi �rodkami ory-
ginalny � wielu malarzy u¿ywa³o, u¿ywa i bêdzie u¿ywaæ
w swojej twórczo�ci ró¿nych materia³ów. U mnie zaintereso-
wanie siê tymi niekonwencjonalnymi materia³ami malarskimi
wywo³ane zosta³o potrzeb¹ chwili, kilkana�cie lat temu nie
maj¹c farb, ale maj¹c ochotê na malowanie zrealizowa³em
obrazy przy pomocy jagód, poziomek i czeremchy. Teraz te¿
to siê czêsto zdarza: jestem na pla¿y � oprócz farb malujê rów-
nie¿ piaskiem, jestem na drodze � malujê b³otem czy kurzem.
W 1999 roku w Koszalinie przed Domem Kultury postawi³em
p³ótno. Sta³o tam kilka miesiêcy. Samochody je�dzi³y, deszcz
pada³, wiatr wia³. B³oto pada³o na p³ótno � powsta³o co� niesa-
mowitego. To zreszt¹ nic nowego pod s³oñcem. Ju¿ bowiem
Eugeniusz Delacroix powiedzia³: �gdybym nie mia³ farb, ma-

�Ja i moja pracownia� � z cyklu �ostro malowane�, rok 1986 � Galeria
�Wielka 19�, Poznañ. Fot. W³odzimierz Kowaliñski
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lowa³bym b³otem�. Moje obrazy �na zewn¹trz� s¹ jakby zro-
�niête z danym miejscem na dobre i z³e. Nosz¹ wiêc auten-
tyczne �lady miejsca i czasu. Praca na �zewn¹trz� w przeci-
wieñstwie do pracy w zamkniêtej pracowni uzmys³owi³a mi
te¿, ¿e czêsto ludzie przypadkowi i w bardzo ró¿nym wieku,
chêtnie i aktywnie w³¹czaj¹ siê w proces twórczy. Postanowi-
³em wyj�æ temu naprzeciw i choæby w minimalnym stopniu
zaspokoiæ �g³ód� na sztukê, na malarstwo. Obok ulubionych
dla mnie miejsc, jak np. pla¿e, ¿wirownie, lasy czy podmok³e
³¹ki, pracujê te¿ w takich kontrastowo ró¿nych miejscach, jak:
szko³a, szpital, wiêzienie, ko�ció³, stacje PKP, a tak¿e ulice,
place, mosty, lub przej�cia graniczne. Prawdê powiedziawszy,
to nie ja wybieram te miejsca, ale one mnie. Maluj¹c samemu,
umo¿liwiam malowanie tak¿e innym, tym, którzy chc¹ zosta-
wiæ swój �lad na moich obrazach.

A gdyby�my chcieli poszukaæ �ladów po Panu, to gdzie
ich szukaæ?

Nale¿a³oby zacz¹æ od Mieszkowa ko³o Jarocina, gdzie siê
urodzi³em w 1951 r., nastêpnie w Pañstwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Poznaniu, gdzie siê uczy³em w latach 1965�
70. Potem warto zajrzeæ do teatru im. Al. Fredry w Gnie�nie,
gdzie w latach 1970/71 pracowa³em jako asystent scenografa
oraz statysta w sztuce Alfreda de Musseta pt: �Nie igra siê z mi-
³o�ci¹�. Z Wielkopolski mo¿na by mo¿na udaæ siê na Ziemiê
Lubusk¹ do Krosna Odrzañskiego, ¯ar, ¯agania czy Gubina,
gdzie w latach 1971/73 odbywa³em s³u¿bê wojskow¹. Nastêp-
nie, w latach 1973/78, studiowa³em w PWSSP w Poznaniu i ro-
bi³em dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanis³awa Teis-
seyre�a. Bezpo�rednio po studiach zatrudniony zosta³em w ma-
cierzystej Uczelni, jako asystent, w pracowni malarstwa na Wy-
dziale Architektury Wnêtrz i Wzornictwa Przemys³owego, kie-
rowanej przez doc. Jana Gawrona, a nastêpnie w II pracowni
malarstwa w Architekturze i Urbanistyce. Od 15 lat prowadzê
samodzielnie pracownie malarstwa dla studentów zaocznych na
Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu. W latach 1993
do 1996 by³em te¿ dziekanem na tym Wydziale.

W 1995 r. zosta³em adiunktem, w 1998 r. adiunktem II stop-
nia. 12 grudnia 2001 roku otrzyma³em tytu³ profesora w dzie-
dzinie Sztuk Plastycznych. Dwadzie�cia kilka lat temu o¿eni-
³em siê z Joann¹ Janiak (która aktualnie jest producentem tele-
wizyjnym i realizuje filmy dotycz¹ce sztuki oraz reporta¿e).

Mamy dwójkê dzieci: córka Justyna � studiuje obecnie kulturo-
znawstwo na UAM w Poznaniu, a syn Tymon jest w pierwszej
klasie gimnazjum. W Poznaniu mieszkam na sta³e, ale od 1995 r.
bardzo czêsto bywam te¿ w Koszalinie, gdzie na Politechnice
Koszaliñskiej (równolegle z ASP) prowadzê zajêcia z malarstwa
oraz bioniki na kierunku Wzornictwo Przemys³owe.

Zatrzymajmy siê mo¿e d³u¿ej przy Pana pracy w Ko-
szalinie. Pracuj¹c na dwóch uczelniach, ma Pan mo¿liwo�æ
dokonania pewnych porównañ. Co wynika z tej konfron-
tacji? Jak Pan realizuje tu swój program nauczania?

Mój program nauczania ze studentami Politechniki Kosza-
liñskiej niczym nie ró¿ni siê od tego z ASP w Poznaniu, nawet
tematy studenci realizuj¹ podobne � my�lê oczywi�cie o ma-
larstwie. Bior¹c pod uwagê specyfikê studiów zaocznych za-
jêcia dzielê na 3 czê�ci: praca na Uczelni, æwiczenia domowe
no i plener. Tu muszê dodaæ, ¿e najbardziej lubiê plener, a to
dlatego, ¿e malujemy wspólnie: i oni, i ja. Maluj¹c obrazy obok
studentów, nie ukrywam przez to ani tajemnicy mojego warsz-
tatu malarskiego, ani technologii malarstwa, gdy¿ wspólnie
przygotowujemy p³ótna i robimy grunty. Ja zawsze przywi¹-
zywa³em wielk¹ rolê do podstaw technologii, szczególnie w�ród
studentów I roku, ale technologia � to nie wszystko, gdy¿ naj-
bardziej zale¿a³o mi zawsze w pracy pedagogicznej na usza-
nowaniu indywidualnych osobowo�ci poszczególnych studen-

 Syn profesora Tymon, prezydent Kwa�niewski, prof. Piotr C. Kowalski

Prof. Krzysztof Meisner obok obrazu Piotra C. Kowalskiego pt. �G¹ski I� (w trakcie realizacji) z cyklu �Parawany malowane w plenerze�,
rok 2001, format 60×1640 cm, technika � p³ótno lniane, farba olejna, klej wikol, oraz piasek, kamienie, muszelki, bursztyn i fragmenty

po³amanych plastikowych, kolorowych zabawek dzieciêcych znalezionych na pla¿y w G¹skach. Foto. Piotr C. Kowalski.
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tów � ka¿dy z nich jest przecie¿ inny. Poza tym wydaje mi siê,
¿e malarstwo jest najtrudniejszym przedmiotem na �wiecie,
gdy¿ nie tylko nigdy nie ma gotowej odpowiedzi, gotowego
wyniku, ale fina³ mo¿e byæ zarówno na pocz¹tku danej reali-
zacji, jak i mo¿e go w ogóle nie byæ. Poza tym w sztuce nie ma
natychmiastowych rozwi¹zañ, gdy z ocena dzie³a sztuki wy-
maga czasu.

Tak by³o dawniej, tak jest teraz i (mam nadziejê) bêdzie
w przysz³o�ci, gdy¿ w tym tkwi tajemnica malarstwa i malo-
wania. Chcia³bym w tym miejscu przytoczyæ krótki cytat ma-
larza francuskiego Georges�a Braque�a �Jedyne, co jest co� war-
te w malarstwie to to, czego nie mo¿na wyt³umaczyæ�. Rola
pedagoga � to czuwanie nad realizacj¹, pomaganie w doj�ciu
do �fina³u� � albo inaczej: czuwaæ nad realizacj¹ �nie prze-
szkadzaj¹c�. Poza tym, ró¿nica miêdzy pedagogiem a uczniem
polega na tym, ¿e jeden dysponuje do�wiadczeniem, a drugie-
mu brak do�wiadczenia, za to posiada niespo¿yt¹ jeszcze ener-
giê twórcz¹, któr¹ pragnie odpowiednio realizowaæ i nale¿y
mu w tym pomóc � ale sam musi tego oczywi�cie chcieæ.

Fantastyczny w tym wszystkim jest ten niesamowity dia-
log miêdzy uczniem a mistrzem � je¿eli tak mo¿na powiedzieæ
� miêdzy m³odym i tym �nieco� starszym. Ka¿dy z nich, lub
nieco inaczej � ka¿dy z nas dysponuje energi¹, której dostar-
cza drugiemu do pracy, energi¹, któr¹ dzieli siê z drugim, gdy¿
wcale nie jest tak, jak niektórzy s¹dz¹, ¿e �jeden tylko daje,
a drugi tylko bierze�.

Zbacza Pan chêtnie na grunt malarstwa i nie dziwiê siê
temu � bo z tego przecie¿ jest Pan Profesorem, ale ucieka
Pan od tematu: co z impresjami dotycz¹cymi Koszalina?

Na Politechnice Koszaliñskiej pracujê od 6 lat i to, co zd¹-
¿y³em zauwa¿yæ � istnieje znaczna ró¿nica w nauczaniu miê-
dzy studentami kierunku Wzornictwo, a innymi kierunkami
(na Wydziale Mechanicznym), gdy¿ w przypadku studiów ar-
tystycznych � a Wzornictwo Przemys³owe do takich z pewno-
�ci¹ nale¿y � pracuje siê indywidualnie. Nie ma innej mo¿li-
wo�ci, nie mo¿na robiæ kartkówek, czy szukaæ jakiego� inne-
go miernika pozyskania wiedzy. Oczywi�cie, zawsze wiêcej
czasu po�wiêca siê tym, którzy wiêcej pracuj¹, bo mog¹ wiê-
cej pokazaæ i jest o czym. rozmawiaæ. Poza tym, w sztuce nie
ma równo�ci, nie ma równi, a je¿eli ju¿ jest � to jest to równia
pochy³a: �albo w górê, albo w dó³�. Ci, którzy nie pracuj¹,
albo ci, którym nie chce siê pracowaæ � powinni odpa�æ (a ju¿
na pewno nie powinno byæ dla nich miejsca w tej samej pra-
cowni). Dlatego student winien mieæ prawo wyboru pracowni,
a profesor winien mieæ prawo wyboru studenta. Po co, po jak¹
cholerê, cz³owiek ma siê u¿eraæ z kim�, kto nie chce praco-
waæ, kto sobie bimba, a je�li ju¿ ma dwie �lewe rêce do pracy�
� to niech je wykorzysta, niech maluje, rysuje, czy rze�bi jed-
nocze�nie tymi dwiema lewymi rêkoma, a efekty bêd¹ � rêczê
za to � tylko nich chce mu siê chcieæ. Dlatego tak d³ugo, jak
d³ugo nie bêdzie minimum dwóch alternatywnych pracowni
artystycznych na Politechnice Koszaliñskiej, tak d³ugo nie bê-
dzie normalnej (porównywalnej) sytuacji z innymi podobny-
mi kierunkami na Akademiach Sztuk Piêknych.

Dosyæ �ostro Pan maluje� ten obraz mistrzów sztuki
z Koszalina. Wynika z niego, ¿e wielu z nich nie chce byæ
sztukmistrzami w swoim fachu, a jedynie sztukatorami,
czyli takim, co tylko �sztukuj¹� swój czas: od przerwy do
przerwy, od jednego dnia do drugiego. S¹dzê jednak, ¿e jest
to znacznie szerszy problem nie tylko Koszalina i nie tylko

studiów artystycznych. Nie czas i miejsce tu na jego rozwa-
¿anie. Mo¿e wiêc przejd�my do Pana planów i zamierzeñ.

Nie czas to i miejsce na szerokie dywagacje na ten temat,
wspomnê mo¿e tylko o jednej mojej inicjatywie, dotycz¹cej
Koszalina. Kilka lat temu zaproponowa³em utworzenie na
Wzornictwie czego� w rodzaju �mini muzeum wzornictwa
przemys³owego� Chcia³em zainicjowaæ zbieranie starych i do-
piero co �wychodz¹cych z mody� urz¹dzeñ technicznych, któ-
rych mnóstwo �wala� siê po strychach czy piwnicach, lub
wyrzuca siê je na �mietnik. Sam przywioz³em kilka starych
suszarek do w³osów, przedwojenn¹ maszynê do liczenia i inne
eksponaty, gdy¿ ¿al by³o mi je wyrzuciæ na �mietnik. Pomy-
�la³em, ¿e dobrze by³oby je uchroniæ od zapomnienia, gdy¿
jaki� projektant kiedy� siê trudzi³ nad nimi, a z tego co wiem,
na ¿adnej uczelni nie ma tego typu zbiorów. Mog³oby to byæ
nie tylko dobrym miejscem uczenia historii wzornictwa (przed-
miotu wyk³adanego na Politechnice), ale tak¿e elementu pro-
mocyjnego Uczelni. Niestety, jak dot¹d, pomys³ ten nie znaj-
duje dobrego �gruntu� do zaistnienia � i muszê dodaæ, ¿e wca-
le nie chodzi³o tu o pieni¹dze.

Nasza rozmowa zaczyna przybieraæ minorowy nastrój,
to mo¿e ¿eby tak nie koñczyæ, wróæmy jeszcze do Pana CV.
Czym siê Pan interesuje poza malarstwem i zbieraniem �wy-
chodz¹cych z mody urz¹dzeñ technicznych�? Mówi¹c krót-
ko: jakie Pan ma hobby?

W zasadzie wszystko jest zwi¹zane z malarstwem. Robiê
zdjêcia. Fotografujê swoje obrazy. Jak jestem w plenerze nie
bêdê przecie¿ ze sob¹ wozi³ fotografa. Od czasu do czasu pi-
szê � ale tylko wtedy, kiedy jadê poci¹giem (szczególnie na
trasie: Poznañ � Koszalin i Koszalin � Poznañ) bo to lubiê, ale
te¿ o malarstwie. Lubiê s³uchaæ ró¿nej muzyki � szczególnie
gdy jadê samochodem. Bardzo bliski jest mi zespó³ The Do-
ors, Janis Joplin, Gilbert Becout, Georges Brassens. Z przy-
jemno�ci¹ wys³uchujê kompozycji Wolnej Grupy Bukowina
(z Bellonem oczywi�cie), Toma Waitsa, Philipa Glassa oraz
Kazika i Staszka Staszewskiego. W Poznaniu jestem czêstym
go�ciem klubu Blue Note, gdzie króluje niez³y jazz. Kiedy�
malowa³em jazzmenów: Guilespie�go, Coltrane�a i Parkera �
mia³em takie zlecenie od przyjaciela z Kaiserslautern, malo-
wa³em ich portrety dla pieniêdzy, maluj¹c � s³ucha³em ich na-
grañ (dla uchwycenia klimatu). Teraz ju¿ od dawna jazzu nie
malujê � tylko s³ucham. Je¿eli mam woln¹ chwilê, to lubiê
czytaæ � szczególnie bliski jest mi Miron Bia³oszewski, ale
wiêkszo�æ czasu przeznaczam na to, co jest mi najbli¿sze �
czyli na malowanie.

Gdybym nie by³ malarzem, pewnie zosta³bym kolejarzem,
tak jak mój dziadek, ojciec i brat. Mo¿e by³bym jak mój ojciec
dy¿urnym ruchu i zawiadowc¹ stacji i nosi³ czerwon¹ czapkê,
mo¿e maszynist¹ jak mój brat i wtedy mo¿e je�dzi³ bym po-
ci¹gami po�piesznymi np. do Koszalina nad morze? A mo¿e�?

Widzê, ¿e zamyka Pan �przegl¹d siebie�. Nie zostanie ju¿
Pan maszynist¹, bo wszed³ Pan na drabinê kariery akade-
mickiej i doszed³ Pan na niej do szczytu � st¹d nasza rozmo-
wa. Powiedzia³ Pan, ¿e pracuj¹c na Uczelni zdobywanie ko-
lejnych stopni jest konieczno�ci¹ � w przeciwnym razie mo¿na
us³yszeæ: �Panu to ju¿ podziêkujemy�. Z racji uzyskania
tytu³u Profesora tego ju¿ na Uczelni Pan nie us³yszy. Us³yszy
to Pan jednak teraz ode mnie: Panu teraz podziêkujemy (bar-
dzo serdecznie), za mo¿liwo�æ spotkania siê i rozmowy.

Rozmowê prowadzi³: dr in¿. Bronis³aw S³owiñski
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Pamiêtny dzieñ
Dzieñ 20.02.2002 to data szczególna, sk³adaj¹ca siê z cyfr

daj¹cych uk³ad pe³nej symetrii � jaki zdarza siê raz na tysi¹c
lat. Symetria jest objawem prawid³owo�ci w uk³adzie, podsta-
w¹ czego� skoñczonego, ca³kowicie zrównowa¿onego (stro-
nami). Taki dzieñ w³a�nie przypad³ doktorowi in¿ynierowi
Tadeuszowi Kochaniewiczowi z Wydzia³u Mechanicznego na
dzieñ obrony pracy doktorskiej.

Racjonalizm podpowiada, ¿e w takim uk³adzie liczb nie ma
nic tajemniczego, to tylko przypadkowe z³o¿enie siê kilku cyfr,
jednak w tym przypadku ta symetria nak³ada siê na inne syme-
trie. Dr in¿. Tadeusz Kochaniewicz swoim doktoratem wyrów-
na³ w rodzinie symetriê wykszta³cenia ze swoim bratem dr. in¿.
Piotrem Kochaniewiczem, a u swojego promotora, prof. dr. hab.
in¿. Borysa Storcha, symetriê wypromowanych doktorantów.

Inni szczê�liwi rodzice zwykle maj¹ dzieci jedno po drugim,
a Tadeuszowi przytrafi³o siê symetrycznie � od razu dwoje, a
bior¹c pod uwagê poprzedni¹ dwójkê mamy znowu uk³ad sy-
metryczny. Za du¿o tych przypadków, jest tu raczej jaka� zasa-
da. Ja wnioskujê, ¿e jest to zasada symetrii, która dotyka Jego
bardziej ni¿ innych (przypomnê mo¿e tylko, ¿e zgodnie ze s³ow-
nikiem jêzyka polskiego: �zasada � to teza, w której zawarte
jest prawo rz¹dz¹ce jak¹� prawid³owo�ci¹�). Mo¿na wiêc przy-
j¹æ, ¿e mamy tu do czynienia z prawid³owo�ci¹, która u Tade-
usza nasila siê szczególnie � a zatem bez wiêkszej przesady
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest On �symetrycznym doktorem�. Pi-
szê jeszcze to okre�lenie w cudzys³owie, ¿eby zachowaæ pewn¹
przeno�niê � to �licentia poetica� (choæ jak w ka¿dej licencji to,
co jest najbardziej istotne � zostaje zachowane).

Droga ku s³awie (naukowej)
Droga, która doprowadzi³a naszego �symetrycznego dokto-

ra� do dnia publicznej obrony swojej pracy doktorskiej rozpoczê-
³a siê 12 lipca 1959 r., kiedy to w rodzinie Kochaniewiczów z Ko-
szalina przyszed³ na �wiat najstarszy syn, któremu nadano imiê
Tadeusz. Ju¿ od szko³y podstawowej wykazywa³ du¿e zaintere-
sowanie przedmiotami �cis³ymi, które ugruntowa³ podczas nauki
w klasie matematyczno-fizycznej I LO im. St. Dubois w Koszali-
nie. Po uzyskaniu (z wyró¿nieniem) �wiadectwa dojrza³o�ci,
w 1978 r. nie porzuci³ (dla s³awy) Koszalina, ale
zdecydowa³ siê na pog³êbianie swych zaintere-
sowañ technicznych w Instytucie Technik Wy-
twarzania ówczesnej Wy¿szej Szko³y In¿ynier-
skiej w Koszalinie. Jako student by³ wielokrotnie
nagradzany za swoj¹ aktywno�æ naukow¹ i spo-
³eczn¹. Ukoñczy³ studia w 1983 r. ze specjaliza-
cj¹ naukow¹: Obróbka Skrawaniem i Technolo-
gia Budowy Maszyn. Pragn¹c zdobyæ do�wiad-
czenie zawodowe, po studiach, pracowa³ w prze-
my�le: w latach 1983�1984 w Koszaliñskich Za-
k³adach Napraw Samochodowych jako konstruk-
tor oprzyrz¹dowania technologicznego, a nastêp-
nie przez dwa lata w Pañstwowych Zak³adach
Przemys³u Zbo¿owego w Stois³awiu � jako spe-
cjalista od utrzymania w ruchu parku maszyno-
wego. W 1986 r. rozpocz¹³ pracê w Uczelni jako
asystent w Zak³adzie Technologii Maszyn. Ak-
tualnie jest pracownikiem Politechniki Koszaliñ-
skiej zatrudnionym jako wyk³adowca, w Zak³a-
dzie Metrologii i Jako�ci. Tematyka, któr¹ zaj-

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski�Symetryczny doktor�
muje siê w swej pracy naukowej, dotyczy metod i aparatury optycz-
no-elektronicznej do automatycznej kontroli struktury geometrycz-
nej powierzchni w procesach obróbki mechanicznej. Z tematyki
tej opublikowa³ 6 artyku³ów naukowych oraz przygotowa³ roz-
prawê doktorsk¹.

Istota pracy
Przedstawiana przed os¹d Rady Wydzia³u Mechanicznego

rozprawa doktorska nosi³a tytu³: �Zastosowanie metody reflek-
tometrii laserowej do oceny mikrogeometrii powierzchni prze-
mieszczaj¹cych siê�. Praca realizowana by³a pod kierownic-
twem naukowym prof. dr hab. in¿. Borysa Storcha.

Nierówno�ci powierzchni elementów maszyn wp³ywaj¹
w sposób istotny na ich w³a�ciwo�ci techniczno-u¿ytkowe. St¹d
te¿ stosuje siê, mniej lub bardziej wyrafinowane, metody kon-
troli tych nierówno�ci. Problem komplikuje siê, gdy pomiaru
tego chce siê dokonaæ w trakcie ruchu przedmiotu obrabiane-
go. Tradycyjne metody pomiaru chropowato�ci, oparte na sty-
kowym odwzorowaniu profilu, okazuje siê ma³o przydatne.
Du¿e nadzieje wi¹¿e siê w tym zakresie z metodami optyczny-
mi, a zw³aszcza z metodami reflektometrii laserowej. Zastoso-
wanie jednak tych metod wymaga rozpracowania wielu pro-
blemów naukowo-technicznych. Za jeden z najistotniejszych
w tym zakresie uznaje siê zachowanie siê parametrów reflek-
tometrycznych, charakteryzuj¹cych �wiat³o rozproszone przez
ró¿ne powierzchnie i przy ró¿nych prêdko�ciach ruchu. Ten
problem sta³ siê w³a�nie przedmiotem rozprawy doktorskiej.
Postawiona teza pracy mia³a postaæ: �mo¿liwe jest zastosowa-
nie laserowej metody reflektometrycznej do pomiaru mikronie-
równo�ci powierzchni bêd¹cych w ruchu. Ruch badanej po-
wierzchni powinien u�redniaæ natê¿enie �wiat³a odbitego od
mikronierówno�ci tej powierzchni, przez co wyniki pomiarów
oceny mikronierówno�ci powierzchni bêd¹cych w ruchu cha-
rakteryzowa³yby siê mniejszym rozrzutem ni¿ wyniki pomia-
rów oceny mikronierówno�ci powierzchni w spoczynku�.

Aby udowodniæ tak postawion¹ tezê, doktorant opracowa³
i zbudowa³ stanowisko badawcze, wyznaczy³ podstawowe cha-
rakterystyki metrologiczne przyjêtej metody pomiaru, przepro-
wadzi³ stosowane badania oraz porówna³ wyniki uzyskane me-

Podczas obrony
pracy doktorskiej
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toda reflektometryczn¹ z pomiarami chropowa-
to�ci powierzchni, przeprowadzonymi na pro-
filometrze stykowym. Czy zaproponowana
przez Niego droga doprowadzi³a do sukcesu?
� oddajmy w tym miejscu g³os recenzentom.

Wypowiedzi recenzentów
Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Adamczyk z

Katedry Technologii Mechanicznej i Metro-
logii Politechniki �wiêtokrzyskiej napisa³ w
swojej recenzji: �przedstawiony przez autora
cel pracy, dotycz¹cy opracowania metody re-
flektometrii laserowej do oceny chropowato-
�ci powierzchni przedmiotów bêd¹cych w ru-
chu nale¿y uznaæ za wa¿ny, zarówno z nauko-
wego jak i utylitarnego punktu widzenia. Ce-
lowi temu podporz¹dkowany zosta³ zakres
pracy, w którym na podkre�lenie zas³uguj¹:
� opracowanie podstaw teoretycznych zjawi-

ska rozpraszania �wiat³a przez powierzch-
nie chropowate,

� przeprowadzenie badañ wstêpnych na
próbkach p³askich,

� zbudowanie stanowiska badawczego do pomiaru chropo-
wato�ci powierzchni przedmiotów bêd¹cych w ruchu,

� opracowanie nowej wersji oprogramowania komputerowego
do analizy numerycznej rejestrowanych rozk³adów k¹towych
�wiat³a rozproszonego przez sprawdzane powierzchnie,

� przeprowadzenie badañ w³a�ciwych, maj¹cych na celu spraw-
dzenie reflektometrycznej metody do pomiaru chropowato-
�ci powierzchni przemieszczaj¹cych siê przedmiotów�.
Prof. dr in¿. Tadeusz Karpiñski z Katedry In¿ynierii Pro-

dukcji i Wzornictwa Politechniki Koszaliñskiej w swojej re-
cenzji doda³, i¿: �Rozprawa doktorska mgr in¿. Tadeusza Ko-

chaniewicza napisana zosta³a w sposób czytelny i przejrzysty.
Uk³ad pracy jest prawid³owy, za� poszczególne jej rozdzia³y
umieszczone zosta³y w odpowiedniej kolejno�ci i stanowi¹,
zwart¹ ca³o�æ� Uwa¿am, ¿e podj¹³ On trudny temat o du¿ym
znaczeniu poznawczym, który jest tak¿e wa¿ny z punktu wi-
dzenia zastosowania metod reflektometrii laserowej w prakty-
ce. S¹dzê, ¿e przed³o¿ona praca �wiadczy o szerokiej wiedzy,
dociekliwo�ci i dojrza³o�ci badawczej jej Autora�.

Fina³
Gratulacje, gratulacje, gratulacje !

Dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Od lewej: prof. Tadeusz Karpiñski, prof. Borys Storch � promotor i dr Tadeusz Kochaniewicz

Pocz¹tki
Wydaje mi siê, ¿e od zawsze pra-

gnê³am wymy�laæ nowe rzeczy, kon-
strukcje. Fascynowa³a mnie literatura
fantastyczno-naukowa i naukowa,
szczególnie za� elementy zwi¹zane ze
sztuczn¹ inteligencj¹. Nauka w klasie
matematyczno-fizycznej, uczestnictwo
w spotkaniach ko³a fizycznego i wiele
innych czynników obecnych w ukoñ-
czonej szkole �redniej � I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Koszalinie spotêgo-
wa³o moje zainteresowania naukami
technicznymi.

Pó�niejsza nauka na Politechnice
Koszaliñskiej, wspaniali dydaktycy
i �rodowisko naukowe otwarte na nowo-
�ci zainteresowa³o mnie konkretnymi
problemami i nowoczesnymi sposoba-
mi ich rozwi¹zywania. Zafascynowanie
sieciami neuronowymi zaowocowa³o
moj¹ obecno�ci¹, ju¿ jako studentki, na seminariach naukowych
Wydzia³u Mechanicznego po�wiêconego tym zagadnieniom.

Cyfrowe obrazy i jako�æ wyrobu

Podczas prezentacji pracy doktorskiej
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Geneza pracy doktorskiej
Historia mojego doktoratu rozpoczê³a siê w momencie zatrud-

nienia mnie w Zak³adzie Zarz¹dzania i Marketingu w Budowie
i Eksploatacji Maszyn. Prowadzone w Zak³adzie pod kierunkiem
prof. Borysa Storcha badania skupiaj¹ siê na zagadnieniach doty-
cz¹cych nadzorowania procesów obróbki skrawaniem z uwzglêd-
nieniem jako�ci wyrobu koñcowego. Realizowany program ba-
dañ wymaga³ poznania najnowocze�niejszych technik przetwa-
rzania obrazu oraz sztucznej inteligencji. Dzisiaj ju¿ wiem, ¿e nie
mo¿na utrzymaæ jako�ci wyrobu bez poznania zjawisk i mecha-
nizmów maj¹cych wp³yw na jego ukszta³towanie. W celu zapew-
nienia odpowiedniej jako�ci wyrobów konieczne jest poszukiwa-
nie nowych metod w dziedzinie metrologii technicznej, zapew-
niaj¹cych ci¹g³e nadzorowanie procesu jego wytwarzania.

Moje zainteresowania ukierunkowane zosta³y na nowocze-
sne przetwarzanie sygna³ów. Wprawdzie dla mnie, jako ko-
biety, temat zwi¹zany z obróbk¹ skrawaniem wydawa³ siê co
nieco odleg³y, jednak od po³owy lat 90. mo¿liwo�æ przetwa-
rzania obrazów cyfrowych, dostêp do nowoczesnego sprzêtu
spowodowa³, ¿e praca w grupie badawczej Profesora B. Stor-
cha wydawa³a siê bardzo interesuj¹ca. Na pocz¹tku XXI wie-
ku temat pracy jest wci¹¿ aktualny i nader fascynuj¹cy.

Wykorzystanie wska�ników cyfrowej reprezentacji obrazu
W pracy wykorzystano wska�niki cyfrowej reprezentacji

obrazu powierzchni obrobionej do monitorowania zu¿ycia
ostrza w procesie toczenia. Przedmiotem rozprawy by³o stwo-
rzenie za³o¿eñ dla uk³adu monitorowania parametru Ra chro-
powato�ci powierzchni obrobionej i wska�nika VB zu¿ycia
ostrza na pomocniczej powierzchni przy³o¿enia na podstawie
danych obrazowych z komputerowego systemu wizyjnego.

Opracowana metoda polega na estymacji parametru Ra

i wska�nika VB z wykorzystaniem obrazu cyfrowego po-
wierzchni obrobionej. Jest to metoda po�rednia. Estymatorem
jest sztuczna sieæ neuronowa jednokierunkowa trójwarstwo-
wa ze zoptymalizowan¹ liczb¹ neuronów w warstwach i cza-
sem uczenia. Wyznaczanie parametrów estymatora polega na
minimalizacji b³êdu miêdzy poszczególnymi warto�ciami od-
niesienia Ra odniesienia i VBa odniesienia a warto�ciami wyj�cio-
wymi z estymatora, którego wej�cia stanowi³y matematyczne
wska�niki obrazu cyfrowego powierzchni obrobionej: (1) en-
tropia macierzy s¹siedztwa dla kierunku wspó³wystêpowania 0
(kierunek prostopad³y do �ladów obróbki) i odleg³o�ci wspó³-
wystêpowania 2, (2) zawarto�æ strukturalna obrazu powierzchni
obrobionej, policzona wzglêdem obrazu powierzchni odniesie-
nia, (3) �rednia jasno�æ obrazu i (4) czêstotliwo�æ, odpowiadaj¹-
ca posuwowi, obliczana z widmowej gêsto�ci mocy macierzy
danych reprezentuj¹cych obraz powierzchni obrobionej.

Opracowana metoda rozwi¹zuje problem wykorzystania cy-
frowego obrazu powierzchni obrobionej do monitorowania
zu¿ycia ostrza w procesie toczenia.

Uniwersalno�æ metody zastosowania tekstury
w klasyfikacji obrazów cyfrowych
W swojej pracy doktorskiej zastosowa³am metody analizy

tekstur do wyró¿nienia znacz¹cej informacji w obrazie po-
wierzchni obrobionej, a nastêpnie sieci neuronowe do rozpo-
znawania. Opracowana przeze mnie metoda jest metod¹ uni-
wersaln¹. Wszêdzie tam, gdzie mamy do czynienia z tekstura-
mi na obrazie mo¿na zastosowaæ opisan¹ ni¿ej metodê.

Obraz powstaje wskutek odbicia promieni �wietlnych od
powierzchni. Obraz trafia do kamery, gdzie przetwarzany jest
na sygna³y elektryczne. Na powstaj¹cy w kamerze obraz maj¹

wp³yw: widmowe wspó³czynniki odbicia, przepuszczania i po-
ch³aniania �wiat³a oraz kszta³t i relacje topologiczne miêdzy mi-
kronierówno�ciami, cechy przestrzenne i widmowe �ród³a o�wie-
tlenia, odwzorowanie obrazu �ród³owego jako rzutu perspekty-
wicznego na p³aszczy�nie przetwornika optoelektrycznego.

Cyfrow¹ reprezentacjê obrazu stanowi macierz liczb ca³-
kowitych reprezentowanych przez okre�lon¹ liczbê bitów. Jest
wynikiem procesu dyskretyzacji obrazu rzeczywistego. Na pro-
ces ten sk³adaj¹ siê próbkowanie i kwantowanie.

Mo¿na za³o¿yæ, ¿e obszar obrazu posiada sta³¹ teksturê, je�li
zbiór jego lokalnych w³asno�ci w tym obszarze jest sta³y, wol-
nozmienny lub aproksymacyjnie okresowy. Zbiór lokalnych
w³asno�ci mo¿e byæ rozumiany jako typ elementu i jego prze-
strzenne powi¹zanie. Wa¿n¹ czê�ci¹ tej definicji jest to, ¿e w³a-
sno�ci s¹ powtarzalne wewn¹trz pola tekstury, a rozdzielczo�æ
jest sta³ym elementem opisu tekstury.

Istnieje wiele metod opisu tekstury. Model percepcji tek-
stury opiera siê na sze�ciu cechach: ziarnisto�ci, kontra�cie,
kierunkowo�ci, linearno�ci, regularno�ci i szorstko�ci.

Najczê�ciej obecnie metody dzieli siê na trzy grupy: cechy
statystyczne pierwszego rzêdu, drugiego rzêdu i metody czêsto-
tliwo�ciowe. Mo¿na te¿ wszystkie metody podzieliæ na staty-
styczne (obliczane s¹ warto�ci w³asno�ci tekstury dla elementu
porównywanego z rozmiarem piksela) oraz strukturalne (elemen-
ty mog¹ byæ oznaczane typem elementu podstawowego).

Tekstury mo¿na scharakteryzowaæ za pomoc¹ odpowied-
nio dobranych cech. Przez cechê rozumie siê skalarn¹ miarê
wyznaczon¹ z obrazu cyfrowego. Cechê ocenia siê na podsta-
wie jej zdolno�ci do klasyfikacji. Ekstrakcja cech s³u¿y dwóm
celom: redukcji wymiarowo�ci zbioru pierwotnego danych oraz
opracowaniu cech bardziej przydatnych do procesu decyzyj-
nego. U¿ywanych jest wiele cech zwi¹zanych z pikselem,
a traktowanych jako ortogonalne; grupowane razem tworz¹
wektor cech. Liczbowe wektory cech s¹ wej�ciami dla staty-
stycznych technik rozpoznawania obrazów.

Zak³ada siê, ¿e wektor cech zawiera dane wej�ciowe dla sys-
temu rozpoznawania, czyli �obrazy� � rozk³ady zmiennych, naj-
czê�ciej obarczone szumem, zak³óceniami i podk³adem t³a. Za-
daniem systemu przetwarzania danych jest przyporz¹dkowanie
zestawu danych wej�ciowych okre�lonej kategorii stosownie do
rozpoznanego obrazu �ród³owego. Charakterystyczn¹ cech¹ pro-
cesu rozpoznawania obrazów jest to, ¿e ró¿ne zestawy danych

Doktorantka Anna Zawada-Tomkiewicz
i promotor prof. Borys Storch
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wej�ciowych mog¹ nale¿eæ do tej samej kategorii. Jest te¿ mo¿-
liwe, ¿e ten sam zestaw danych wej�ciowych zawiera ró¿ne typy
obrazów, a zatem przy rozpatrywaniu ró¿nych problemów po-
winien byæ zaklasyfikowanych do ró¿nych kategorii.

Gdy wyró¿nia siê pewn¹ liczbê klas, tzn. dane wyj�ciowe
s¹ typu dyskretnego, mo¿na zastosowaæ kryterium przynale¿-
no�ci do klasy wzglêdem warto�ci progowych. Obraz nale¿y
do danej klasy, gdy warto�æ wyj�ciowa przynale¿no�ci do kla-
sy mie�ci siê w pewnym zdefiniowanym przedziale, przy czym
informacja wyj�ciowa mo¿e byæ na jednym z trzech poziomów:
abstrakcji, rangi lub miary. Jako sprawno�æ sieci podaje siê
wyra¿on¹ w procentach liczbê poprawnie sklasyfikowanych
wektorów wej�ciowych zbioru testuj¹cego.

W zadaniu klasyfikacji, gdzie dane wyj�ciowe s¹ typu ci¹-
g³ego mo¿na zastosowaæ kryterium porównuj¹ce bie¿¹c¹ war-
to�æ wyj�ciow¹ z klasyfikatora ze stanem oczekiwanym na
wyj�ciu. Klasyfikator jest w tym przypadku estymatorem funk-
cji, w którym dane wyj�ciowe s¹ przetwarzane na funkcjê. Jako
sprawno�æ estymatora podaje siê b³¹d estymacji.

I co dalej?
Praca doktorska by³a tylko etapem w badaniach, które za-

mierzam kontynuowaæ. Obejmuj¹ one bogaty zakres proble-
mów zwi¹zanych z nadzorowaniem jako�ci wyrobu koñcowe-
go z wykorzystaniem metod optycznych.

dr in¿. Anna Zawada-Tomkiewicz

W dniach 4�7 marca, w Ruhr-Universitat Bochum,
Niemcy, odby³a siê coroczna, 28. z kolei konferencja
DAGA 2002. Tegoroczna konferencja organizowana przez
Niemieckie Towarzystwo Akustyczne mia³a charakter miê-
dzynarodowy niemiecko-polski. Konferencja obejmowa³a
zagadnienia zwi¹zane ze wszystkimi dzia³ami akustyki,
a w tym z fotoakustyk¹ reprezentowan¹ ze strony polskiej
przez Politechnikê Koszaliñsk¹ oraz Uniwersytet Miko³aja
Kopernika w Toruniu. Ze strony niemieckiej fotoakustykê
reprezentowa³y o�rodki z Uniwersytetu Ruhr w Bochum
oraz Uniwersytetu w Karlsruhe.

Zaraz po ceremonii otwarcia konferencji w auli uniwersy-
teckiej, i po przemówieniach wyg³oszonych przez Prezesów Nie-
mieckiego oraz Polskiego Towarzystwa Akustycznego, zapre-
zentowano dwa referaty plenarne: �Akustic, Modelle und An-
wendungen� oraz �The evolution of digital audio technology�.
W trakcie konferencji ponad 800 uczestników zaprezentowa³o
swoje prace w poszczególnych sekcjach problemowych, odby-
waj¹cych siê w ró¿nych salach wyk³adowych Uniwersytetu Ruhr.
Ze wzglêdu na szerok¹ gamê zagadnieñ omawianych na konfe-
rencji, uczestnicy zostali podzieleni na tematyczne sekcje, takie
jak: Brillouin Spectroscopy, Biomedical Ultrasound, Speech
Quality, Room&Building Acoustic itp. Nasze referaty prezen-
towali�my w drugim dniu obrad, tj. w dniu 6 marca w sekcji
po�wiêconej fotoakustyce, w jej przedpo³udniowej czê�ci.

Prace przedstawiali�my w formie prezentacji ustnych w ko-
lejno�ci podanej poni¿ej:
1. M. Maliñski: �Temperature distribution and its influence on

piezo-PAS characteristics-theoretical approach�. W pracy
przedstawiono wp³yw niestacjonarnych rozk³adów tempe-
ratury w próbce na widma piezoelektryczne wybranych
materia³ów pó³przewodnikowych.

2. M. Maliñski, J. Zakrzewski, H. Mêczyñska: �Interpretation
of the piezo-PAS spectra of AII-BVI compounds with a mo-
dified Jackson-Amer equation�. Praca przedstawia zastoso-
wanie opracowanej teorii efektu piezoelektrycznego do ana-
lizy widm piezoelektrycznych zmierzonych dla kryszta³ów
AII-BVI. Praca powsta³a w wyniku wspó³pracy naukowej
z Uniwersytetem Miko³aja Kopernika w Toruniu.

3. L. Bychto, M. Maliñski: �The Influence of the Quality of
CdTe Surface on the Photoacoustic Characteristics�. Praca
przedstawia wp³yw jako�ci powierzchni pó³przewodników
na mierzone widma fotoakustyczne w technice detekcji mi-
krofonowej.

4. L. Bychto, M. Maliñski: �The comparison of sensivities of
different photoacoustic approaches in the field of determi-
nation of the thermal diffusivity�. W pracy przedstawiono
krytyczn¹ analizê porównawcz¹ dok³adno�ci wyznaczania
parametrów cieplnych w ró¿nych technikach pomiarowych.

Referaty spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem s³ucha-
czy, o czym mo¿e �wiadczyæ d³uga i ¿ywa dyskusja zarówno
na sali, bezpo�rednio po referatach w ramach czasu przezna-
czonego na pytania, jak i w kuluarach po prezentacjach. Po
zakoñczeniu popo³udniowej czê�ci prezentacji, która odbywa-
³a siê pod przewodnictwem Politechniki Koszaliñskiej, zosta-
li�my zaproszeni do zwiedzenia laboratoriów fotoakustycznych
Uniwersytetu Ruhr, kierowanych przez prof. Peltza. Po ich
zwiedzeniu, odby³o siê w godzinach wieczornych spotkanie
towarzyskie uczestników konferencji, w holu sali koncertowej
uniwersytetu, po³¹czone ze skromnym poczêstunkiem przy
szklance piwa, poprzedzaj¹ce prezentacjê nowych organów uni-
wersyteckich, po³¹czon¹ z inauguracyjnym koncertem orga-
nowym.

W ostatnim dniu konferencji rozmawiali�my na temat wa-
runków wspó³pracy naukowej w dziedzinie fotoakustyki miê-
dzy Politechnik¹ Koszaliñsk¹ a Uniwersytetem Ruhr, prowa-
dzonej w ramach wspó³pracy naukowej polsko-niemieckiej.

Streszczenia artyku³ów prezentowanych na konferencji uka-
za³y siê we wstêpnych programowych materia³ach konferencyj-
nych, natomiast pe³na tre�æ artyku³ów uka¿e siê jesieni¹ w for-
mie Materia³ów Konferencyjnych oraz na kr¹¿ku CD-ROM.

Z Polski udzia³ w konferencji wziêli przedstawiciele in-
nych o�rodków akademickich. Akustyka reprezentowana by³a
przez nastêpuj¹ce o�rodki: Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet �l¹ski, Uniwersytet Miko³aja Koper-
nika w Toruniu, Instytut Oceanografii PAN w Sopocie oraz
Instytut Fizyki Do�wiadczalnej Uniwersytetu Gdañskiego.

Wyjazd by³ bardzo interesuj¹cy i udany i mamy nadziejê, i¿
zakoñczy siê wspó³prac¹ polsko-niemieck¹ w dziedzinie badañ
fotoakustycznych, jako ¿e tematyka badañ prowadzonych na
Uniwersytecie Ruhr jest bardzo zbli¿ona do badañ fotoakustycz-
nych prowadzonych w Katedrze Elektroniki Cia³a Sta³ego na
Politechnice Koszaliñskiej. W wyniku osobistych kontaktów
zaproszeni zostali�my równie¿ na najbli¿sz¹ konferencjê foto-
akustyczn¹ organizowan¹ przez Uniwersytet w Karlsruhe.

dr Miros³aw Maliñski,
dr in¿. Leszek Bychto

Udzia³ w konferencji DAGA 2002

KONFERENCJA
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W trakcie miêdzynarodowego spotkania omówione zosta-
³y problemy zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Euro-
pejskiej i w krajach kandyduj¹cych do Unii. Najmniejsze bez-
robocie jest aktualnie (dane za rok 2001) w Holandii � 2,2%,
a tak¿e w Danii 4,3% i w Wlk. Brytanii 5,0%. Niemcy reje-
struj¹ do�æ du¿y wska�nik bezrobocia 7,9%. Najwiêksze bez-
robocie w�ród krajów cz³onkowskich Wspólnot Europejskich
ma Hiszpania 13,0% i Grecja 11,2%, za� w grupie krajów kan-
dyduj¹cych ma S³owacja 19,1% oraz Polska 18,2%. Trwa³e
ograniczenie bezrobocia, na bazie do�wiadczeñ gospodarki ho-
lenderskiej i duñskiej, mo¿na uzyskaæ przez liberalizacjê ryn-
ku pracy. Ale to nie wystarczy. Jednocze�nie trzeba wprowa-
dzaæ zmiany na rynku towarów i us³ug. A wiêc dopiero zmia-
ny w ca³ej gospodarce, a nie tylko w sektorze pracy, wymusz¹
trwa³e zmniejszenie bezrobocia. Takim przyk³adem jest Hisz-
pania, gdzie w latach 1997�2001 bezrobocie zmala³o z 21%
do 13%. We wszystkich krajach, które odnios³y dobre rezulta-
ty w przezwyciê¿aniu zjawiska bezrobocia, oprócz powy¿szych
elementów, istotn¹ rolê ogrywa³o tak¿e podnoszenie poziomu
edukacji m³odych ludzi, i to w taki sposób, by ich wiedza
i umiejêtno�ci odpowiada³y potrzebom gospodarki.

Najciekawszym wyst¹pieniem konferencji by³ referat dr
Thorstena Meireisa z Uniwersytetu w Muenster na temat kon-
cepcji Philippa van Parijsa o podstawowej p³acy dla wszyst-
kich ludzi, która winna byæ wyp³acana przez rz¹d ka¿dego kraju
wszystkim pe³noletnim obywatelom. Jest to obecnie najbar-
dziej popularna koncepcja ekonomiczno-spo³eczna w�ród na-
ukowców i osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ spo³ecznej,
sprawiedliwej p³acy dla wszystkich. Filozoficzno-etycznym
znaczeniem koncepcji van Parijsa zaj¹³ siê w swym wyst¹pie-
niu dr Alan Suggate z Wlk. Brytanii i Antonella Yisintin
z W³och Ferdynand Luewe przedstawi³ raport na temat: �Glo-
balization and Human Rights�.

Na konferencji Tadeusz Sznajderski wyg³osi³ referat: �So-
cial Situation and Labour Market in Poland�. W Polsce wska�-
nik bezrobocia kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: w roku 1993 �
14,9%, w 1995 � 15,2%, w 1997 � 11,5%, w 1999 � 14,3%,
w 2000 � 15,6%, w 2001 � 17,6%. Na pocz¹tku 2002 r. prze-
kroczy³ wska�nik 18%, co w warto�ciach bezwzglêdnych wy-
nosi ponad 3 mln osób. Tendencja do zwiêkszania bezrobocia
w dalszym ci¹gu ro�nie. Nie ma zastosowanych mechanizmów
uelastyczniaj¹cych rynek pracy, nie ma zmian na rynku towa-
rów. Obecny rz¹d nie widzi potrzeby zmian w ca³ej gospodar-
ce, a zwi¹zki zawodowe s¹ przeciwne zmianom w prawie pra-
cy. Zmniejsza siê tak¿e wydatki na o�wiatê, to wszystko wiêc
nie gwarantuje szybkiej poprawy na rynku zatrudnienia.

W Polsce �rednia p³aca wyra¿ona w euro wynosi oko³o 571
euro. 79% zatrudnionych, to jest 13 mln pracowników, otrzy-
muje p³acê w wysoko�ci 286 euro. Ponad 13% , a wiêc 2 mln
osób � 171 euro. Jedynie 5,7% zatrudnionych � blisko 900 000

osób � mo¿e siê pochwaliæ, ¿e zarabia wiêcej ni¿ dwie �rednie
krajowe p³ace, tj. ponad 1042 euro.

Spo³eczny poziom ubóstwa okre�lono na poziomie 78 euro
dochodu na osobê. Poni¿ej tego poziomu ¿yje w kraju 2,7 mln
osób. Problem ten dotyczy szczególnie rodzin wielodzietnych.
Konferencja zosta³a zorganizowana przez Work and Economy
Research Network.

Tadeusz Sznajderski

Tadeusz Sznajderski na tle katedry w Kolonii

Wspó³czesne koncepcje pracy i p³acy
W miêdzynarodowej konferencji ekonomicznej na temat: �Towards a new definition of work, income and
life�, która zosta³a zorganizowana przez Work and Economy Research Network w Muelheim an der Ruhr
(Niemcy) na pocz¹tku lutego br., uczestniczy³ mgr Tadeusz Sznajderski.
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Szanowni Pañstwo,
System stypendiów Marii Curie zyska³ w 5 Programie Ra-

mowym znaczn¹ popularno�æ zarówno w Unii Europejskiej,
jak i w krajach stowarzyszonych, w tym w Polsce. W latach
1999�2001 stypendia indywidualne uzyska³o 48 polskich na-
ukowców, a ponad 80 skorzysta³o ze stypendiów przyznawa-
nych �zbiorczo� instytutom naukowym.

Jednak¿e du¿emu zainteresowaniu stypendiami w polskim
�rodowisku naukowym nie towarzyszy³a analogiczna chêæ
uczonych z krajów Unii Europejskiej do przyjazdów nauko-
wych do naszego kraju. W ci¹gu 3 lat tylko sze�æ osób z UE
z³o¿y³o wniosek o przyjazd do Polski, a tylko jedna uzyska³a
stypendium (z ogólnej liczby 1541 stypendystów z krajów UE,
z czego np. z Hiszpanii � 356, z Francji 377).

Ten stan rzeczy wymaga zmiany, zw³aszcza w przededniu
rozpoczêcia 6 Programu Ramowego, w którym na ró¿norodne
stypendia i wyjazdy badawcze przeznaczono znacz¹c¹ kwotê
ponad 1,6 mld euro.

Przyci¹gniêcie m³odych uczonych z zagranicy do Polski
nie jest mo¿liwe bez prze³amania bariery informacyjnej i zmia-
ny negatywnych stereotypów, w my�l których nauka w kra-
jach Europy �rodkowej nie osi¹gnê³a odpowiednio wysokie-
go poziomu rozwoju.

Pierwszym krokiem w cyklu podejmowanych przez nas
dzia³añ pod tytu³em STYPENDIA W OJCZY�NIE MARII CURIE-SK£O-
DOWSKIEJ powinno byæ zgromadzenie informacji o tych pol-
skich instytutach badawczych, które zainteresowane s¹ przyj-
mowaniem stypendystów i mog¹ zapewniæ im odpowiednie
warunki pracy. Informacjê tak¹ pragniemy umie�ciæ na naszej
stronie internetowej http://main.npk.gov.pl/prog_hor_3/sty-
pendia-MC/invit.htm, podobnie jak uczyni³y to punkty kontak-
towe w innych krajach, np. w Austrii http://www.bit.ac.at/part-
nership/index2.htm i Niemczech http://www.dlr.de/PHIL/.

Tego rodzaju �ród³o informacji mo¿e powstaæ jedynie przy
wspó³udziale polskich uczonych. Je�li zatem w Pañstwa insty-
tucji s¹ osoby lub zespo³y badawcze zainteresowane zapro-
szeniem do swego grona m³odych naukowców z innych kra-

jów � tak¿e Europy �rodkowej i Wschodniej � to prosimy, by
swoje dane kontaktowe oraz krótk¹ notê o tematyce badañ prze-
kaza³y nam przy pomocy za³¹czonej ankiety (w jêzyku angiel-
skim). Prosimy o zwrot ankiety poczt¹, faxem (22/828-53-70)
lub e-mailem, po pobraniu pliku (Word) z naszej strony http:/
/www.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/host.htm.

Przyjêcie stypendysty Marii Curie �wiadczy nie tylko o
presti¿u instytucji (bowiem jej poziom naukowy jest jednym z
kryteriów oceny), nie tylko sprzyja rozwojowi miêdzynarodo-
wych zespo³ów badawczych, ale oznacza równie¿ pewn¹ wy-
miern¹ korzy�æ finansow¹. Instytucja goszcz¹ca stypendystê
otrzymuje, oprócz pe³nej sumy przeznaczonej na jego wyna-
grodzenie, kwotê 900 lub 1200 Euro miesiêcznie, przeznaczo-
n¹ na zapewnienie stypendy�cie w³a�ciwych warunków pracy
(1200 Euro w przypadku badañ eksperymentalnych, 900 �
w pozosta³ych przypadkach). Jest to zrycza³towana kwota, nie
podlegaj¹ca rozliczeniu.

Wreszcie, chêæ przyjêcia stypendysty mo¿e u³atwiæ uzy-
skanie przez instytut �rodków z 6 Programu Ramowego na nie-
które rodzaje grantów (np. na szkolenie pocz¹tkuj¹cych na-
ukowców, grantu dla infrastruktur badawczych), �wiadczy bo-
wiem o miêdzynarodowej renomie instytutu i uznaniu wyso-
kiego poziomu prowadzonych przezeñ badañ.

Bli¿sze informacje o stypendiach Marii Curie w 5PR znaj-
d¹ Pañstwo na stronie http://www.npk.gov.pl/prog_hor_3/sty-
pendia-MC/.

Zgromadzon¹ dziêki Pañstwa wspó³pracy informacjê bê-
dziemy starali siê rozpowszechniaæ nie tylko we wszystkich
krajach Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych, ale tak-
¿e w Rosji i Ukrainie, które to kraje równie¿ bêd¹ korzysta³y
z funduszy 6 Programu Ramowego, rozpoczynaj¹cego siê
w 2003 roku.

Anna Wi�niewska, Wies³aw Studencki
3 Program Horyzontalny

Krajowy Punkt Kontaktowy 5. PR

ph3@npk.gov.pl
http://www.npk.gov.pl/prog_hor_3/ph-3.html

tel. (022) 828 74 86  fax (022) 828 53 70

Szanowni Pañstwo, z przyjemno�ci¹ zawiadamiam, ¿e w ra-
mach akcji �Stypendia w ojczy�nie Marii Sk³odowskiej-Curie
(Come to Poland � Homeland of Marie Curie)� uruchomiony
zosta³ niedawno katalog instytutów i grup badawczych zainte-
resowanych przyjmowaniem stypendystów Marii Curie
w 6 Programie Ramowym. W odpowiedzi na list rozes³any do
460 instytutów badawczych i wydzia³ów udzielni otrzymali-
�my ju¿ oko³o 50 odpowiedzi. S¹ one na bie¿¹co w³¹czane do
katalogu, który znajduje siê pod adresem: http://
www.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/Katalog.htm

Oczywi�cie, katalog jest w zamy�le obiektem �otwartym�,
w tym sensie, ¿e zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ nieustannie, bez-
terminowo. Je�li zechc¹ Pañstwo dalej rozpowszechniæ infor-
macje o katalogu w swoim �rodowisku, bêdê bardzo wdziêcz-
ny; za³¹czam plik ze wspomnianym wy¿ej listem, zawieraj¹-
cym szersza informacje.

Nowe strony o stypendiach
Adres katalogu przekazujemy wszystkim punktom kontak-

towym w krajach cz³onkowskich UE, krajach stowarzyszonych
i � w miarê mo¿liwo�ci � tak¿e do innych krajów.

Ponadto, mi³o mi zawiadomiæ, ze w celu uporz¹dkowania
coraz bardziej obfitego a rozproszonego materia³u dotycz¹ce-
go spraw stypendialnych, otwarte zosta³y dwie nowe strony:
�Centrum Informacji o Stypendiach� � http://www.npk.gov.pl/
cis-p/ oraz �Mobility Information Center� �
http://www.npk.gov.pl/cis-a/.

Ich zawarto�æ jest na razie do�æ skromna, ale bêd¹ one stop-
niowo rozbudowywane i modyfikowane. Wersja polska w za-
my�le ma zawieraæ informacje o stypendiach nie tylko w 6 Pro-
gramie Ramowym, ale i prowadziæ do innych programów sty-
pendialnych. Wersja angielska ma natomiast s³u¿yæ naukowcom
z zagranicy zainteresowanym sta¿em badawczym w Polsce.

Wies³aw Studencki

List zachêcaj¹cy
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Do pocz¹tku kolejnego Programu Ramowego dzieli nas
coraz mniej czasu, tote¿, choæ ostateczne decyzje jeszcze nie
zapad³y i niektóre szczegó³y mog¹ siê zmieniæ, warto wiedzieæ,
co nowy program nam przyniesie i uwzglêdniæ tê wiedzê w
dalekosiê¿nych planach.

Jedn¹ z cech charakterystycznych 6. PR, wielokrotnie pod-
kre�lan¹ w dokumentach Komisji i ró¿nych analizach, ma byæ
wzrost roli zjawiska o nazwie mobility, czyli przemieszczania siê
naukowców w skali miêdzynarodowej. Powiada siê wrêcz, ¿e ruch
uczonych pomiêdzy instytutami naukowymi bêdzie mieæ kluczo-
we znaczenie w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Sto-
sownie wiêc do tej wa¿nej roli planuje siê przeznaczenie na Hu-
man resources and mobility znacznych �rodków finansowych �
w sumie a¿ 1,63 miliarda euro (czyli oko³o 10% funduszy 6PR).

System stypendiów bêdzie rozbudowany, a patronk¹ wszel-
kich grantów i stypendiów wyjazdowych � nawet tych krót-
kich, konferencyjnych, ma byæ Maria Curie. Niektóre z nich
s¹ znane (np. sieci badawczo-szkoleniowe, konferencje), inne
wystêpuj¹ pod zmienion¹ nazw¹ (granty na szkolenie pocz¹t-
kuj¹cych naukowców zamiast Training Sites), nie brak te¿ zu-
pe³nie nowych (granty reintegracyjne, stypendia w krajach
pozaeuropejskich i in.) I tak przewiduje siê nastêpuj¹ce kate-
gorie i rodzaje stypendiów:
I. Akcje prowadzone przez instytucje

Maj¹ one wspieraæ sieci, instytuty badawcze i przedsiêbior-
stwa w realizowaniu programów szkoleñ i sta¿y naukowych.
1. Sieci badawczo-szkoleniowe Marii Curie. Bêd¹ s³u¿y³y

miêdzynarodowym zespo³om badawczym do opracowywa-
nia i realizowania programu szkoleñ, zw³aszcza dla osób
stoj¹cych u progu kariery naukowej. Maj¹ byæ szczególnie
przydatne dla prowadzenia badañ interdyscyplinarnych.
Bêd¹ stanowiæ szansê dla s³abo rozwiniêtych regionów Unii
(Less Favoured Regions) i krajów stowarzyszonych. Sieæ
uzyska finansowanie na okres do 4 lat i bêdzie oferowaæ
stypendia o d³ugo�ci do 3 lat.

2. Stypendia Marii Curie na szkolenie pocz¹tkuj¹cych na-
ukowców. Bêd¹ z nich mog³y korzystaæ uczelnie, instytuty
badawcze, o�rodki szkolenia kadr naukowych i przedsiê-
biorstwa, zamierzaj¹ce wzmocniæ potencja³ szkoleniowy
kadr naukowych. Stypendia � o d³ugo�ci do 3 lat � umo¿li-
wi¹ naukowcom stoj¹cym u progu kariery zawodowej zdo-
bywanie nie tylko okre�lonych kompetencji naukowych, ale
tak¿e dodatkowych umiejêtno�ci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem
badaniami oraz etyk¹ naukow¹.

3. Stypendia Marii Curie s³u¿¹ce transferowi wiedzy � dla
tych uczelni, instytutów badawczych i przedsiêbiorstw w s³a-
bo rozwiniêtych regionach Unii (Less Favoured Regions)
i krajach stowarzyszonych, które zamierzaj¹ uruchamiaæ
now¹ tematykê badañ, a tak¿e rozwijaæ swój potencja³ ba-
dawczy. Stypendia umo¿liwi¹ do�wiadczonym uczonym
przekazanie wiedzy, umiejêtno�ci i metod badawczych. Sty-
pendia bêd¹ przyznawane na okres do 2 lat.

4. Konferencje i kursy szkoleniowe Marii Curie. Przewi-
duje siê dofinansowanie w nastêpuj¹cych dwóch przypad-
kach: wsparcie serii konferencji i/lub kursów szkoleniowych
(np. szkó³ letnich), zaproponowanych przez jednego orga-
nizatora oraz wsparcie uczestnictwa m³odych badaczy w du-
¿ych konferencjach.

II. Akcje przeznaczone dla indywidualnych naukowców
Maj¹ one u³atwiaæ osi¹ganie samodzielno�ci badawczej

i dojrza³o�ci zawodowej. Chodzi równie¿ o tworzenie powi¹-
zañ pomiêdzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów
pozaeuropejskich. Stypendystami maj¹ byæ naukowcy o co naj-
mniej 4-letnim do�wiadczeniu badawczym.
1. Europejskie stypendia Marii Curie. Umo¿liwi¹ najbardziej

obiecuj¹cym naukowcom z UE i krajów stowarzyszonych
podjêcie badañ w instytucjach europejskich. Wniosek przy-
gotuje stypendysta ³¹cznie z instytucj¹ przyjmuj¹c¹; wspólnie
okre�l¹ te¿ tematykê badañ. Stypendia te bêd¹ trwa³y 1�2 lata.

2. Stypendia wyjazdowe Marii Curie. Bêd¹ przyznawane na-
ukowcom z UE i krajów stowarzyszonych na pracê w uzna-
nych centrach badawczych w krajach trzecich (pozaeuro-
pejskich). Wymagane bêdzie sporz¹dzenie spójnego progra-
mu szkolenia badawczego, obejmuj¹cego pierwsz¹ fazê
badañ za granic¹ i obowi¹zkow¹ drug¹ fazê � w Europie.

3. Stypendia przyjazdowe Marii Curie. Maj¹ przyci¹gn¹æ
najwy¿szej klasy naukowców z krajów trzecich do podjê-
cia pracy badawczej w Europie, z my�l¹ o rozwiniêciu obo-
pólnie korzystnej wspó³pracy badawczej pomiêdzy Euro-
p¹ a krajami trzecimi.

III. Granty Marii Curie powrotne i reintegracyjne
Otrzymaj¹ je naukowcy z UE i krajów stowarzyszonych,

tu¿ po zakoñczeniu co najmniej dwuletniego stypendium Ma-
rii Curie. Bêdzie to zrycza³towana kwota przeznaczona do
wydatkowania w ci¹gu jednego roku. Bêdzie ona przyznawa-
na stypendy�cie na podstawie okre�lonego, osobno oceniane-
go projektu. Re-integracja w kraju macierzystym stypendysty
bêdzie traktowana priorytetowo.

Podobny mechanizm (lecz obejmuj¹cy okres re-intergracji
do 2 lat) bêdzie obejmowa³ tych badaczy europejskich, którzy
prowadzili pracê badawcz¹ poza Europ¹ przez co najmniej 5 lat,
niezale¿nie od tego, czy korzystali ze stypendium Marii Curie.
IV. Promocja i uznawanie doskona³o�ci

Ponadto, program Human resources and mobility obejmie
granty inne ni¿ stypendia, s³u¿¹ce promowaniu i nagradzaniu
europejskich zespo³ów w badawczych, zaw³aszcza pracuj¹cych
w nowych lub dopiero rodz¹cych siê obszarach badañ, a tak¿e
prezentowaniu osobistych osi¹gniêæ europejskich uczonych dla
wspierania ich dalszego rozwoju i uznania miêdzynarodowego.
1. Granty Marii Curie dla najlepszych. Maj¹ one wspieraæ two-

rzenie i rozwój europejskich zespo³ów badawczych o naj-
wy¿szym poziomie doskona³o�ci, pracuj¹cych nad tematy-
k¹ najbardziej aktualn¹ lub interdyscyplinarn¹. Grant bê-
dzie przyznawany na okres do 4 lat.

2. Nagrody Marii Curie dla najlepszych to nagrody naukowe
dla tych badaczy, którzy w przesz³o�ci korzystali ze wspar-
cia finansowego Wspólnoty. Nagrodê-grant bêdzie mo¿na
przeznaczyæ na w³asny rozwój zawodowy.

3. Katedry Marii Curie. Umo¿liwi¹ powo³ywanie najlepszych
uczonych na stanowiska wyk³adowców w dziedzinach istot-
nych z europejskiego punktu widzenia. Maj¹ te¿ przyci¹-
gaæ uczonych, którzy opu�cili Europê. Bêd¹ zazwyczaj
przyznawane na okres 3 lat.

Wies³aw Studencki

6 PR � wiêcej mo¿liwo�ci stypendialnych
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, rozpoczynaj¹ca w³a�nie
drugie dziesiêciolecie swojej dzia³alno�ci, pomimo trudnej sy-
tuacji finansowej, w jakiej znalaz³a siê wskutek wyroku NSA,
przeznaczy³a na wspieranie nauki w 2002 roku kwotê 22 mln z³.

Na rok 2002 Fundacja zaplanowa³a a¿ 9 programów sty-
pendialnych, z tego siedem adresowanych do naukowców pol-
skich i dwa � do wspó³pracuj¹cych z nimi naukowców zagra-
nicznych. S¹ w�ród nich dwie ca³kowicie nowe propozycje sty-
pendialne, a mianowicie: Krajowe stypendia wyjazdowe oraz
Stypendia na kwerendy za granic¹. W ramach kontynuowa-
nych przez Fundacjê programów wieloletnich mo¿na ubiegaæ
siê w 2002 r. np. o �rodki na modernizacjê laboratoriów nauko-
wych (program MILAB), o �rodki na dofinansowanie prac przy-
gotowuj¹cych wdro¿enie nowych technologii (program TECH-
NE), czy te¿ na opublikowanie monografii z zakresu nauk hu-
manistycznych i spo³ecznych w presti¿owej serii Monografie
FNP. Istnieje ponadto mo¿liwo�æ uzyskania przez zespo³y na-
ukowe wsparcia finansowego w przypadkach wymagaj¹cych
dora�nej pomocy interwencyjnej (program SUBIN). Warto te¿
zwróciæ uwagê, ¿e pragn¹c jak najlepiej dostosowaæ zasady
konkursów do potrzeb i oczekiwañ �rodowiska naukowego,
Fundacja wprowadzi³a w niektórych programach wieloletnich
modyfikacje regulaminowe.  Poni¿ej zamieszczamy skrócony
przegl¹d tegorocznych propozycji programowych Fundacji, za�
pe³na wersja jej programu dzia³ania na rok 2002 dostêpna jest
w postaci broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na stronie
internetowej FNP: www.fnp.org.pl

NAGRODY I STYPENDIA
Polskie Honorowe Stypendium Naukowe
im. Aleksandra von Humboldta
Stypendium to przyznawane jest przez FNP wybitnym uczo-

nym niemieckim i stanowi odpowiednik Humboldt-Forschung-
spreise, któr¹ uczonym zagranicznym, w tym tak¿e polskim,
przyznaje niemiecka Fundacja Aleksandra von Humboldta.

Stypendium na  pobyt naukowy w Polsce uzyskaæ mog¹ ba-
dacze ró¿nych specjalno�ci, w uznaniu ich dotychczasowych do-
konañ naukowych i ich wk³adu w rozwój wspó³pracy obu krajów.
Nominacje uczonych niemieckich  do stypendium powinni zg³a-
szaæ do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  wy³¹cznie uczeni pol-
scy lub polskie instytucje naukowe poprzez swoje rady naukowe
lub  rady wydzia³ów. Wnioskodawca zobowi¹zany jest zapewniæ
niemieckiemu laureatowi techniczne mo¿liwo�ci realizacji  za-
mierzonego programu badawczego. Przyznawane na okres od 4
do 12 miesiêcy stypendia mo¿na wykorzystywaæ w kilkumiesiêcz-
nych turach w ci¹gu kolejnych trzech lat. Wysoko�æ Polskiego
Honorowego Stypendium Naukowego dla uczonych niemieckich
w roku 2002  wyniesie 10 tys. z³ miesiêcznie. Termin sk³adania
wniosków up³ywa 30 wrze�nia.

Stypendia krajowe dla m³odych naukowców
Stypendia te przeznaczone s¹ dla m³odych naukowców, któ-

rzy nie przekrocz¹ w roku sk³adania wniosku wieku 30 lat (lub 32
lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wycho-
wawczych) i s¹ pracownikami lub doktorantami w krajowych
szko³ach wy¿szych, placówkach naukowych PAN lub w innych
instytucjach, do których celów statutowych nale¿y prowadzenie

badañ naukowych. Kandydaci musz¹ byæ obywatelami polskimi.
Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest ich dorobek,
udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach nauko-
wych. Corocznie przyznaje siê oko³o 100 rocznych stypendiów,
a pocz¹wszy od edycji w 2001 r. mog¹ one byæ przed³u¿one na
rok nastêpny po dokonaniu oceny rezultatów uzyskanych przez
stypendystê w pierwszym roku. Wnioski na odpowiednim for-
mularzu, podpisane  przez rektora uczelni lub dyrektora instytu-
cji, sk³ada placówka zatrudniaj¹ca lub kszta³c¹ca kandydata. Wy-
soko�æ rocznego stypendium, wyp³acanego kwartalnie, w 2001 r.
wynosi³a 20 tys. z³. Termin sk³adania wniosków o stypendia FNP
na rok 2003 up³ywa 31 pa�dziernika  2002 r.

Stypendia konferencyjne
Celem tego programu jest umo¿liwienie polskim naukow-

com udzia³u w zagranicznych kongresach, sympozjach i kon-
ferencjach naukowych. O stypendium mog¹ ubiegaæ siê oso-
by, które zamierzaj¹ wyg³osiæ na konferencji referat, komuni-
kat, lub przedstawiæ plakat, jednocze�nie za� maj¹ udokumen-
towany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadaj¹cej tema-
tycznie konferencji. Musz¹ one byæ pracownikami lub dokto-
rantami w krajowej szkole wy¿szej lub w instytucji, w której
celach statutowych jest prowadzenie badañ naukowych.

Stypendium przeznaczone jest wy³¹cznie dla obywateli pol-
skich, w wieku do 40 lat, a mo¿e byæ wykorzystane na dofi-
nansowanie kosztów podró¿y, op³at konferencyjnych, zakwa-
terowania b¹d� wy¿ywienia w czasie konferencji. Procedur¹
konkursow¹ zwi¹zan¹ z przyznawaniem stypendiów konferen-
cyjnych FNP zajmuje siê Towarzystwo Naukowe Warszaw-
skie. Wnioski do programu w roku 2002 przyjmowane s¹ jesz-
cze w dwóch terminach: do 15 czerwca i do 15 pa�dziernika.
Nale¿y je sk³adaæ w Towarzystwie Naukowym Warszawskim
z dopiskiem �Stypendia konferencyjne FNP�.

Stypendia dla naukowców
z krajów Europy �rodkowo-Wschodniej
Ten program stypendialny, finansowany przez Fundacjê na

rzecz Nauki Polskiej, jest realizowany wspólnie z Fundacj¹
Popierania Nauki � Kas¹ im. Józefa Mianowskiego. O stypen-
dia Fundacji � na okres od 1 do 12 miesiêcy � ubiegaæ siê
mog¹ naukowcy z zagranicy, g³ównie z krajów Europy �rod-
kowo-Wschodniej, zainteresowani prowadzeniem badañ w pol-
skich placówkach naukowych. Wysoko�æ stypendium odpo-
wiada �redniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce,
powiêkszonej o koszty zakwaterowania. Konkurs stypendial-
ny prowadzi Kasa im. Mianowskiego. Tam te¿ nale¿y sk³adaæ
wnioski w terminie do 31 pa�dziernika.

PROGRAMY WIELOLETNIE
Program MONOGRAFIE
Jest to sta³y konkurs na monografie z zakresu nauk humani-

stycznych i spo³ecznych, na który nadsy³aæ mo¿na niepubliko-
wane wcze�niej prace polskich autorów, charakteryzuj¹ce siê
wysokim poziomem naukowym, odkrywczo�ci¹ za³o¿eñ i wag¹
wyników, integralno�ci¹ tematyki i formy, a tak¿e takim ujê-
ciem tematu, by praca dostêpna by³a nie tylko dla specjalistów.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Program pomocy nauce w 2002 r.
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Centrum Fulbrighta oferuje
Miêdzynarodowe Centrum Fulbrighta na Europê �rodkow¹

i Wschodni¹ w Uniwersytecie Jagielloñskim oferuje mo¿liwo�æ
uczestnictwa w letnich kursach w University of California, Los
Angeles, który jest jednym z najbardziej presti¿owych stano-
wych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych znany z wyso-
kiego poziomu nauczania i doskona³ej kadry naukowej.

Co roku University of California, Los Angeles organizuje
letnie kursy dla studentów amerykañskich i miêdzynarodo-
wych. Kursy te s¹ uzupe³nieniem ca³orocznej nauki i pozwala-
j¹ jednocze�nie na odkrywanie nowych dziedzin wiedzy. Ka¿-
dego lata UCLA oferuje setki kursów z ka¿dej dyscypliny aka-
demickiej wchodz¹cej w sk³ad normalnego programu nauki
w UCLA. W letnich kursach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy student
po dope³nieniu kilku formalno�ci.
Rejestracja: Na mocy umowy podpisanej z UCLA Miêdzyna-

rodowe Centrum Fulbrighta prowadzi rejestracje na �Sum-
mer Sessions 2002�.

Op³aty: Oplata rejestracyjna: 600 USD. Oplata za kurs: 100 USD
za unit (w przypadku znacznej wiêkszo�ci kursów), wiêkszo�æ
kursów sk³ada siê z 4 unitów. Aby ubiegaæ siê o studencka
wizê F-1 trzeba zapisaæ siê na co najmniej 8 unitów.

Terminy: q 24 czerwca � 2 sierpnia (6 tygodni), q 24 czerw-
ca � 16 sierpnia (8 tygodni), q 24 czerwca � 30 sierpnia
(10 tygodni), q 5 sierpnia � 13 wrze�nia (6 tygodni).

Mieszkanie: UCLA oferuje swoje domy studenckie znajduj¹-
ce siê na terenie campusu, mo¿liwe jest tak¿e zamówienie
sobie obiadów w studenckiej sto³ówce.

Wymagania: q Bardzo dobra lub dobra znajomo�æ angielskie-
go potwierdzona certyfikatem, q Nale¿y równie¿ udoku-
mentowaæ �rodki finansowe na pokrycie kosztów nauki.
Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie www Cen-

trum Fulbrighta: www2.uj.edu.pl/FULBRIGHT/activ1.html

Dodatkowy konkurs
na projekty wymian i sta¿y

Krajowa Agencja Programu zaprasza do udzia³u w dodatko-
wym konkursie projektów wymian i sta¿y programu Leonardo da
Vinci na rok 2002. Zakres konkursu obejmuje projekty miêdzy-
narodowych wymian i sta¿y dla nastêpuj¹cych grup uczestników:
� osoby w trakcie wstêpnego kszta³cenia zawodowego

(uczniowie), od 3 tygodni do 9 miesiêcy;
� studenci, od 3 do 12 miesiêcy;
� m³odzi pracownicy i absolwenci, od 2 do 12 miesiêcy;
� nauczyciele i szkoleniowcy, doradcy zawodowi, kierowni-

cy dzia³ów kadr i organizatorzy szkoleñ, od 1 do 6 tygodni;
� nauczyciele i lektorzy jêzyków obcych zwi¹zani z kszta³ce-

niem zawodowym, od 1 do 6 tygodni.
Wysoko�æ dofinansowania projektów Leonardo da Vinci

zale¿y od czasu trwania pobytu za granic¹, kraju docelowego,
liczby uczestników oraz typu projektu. Maksymalna wysoko�æ
grantu na jedn¹ osobê wynosi 5000 euro.

Projekty mog¹ sk³adaæ instytucje szkoleniowe, szko³y zawo-
dowe, uczelnie, instytuty badawcze, przedsiêbiorstwa, izby han-
dlowe i przemys³owe, partnerzy spo³eczni, organizacje lokalne
i regionalne, organizacje pozarz¹dowe, w³adze publiczne itp.

Termin zg³aszania projektów up³ywa w dniu 15 maja 2002
roku. Decyduje data stempla pocztowego. Projekty nale¿y sk³a-
daæ do Krajowej Agencji Programu. Formularze zg³oszenio-
we oraz przewodniki udzia³u w programie s¹ dostêpne w Kra-
jowej Agencji Programu oraz na stronach internetowych.

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, Biuro Ko-
ordynacji Kszta³cenia Kadr, Fundacja �Fundusz Wspó³pracy�,
tel. (0- prefiks- 22) 6253937, e-mail:bkkk@cofund.org.pl

Najlepsze prace publikowane s¹ w serii Monografie FNP.
Fundacja pokrywa koszty ich wydania oraz zapewnia autorom,
laureatom konkursu, godziwe honorarium. W roku 2001 wy-
nosi³o ono 950 z³ za arkusz autorski. Prace nale¿y sk³adaæ
w Fundacji w dwóch egzemplarzach, w dowolnym terminie.

Program SUBIN
Poza realizowaniem wymienionych wy¿ej programów Fun-

dacja wspiera te¿ pewne inicjatywy czy inwestycje o istotnym
znaczeniu dla nauki w Polsce, które wskutek szczególnych oko-
liczno�ci wymagaj¹ szybkiej pomocy typu interwencyjnego. Pro-
gram ten nie dotyczy jednak: q dofinansowywania dzia³alno�ci
statutowej innych instytucji; q finansowania projektów badaw-
czych; q organizowania seminariów, konferencji, szkó³ letnich i
studenckich wypraw naukowych; q publikowania wyników ba-
dañ i materia³ów konferencyjnych; q finansowania studiów wy-
¿szych, studiów doktoranckich i udzia³u w szko³ach podyplomo-
wych; q uzupe³niania zasobów bibliotecznych i muzealnych;
q zakupu wyposa¿enia o charakterze dydaktycznym i osobiste-
go sprzêtu komputerowego; q dzia³alno�ci o charakterze popu-
laryzatorskim i popularnonaukowym. Wnioski do programu SUB-
IN mo¿na sk³adaæ w dowolnym terminie.

Eksploratorium Integracji Europejskiej
(nauka, postêp techniczny i innowacje)
Bior¹c pod uwagê wyzwania stoj¹ce przed polskim sekto-

rem nauki i postêpu technicznego, zwi¹zane ze zbli¿aj¹cym siê

cz³onkostwem w Unii Europejskiej i przygotowaniem Polski do
dzia³ania w �Europejskiej Przestrzeni Badawczej�, Fundacja
ustanowi³a w 2001 r. program Eksploratorium Integracji Euro-
pejskiej. Jest to kontynuacja zaanga¿owania Fundacji w tema-
tykê europejsk¹, które w latach 1993�2000 polega³o na  zarz¹-
dzaniu programami Phare (najpierw SCI-TECH, a nastêpnie SCI-
TECH II), s³u¿¹cymi reformom polskiego sektora nauki.

Realizacjê programu Eksploratorium, finansowanego przez
FNP, powierzono Centrum Badañ Przedsiêbiorczo�ci i Zarz¹-
dzania PAN w Warszawie. Kierownikiem programu jest dr hab.
Tadeusz ¯ó³towski. Zadania Eksploratorium Integracji Euro-
pejskiej to: q prowadzenie prac studialnych nad procesem in-
tegracji europejskiej, a w szczególno�ci nad dostosowywaniem
instytucjonalnym oraz wspomaganiem finansowym sektorów
nauki, postêpu technologicznego i innowacji, a tak¿e nad opty-
malnym wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych dla wspar-
cia tych sektorów; q opracowywanie na rzecz instytucji ze-
wnêtrznych analiz, ekspertyz i badañ porównawczych w dzie-
dzinie polityki naukowej, postêpu technologicznego i innowa-
cji z punktu widzenia procesów integracji; q archiwizowanie
i udostêpnianie materia³ów programów Phare SCI-TECH oraz
prowadzenie dokumentacji i archiwizacji procesu integracji eu-
ropejskiej sektora nauki, postêpu technologicznego i innowacji.

Adres Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: 02-548
WARSZAWA, ul. Gra¿yny 11, tel.: (22) 8459501, fax: (22)
8459505, e-mail: fnp@fnp.org.pl
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Informacje
o programach unijnych

1. Informujemy, ¿e zosta³ uruchomiony �Program Phare
ACCESS 2000� finansowany ze �rodków Unii Europejskiej.
Podstawowym celem Programu ACCESS 2000 jest umacnia-
nie spo³eczeñstwa obywatelskiego i przygotowanie do cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej krajów kandyduj¹cych. Szczegó-
³y na stronie: http://www.access2000.ngo.pl/

2. Zosta³ og³oszony �Dodatkowy konkurs na projekty
wymian i sta¿y� programu Leonardo da Vinci na rok 2002.
Wysoko�æ dofinansowania projektów Leonardo da Vinci zale-
¿y od czasu trwania pobytu za granic¹, kraju docelowego, licz-
by uczestników oraz typu projektu. Maksymalna wysoko�æ
grantu na jedna osobê wynosi 5000 euro.

Projekty mog¹ sk³adaæ instytucje szkoleniowe, szko³y za-
wodowe, uczelnie, instytuty badawcze, przedsiêbiorstwa, izby
handlowe i przemys³owe, partnerzy spo³eczni, organizacje lo-
kalne i regionalne, organizacje pozarz¹dowe, w³adze publicz-
ne itp. Szczegó³y: http://www.bkkk-cofund.org.pl/biuletyn/ko-
munikaty/komunikat7.html

3. Institut Charles Sadron w Strasburgu � punkt szkolenio-
wy Marii Curie � chêtnie przyjmie doktorantów z dziedziny
chemii i fizyko-chemii. Dwie osoby � pocz¹wszy od tej jesieni.
Dalsze szczegó³y na stronie http://www-ics.u-strasbg.fr/mcts/

Ja�mina Solecka, RPK Szczecin

Uzupe³nienie sk³adów
zespo³ów KBN

13 lutego 2002 roku Prezes Rady Ministrów � na podsta-
wie art. 8 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Ba-
dañ Naukowych � wyznaczy³ w sk³ad poszczególnych zespo-
³ów Komitetu po jednej osobie reprezentuj¹cej praktykê go-
spodarcz¹ lub spo³eczn¹ (z wyj¹tkiem zespo³u P-06, gdzie funk-
cjê tê pe³ni dr in¿. Eugeniusz Karol Chy³ek � p.o. zastêpcy dy-
rektora Departamentu Rozwoju Wsi w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi):

� Zespó³ Nauk Humanistycznych (H-01), ks. dr hab. Ryszard
Knapiñski, dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego,

� Zespó³ Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-
02), Robert Butzke, prezes Zarz¹du ELEKTRIM
MEGADEX S.A.,

� Zespó³ Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii
(P-03), dr Mieczys³aw Prószyñski, prezes Wydawnictwa
Prószyñski i S-ka,

� Zespó³ Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony �ro-
dowiska (P-04), dr in¿. Maciej Górski, I wiceprezes Za-
rz¹du GEOFIZYKA TORUÑ Sp. z o.o.,

� Zespó³ Nauk Medycznych (P-05), prof. dr hab. S³awomir
Majewski, dyrektor Instytutu Wenerologii Akademii Me-
dycznej w Warszawie,

� Zespó³ Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07)
dr in¿. Ryszard Kardasz, prezes Zarz¹du HUTA
STALOWA WOLA S.A.,

� Zespó³ In¿ynierii Materia³owej i Technologii Materia³o-

Wy¿sza kategoria naukowa
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska

Decyzj¹ KBN Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii �rodo-
wiska otrzyma³ wy¿szy stopieñ finansowania badañ naukowych
przez przyznanie mu 2. kategorii jednostki naukowej. Jest to
po Wydziale Mechanicznym druga jednostka w Politechnice
Koszaliñskiej z t¹ kategori¹. Wydzia³ Elektroniki i �rodowi-
skowe Laboratorium Techniki Pró¿niowej utrzyma³y dotych-
czasow¹ 3. kategoriê.

KBN poddaje ocenie wszystkie jednostki naukowe w kraju
i przyznaje im kategorie w skali od 1 do 5. Kategoria weryfi-
kowana jest co 4 lata. Obecna ocena skutkuje poziomem fina-
sowania na lata 2002�2005. Najwy¿sz¹ 1. kategoriê przyznaje
siê nie wiêcej ni¿ 20% jednostek w kraju, a kolejn¹ 2. katego-
riê � nie wiêcej ni¿ 30% jednostek.

Przy ocenie jednostki naukowej brane s¹ pod uwagê osi¹-
gniêcia naukowe z ostatnich 3 lat, przy czym efektywno�æ na-
ukowa oceniana jest na podstawie ró¿nych kryteriów. S¹ nimi
uzyskane w tym czasie stopnie i tytu³y naukowe, posiadane przez
wydzia³ uprawnienia do nadawania stopni i tytu³ów naukowych,
liczba recenzowanych publikacji krajowych i zagranicznych �
w tym z listy filadelfijskiej, efektywno�c pozyskiwania �rod-
ków finansowych na naukê, uczestnictwo w programach UE,
jako�æ i ocena bazy lokalowej � w tym posiadanych laborato-
riów i ich wyposa¿enia, liczba zatrudnionej kadry naukowej.

(AM)

wych (T-08), Ryszard Kapluk, prezes Zarz¹du Fabryki
Kot³ów RAFAKO S.A. w Raciborzu,

� Zespó³ Chemii, Technologii Chemicznej oraz In¿ynierii Pro-
cesowej i Ochrony �rodowiska (T-09), Andrzej Krzysz-
toforski, zastêpca dyrektora ds. rozwoju Zak³adów Azoto-
wych w Tarnowie-Mo�cicach S.A.,

� Zespó³ Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10),
Zbigniew Andrzej Bicki, prezes Izby Gospodarczej Ener-
getyki i Ochrony �rodowiska,

� Zespó³ Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki
i Telekomunikacji (T-11), dr in¿. Wac³aw Iszkowski
prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,

� Zespó³ Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12), prof. dr
hab. Stanis³aw Speczik, prezes KGHM Polska Mied�.

Rzecznik prasowy KBN

Nasz Profesor
w Radzie Konsultacyjnej Marsza³ka Województwa

Marsza³ek województwa zachodniopomorskiego, Józef
Faliñski, zarz¹dzeniem nr 27/2002 z dnia 24 kwietnia br. po-
wo³a³ Radê Konsultacyjn¹. Bêdzie to 12-osobowa grupa przed-
stawicieli ró¿nych �rodowisk, stanowi¹cych zespó³ doradców,
w sprawach planowych kierunków dzia³añ (i ogólnie samo-
rz¹du województwa), zmierzaj¹cych do spo³eczno-gospodar-
czego rozwoju regionu i jego promocji. W sk³ad Rady weszli
m.in. dwaj przedstawiciele �wiata nauki � prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Piecuch z Politechniki Koszaliñskiej oraz prof. dr hab.
Edward Urbañczyk � dziekan elekt Wydzia³u Ekonomii Uni-
wersytetu Szczeciñskiego.

(AM)
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Profesor Zdzis³aw F. Pi¹tek urodzi³ siê
w 1938 roku w Radomiu. Po ukoñczeniu
w rodzinnym mie�cie Technikum Budowla-
nego, podj¹³ studia na Wydziale In¿ynierii
Budowlanej Politechniki Warszawskiej.
Jeszcze w trakcie studiów rozpocz¹³ pracê
dydaktyczn¹ jako student-asystent. Po uzy-
skaniu dyplomu w 1963 by³ pracownikiem
naukowo-technicznym w Katedrze ¯elbetu
Politechniki Warszawskiej, a nastêpnie pra-
cowa³ dwa lata jako in¿ynier w Przedsiêbior-
stwie Budownictwa Uprzemys³owionego
w Warszawie. Na uczelniê powróci³ w 1967
roku i po dwóch latach obroni³ pracê doktor-
sk¹. W 1970 roku rozpocz¹³ pracê w Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w Koszalinie. Habilito-
wa³ siê w 1981 roku na Wydziale Budownic-
twa L¹dowego Politechniki Gdañskiej. Tytu³ profesora uzyska³
w 1985 roku. Profesorem zwyczajnym jest od 1991 roku.

Pracuj¹c w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, a nastêpnie � Po-
litechnice, pe³ni szereg funkcji, a mianowicie: kierownika Kate-
dry Konstrukcji Betonowych (od 1970), prodziekana Wydzia³u
Budownictwa (1971�1974), dziekana Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii �rodowiska (1996�2002), prorektora ds. nauczania
i wychowania (1975�1978), prorektora ds. nauki i wspó³pracy
z przemys³em (1978�1981) oraz rektora (1987�1993).

W ci¹gu czterdziestu lat pracy naukowo-badawczej prof.
Pi¹tek zajmowa³ siê g³ównie teori¹ i zastosowaniem betonów

Jubileusz 40 lat pracy zawodowej
profesora Zdzis³awa F. Pi¹tka

z kruszyw lekkich (glinoporyt i keramzyt)
i piaskobetonów do konstrukcji ¿elbetowych
i sprê¿onych oraz naprawami i wzmocnienia-
mi konstrukcji betonowych i ¿elbetowych. Re-
zultaty tych badañ zosta³y opublikowane
w czasopismach krajowych i zagranicznych
oraz przedstawione na szeregu konferencjach.

Prof. Pi¹tek jest autorem lub wspó³autorem
82 artyku³ów, dwóch monografii i jednego
skryptu, promotorem czterech prac doktorskich
(dr. in¿. W. Borjañca, dr. in¿. W. Bieruta, dr.
in¿. K. Kuncera, dr. in¿. J. Katzera), recenzen-
tem kilkunastu prac kwalifikacyjnych i wnio-
sków profesorskich, ksi¹¿ek i skryptów. Jest
cz³onkiem dwóch sekcji Komitetu In¿ynierii
L¹dowej i Wodnej PAN: Konstrukcji Betono-
wych oraz Materia³ów Budowlanych, a ponad-

to � cz³onkiem Komitetu Nauki Zarz¹du G³ównego oraz prze-
wodnicz¹cym Komisji Nauki Zarz¹du Oddzia³u Koszaliñskiego
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa.

Prof. Pi¹tek by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany za dzia-
³alno�æ dydaktyczn¹, naukow¹ i in¿yniersk¹, m.in.: Krzy¿em Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1978), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (1978), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1974).

11 stycznia 2002 roku odebra³ w Warszawie nominacjê na
cz³onka Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Panie Profesorze, proszê przyj¹æ gratulacje z okazji
Pañskiego jubileuszu czterdziestolecia pracy.

Prof. Zdzis³aw F. Pi¹tek: � Bardzo dziêkujê.
W ci¹gu tych lat przeszed³ Pan przez wszystkie szczeble

kariery zawodowej: od pracownika naukowo-techniczne-
go do profesora zwyczajnego. Porozmawiajmy wiêc o Pañ-
skich dokonaniach, tych dawniejszych i tych wspó³czesnych.
Poprzednia nasza rozmowa dotyczy³a wyboru Pana Profe-
sora do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Czy bra³ ju¿
Pan udzia³ w pracach Komisji?

Pañstwowa Komisja Akredytacyjna w tej chwili za³atwia spra-
wy zaleg³e, przekazane nam przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy-
¿szego. Zespó³, w którym pracujê (nauk technicznych) ma do roz-
patrzenia oko³o 30 wniosków, g³ównie dotycz¹cych kierunków
studiów zwi¹zanych z informatyk¹. Natomiast bardzo nieliczne
s¹ wnioski szkó³ o uruchomienie innych kierunków lub specjal-
no�ci. Z trzech wniosków zwi¹zanych z budownictwem, opinio-
wa³em dwa, a dotyczy³y one uczelni prywatnych.

Od wspó³czesno�ci przenie�my siê do czasów Pañskiej
m³odo�ci. Studiowa³ Pan w Warszawie na prze³omie lat piêæ-
dziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych. To chyba by³y ciekawe cza-
sy? Lata popa�dziernikowej odwil¿y�

� Rzeczywi�cie, trafi³em na okres do�æ burzliwy. Bêd¹c stu-
dentem bra³em udzia³ w strajkach i protestach oraz w �potycz-
kach� z milicj¹. Na czas �walki� akademik Politechniki War-

szawskiej przy Placu Narutowicza przekszta³ca³ siê w twierdzê
obronn¹. My � studenci � rzucali�my w napastników kamienia-
mi, a oni w nas strzelali �wiecami dymnymi i gazami ³zawi¹cy-
mi. Sceny te by³y do�æ gro�ne, a czasami tak¿e komiczne.

W tym czasie na Wydziale In¿ynierii Budowlanej Politech-
niki Warszawskiej wyk³ada³o wielu znakomitych profesorów.
Czy móg³by Pan Profesor przypomnieæ niektóre nazwiska?

� Z wielk¹ przyjemno�ci¹. Kadra ówczesna sk³ada³a siê
w wiêkszo�ci z przedwojennych profesorów, w tym wielu z Poli-
techniki Lwowskiej. Wyk³adali wówczas nastêpuj¹cy profesoro-
wie: ̄ enczykowski, Suwalski, Muttermilch, Olszak, Michniewicz,
Zarankiewicz, Bojarski, Hojarczyk, Pancewicz, Zieliñski J.L.

Faktycznie, wspaniali profesorowie, a ksi¹¿ki napisane przez
nich stanowi¹ przecie¿ dot¹d podstawow¹ lekturê studentów bu-
downictwa i kierunków pokrewnych. Który z wy¿ej wymienio-
nych profesorów by³ promotorem Pana pracy doktorskiej?

� Profesor Jerzy Ludwik Zieliñski.
Jaki by³ jej temat i kto j¹ recenzowa³?
� Praca dotyczy³a w³a�ciwo�ci mechanicznych i reologicz-

nych betonu keramzytowego, a recenzowali j¹: prof. W. Ku-
czyñski i prof. B. Lewicki.

Zdecydowa³ siê Pan opu�ciæ Warszawê i przeprowadziæ
siê do Koszalina, oddalonego przecie¿ od centrów nauko-
wych i kulturalnych. Dlaczego to by³ w³a�nie Koszalin, a nie
na przyk³ad rodzinny Radom lub Kielce?

Moje ¿ycie jest pracowite � z profesorem Zdzis³awem F. Pi¹tkiem rozmawia³ Mariusz Meller



ROZMOWA NA TEMAT

Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 2/2002 27

� Kiedy zacz¹³em my�leæ o wyprowadzeniu siê z Warszawy,
a zasadniczym powodem by³a do�æ marna perspektywa dalszego
rozwoju naukowego i usamodzielnienia siê jako pracownika na-
uki, w tamtych latach w Katedrze ̄ elbetu Politechniki Warszaw-
skiej pracowa³o piêciu profesorów i kilku docentów. W tej sytu-
acji ma³o prawdopodobne by³o zrobienie habilitacji i uzyskanie
profesury. Ponadto, w jakim� momencie ¿ycia cz³owiek chce zro-
biæ co� wed³ug w³asnych pogl¹dów i spojrzenia na naukê, dydak-
tykê i pracê in¿yniersk¹. Po przeprowadzeniu rozmów z rektora-
mi uczelni w Kielcach, Lublinie, Bia³ymstoku, wybra³em w³a-
�nie Koszalin � miasto le¿¹ce niedaleko morza, niew¹tpliwie o
du¿ych walorach �rodowiskowych Wy¿sza Szko³a In¿ynierska
funkcjonowa³a wówczas zaledwie od roku. Nie bez znaczenia by³
równie¿ urok i wyj¹tkowo pozytywne cechy charakteru (jak to oce-
ni³a moja ¿ona) ówczesnego rektora � docenta J. Smoleñskiego.

Czy obecnie nie ¿a³uje Pan tej decyzji?
� Decyzji swojej nie ¿a³ujê. Gdybym mi przysz³o jeszcze raz de-

cydowaæ, to post¹pi³bym tak samo, jak przed trzydziestu paru laty.
W Koszalinie zacz¹³ ju¿ Pan pracê naukow¹ na w³asny

rachunek. Efektem tego by³a habilitacja...
� Praca habilitacyjna by³a wynikiem dziesiêcioletnich prac

badawczych, podjêtych przez ca³y ówczesny Zak³ad. W rezul-
tacie trzy osoby uzyska³y stopieñ doktora nauk technicznych,
za� zebranie ca³ego materia³u badawczego i napisanie mono-
grafii, dotycz¹cej betonu glinoporytowego, sta³o siê podstaw¹
wszczêcia przewodu habilitacyjnego w Politechnice Gdañskiej.

Kto recenzowa³ Pañsk¹ pracê kwalifikacyjn¹ i dorobek
naukowy?

� Recenzje wydawnicze napisali: prof. J.L. Zieliñski i prof.
K. Grabiec, za� recenzentami dorobku naukowego byli: prof.
B. Lewicki, prof. T. Szulczyñski i prof. J.L. Zieliñski.

Które ze swoich osi¹gnieæ naukowych i in¿ynierskich
Pan Profesor ceni sobie najbardziej?

� Moja dzia³alno�æ naukowa koncentrowa³a siê wokó³ za-
stosowania lekkich kruszyw do betonów konstrukcyjnych.
Rezultaty tych badañ znalaz³y zastosowanie w przepisach nor-
mowych i wytycznych projektowania konstrukcji z tych beto-
nów. Przez oko³o 10 lat wspó³pracowa³em z �Miastoprojek-
tem� oraz koszaliñskim Zak³adem Badañ i Do�wiadczeñ, pro-
jektuj¹c obiekty mieszkaniowe i wdra¿aj¹c rezultaty prac do-
�wiadczalnych. W efekcie, wiêkszo�æ budynków mieszkalnych
w Koszalinie ma �ciany os³onowe, wykonane w³a�nie z beto-
nu glinoporytowego i keramzytowego.

Przez dwie kadencje sprawowa³ Pan Profesor urz¹d
Rektora Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej. Co z perspektywy
dnia dzisiejszego ocenia Pan jako swoje najwiêksze osi¹-
gniêcia rektorskie?

� Od mojej kadencji rozpocz¹³ siê rozwój WSIn¿. po zapa-
�ci szkolnictwa wy¿szego w Polsce, w tym równie¿ w naszej
koszaliñskiej uczelni. Kiedy zosta³em rektorem liczba studen-
tów by³a zbli¿ona do liczby pracowników. Uruchomienie no-
wych kierunków studiów: Wychowania Technicznego, Elek-
troniki, Nauczycielskiego Kolegium Jêzyka Angielskiego,
Zarz¹dzania i Marketingu doprowadzi³o do zwiêkszenia licz-
by studentów z oko³o 600 w 1987 roku do oko³o 3000 pod
koniec urzêdowania. Nie mniej wa¿ne by³o wznowienie inwe-
stycji budowlanych przy ulicy �niadeckich. Inne, istotne za-
gadnienia, które uda³o siê rozwi¹zaæ, by³y zwi¹zane z funk-
cjonowaniem uczelni: ukierunkowanie na zwiêkszenie samo-
dzielno�ci jednostek organizacyjnych, porz¹dkowanie aktów
normatywnych, dotycz¹cych regulaminów i zarz¹dzania. Nie
by³ to ³atwy okres, je¿eli chodzi o stronê spo³eczn¹ i sprawy

miêdzyludzkie, chocia¿ je¿eli chodzi o stron¹ finansow¹ � ³a-
twiejszy ni¿ obecnie.

Kierowa³ Pan przez ostatnie sze�æ lat Wydzia³em Bu-
downictwa i In¿ynierii �rodowiska. Jakie istotne ró¿nice
mo¿na dostrzec pomiêdzy tym Wydzia³em sprzed sze�ciu
laty a dzisiejszym?

� Przede wszystkim w znacz¹cy sposób wzros³a liczba pro-
fesorów i doktorów habilitowanych, obecnie jest ich 25, z cze-
go 12 stanowi¹ profesorowie tytularni. W trakcie moich dwóch
kadencji piêæ osób uzyska³o profesurê. Utworzony zosta³ nowy
kierunek studiów � Geodezja i Kartografia. Nast¹pi³o �skon-
sumowanie� praw doktoryzowania � wypromowano ju¿ czte-
rech doktorów. Obecnie przygotowywany jest wniosek o pra-
wo doktoryzowania na kierunku In¿ynieria �rodowiska. Uzy-
skali�my nowy obiekt i siedziba Wydzia³u zosta³a przeniesiona
z ulicy Rac³awickiej na �niadeckich. W bie¿¹cym roku spodzie-
wamy siê podwy¿szenia kategorii naukowej Wydzia³u w oce-
nie KBN z III na II. Zwiêkszy³a siê liczba studentów (obecnie
jest ich oko³o 1700) i kadra na poziomie doktorów. Zosta³a roz-
budowana sieæ komputerowa; mamy obecnie pracowniê kom-
puterow¹ na 25+12 stanowisk, dostêpnych dla studentów.

Dlaczego w strukturze Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii �rodowiska nie znalaz³o siê Wzornictwo, które obec-
nie znajduje siê na Wydziale Mechanicznym?

� Wzornictwo jest nietypowym kierunkiem studiów dla
uczelni technicznych (jedyny taki w Polsce). Uruchomienie
nowego kierunku studiów jest zawsze uzale¿nione od inicjaty-
wy cz³owieka. W omawianym przypadku tak¹ w³a�nie osob¹
okaza³ siê prof. T. Karpiñski, który potrafi³ skupiæ wokó³ sie-
bie ludzi, realizuj¹cych program Wzornictwa. Szkoda, ¿e na
WBiI� nie by³o takiej osoby, jak prof. Karpiñski.

Co z otworzeniem Architektury w Koszalinie?
� Architekci s¹ �rodowiskiem nielicznym, a jednocze�nie

bardzo hermetycznym. Nie wyobra¿aj¹ oni sobie równie¿ stu-
diów architektonicznych na poziomie in¿ynierskim. Studia te,
wed³ug nich, musz¹ odbywaæ siê wy³¹cznie na poziomie ma-
gisterskim. Aby uruchomiæ ten kierunek, trzeba wiêc by³oby
zebraæ grupê o�miu profesorów i doktorów habilitowanych,
pracuj¹cych na pierwszym etacie w Koszalinie, co jest obec-
nie praktycznie niemo¿liwe. Na razie wiêc, aby studiowaæ ar-
chitekturê, trzeba wyjechaæ np. do Szczecina lub Gdañska.

Jakich rad udzieli³by Pan Profesor swojemu nastêpcy
na stanowisku Dziekana?

� Przede wszystkim zachêci³bym do utrzymania jedno�ci
i zwarto�ci Wydzia³u oraz dobrego klimatu do pracy dydak-
tycznej i naukowej. W dalszej kolejno�ci � do wzmocnienia
kierunku Geodezja i Kartografia, aby z czasem umo¿liwiæ m³o-
dzie¿y studiowanie na poziomie magisterskim, zamiast jak
dotychczas � in¿ynierskim. Niezmiernie istotne jest równie¿
doprowadzenie do tego, aby ca³y Wydzia³ znalaz³ siê w jed-
nym miejscu, przez co rozumiem wybudowanie hali laborato-
ryjnej przy ulicy �niadeckich. ¯yczy³bym równie¿ ciekawych
pomys³ów, co do uruchomienia nowych specjalno�ci studiów.

Czy Pan Profesor uwa¿a, ¿e nasza Uczelnia odpowied-
nio przygotowuje m³odych ludzi do ¿ycia ju¿ nie tylko
w kraju, ale i w jednocz¹cej siê Europie?

� Bardzo trudno jest odpowiedzieæ wyczerpuj¹co i jednoznacz-
nie na postawione pytanie, bo nale¿a³oby to odnie�æ do standardów
i wymagañ unijnych i jednocze�nie tego dokonaæ w porównaniu do
innych politechnik krajowych. S¹dzê, ¿e bêdzie to prostsze i mo¿li-
we do okre�lenia, gdy ruszy proces akredytacji kierunków studiów
w ramach prac Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
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Co Pan Profesor uwa¿a za najwa¿niejsze w pracy na
uczelni � nauczanie, wychowanie, rozwój naukowy, czy
mo¿e dzia³alno�æ organizacyjn¹?

� Wszystkie te rzeczy s¹ ze sob¹ �ci�le zwi¹zane i trudno
wyobraziæ sobie funkcjonowanie uczelni bez jakiegokolwiek
z tych elementów.

Czy Pan Profesor, bêd¹c równie¿ cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa, zgadza siê
z powszechn¹ opini¹, ¿e w ostatnim czasie zosta³ bardzo
nadszarpniêty presti¿ in¿yniera?

� W du¿ym stopniu przyznajê racjê. Jest to spowodowane sza-
lonym tempem zmian, zachodz¹cych w naszym kraju, i nienad¹-
¿aniem z przystosowaniem siê do nowych wyzwañ. Zmiany do-
prowadzi³y do bardzo du¿ego marazmu w budownictwie, spadku
realizacji inwestycji, szczególnie w budownictwie mieszkanio-
wym, co przy ci¹g³ej �produkcji� nowych in¿ynierów i rosn¹cym
bezrobociu nie sprzyja dobremu samopoczuciu i kondycji naszych
absolwentów i �wiata in¿ynierskiego. Znam jednak szereg przy-
padków, gdy nasi absolwenci dobrze sobie radz¹.

Powszechnie jest Pan uwa¿any za cz³owieka sukcesu.
Czy by³y jednak jakie� pora¿ki?

� O pora¿kach szybko zapominam, a drobne niespe³nienia w³a-
snych planów nie by³y a¿ tak istotne, aby d³ugo o nich pamiêtaæ.

Co zechcia³by Pan Profesor powiedzieæ Czytelnikom
o �prywatnym� Zdzis³awie Pi¹tku?

� Mam rodzinê, w której wszyscy kochaj¹ siê i szanuj¹.
Mam bardzo wyrozumia³¹ ¿onê, dziêki czemu mog³em du¿o
czasu po�wiêciæ na pracê naukow¹ i organizacyjn¹. Moje ¿y-

cie by³o pracowite i, jak wiêkszo�æ Polaków, nie potrafiê od-
poczywaæ. Je¿eli ju¿ odpoczywam, to najczê�ciej w domu lub
nad morzem. Szczególnie lubiê spacery po pla¿y w Mielnie
lub Ko³obrzegu, gdy nie ma tam zbyt wielu turystów. Kiedy�
namiêtnie wêdkowa³em. Równie¿ jeziora i lasy s¹ dla mnie
interesuj¹cym miejscem na wypoczynek.

Czy nale¿y Pan obecnie do jakie� partii politycznej?
� Nie nale¿ê.
Jest Pan zodiakalnym Lwem trzeciej dekady. Czy zga-

dza siê Pan ze swoj¹ zodiakaln¹ charakterystyk¹?
� W wydawnictwach ró¿nie przedstawiana jest charakterystyka

zodiakalna Lwa. Z wiêkszo�ci¹ tej charakterystyki siê zgadzam.
My�li Pan o przysz³o�ci?
� Chcia³bym, ¿eby zdrowie dopisa³o jak najd³u¿ej, abym móg³

zajmowaæ siê prac¹ dydaktyczn¹ i naukow¹, abym móg³ wypro-
mowaæ jeszcze kilku doktorów i aby atmosfera na Wydziale sprzy-
ja³a tym zamierzeniom. My�lê, ¿e moje do�wiadczenie dydak-
tyczne i organizacyjne bêdzie równie¿ wykorzystane w pracach
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Chcia³bym te¿ doczekaæ siê
zakoñczenia inwestycji przy �niadeckich, aby Wydzia³ móg³ byæ
w ca³o�ci zlokalizowany w jednym miejscu. My�lê równie¿ o
dalszym rozwoju Wydzia³u, przez co rozumiem uzyskanie prawa
doktoryzowania na kierunku In¿ynieria �rodowiska i habilitowa-
nia na kierunku Budownictwo. Mam nadziejê, ¿e nast¹pi to jesz-
cze w okresie mojej dzia³alno�ci zawodowej.

Dziêkujê Panu Profesorowi za rozmowê. ¯yczê du¿o
zdrowia i dalszych osi¹gniêæ w pracy zawodowej.

rozmawia³ dr in¿. Mariusz Meller

Mo¿liwo�æ spotkania z Lechem Wa³ês¹ � by³ym prezy-
dentem RP, wywo³a³a w Koszalinie du¿e zainteresowanie.

Spotkanie odby³o siê 14 marca. Lech Wa³êsa przyjecha³
do Koszalina z Ko³obrzegu, gdzie przebywa³ na kuracji sana-
toryjnej, a organizatorem wizyty  byli dzia³acze jednego ze sto-
warzyszeñ chrze�cijañskich. Spotkanie odby³o siê w audyto-
rium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska przy ul.
�niadeckich. Sala ledwie pomie�ci³a wszystkich chêtnych, bo
na spotkanie przysz³o ponad czterysta osób, w�ród których
wiêkszo�æ stanowili studenci Politechniki Koszaliñskiej.

Wchodz¹c na przepe³nion¹ salê, w której czê�æ zgroma-
dzonych siedzia³a na pod³odze, Lech Wa³êsa a¿ siê z³apa³ za
g³owê. Wej�cie by³ego prezydenta zosta³o przyjête owacyjnie,
a oficjalnie go�cia powita³ prof. nadzw. dr hab. in¿. Józef Fal-
kowski � prorektor ds. nauczania Politechniki Koszaliñskiej.

Podczas spotkania Lech Wa³êsa odpowiedzia³ na kilkadzie-
si¹t pytañ, zwi¹zanych z histori¹ najnowsz¹ i najbli¿sz¹ przy-
sz³o�ci¹. Skomentowa³ te¿ wiele wydarzeñ i bie¿¹c¹ politykê,
stwierdzaj¹c m.in., ¿e jego zdaniem dla Polski nie ma innej
drogi ni¿ wst¹pienie do Unii Europejskiej. � Ale nie tak jak to
chc¹ zrobiæ obecne w³adze. Musimy siê integrowaæ na warun-
kach, które s¹ dla nas korzystne � postulowa³.

Zapytany o swoje plany polityczne powiedzia³ natomiast,
¿e bêdzie kandydowa³ na stanowisko prezydenta RP w kolej-
nych wyborach. � Wiem, ¿e nie wygram, bo nie mam raczej
szans. Ale chcê wykorzystaæ bezp³atny czas antenowy w tele-
wizji i radiu i przekazaæ ludziom swoje przemy�lenia i uwagi,

Lech Wa³êsa w Politechnice Koszaliñskiej

Opinie by³ego prezydenta

dotycz¹ce najwa¿niejszych spraw Polski i Polaków. Chcê prze-
konywaæ, ¿e mam racjê � t³umaczy³, przypominaj¹c, ¿e ma
ponad sto doktoratów honorowych i kilka profesur wy¿szych
uczelni. Apelowa³ jednocze�nie do m³odzie¿y, aby bra³a udzia³
we wszystkich wyborach i anga¿owa³a siê politycznie. � Nie
chcecie chyba, aby decyzje o Waszej przysz³o�ci, o przysz³o�ci
Polski podejmowali inni, aby decydowa³y elity, które pope³ni³y
ju¿ wystarczaj¹co du¿o b³êdów � mówi³.

Po prawie dwugodzinnym spotkaniu do Lecha Wa³êsy usta-
wi³a siê d³uga kolejka. By³y prezydent przez kilkana�cie mi-
nut rozdawa³ autografy.

(RD)

fotoreporta¿ z wizyty na ok³adce
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Dobieg³a koñca restauracja pomnika W³adys³awa Hasiora
�Tym, którzy walczyli o polsko�æ ziem Pomorza�, znajduj¹ce-
go siê w s¹siedztwie nowo wznoszonych obiektów Politechni-
ki Koszaliñskiej. Prace renowacyjne by³y prowadzone  pod kie-
runkiem znanego koszaliñskiego rze�biarza, a jednocze�nie
pracownika naukowego PK � dr. Zygmunta Wujka, a polega³y
miêdzy innymi na odtworzeniu brakuj¹cych elementów,
wzmocnieniu po³¹czeñ elementów ¿eliwnych i stalowych, które
nie wytrzyma³y próby czasu oraz nadaniu formom nowej kra-
sy poprzez przywrócenie ich pierwotnych barw � niebieskiej,
¿ó³tej i czerwonej. Odnowione dzie³o Hasiora stanowiæ bêdzie
niew¹tpliwie, obok katedry i amfiteatru, g³ówn¹ atrakcjê tury-
styczn¹ Koszalina, tym bardziej, ¿e jest zlokalizowane obok
drogi ³¹cz¹cej Szczecin z Gdañskiem. Czy pomnik Hasiora bê-
dzie stanowi³ w przysz³o�ci jedno�æ z rozbudowywuj¹cym siê
kompleksem budynków politechniki, skoro jest oddalony tyl-
ko o 22 m? Na to pytanie odpowiedz¹: prof. dr hab. in¿. Krzysz-
tof Wawryn � wybrany w³a�nie na drug¹ kadencjê � rektor
Politechniki Koszaliñskiej i dr Zygmunt Wujek.

Rze�b¹ przebiæ niebo
Sztuka W³adys³awa Hasiora jest okrutna i prawdziwa, mówi

o cierpieniach, kompleksach i fascynacjach autora. Ten rze�-
biarz, malarz, scenograf, poeta, krytyk, esteta i filozof urodzi³
siê w 1928 roku w Nowym S¹czu. Po ukoñczeniu Pañstwowe-
go Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, rozpocz¹³ stu-
dia w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, które ukoñczy³
w 1958 roku. To, czym zwróci³ od pocz¹tku uwagê krytyków
sztuki i publiczno�ci by³a jego odrêbno�æ. W 1961 roku Ha-
sior urz¹dzi³ w Warszawie pierwsz¹ wystawê swoich prac,
odbiegaj¹cych od wszystkiego, co mo¿na by³o wtedy zoba-
czyæ w Polsce. Ta wystawa by³a szokiem. Autor pokaza³ piêk-
ny i potworny �wiat, ³¹cz¹cy rzeczywisto�æ z za�wiatem. Losy
po�miertne cz³owieka, s¹d ostateczny, piek³o, niebo to tematy
jego �Pejza¿y eschatologicznych�, bêd¹cych cyklem obrazów
z obsesyjnym motywem olbrzymiego nieba, rozpostartego nad
posêpn¹, cierpi¹c¹ i tajemnicz¹ ziemi¹. W �Sztandarach� au-
tor odwo³uje siê do polskiej tradycji i pamiêci; przypomina
chor¹gwie wojenne i sakralne, god³a herbowe i stroje magnac-

�Z punktu widzenia dzia³ania sztuki na ludzi: wiele jej dzie³ budzi swoiste prze¿ycia estetyczne, których istotnym
sk³adnikiem s¹ uczucia upodobania albo zachwytu; ale inne dzia³aj¹ inaczej: s¹ �ród³em wzruszenia albo silnym
uderzeniem, wstrz¹sem, a to co innego ni¿ upodobanie i zachwyt. Z punktu widzenia stosunku sztuki do rzeczywisto-
�ci: znaczna jej czê�æ odtwarza konkretn¹ rzeczywisto�æ, je�li nie wiernie, to przynajmniej swobodnie; ale jeszcze inna
czê�æ wytwarza abstrakcyjne kszta³ty. Jedne dzie³a sztuki utrwalaj¹ to, co jest, inne konstruuj¹ to, czego nie by³o�.

W³adys³aw Tatarkiewicz

Ptakom podobniMariusz Meller
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kie. Przepych i strojno�æ tych tkanin zderza z szar¹ rzeczywi-
sto�ci¹ dnia codziennego. W twórczo�ci Hasiora ¿adna rzecz
nie jest tym, czym jest, ale tym, czym mo¿e j¹ widzieæ niekon-
trolowana wyobra�nia. To, co Hasior pokazywa³ publiczno�ci
brzmia³o jak prowokacja: gumowa laleczka przebita ig³¹ ma-
szyny do szycia (�Wyszywanie charakteru�) lub wype³niony
ziemi¹ dzieciêcy wózek (�Czarny pejza¿�). Istotny fragment
jego twórczo�ci stanowi¹ pomniki. Wed³ug Hasiora pomnik
ma atakowaæ wra¿liwo�æ estetyczn¹ i duchow¹ widza, zagar-
niaæ jego emocje i my�li w kr¹g tematu, którego pomnik jest
symbolem. W 1966 roku zostaje ods³oniêty pod Czorsztynem
monumentalny pomnik �Tym, którzy polegli w walce o utrwa-
lenie w³adzy ludowej na Podhalu� � stalowa  konstrukcja na-
je¿ona spiczastymi kolcami podobnymi do organowych fle-
tów, posadowiona na betonowej p³ycie, wystêpuj¹cej poza
szczyt wzgórza. W 1978 roku Hasior rozpoczyna pracê nad
pomnikiem �Tym, którzy walczyli o polsko�æ i wolno�æ ziem
Pomorza� w Koszalinie, a w roku nastêpnym � nad podobnym
monumentem w Szczecinie � �P³omienne ptaki�. Oba te po-
mniki zosta³y ods³oniête w 1980 roku. W opracowaniu PAN
z 1995 r. koszaliñskie dzie³o Hasiora uznano za znacz¹c¹ pra-
cê w historii polskiej rze�by pomnikowej. W latach 80. Ha-
sior, w zwi¹zku z poparciem jakiego udzieli³ W. Jaruzelskie-
mu, zosta³ skazany przez �rodowisko plastyczne i krytyków
na rodzaj �mierci cywilnej. Jego ostatni¹ prac¹ by³a tkanina
�Adoracja ku nadziei�. W³adys³aw Hasior zmar³ w 1999 roku
w Krakowie, a urna z jego prochami zosta³a z³o¿ona na cmen-
tarzu w Zakopanem.

Widok z góry
Mówi prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn:
Bardzo chcia³bym, aby�my mogli ogl¹daæ pomnik Hasiora

z góry, z okien naszej Uczelni. �wiadczy³oby to o tym, ¿e gmach
budowany w³a�nie dla Wydzia³u Elektroniki i na górnych piê-
trach � dla rektoratu Politechniki Koszaliñskiej, zosta³ oddany

do u¿ytku. Jego przekazanie jest planowane na 35-lecie istnie-
nia Uczelni, w czerwcu 2003 roku. Czy ten termin zostanie
dotrzymany i czy rzeczywi�cie bêdziemy mogli ogl¹daæ po-
mnik Hasiora z okien Politechniki Koszaliñskiej, zale¿y wy-
³¹cznie od terminowo�ci przekazywania dotacji na ten cel. Jak
dot¹d ze swoich zobowi¹zañ rzetelnie wywi¹zuje siê KBN,
natomiast MENiS � nie do koñca.

Zanim zosta³em rektorem, postulowa³em, aby elewacja
nowo wznoszonego budynku od strony ulicy Gdañskiej by³a
wykonana ze szk³a. Niestety, tak siê nie stanie. Elewacja ta
musi byæ bowiem podobna i kolorystycznie zbli¿ona do ele-
wacji istniej¹cego ju¿ gmachu WBIi�. Nie musi byæ jednak
taka sama i dwa najwy¿sze piêtra bêd¹ siê od niej znacznie
ró¿ni³y. Po oddaniu do u¿ytku budynku WE i rektoratu plano-
wana jest budowa nastêpnych obiektów Politechniki Kosza-
liñskiej. Bêd¹ to laboratoria WBiI� oraz WE. Ich rozmiesz-
czenie w terenie sprawi, ¿e pomiêdzy nimi a istniej¹cymi dzi�
obiektami powstanie do�æ du¿y plac � forum integracyjne. Po-
szczególne za� budynki wokó³ forum zostan¹ po³¹czone oszklo-
nym, nadziemnym przej�ciem. Tego typu rozwi¹zanie widzia-
³em w Uniwersytecie Technologicznym w holenderskim Ein-
dhoven. Zale¿y mi na tym, aby od strony naszego forum inte-
gracyjnego by³ swobodny dostêp do pomnika Hasiora. Tym
bardziej, ¿e Politechnika Koszaliñska zobowi¹za³a siê, i¿ po
zakoñczeniu budowy zadba o tereny wokó³ �Ptaków�. Cieszê
siê, ¿e monument jest ju¿ odrestaurowany. S¹dzê, ¿e dla wielu
koszalinian oraz przyjezdnych sta³ siê on jednym z charakte-
rystycznych dla naszego miasta elementów architektonicznych.

Te¿ mamy gniazda
Mówi dr Zygmunt Wujek:
W³adys³aw Hasior bardzo czêsto nawi¹zywa³ w swojej

twórczo�ci do historii. Koszaliñskie �Ptaki� symbolizuj¹ osad-
ników, którzy przybyli na tê ziemiê i za³o¿yli tutaj swoje gniaz-
da, aby budowaæ nowe ¿ycie. W ptakach jest drapie¿no�æ, oka-
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leczenie i spalenie pokoleñ wojennych, st¹d chropowato�æ
struktur bezwzglêdnych maszyn. Hasiorowskie ptaki unosz¹
siê ku niebu, staraj¹c siê w jaki� sposób wybiæ. Mamy wiêc do
czynienia z nowym w formie, ale jednak starym romantycz-
nym prze¿yciem. Lubiê twórczo�æ Hasiora, chocia¿ znane s¹
jego polityczne uk³ony w stronê elit rz¹dz¹cych. S¹dzê jed-
nak, ¿e teraz ideologia ma ju¿ mniejsze znaczenie, a Hasior
wybroni³ siê jako artysta. Nast¹pi³ niezwyk³y zbieg okoliczno-
�ci. Na ziemi tamtych osadników, którzy budowali swe gniaz-
da kilkadziesi¹t lat temu, wyrasta co� nowego, co� co daje po-
wód do dumy � Politechnika! Mamy wiêc po³¹czenie historii
i wspó³czesno�ci. Powstaj¹cy kompleks budynków PK ³¹cz-
nie z pomnikiem Hasiora, osiedlem mieszkaniowym, stadio-
nem, klubem studenckim i akademikami stanowi now¹ jako�æ
w krajobrazie Koszalina. Nowy wêze³ urbanistyczny wrasta
w estetykê i strukturê miasta, które dot¹d nie mia³o szczê�cia
do urbanistów, czego dowodem jest, moim zdaniem, z³a odbu-
dowa starego miasta. Nale¿ przypomnieæ, ¿e przed wojn¹ nie
by³o w Koszalinie wy¿szej uczelni. Obecnie Politechnika to
kilkaset miejsc pracy dla mieszkañców Koszalina, to mo¿li-
wo�æ edukacji dla kilkunastu tysiêcy m³odych ludzi, którzy nie-
jednokrotnie przybyli tutaj z ca³ej Polski, dawnym szlakiem
osadników. Wierzê, ¿e zespó³ budynków PK wraz z pomni-
kiem Hasiora bêdzie trwa³¹ warto�ci¹ w krajobrazie Koszali-
na. Dlatego te¿ podj¹³em siê restauracji �Ptaków�. Moim za-
daniem jest tak¿e opracowanie koncepcji zagospodarowania

przestrzeni wokó³ pomnika, zieleni oraz o�wietlenia. Za po-
moc¹ zieleni, uporz¹dkowania ci¹gów komunikacyjnych bêdê
stara³ siê scaliæ w jeden zespó³ urbanistyczny nowo wznoszo-
ne obiekty PK, pomnik Hasiora i klub studencki oraz akade-
miki; powstanie wiêc kampus akademicki. S¹dzê, ¿e pomimo
kontrowersji w�ród mieszkañców Koszalina, budynki Politech-
niki stanowi¹ odpowiednie t³o dla pomnika. Hasior projektu-
j¹c �Ptaki� wiedzia³ ju¿ o powstaniu w s¹siedztwie budynków
uczelni. Obecnie 1/3 d³ugiego na 75 m pomnika bêdzie mieæ w
tle jasn¹, cytrynowo¿ó³t¹ elewacjê gmachu Wydzia³u Elektroniki
i rektoratu. St¹d te¿ te wyraziste kolory rze�by � niebieskie ptaki
i czerwone ko³a, co jest zreszt¹ zgodne z zamys³em Hasiora. W tej
chwili nierealna jest zmiana elewacji wznoszonego budynku, musi
byæ ona w zgodzie z elewacj¹ budynku WBiI�. Nowym elemen-
tem bêdzie jednak o�wietlenie, które wyeksponuje pomnik. Kon-
cepcjê o�wietlenia przygotowujê we wspó³pracy ze specjalistami
z Philipsa w Pile. My�lê, ¿e dla podró¿uj¹cych tras¹ Gdañsk �
Szczecin bêdzie to interesuj¹ce prze¿ycie estetyczne. Oprócz tego
przewidywane s¹ do�æ spore roboty niwelacyjne terenu. Ukoñ-
czenie prac zwi¹zanych z restauracj¹ pomnika przewidziane jest
na maj, kiedy to, jak wiadomo, obchodzone s¹ Dni Koszalina.
Odpowiadaj¹c na postawione na wstêpie pytanie, uwa¿am ¿e po-
mnik Hasiora zespoli siê w przysz³o�ci z powstaj¹cymi obiektami
Politechniki i bêdzie stanowi³ jej symbol.

Dziêkujê interlokutorom za wypowiedzi.
dr in¿ Mariusz Meller

Którego� dnia zwróci³ siê do mnie je-
den ze studentów z pytaniem: �czy móg³-
bym wyja�niæ mu: co to znaczy racja�?
Wyja�ni³em mu, co ogólnie wie siê na ten
temat, ¿e jest to �s³uszno�æ pewnego po-
gl¹du, g³oszonego najczê�ciej z okre�lo-
nego punktu widzenia.�. A jakie s¹ to

punkty? Co bêdzie, je¿eli s¹ to niezgod-
ne punkty? Te pytania sta³y dla mnie bez-
po�rednim powodem do pewnej refleksji
nad tym zagadnieniem.

Nic bowiem nie robimy bez powodów,
czyli bez dania racji. S¹ jednak �ró¿ne ra-
cje� i mog¹ siê zderzaæ � jak by³o np.

Bronis³aw S³owiñski

O jedno�æ racji
Mówi³a ¿aba do ¿aby:

�Zabiæ bociana trzeba by.�
Có¿ z tego, ¿e mia³y racjê?
Bocian je zjad³ na kolacjê.

(J. Sztaudynger)

w Kosowie, gdzie zderzy³y siê racje: et-
niczna, historyczna i prawa miêdzynaro-
dowego. W takich przypadkach zwykle
wygrywa racja silniejszego (�Racyja sil-
niejszego zaw¿dy lepsz¹ bywa� � wiemy
to ju¿ od Krasickiego). Niezale¿nie jed-
nak od tego, czy jeste�my silniejsi czy nie,
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na ogó³ d¹¿ymy do tego, aby nasza racja
by³a na wierzchu. To jest przecie¿ celem
ka¿dej dyskusji. Jest tak wtedy, kiedy na-
sza racja jest ��wiêt¹ racj¹�, czyli gdy
mamy bezwzglêdn¹, ca³kowit¹ s³uszno�æ.

Zwykle jest jednak tak, ¿e nie mamy
bezwzglêdnej s³uszno�ci i wtedy �racja
mo¿e byæ po obu stronach�. Racjê mo¿na
wiêc wywa¿aæ i znajdowaæ �z³oty �rodek�.
Czasami jest te¿ tak, ¿e kto� wy³o¿y³ swo-
je argumenty i s¹ one s³uszne. Przyznaje-
my mu racjê, ale mimo to pozostajemy
przy swoim; sprawiedliwo�æ � sprawiedli-
wo�ci¹, ale racja musi byæ moja. Niektó-
rzy za swoj¹ racjê walcz¹ do upad³ego:
�czapkê sprzedam, pas zastawiê, a Cze-
�nika st¹d wykurzê� � jak mówi³ jeden z
bohaterów komedii Aleksandra Fredro.

Taka niechêæ do odstêpowania od
przyjêtych pogl¹dów dotyczy wszyst-
kich ludzi. Ludzie niechêtnie zmieniaj¹
zdanie, a to z tej prostej przyczyny, ¿e nie
lubi¹ przyznawaæ siê do pomy³ek. Ciê¿-
ko jest bowiem zdobyæ siê na przepro-
szenie, nawet wzglêdem siebie. Wiêk-
szo�æ z nas uwa¿a siê za uczciwych i spra-
wiedliwych. To przywi¹zanie do wiary
we w³asne racjonalne zachowanie mo¿e
prowadzi do osobliwych zachowañ. Kli-
niczny przyk³ad takiego postêpowania
mieli�my w przypadku znanego pos³a z
Zielnowa w naszym Sejmie. Ju¿ bowiem
dawno temu Francis Bacon stwierdzi³, ¿e
�gdy rozum ludzki raz powe�mie jakie�
przekonanie, wynajduje wszelkie dowo-
dy na jego poparcie. I choæ wielka by³a-
by liczba faktów przecz¹cych temu prze-
konaniu, rozum, albo je pomija i lekce-
wa¿y, albo oddziela i odrzuca.� I jak pi-
sze badacz tych zachowañ S. Sutherland
(Rozum na manowcach) �Zdaniem wie-
lu ludzi, zw³aszcza polityków, lepiej
wyj�æ na g³upca i na poparcie swoich tez
powynajdywaæ rozmaite argumenty,
mniejsza o to jak idiotyczne, ni¿ przyznaæ
siê, ¿e siê nie mia³o racji�.

I có¿ z tego mo¿na powiedzieæ, ¿e
�udowodni³e� swoj¹ racjê�, kiedy straci-
³e� mo¿e co� wa¿niejszego � tak jak te
¿aby z fraszki J. Sztaudyngera. Niektó-
rzy, aby nie traciæ tego �wa¿niejszego�
przyjmuj¹ �racjê organizacyjn¹�, która
g³osi, ¿e:1. prze³o¿ony ma zawsze racjê,
2. w sprawach spornych � patrz p. 1. (ta-
blica informacyjna Katedry In¿ynierii
Materia³owej). Mówimy jednak wtedy, ¿e
to konformizm.

Nie spieramy siê o racjê, kiedy jest
to: �racja stanu�, czyli uznanie potrzeb
i dobra pañstwa za niepodwa¿aln¹ nor-
mê postêpowania. Spieramy siê nato-
miast, kiedy wyznaczona dla nas np.: �ra-
cja ¿ywno�ciowa� jest mocno ró¿ni¹ca siê
od innych. Czasami nawet przy takim
sporze dochodzi do rêkoczynów i wtedy
nie bez racji mówi siê, ¿e potrzebna jest
racja Q � czyli kuracja. Zachodzi ona
szybciej, kiedy wystêpuje tzw. �racja bra-
chu,� upowszechniona przez Kayah
w szlagierze �Prawy do lewego�. Traci
bowiem wtedy racjê bytu to co nas ró¿ni
i uwidacznia siê zgodno�æ pogl¹dów, ¿e
�kto z nami nie wypije � tego we dwa
kije�: Co racja � to racja!

Racja le¿y wiêc u pod³o¿a ka¿dej
dzia³alno�ci ludzkiej, a in¿ynierskiej
w szczególno�ci (st¹d te¿ te refleksje).
Bowiem ka¿dy racjonalnie my�l¹cy cz³o-
wiek robi¹c co� d¹¿y do tego, aby wy-
twór jego dzia³ania by³ dobry � czyli
wysokiej jako�ci. Jako�æ za� (patrz rysu-
nek) opiera siê na warto�ci. Warto�æ za�
wynika z oceny. Podstaw¹ w³a�ciwej oce-
ny s¹ przyjête kryteria, a pod³o¿em kry-
teriów s¹ w³a�nie racje. Racja jest wiêc
elementem fundamentu �pomnika jako-
�ci�, kotwi¹cym tê konstrukcjê z rzeczy-
wisto�ci¹. Specjalista od budowli powie-
dzia³by, ¿e jest to �siatka zbrojeniowa�
utrzymuj¹ca trwa³o�æ fundamentaln¹ kry-
teriów. Sk³adaj¹ siê na ni¹ ró¿ne �prêty�
� punkty widzenia. Poniewa¿ punkt wi-
dzenia zale¿y od punktu siedzenia, mamy
wiêc racje: celowo�ci technicznej (T),
wytwórcz¹ (W) i ekonomiczn¹ (E). Pa-
trz¹c z ka¿dego tego punktu mo¿na wi-
dzieæ inaczej (co� jest dobre lub z³e) i do-

piero z³o¿enie tych racji w jedno daje pole
widzenia, które pozwala widzieæ ca³o�cio-
wo i dokonywaæ w³a�ciwego s¹du warto-
�ciuj¹cego � czyli oceny. W technice te trzy
racje wystêpuj¹ pod pojêciem: �racja wy-
tworu� � i chêæ poznania jej by³o (praw-
dopodobnie) potrzeb¹ tego studenta.

Jak pisze jeden z najwiêkszych znaw-
ców �prakseologii technicznej� Janusz
Dietrych: �dowolne obieranie punktów
widzenia problemów technicznych naj-
czê�ciej jest przyczyn¹ partykularnych
rozwi¹zañ i nie jest racjonaln¹ podstaw¹
tego, co powinno stanowiæ integralne pro-
jektowanie�.

Racje s¹ wiêc ró¿ne i ich praktyczna
interpretacja mo¿e prowadziæ do ujawnia-
nia w¹sko pojmowanych interesów np.
dizajnera, który zaprojektowa³ ³adn¹ (we-
d³ug niego formê) wyrobu, która jest jed-
nak niewykonalna z technicznego punk-
tu widzenia. Dlatego te¿, aby by³o to �zin-
tegrowane projektowanie�, musi byæ zin-
tegrowane dzia³anie: specjalistów od pla-
nowania produkcji, wzornictwa przemy-
s³owego, informatycznego nadzoru na
produkcj¹ i marketingu. Umiejêtno�æ kie-
rowania siê racjami polega bowiem na d¹-
¿eniu do jedno�ci uk³adu kryteriów, a jed-
no�æ ta wyst¹pi wtedy, gdy reprezento-
wane s¹ wszystkie racje. Kierowanie siê
jedn¹ racj¹ mo¿e prowadziæ co najwy¿ej
do supoptymalizacji, czyli dobrego spe³-
nienia �widzi mi siê� której� ze stron. Wy-
stêpuje ona wtedy, kiedy brak zintegro-
wania dzia³añ.

Na Wydziale Mechanicznym naszej
Uczelni kszta³cenia projektowania tech-
nicznego uczy ju¿ jeden zintegrowany ze-
spó³: dizajnerów, technologów i in¿ynie-
rów handlowych. Ta umiejêtno�æ integra-
cji ró¿nych racji mo¿e byæ spo¿ytkowa-
na do kszta³cenia w zakresie specjalno-
�ci zwi¹zanej z logistyk¹.

Logistyka bowiem to �wiedza o tym:
jak dostarczaæ klientowi w³a�ciwy towar
we w³a�ciwym czasie, we w³a�ciwe miej-
sce, a na dodatek w odpowiedniej cenie�.
Jest to wspó³cze�nie najbardziej poszuki-
wana wiedza. Daje bowiem umiejêtno�æ
pokonywania partykularyzmu ró¿nych ra-
cji (ró¿nych interesów). Warto zatem w³¹-
czyæ siê w ten nurt dzia³añ i odstawiæ na
bok partykularne interesy, bowiem chodzi
tu o jedno�æ racji wytworu, który nazywa
siê: in¿ynier XXI wieku.

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski
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KRYTERIUM

RACJA

Prakseologiczny model
dzia³añ projako�ciowych
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Z jêzyka ³aciñskiego cathedra to
krzes³o z porêczami. Z greckiego �
stó³ lub pulpit na podwy¿szeniu dla nauczyciela. Równie¿, jak
wiadomo, tradycyjna nazwa stanowiska profesora w szkole
wy¿szej, albo jednostka organizacyjno-naukowa i dydaktycz-
na w szkole wy¿szej, obejmuj¹ca pracowników naukowych
okre�lonej dyscypliny. Pozostaje jeszcze jedna definicja: w Ko-
�ciele katolickim g³ówny ko�ció³ diecezji, przy którym mie�ci
siê siedziba � rezydencja biskupa ordynariusza. Katedrê admi-
nistruje kapitu³a z³o¿ona z kanoników, na której czele stoi pra-
³at z tytu³em dziekana. W wiekach ciemnych (takim terminem
okre�la siê niekiedy okres od upadku cesarstwa rzymskiego
w 476 roku do oko³o 1000 roku), gdy chrze�cijañstwo w wielu
krajach dopiero siê rozwija³o, ko�ció³ móg³ szczyciæ siê mia-
nem katedry tylko dopóty, dopóki znajdowa³ siê w nim tron
biskupi. Dlatego rozmiary budowli nie decyduj¹ o statusie
�wi¹tyni. Na przyk³ad bazylika �wiêtego Piotra w Rzymie jest
jedn¹ z najwiêkszych chrze�cijañskich budowli na �wiecie, ale
katedr¹ nie jest. Chocia¿ rozmiary nie maj¹ znaczenia przy
okre�laniu statusu katedry, to jednak wiêkszo�æ z nich jest
ogromnymi budowlami.

W numerze 5. z grudnia 2001 roku pisma Politechniki Ko-
szaliñskiej �Na temat�, w artykule pt.: �Moc i potêga chórów�,
pisa³em o uskrzydlaj¹cej sile, jak¹ daje wystrój, akustyka, �wia-
t³o przenikaj¹ce przez witra¿e � atmosfera panuj¹ca wewn¹trz
katedr � dla koncertuj¹cych w nich chórów. To duch tych
wnêtrz, podkre�lany poczuciem majestatu i potêgi � tego co
pragnêli wzbudziæ w nas ich budowniczowie, daje moc, która
pozwala chórowi wznie�æ siê ponad swoj¹ przeciêtno�æ. Chór
staje siê najczulszym instrumentem muzycznym, który w rê-

kach dyrygenta potrafi wydobyæ
takie niuanse wykonywanego utwo-

ru, jakich nie udaje siê uzyskaæ w zwyk³ych salach koncerto-
wych lub podczas najbardziej efektywnych prób. Chór sku-
piony jest wówczas i skoncentrowany maksymalnie, reaguje
na najmniejsze gesty dyrygenta, które mog¹ wynikaæ sponta-
nicznie w toku wykonywania utworu, w trakcie aktualnych
prze¿yæ. Miêdzy chórem a dyrygentem oraz dyrygentem a chó-
rem nastêpuje sprzê¿enie zwrotne � jak w serwomechanizmie,
dziêki któremu powstaje czysto�æ intonacji i idealna harmonia
brzmienia. Barwa poszczególnych g³osów i ca³ego zespo³u
ujednolica siê, daj¹c efekt wspó³brzmienia organów. Pojawia
siê pe³na paleta alikwotów � tonów maj¹cych wp³yw na barwê
brzmienia ka¿dego instrumentu, orkiestry, chóru tak¿e. Chór
i dyrygent staj¹ siê czuli nie tylko na swoje wykonanie, ale
tak¿e na to, w jaki sposób s³uchacze odbieraj¹ wykonanie, jak
reaguj¹ na dzie³o. S³uchacze ulegaj¹c wp³ywowi muzyki rów-
nie¿ podlegaj¹ duchowi wnêtrza katedry. Ten duch pomaga
w odbiorze i s³uchaczom. Miêdzy chórem a s³uchaczami oraz
s³uchaczami a chórem tak¿e zachodzi sprzê¿enie zwrotne. St¹d
bior¹ siê doskona³e wykonania. A tylko takie wyzwalaj¹ w s³u-
chaczach katharsis � wy³adowanie emocjonalne, swobodne
ujawnienie t³umionych emocji, pozwalaj¹ce zredukowaæ na-
piêcie wywo³ane frustracjami. Zjawisko to, powstaj¹ce w pro-
cesie psychoanalizy, polega na ujawnieniu i odreagowaniu
wypartych ze �wiadomo�ci prze¿yæ, wywo³uj¹cych objawy ner-
wicowe. Dlatego z koncertów nie tylko symfonicznych, chó-
ralnych, nie tylko muzyki powa¿nej, ale tak¿e rozrywkowej �
d¿ezowej, m³odzie¿owej (np. hard rock), wychodzimy z uczu-
ciem nie tyle odprê¿enia, co oczyszczenia. Na tym polega tera-

Katedra Marek BohuszewiczTo duch tych wnêtrz, podkre�lany poczuciem ma-
jestatu i potêgi � tego co pragnêli wzbudziæ w nas
ich budowniczowie, daje moc, która pozwala
chórowi wznie�æ siê ponad swoj¹ przeciêtno�æ.

W Katedrze w Cuzco
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peutyczne oddzia³ywanie muzyki. Zresz-
t¹ nie tylko muzyki � tak¿e malarstwa,
rze�by, poezji, architektury, filmu � sztuki
w ogóle. Pojêcie katharsis, utrwalone ju¿
w teorii sztuki przez Arystotelesa, ozna-
cza³o w estetyce antycznej celowe dzia³a-
nie sztuki na widzów czy s³uchaczy. Okre-
�la³o estetyczno-emocjonaln¹ funkcjê sztu-
ki, która mia³a wzbudziæ intensywne do-
znania, pozwalaj¹ce wyzwoliæ siê od nich
i osi¹gn¹æ wewnêtrzny spokój. W tym ta-
jemnica terapeutycznego oddzia³ywania
sztuki, tajemnica muzykoterapii. Istnieje
s³ynne powiedzenie: �muzyka ³agodzi
obyczaje�. Oto ca³a terapia.

Spróbujmy odgadn¹æ, sk¹d bierze siê
ów duch wnêtrza katedr � ten niepowta-
rzalny, niespotykany nigdzie indziej kli-
mat, który nawarstwia siê wiekami i wni-
ka w ich potê¿ne mury wraz z zapachem
kadzide³.

Katedry przywo³uj¹ na my�l rozmaite
obrazy. Jednym kojarz¹ siê z przestronny-
mi, niebotycznymi wnêtrzami budowli
gotyckich; innym z potê¿nymi ko�cio³a-
mi romañskimi, góruj¹cymi fizycznie i du-

chowo nad domostwami okolicznej lud-
no�ci i w czasach niepokojów pe³ni¹cymi
rolê fortec i warowni; jeszcze innym � ze
zwiewnymi wrêcz kszta³tami wspó³cze-
snych konstrukcji ze szk³a i betonu, które
zdaj¹ siê przeczyæ prawu ci¹¿enia.

Tradycyjnie katedry budowano albo
na planie bazyliki, albo na planie krzy¿a.
Forma bazyliki jest starsza, a jaj idea wy-
wodzi siê od rzymskich hal s¹dowych.
Nierzadko zdobi³y je centralne kopu³y.
Pocz¹tkowo by³y one skromne, ale wraz
z rozwojem techniki budowlanej stawa-
³y siê coraz bardziej okaza³e, a najwspa-
nialsze czasze wzniesiono nad bazylik¹
�wiêtego Piotra w Rzymie, katedr¹ �wiê-
tego Marka w Wenecji i �wi¹tyni¹ Aja
(Hagia) Sofia � M¹dro�ci Bo¿ej w Stam-
bule. Cesarz Justynian I Wielki, zasiada-
j¹cy na tronie imperium bizantyñskiego
w latach 527�565 zatrudni³ przy budo-
wie tej katedry oko³o 10 000 robotników
i rzemie�lników, którzy wznie�li �wi¹ty-
niê w ci¹gu 5 lat � od 532 do 537 roku.
Gdy w Bo¿e Narodzenie 537 roku Justy-
nian przyby³, by obejrzeæ swój ko�ció³,

wykrzykn¹³: �Salomonie zwyciê¿y³em
ciê�. Mia³a to byæ aluzja do wspania³ej
ponoæ �wi¹tyni Salomona w Jerozolimie.
Kopu³a �wi¹tyni Aja Sofia ma �rednicê
37 m i wznosi siê na wysoko�æ 54 m
wieñcz¹c ca³¹ budowlê, której nawa
g³ówna ma wymiary 68×32 m. Katedra
Aja Sofia nosi³a zaszczytny tytu³ najwiêk-
szego ko�cio³a chrze�cijañskiego przez
1000 lat od czasu zbudowania a¿ do zdo-
bycia Konstantynopola w 1453 roku
przez muzu³mañskich Turków, kiedy
przekszta³cono j¹ w meczet, dobudowu-
j¹c w naro¿ach 4 minarety.

Bazyliki ust¹pi³y miejsca ko�cio³om
budowanym na planie krzy¿a, na którym
wybudowano prawie wszystkie katedry
gotyckie. Wiêkszo�æ ko�cio³ów i katedr
ma fasady zwrócone na zachód, gdy¿ o³-
tarz g³ówny umieszczano na wschód s³oñ-
ca � symbolu Zmartwychwstania Chry-
stusa z ciemno�ci nocy.

Pierwsze katedry by³y niezbyt wiel-
kimi, skromnymi budowlami. Wiele
z nich wznoszono na pozosta³o�ciach
dawniejszych budowli, by obni¿yæ kosz-
ty. W Europie Zachodniej zacz¹³ siê roz-
wijaæ styl zwany romañskim. Wzorowa³
siê on na stylu budowli antycznego Rzy-
mu: strop wspiera³y okr¹g³e ³uki i potê¿-
ne kolumny. Na starym kontynencie styl
ten spotykamy od oko³o 600 do 1200
roku. W Wielkiej Brytanii nazywano go
stylem normañskim, gdy¿ po podboju
wyspy w 1066 roku wprowadzili go w³a-
�nie Normanowie. �redniowieczni bu-
downiczowie odkryli, ¿e mog¹ osi¹gn¹æ
interesuj¹ce efekty modernizuj¹c romañ-
skie sklepienia. Stwierdzili, ¿e zamiast
stosowania pe³nych ³uków mo¿na do ich
wspierania wykorzystaæ arkady, w któ-
rych ³uk spoczywa na kolumnach. Umo¿-
liwi³o to budowê sklepieñ krzy¿owo-¿e-
browych. Pojawienie siê ostro³uków i ³u-
ków przyporowych oznacza³o nastanie
stylu gotyckiego. Jego kolebk¹ by³a Fran-
cja, gdzie narodzi³ siê oko³o 1100 roku
i przetrwa³ a¿ do XVI wieku. Od XII wie-
ku katedry stawa³y siê coraz wiêksze, l¿ej-
sze i bardziej fantazyjne. Najwy¿szy po-
ziom rozwoju osi¹gnê³y w fazie tzw. go-
tyku dojrza³ego � klasycznego. Mo¿na go
podziwiaæ w bajecznych wrêcz francu-
skich katedrach w Pary¿u, Chartres, Re-
ims, Amiens, a jego szczytowym dzie³em
jest nieukoñczona katedra w Beauvais.

Gotyk by³ stylem budowlanym i filo-
zofi¹ zarazem. Rozwija³ siê wraz ze �mia-
³ymi eksperymentami ze �wiat³em i kon-
strukcj¹, które zapocz¹tkowa³ opat Suger
z klasztoru �wiêtego Dionizego (Saint
Denis) w Pary¿u. Duchowny ten wierzy³W Katedrze pw. Naj�wiêtszego Imienia w Chicago
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w moc symbolizmu i w to, ¿e Chrystus by³ nie tylko twórc¹
chrze�cijañstwa, lecz równie¿ kwintesencj¹ Swego Ko�cio³a
na ziemi � katedr. Uwa¿a³, i¿ przenikaj¹ce do ich wnêtrza �wia-
t³o uosabia Chrystusa, filary za� proroków ze Starego Testa-
mentu, którzy � niczym wspieraj¹ce �wi¹tyniê kolumny � sta-
nowili opokê, na której powsta³ ca³y gmach chrze�cijañstwa.

Cele budowniczych gotyckich katedr by³y wielorakie. Nie
tylko musieli dla chwa³y Bo¿ej dosiêgn¹æ nieba, ale równie¿
stworzyæ budowle, które w swej najg³êbszej istocie zbli¿a³y
siê do Chrystusa. Grube mury �wi¹tyñ romañskich ustêpowa-
³y wiêc miejsca coraz bardziej finezyjnym ³ukom, nierzadko
kunsztownie rze�bionym. Coraz wiêksze powierzchnie �cian
zajmowa³y okna, wnêtrza katedr by³y wrêcz zalane �wiat³em.
Kiedy w oknach umieszczono przepiêkne witra¿e, w ca³ej �wi¹-
tyni pe³ga³y majestatyczne � b³êkitne, zielone, z³ote, czerwone
ogniki. Smuk³e filary wznosi³y siê na niewiarygodn¹ wyso-
ko�æ, wspieraj¹c delikatne, ostro³ukowe sklepienia.

W XVI wieku gotyk zacz¹³ ustêpowaæ miejsca renesanso-
wi, który, pojmowany pocz¹tkowo jako odrodzenie kultury sta-
ro¿ytnego Rzymu (w³. rinascita � odrodzenie, obudzenie siê,
rozkwit), ponownie zwróci³ siê ku klasycznym formom archi-
tektonicznym. Nowy styl narodzi³ siê pod koniec XIV wieku
w Italii. Klasycyzm sta³ siê jeszcze wyra�niejszy w baroku �
a zw³aszcza w jego najbardziej pretensjonalnej formie zwanej
rokoko � który nasta³ w XVII i XVIII wieku, po zakoñczeniu
epoki renesansu. Do najwspanialszych barokowych katedr na-
le¿¹ �wi¹tynie w Europie �rodkowej, na przyk³ad przebogato
zdobiony ko�ció³ w Salzburgu, czy wspania³y rokokowy klasz-
tor w Sankt Gallen w Szwajcarii. Wiele katedr romañskich i go-
tyckich przebudowano w stylu barokowym, zw³aszcza we
wnêtrzach. Bodaj najznamienitsza jest katedra w Toledo,

w Hiszpanii, która chlubi siê szlachetnym wystrojem zewnêtrz-
nym, ³¹cz¹cym pierwiastki romañskie, gotyckie i renesanso-
we, oraz wytwornym, barokowym wnêtrzem.

�wi¹tynie powsta³e w okresie niezwyk³ego odrodzenia
gotyku w Ameryce Pó³nocnej, choæ wiernie wzorowane na
gotyckich budowlach Francji, wyró¿niaj¹ siê swoistym cha-
rakterem i cechami. Najwiêksz¹ na �wiecie katedr¹ jest ko-
�ció³ pod wezwaniem �wiêtego Jana Bo¿ego w Nowym Jor-
ku. Rozmiary tego potê¿nego gmachu s¹ imponuj¹ce: d³ugo�æ
180 m, powierzchnia pod³ogi 11 253 m2, objêto�æ 605 000 m3.
Do najwiêkszych pod wzglêdem powierzchni nale¿y tak¿e
katedra w Sewilli, której wymiary wynosz¹ 124×81 m. Naj-
wy¿sz¹ w �wiecie chrze�cijañsk¹ budowl¹ jest pochodz¹ca
z XIX wieku potê¿na wie¿a katedry w Ulm, wznosz¹ca siê na
wysoko�æ 158 metrów. We Francji najwiêksza jest katedra
w Amiens. Mo¿e ona pomie�ciæ oko³o 10 000 ludzi; tyle li-
czy³a w XII wieku ludno�æ tego miasta.

Zawsze mo¿na toczyæ spory o to, która katedra jest najdo-
stojniejsza, najpiêkniejsza czy najbardziej imponuj¹ca. Nie
ulega jednak w¹tpliwo�ci, ¿e wszystkie one stanowi¹ niezwy-
kle wa¿n¹ czê�æ naszego dziedzictwa i naszej kultury, a w�ród
cudów �wiata zajmuj¹ poczesne miejsce.

Pisz¹c o katedrach �wiata nie sposób nie wspomnieæ o pol-
skich katedrach: na Wawelu, czy w Gnie�nie, Poznaniu, War-
szawie, które nie przetrwa³y drugiej wojny �wiatowej a, jak
wiadomo, zosta³y odbudowane. Ale polskie katedry powinny
staæ siê tematem oddzielnego artyku³u.

dr in¿. Marek Bohuszewicz
dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego PK

Zdjêcia z albumu "Najpiêkniejsze Katedry �wiata"
Wydawnictwo PENTA, Warszawa 1997.

Rozpocznijmy nasz¹ rozmowê od fragmentu piêknego
wiersza ks. Jana Twardowskiego, zatytu³owanego �Trudno�:

No widzisz � mówi³a matka
wyrzek³e� siê domu rodzinnego
kobiety
dziecka co stale biega bo chcia³oby fruwaæ
wzruszenia kiedy mi³o�æ podchodzi pod gard³o

a teraz martwi ciebie
kubek z niebiesk¹ obwódk¹
puste miejsce przy stole (...)

Proszê Ksiêdza, czy obecnie trudno byæ kap³anem?
Ksi¹dz Henryk Romanik: � Epoka kardyna³a Wyszyñskie-

go i ks. Popie³uszki przygotowa³a dla obecnych kap³anów przy-
chylny grunt, to by³y autorytety w skali moralnej i spo³ecznej.
Z drugiej strony, lata 90., lata przemian w Polsce, to rosn¹ca
krytyka i prowokacje wobec kap³anów, co wcale nie musi ozna-
czaæ prze�ladowania. Dla mnie jest to mobilizacja, zwiêkszo-
na samodyscyplina i impuls do wiêkszej twórczo�ci. Wszyst-
ko to jest pomocne podczas moich spotkañ duszpasterskich
i sakramentalnych z wiernymi. Jestem kap³anem ju¿ siedem-
na�cie lat, z których siedem przepracowa³em jako kapelan w
sanktuarium na Górze Che³mskiej. Spotkaæ tam mo¿na prze-

ró¿nych koszalinian i ludzi z daleka, w�ród których jest sporo
�chrze�cijan z odzysku� � ochrzczonych i powracaj¹cych po
d³u¿szej przerwie do praktyk religijnych. Czêsto s¹ to ludzie o
przesz³o�ci partyjnej, którzy próbuj¹ odnale�æ swoje miejsce
w Ko�ciele. Drug¹ p³aszczyzn¹ mojej aktywno�ci jest wyk³a-
danie nauk biblijnych. Jako teolog-biblista pracujê w Wy¿szym
Seminarium Duchownym w Koszalinie. Prowadzê równie¿
wyk³ady na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Obok
dydaktyki interesuje mnie równie¿ duszpasterstwo biblijne �
ró¿ne formy pracy ze �wieckimi, np. kr¹g biblijny w Klubie
Inteligencji Katolickiej w Koszalinie. Regularnie, co roku, pro-
wadzê grupy pielgrzymkowe w krajach biblijnych (Izrael, Egipt
i Grecja). Jeszcze inn¹ p³aszczyzn¹ mojej dzia³alno�ci jest twór-
czo�æ pisarska. W roku Wielkiego Jubileuszu i latach poprze-
dzaj¹cych ukaza³y siê trzy moje ksi¹¿ki: �Apokalipsa kosza-
liñska�, �Do Domu Pana. Konkatedra Ko³obrzeska� i �Wy-
p³yñ na g³êbiê. Apokryf ko³obrzeski�. Fakt, ¿e wszystkie te
ksi¹¿ki powsta³y oko³o 2000 roku wynika z intensywnego prze-
¿ywania miejsca i czasu, co wywodzi siê z Biblii, oraz z g³êbo-
kiej potrzeby w³¹czenia siê w �wiêtowanie jubileuszu chrze-
�cijañstwa na Pomorzu. Potrzeba ta by³a tym wiêksza, im bar-
dziej organizatorzy ko�cielni i �wieccy przekszta³cali program
obchodów w wydarzenia akademijno-procesyjne. Zarówno al-
bum o ko³obrzeskiej bazylice, jak i wcze�niejsza �Apokalipsa
koszaliñska� mia³y prowokowaæ do zatrzymania siê i zamy�le-
nia nad naszymi, pomorskimi dziejami. Natomiast �Apokryf

Nie bój siê, wyp³yñ na g³êbiê
Rozmowa z ksiêdzem Henrykiem Romanikiem � bibli-
st¹, wyk³adowc¹ w Wy¿szym Seminarium Duchow-
nym w Koszalinie i poet¹.
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ko³obrzeski�, jak to sformu³owa³em w pos³owiu, mia³ byæ za-
proszeniem do rozmowy o pomorskich kompleksach i zak³ama-
niach, o wspólnych problemach z to¿samo�ci¹. Jestem ciekawy,
na ile czytelnicy tak odebrali moje poetyckie zaproszenie?

Dlaczego przyj¹³ Ksi¹dz Psalm 27 (�Pan moj¹ �wiat³o-
�ci¹�) jako swoj¹ modlitwê kap³añsk¹, a werset 4. i 6. umie-
�ci³ jako motto na obrazku prymicyjnym?

� Psalm ten sta³ siê sta³ siê moj¹ modlitw¹ zim¹ 1981/82, kie-
dy by³em jeszcze w seminarium. Trzeba by³o siê modliæ, aby nie
straciæ wiary. Coraz to odkrywam w nim ciekawe w¹tki, które s¹
obecne w moim ¿yciu. Odwa¿am siê równie¿ propagowaæ ten
tekst jako modlitwê dla innych.

Na podstawie opowie�ci poetyckiej
�Wyp³yñ na g³êbiê. Apokryf ko³obrzeski�
Sylwester Woroniecki z Polskiego Radia
Szczecin wyre¿yserowa³ s³uchowisko, któ-
re zosta³o nadane 30 XII 2001 roku w
I Programie Polskiego Radia. To cieka-
we, aczkolwiek do�æ trudne dla przeciêt-
nego odbiorcy, s³uchowisko sta³o siê moj¹
inspiracj¹ do spotkania z Ksiêdzem. Jak
odebra³ Ksi¹dz �Apokryf ko³obrzeski�,
zrealizowany jako s³uchowisko radiowe?

� Nie by³a to pierwsza emisja tego s³u-
chowiska, za realizacjê którego re¿yser
otrzyma³ w 2000 roku Grand Prix na fe-
stiwalu filmowym i medialnym w Niepo-
kalanowie. Mo¿liwo�ci aktorskie i tech-
niczne pozwoli³y �Apokryfowi� nadaæ
nieoczekiwany kszta³t � pe³en dynamiki i
kolorytu teatralnego. Nie jestem pewien,
czy s³uchacz nieznaj¹cy wcze�niej tekstu
ksi¹¿ki jest w stanie wy³owiæ przeró¿ne
aluzje i niuanse obecne w scenariuszu. Ale pewno tak ju¿ jest
zawsze z losami utworów literackich. Wystarczy pomy�leæ
chocia¿by o �Panu Tadeuszu� w wersjach mistrzów � Adama i
Andrzeja, albo niepokój o mo¿liwo�æ pe³nego odczytania np.
Norwida przez czytelnika japoñskiego.

Jak podaje �S³ownik wyrazów obcych�, apokryf to:
1. nazwa utworów tematycznie zwi¹zanych z Pismem �wiê-
tym, które nie wesz³y do kanonu ustanowionego przez Ko-
�ció³, 2. utwór puszczony w obieg pod nazwiskiem dawno
nie¿yj¹cego pisarza lub og³oszony jako rzekomy dokument
dawnej twórczo�ci. Dlaczego Ksi¹dz wybra³ w³a�nie ten
gatunek literacki?

� Wybór gatunku literackiego jest konsekwencj¹ przemy-
�leñ nad tradycj¹ biblijn¹, gdy sama Biblia mówi niejedno-
krotnie o jakie� postaci niewiele (np. prorok Eliasz, czy apo-
sto³ Tomasz), a teksty pozabiblijne rozwijaj¹ te motywy w no-
we, samodzielne tradycje i dzie³a. St¹d �Apokryf ko³obrzeski�
jest prób¹ odpowiedzi na fatalny brak pisarskiej spu�cizny z
epoki Milenium (roku 1000). Przywo³anie autorytetu nieist-
niej¹cych kronikarzy, dzi� u³o¿onych pie�ni i mod³ów, kazañ
dla mówców sprzed tysi¹ca lat sta³o siê dla niektórych czytel-
ników powodem wielkiego zamieszania, co przejawi³o siê w
telefonach z pytaniami o archiwalia.

W �Apokryfie ko³obrzeskim�, zadedykowanym: �Jano-
wi Paw³owi II � Piotrowi naszych czasów�, a wydanym w
2000 roku, w poetycki sposób upamiêtni³ Ksi¹dz tysi¹cle-
cie utworzenia biskupstwa w Ko³obrzegu. W tekstach po-
jawiaj¹ siê postacie z �pierwszych stron ówczesnych gazet�:
Boles³aw Chrobry, ksiê¿na Dobrawa, cesarz Otto III, pa-

pie¿ Sylwester II, �wiêty Wojciech, jednak bohaterem utwo-
ru jest biskup Reinbern. Dlaczego w³a�nie on?

� Biskup Reinbern jest pierwszym znanym z imienia ko³o-
brze¿aninem. A ile mu zawdziêczamy, nigdy siê nie dowiemy.
Jako biskup ko³obrzeski, mimo ¿e z pochodzenia Saksoñczyk,
by³ przedstawicielem pañstwa gnie�nieñskiego (trudno jeszcze
mówiæ o Polsce w sensie wspó³czesnym). Ciekawe s¹ losy Re-
inberna. Po opuszczeniu, w niejasnych okoliczno�ciach, Ko³o-
brzegu znalaz³ siê on jako pose³ Boles³awa Chrobrego w Kijo-
wie, razem z nieznan¹ z imienia córk¹ Chrobrego, która mia³a
zostaæ ¿on¹ �wiatope³ka � ksiêcia kijowskiego. �witope³k utra-

ci³ jednak w³adzê, pokonany przez swoje-
go brata Jaros³awa, a Reinbern zosta³ wtr¹-
cony do wiêzienia. Zakoñczy³ ¿ycie oko³o
1018 roku. Szkoda, ¿e nie pamiêtamy, albo
na my�l nam nie przychodzi, by wspomi-
naæ imiona biskupa Reinberna z Ko³obrze-
gu, czy biskupa Hermanna z Kamienia Po-
morskiego � za³o¿ycieli Ko³obrzegu, Ko-
szalina, czy innych miast.

To, ¿e Ksi¹dz jest blisko zwi¹zany z
miejscem, w którym mieszka, potwierdza
siê w �Apokryfie�, gdzie dwukrotnie po-
jawia siê motyw Góry Che³mskiej. Jest
wiêc przepiêkna pie�ñ Gorana, zatytu³o-
wana �Wstêpowanie albo przymierze z
Gór¹�, a w �Epilogu� przedstawiona jest
�Medytacja nad Psalmem 50, któr¹ pa-
pie¿ Jan Pawe³ II wyszepta³ przy brewia-
rzu, zanim po�wiêci³ sanktuarium Matki
Trzykroæ Przedziwnej i Królowej Przy-
mierza na Górze Che³mskiej�.

� Góra Che³mska by³a i jest szczegól-
nym miejscem i drogowskazem, wyznaczaj¹cym nasze pomor-
skie, zarówno te przedchrze�cijañskie, jak i obecne � chrze�ci-
jañskie drogi, zwi¹zane z ludzkimi poszukiwaniami nieba. Mam
nadziejê, ¿e z biegiem czasu na Górze uro�nie nowoczesne cen-
trum pielgrzymkowe, z ciekawymi propozycjami duszpasterski-
mi, a wokó³ góry jako �rodowiska naturalnego ró¿ne krêgi lo-
kalnej spo³eczno�ci bêd¹ potrafi³y twórczo wspó³pracowaæ (ko-
munikacja, turystyka, ochrona przyrody � ekologia, sport).

Platon twierdzi³, ¿e jest poezja zrodzona z poetyckiego
sza³u (mania) i poezja wyrastaj¹ca z umiejêtno�ci pisar-
skich (techne). Poezja maniczna nale¿y do najwy¿szych
funkcji cz³owieka, techniczna natomiast jest na poziomie
funkcji rzemie�lniczych. W której grupie poetyckiej � ma-
niaków czy techników � umie�ci³by siê Ksi¹dz?

� Nie zaliczy³bym siê do ¿adnej z nich. Tak sformu³owana
teoria Platona nie odpowiada mi. Moje my�lenie i próby po-
ezji wynikaj¹ z innych inspiracji. Poezja to równie¿ lektura �
czytanie najwybitniejszych dzie³ literatury �wiatowej: od bi-
blijnych psalmów, poprzez klasykê �redniowieczn¹, a¿ po Mi-
³osza i Herberta. To, co Platon mówi o natchnieniu, rozumiem
jako potrzebê wypowiedzi, w której pomys³ i warsztat (techni-
ka) koniecznie musz¹ ³¹czyæ siê ze szczero�ci¹ osobistej wy-
powiedzi. U¿ywam nieraz wyra¿enia �dopowiedzenie�, czym
nazywam mój osobisty komentarz do lektur, rozmów, prze¿yæ
i obserwacji. W ten sposób dopowiadam tylko to, co chcia³-
bym zwi¹zaæ z innymi wa¿nymi �wypowiedziami�, jako w³¹-
czenie siê wielkiego dialogu ludzkiego.

Wspomnia³ Ksi¹dz, ¿e jest przewodnikiem grup piel-
grzymkowych do Izraela. Niejednokrotnie s³ysza³em, ¿e ¿a-
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den inny kraj nie dostarczy pielgrzymowi, czy te¿ tury�cie
tak bogatych wra¿eñ, jak w³a�nie Izrael ze swoj¹ licz¹c¹ po-
nad 3000 lat, pe³n¹ cierpienia, szczególnie obecnie, histori¹.
Czym mo¿e byæ dla nas pielgrzymka do Ziemi �wiêtej?

� Warto�æ pielgrzymowania do Izraela jest tego rodzaju, ¿e
nie potrafi³bym porównaæ prze¿yæ i obserwacji zebranych w ja-
kimkolwiek innym miejscu na �wiecie. Mówiê to jako chrze�cija-
nin, kap³an i biblista. Ka¿dy kamieñ, drzewo i samo niebo s¹ �wiad-
kami spotkania cz³owieka z Bogiem. Ten niewielki kraj, nazna-
czony dzisiaj wielkim cierpieniem, nie jest tak bogaty w skarby
przesz³o�ci i zabytki, jak Grecja lub Italia. W Izraelu jest tylko
kilka cennych zabytków staro¿ytno�ci, natomiast �lady przesz³o-
�ci skromne i zaledwie w domy�le, s¹ na ka¿dym kroku. Przyroda
i ludzie dzi� nale¿¹cy do ró¿nych nacji, stworzyli niepowtarzaln¹
atmosferê, w której dominuje oczekiwanie na pokój.

Jak wygl¹da dzia³alno�æ dydaktyczna Ksiêdza?
� Od kilkunastu lat wyk³adam w seminarium nauki biblij-

ne: geografiê i historiê krajów biblijnych z elementami arche-
ologii, metodologiê i teoriê interpretacji, egzegezê, czyli wy-
ja�nianie i komentowanie Nowego Testamentu, a w szczegól-
no�ci pism �w. Jana, teologiê biblijn¹ oraz jêzyki biblijne. Pro-
wadzê równie¿ æwiczenia z duszpasterstwa biblijnego, czyli
uczê, jak mo¿na pracowaæ z tekstem.

Od znajomego dowiedzia³em siê, ¿e Ksi¹dz uczy rów-
nie¿ jêzyka hebrajskiego. Czym ró¿ni siê jêzyk hebrajski
od ¿ydowskiego (jidisz)?

� Jêzyk hebrajski jest jêzykiem semickim i po kilkunastu wie-
kach nieu¿ywania go poza liturgi¹ synagogaln¹, jego unowocze-
�niona wersja sta³a siê jêzykiem pañstwa izraelskiego. Jidisz jest
jêzykiem powsta³ym na bazie dialektów po³udniowoniemieckich
z domieszkami lokalnymi, np. w Polsce, na Litwie lub Rusi. Mo¿e
on byæ zapisany alfabetem hebrajskim lub ³aciñskim.

Jakie Ksi¹dz zna jêzyki nowo¿ytne?
� Pos³ugujê siê jêzykiem niemieckim, angielskim i w³o-

skim, oprócz tego czytam w hiszpañskim i francuskim. ̄ a³ujê,
ze nie mam okazji od�wie¿yæ ulubionego jêzyka rosyjskiego.

Znajomo�æ w³oskiego to efekt studiów w Wiecznym Mie�cie?
� Tak. Pozna³em tam równie¿ jêzyk niemiecki, gdy¿ jako student

mieszka³em przez piêæ lat w Kolegium Niemieckim w Rzymie.
£acina, greka, hebrajski plus sze�æ jêzyków wspó³cze-

snych � wspania³y wynik, którego mo¿na tylko pogratulo-
waæ i pozazdro�ciæ, chocia¿ akurat ja nie
nale¿ê do tych, co pos³uguj¹ siê wy³¹cznie
jêzykiem polskim. Przygotowuje Ksi¹dz
pracê doktorsk¹. Jaki jest jej temat?

� Tematem dysertacji, przygotowywanej
pod kierunkiem ksiêdza profesora Jana Kan-
tego Pytla jest symbolika kobiety w Apoka-
lipsie �w. Jana. Studium polega na porówna-
niu ró¿nych aspektów tego samego symbolu,
wyra¿aj¹cego kolektywn¹ to¿samo�æ wspól-
noty jako: oblubienicy wiernej Bogu, nierz¹d-
nicy, która zrywa przymierze i matki, która
wydaje na �wiat Mesjasza. W tej pracy trzeba
siêgn¹æ do licznych tekstów starotestamento-
wych, a nowoczesna filozofia jêzyka (semio-
tyka) pozwala wydobyæ w odno�nych tekstach
niezwykle bogate tre�ci.

¯yczê Ksiêdzu szybkiego uzyskania stop-
nia doktorskiego i dziêkujê za rozmowê.

Z ksiêdzem Henrykiem Romanikiem
rozmawia³ Mariusz Meller

�Wstêpowanie albo przymierze z Gór¹�. Pie�ñ pogañ-
ska Gorana pielgrzyma, który zamieszka³ u stóp Go³ogóry
za Koszalic¹, skrytego ucznia celtyckich misjonarzy (z opo-
wiadañ misyjnych Reinberna w ko³obrzeskim skryptorium).

Ka¿da góra ma swojego proroka
Ka¿da góra ma swoje �piewanie
Ka¿da góra zaprasza na swój szczyt

Mam górê na moj¹ miarê
Nie zbyt daleko nie za wysoko
Na powszedni¹ pielgrzymkê przez las

Moja góra ro�nie we mnie
Jak d¹b i kamieñ i lot dzikich gêsi
Co otwieraj¹ kluczem powrotnym niebo

Ta góra ma sto imion i tajemnic
Jest wszechobecna zielonym cieniem
Igie³ li�ci mchów przez ca³y rok

Wiele wie o mnie prawie wszystko
Patrzy mi w oczy mi³osiernie
Wychowuje po ojcowsku do drogi

Niesie wiatrem niepokoi pni ciê¿arem
Przyjaznym u�miechem dotyka
Kiedy patrzê pod s³oñce na Zachód

Moja góra jest wielka jak wszech�wiat
Niepodzielna liczb¹ ziaren piasku
Ja�niej¹ca gwiazdozbiorem obietnicy

Góra milcz¹cego s³owa i oddechu
Góra testament góra wniebowziêcie
Góra moje ¿ycie moje miejsce i los

Ks. Henryk Romanik

Wyp³yñ na g³êbiê
Apokryf ko³obrzeski
(fragment)

Sanktuarium Matki Trzykroæ Przedziwnej
i Królowej Przymierza na Górze Che³mskiej
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