35 LAT UCZELNI

Medal Politechniki Koszaliñskiej
jest nowym wyró¿nieniem
wrêczanym po raz pierwszy
z okazji 35-lecia Uczelni
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Z ¯YCIA UCZELNI
Ma³e s¹ wszelkich rzeczy pocz¹tki

Pierwszy dzieñ roku akademickiego 2003/2004
Jak ma³e i niepozorne s¹ wszelkich rzeczy pocz¹tki dowodzi³ staro¿ytny myliciel rzymski Ciceron, formu³uj¹c
zdanie: Omnium rerum principia parva sunt. Dowodzi
te¿ 35-letnia historia Politechniki Koszaliñskiej, która
z niewielkiej szko³y wy¿szej w 1968 sta³a siê uczelni¹ akademick¹ na miarê naszej wspó³czesnoci i przysz³oci.
Mówi³ o tym JM Rektor prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn (tekst wyst¹pienia JM Rektora publikujemy w ca³oci) podczas 36. uroczystej inauguracji roku akademickiego 2003/2004,
która odby³a siê 1 padziernika w audytorium przy ulicy Kwiatkowskiego, a jej mottem by³a w³anie myl Cicerona. Przywo³uj¹c j¹, JM Rektor przedstawi³ m.in. dorobek i najwa¿niejsze wydarzenia z 35-letnich dziejów Uczelni i podsumowa³ obchody jej
Jubileuszu (szersza relacja z obchodów  w innym miejscu).
W imieniu studentów przemówi³ przewodnicz¹cy Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej  Dariusz Rusak.
Tradycyjnie, podczas uroczystej inauguracji odby³a siê immatrykulacja studentów pierwszego roku. Ich przedstawiciele:
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska  Ewelina
Janczak, Iwona Machalewska i Kamila Chabowska, z Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania  Ma³gorzata Dondelewska
i Anna Fia³kowska, z Wydzia³u Elektroniki  Grzegorz Dowgielewicz, Pawe³ Kubiak, Bartosz £asek, z Wydzia³u Mechanicznego  Monika Kaczmarek, Adam Dorawa, Anna
Daroszewska i Konrad Tylec  z³o¿yli lubowanie i zostali
pasowani na studentów przez JM Rektora. Równie¿ JM Rektor
oraz prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese  prorektor ds. nauczania
wrêczyli nowym studentom indeksy. Ceremoniê zakoñczy³a
pieñ akademicka Gaudeamus w wykonaniu Chóru Politechniki Koszaliñskiej pod dyrekcj¹ Marka Bohuszewicza.
Kolejn¹ ceremoni¹ by³o wrêczenie dyplomów najlepszym
w tym roku absolwentom naszej Uczelni, którymi okazali siê:
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska  Mariusz
Staszewski i Arkadiusz Kadlec, na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania  Kamila Pniewska i Ma³gorzata Betañska, na
Wydziale Elektroniki  Pawe³ Kropidlowski, na Wydziale
Mechanicznym  Dariusz Rusak, Henryka Skorupka i Anna
Ka³dus. Dyplomy wrêczali JM Rektor oraz dziekani: prof. dr
hab. in¿. Szymon Pa³kowski (WBiI), prof. dr hab. Boguslaw Polak (WEiZ), prof. nadzw. dr hab. in¿. Henryk Budzisz (WE), prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak (WM).
Profesor Tomasz Heese poinformowa³ nastêpnie o Stypendiach Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, przyznanych za
wyniki w nauce w minionym roku akademickim Katarzynie
Annie Polak z V roku ekonomii i Barbarze Sylwanowicz
z III roku wzornictwa.
W czêci uroczystoci, powiêconej osi¹gniêciom pracowników Uczelni prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski
 prorektor ds. nauki, poinformowa³ o nadaniu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytu³u naukowego profesora
nauk technicznych pracownikom naszej uczelni: dr hab. in¿.
Annie Marii Anielak  postanowieniem z 20 sierpnia 2003
roku i dr hab. in¿. Sergeyowi Anisimovowi, któremu decyzj¹
z 21 maja 2002 tytu³ profesora nostryfikowano.
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Nastêpnie profesor Tomasz Krzy¿yñski poinformowa³, ¿e
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej zosta³y przeprowadzone kolejne kolokwia habilitacyjne, w wyniku których stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskali: dr in¿. Marian Czapp  stopieñ naukowy doktora ha-
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bilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz dr in¿. Czes³aw £ukianowicz  stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uroczyst¹ promocjê habilitacyjn¹ przeprowadzili JM Rektor oraz dziekan Wydzia³u Mechanicznego, wrêczaj¹c habilitantom dyplomy, opatrzone pieczêci¹ Politechniki Koszaliñskiej.
Profesor Tomasz Krzy¿yñski poinformowa³ tak¿e o uzyskaniu przez pracowników Politechniki Koszaliñskiej stopni
naukowych doktora habilitowanego w innych uczelniach. Stopnie te w ubieg³ym roku akademickim uzyskali: dr Czes³aw
Partacz  stopieñ doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej, dr in¿. Zbigniew Suszyñski  stopieñ doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie elektroniki, dr Volodymyr Susch  stopieñ doktora habilitowanego nauk matematycznych.
Wród pracowników, którzy w minionym roku akademickim uzyskali stopieñ naukowy doktora w naszej Uczelni s¹
natomiast: B³a¿ej Ba³asz  który uzyska³ stopieñ doktora nauk
technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
Bogdan Strzeszewski  stopieñ naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika, Robert Adamczyk  stopieñ naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Henryk Charun  stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz
Jaros³aw Kustra - stopieñ naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

Po uroczystej promocji doktorskiej, któr¹ przeprowadzili JM
Rektor, dziekani wydzia³ów Budownictwa i In¿ynierii rodowiska, Elektroniki oraz Mechanicznego wraz z promotorami, doktoranci z³o¿yli lubowanie doktora, po czym otrzymali dyplomy.
Pracownicy, którzy stopieñ doktora uzyskali w innych
uczelniach to: Magdalena Lampart-Ka³u¿niacka  uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, Rafa³ Manikowski  stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, Danuta Usidus
 stopieñ naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie
in¿ynieria rodowiska, Anna Klimczak  stopieñ naukowy
doktora nauk plastycznych w dyscyplinie grafika, Krzysztof
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Piaskowski  stopieñ naukowy doktora nauk technicznych
w dyscyplinie in¿ynieria rodowiska, Monika Zawierowska£oziñska  stopieñ naukowy doktora nauk plastycznych w dyscyplinie grafika, Agnieszka Lipska-Sondecka  stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Agnieszka Jakubowska  stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz¹dzaniu, Danuta Giêtkowska  stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomika i zarz¹dzanie gospodark¹ narodow¹, Arseniusz Finster  stopieñ naukowy doktora nauk
ekonomicznych w zakresie ekonomiki pracy.
Pracownicy naszej Uczelni uzyskali te¿ wiele innych wyró¿nieñ. Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymali: prof. dr hab. in¿. Micha³ Bia³ko  za wybitne osi¹gniêcia w promowaniu kadr naukowych i prof. dr in¿. Mieczys³aw Feld  za opublikowanie podrêcznika akademickiego
pt. Uchwyty obróbkowe. Nagrody i dyplomy wrêczy³ wyró¿nionym JM Rektor.

W uznaniu osi¹gniêæ naukowych i dydaktycznych pracowników Uczelni przyznane zosta³y tak¿e odznaczenia pañstwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia i medale wrêczali JM Rektor oraz Jan Sylwestrzak  wicewojewoda zachodniopomorski.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zas³ugi po³o¿one s³u¿bie Pañstwu i spo³eczeñstwu poprzez wybitn¹ twórczoæ naukow¹ wyró¿nieni zostali: prof.
nadzw. dr hab. in¿. Marian Czapp i prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski.
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy zawodowej wyró¿nieni zostali: prof. dr hab. in¿. Wojciech Piotrowski, mgr in¿. Ryszard ciegienka.
Za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy zawodowej Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
otrzyma³ prof. nadzw. dr hab. in¿. Zbigniew Suszyñski, a Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi  mgr Stanis³aw Mieczys³aw Zbiewski.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: prof. dr
hab. Kazimierz Dobrzañski, dr Wies³awa Chojnacka, prof.
nadzw. dr hab. Tadeusz Waciñski, dr in¿. Waldemar Bie-
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Dziêkuj¹c uczestnikom uroczystoci za udzia³ w niej, JM
Rektor profesor Krzysztof Wawryn og³osi³, ¿e rok akademicki 2003/2004 w Politechnice Koszaliñskiej zosta³ otwarty.

rut, prof. dr hab. Mieczys³aw Danilkiewitch, dr Janusz Gilewicz, dr Adam Mocicki i dr Barbara Zdrojewska.
Z okazji rozpoczêcia roku akademickiego do Politechniki
Koszaliñskiej nadesz³o wiele gratulacji i ¿yczeñ. Czêæ z nich
odczyta³ prof. nadzw. dr. hab. in¿. Micha³ Jasiulewicz  prorektor ds. studenckich. Osobicie ¿yczenia i gratulacje przekaza³ Jan Sylwestrzak  wicewojewoda zachodniopomorski,
oraz przewodnicz¹cy zachodniopomorskiego Sejmiku, Karol
Osowski, który jednoczenie przekaza³ informacjê o przyznaniu Politechnice Koszaliñskiej przez Zarz¹d Województwa
Z³otej Honorowej Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicz¹cy, dekoruj¹c Odznak¹ sztandar naszej Uczelni, powiedzia³, ¿e zosta³a ona przyznana w uznaniu zas³ug
dla rozwoju regionu.
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Uroczystoci zakoñczy³ profesor Micha³ Jasiulewicz, który
wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny Zró¿nicowanie regionalne polskiego rolnictwa i skutki wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Akademicka Msza wiêta zosta³a odprawiona w Katedrze
pod wezwaniem NPNMP, a koncelebrowa³ j¹ ks. bp Marian
Go³êbiewski  ordynariusz Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej.
*
Rok akademicki 2003/2004 zosta³ zainaugurowany równie
uroczycie na wydzia³ach: Mechanicznym  2 padziernika, z
udzia³em JM Rektora profesora Krzysztofa Wawryna i prorektora ds. nauki profesora Tomasza Krzy¿yñskiego, Ekonomii i
Zarz¹dzania  3 padziernika, z udzia³em prorektora ds. studenckich profesora Micha³a Jasiulewicza i prorektora ds. nauczania profesora Tomasza Heese, Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska  4 padziernika, z udzia³em prorektora ds. nauczania profesora Tomasza Heese i prorektora ds. nauki profesora Tomasza Krzy¿yñskiego, Elektroniki  4 padziernika, z
udzia³em JM Rektora profesora Krzysztofa Wawryna i prorektora ds. studenckich profesora Micha³a Jasiulewicza.
*
18 padziernika uroczycie, z udzia³em JM Rektora i cz³onków Senatu Politechniki Koszaliñskiej, zainaugurowany zosta³ siódmy rok akademicki w Chojnicach. W miecie tym
Politechnika prowadzi zajêcia dla 1,5 tys. osób, studiuj¹cych
na wydzia³ach Ekonomii i Zarz¹dzania, Elektroniki oraz Mechanicznym.
(RD)
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Przemówienie inauguracyjne

JM Rektora Politechniki Koszaliñskiej  prof. Krzysztofa Wawryna
Wysoki Senacie, Dostojni Gocie, Szanowni Pracownicy i Studenci Politechniki Koszaliñskiej!
Witam Pañstwa na trzydziestej szóstej inauguracji roku akademickiego w Politechnice Koszaliñskiej. Uczestniczymy dzisiaj w wielce podnios³ej uroczystoci, podczas której zostanie
przeprowadzona immatrykulacja nowych studentów naszej
Uczelni, potem bêd¹ wrêczone nagrody dla najlepszych absolwentów Politechniki Koszaliñskiej oraz odbêd¹ siê promocje
na stopieñ naukowy doktora habilitowanego i stopnie naukowe
doktora. Bêdziemy wiadkami i uczestnikami tych niezwykle
wa¿nych dla spo³ecznoci akademickiej chwil i mam nadziejê,
¿e pozostan¹ one na d³ugo w pamiêci ka¿dego z nas, a zw³aszcza w pamiêci naszych goci, których serdecznie witam.
Witam pana Grzegorza Niskiego  senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Jego Ekscelencjê ksiêdza biskupa Mariana Go³êbiewskiego  ordynariusza Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej. Witam reprezentantów w³adz województwa zachodniopomorskiego, witam pana Karola Osowskiego  przewodnicz¹cego Sejmiku naszego województwa, oraz pana Jana
Sylwestrzaka  wicewojewodê zachodniopomorskiego.
Witam przedstawicieli samorz¹dów lokalnych: pana Ryszarda Winiewskiego  przewodnicz¹cego i pana Jana Bêtkowskiego  zastêpcê przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Koszalinie, witam pana Miros³awa Mikietyñskiego  prezydenta
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Koszalina oraz pana Stanis³awa Gaw³owskiego i pana Piotra
Krolla  zastêpców prezydenta Koszalina, witam pana Zdzis³awa Paw³owskiego  przewodnicz¹cego Rady Powiatu Koszaliñskiego, witam pana Ryszarda Osiowego  starostê powiatu koszaliñskiego, witam pana Ryszarda Kwiatkowskiego  zastêpcê prezydenta Slupska, witam pana Arseniusza Finstera  burmistrza Chojnic i pana Mariana Chmiela  wójta
gminy S³upsk, witam radnych Rady Miejskiej w Koszalinie,
radnych Rady Powiatu Koszaliñskiego i wszystkich przedstawicieli w³adz samorz¹dowych z naszego regionu.
Witam naszych goci z innych uczelni: witam ksiêdza dr
Wac³awa £ukasza  rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego w Koszalinie, witam pana profesora Jerzego Hajduka
 prorektora ds. nauki Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie, witam pana profesora Antoniego Drapellê  prorektora
ds. nauki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku.
Witam pana pp³k. Przemys³awa Schielkego  komendanta
Centralnego Orodka Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie
oraz pana pp³k. Jerzego Korczaka  szefa logistyki Centrum
Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Koszalinie. Witam dyrektorów szkó³ rednich i innych placówek
owiatowych, witam przedsiêbiorców, dyrektorów koszaliñskich instytucji i zak³adów pracy, przedstawicieli organizacji
spo³ecznych i zwi¹zków zawodowych.
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Gor¹co witam cz³onków Spo³ecznego Komitetu Rozwoju Politechniki Koszaliñskiej z przewodnicz¹cym Komitetu  panem W³adys³awem Husejk¹. Witam dziennikarzy prasy, radia i telewizji.
Serdecznie witam Emerytów oraz wszystkich by³ych i obecnych Pracowników, witam Absolwentów i Studentów Politechniki Koszaliñskiej, a szczególnie wkraczaj¹cych w jej progi
Studentów pierwszego roku. Witam wszystkich uczestników
dzisiejszej uroczystoci.
Wysoki Senacie, Szanowni Gocie, Drodzy Pracownicy
i Studenci Politechniki Koszaliñskiej,
za nami, za spo³ecznoci¹ akademick¹ Politechniki Koszaliñskiej, jej pracownikami, studentami i absolwentami 35 lat, 35
lat czasem mo¿e trudnych, nios¹cych wiele problemów, ale te¿
lat piêknych, wype³nionych entuzjazmem, prac¹ i nauk¹, lat
wype³nionych budowaniem nowoczesnej, europejskiej uczelni.
Takiej, o której nawet nie marzyli chyba jej pierwsi pracownicy,
nauczyciele akademiccy, studenci i absolwenci. Jednak to w³anie z ich, byæ mo¿e jedynie bardzo skromnych, niemia³ych
marzeñ, spotêgowanych ogromn¹ ambicj¹ i potrzeb¹ dzia³ania
oraz wielk¹ wiar¹, ¿e Koszalin mo¿e mieæ swoj¹ uczelniê, powsta³a w roku 1968 Wy¿sza Szko³a In¿ynierska. I chocia¿ by³a
wtedy, jak te skromne marzenia, niewielka, bo mia³a raptem dwa
wydzia³y, Budownictwa L¹dowego i Mechaniczny, które prowadzi³y piêæ kierunków kszta³cenia, choæ zatrudnia³a zaledwie 17
nauczycieli akademickich i chocia¿ w jej kilku budynkach przy
ulicy Rac³awickiej studiowa³o tylko 185 osób, to  jak g³osi motto dzisiejszej inauguracji  maksyma starorzymskiego myliciela, Cicerona  OMNIUM RERUM PRINCIPIA PARVA SUNT,
czyli ma³e s¹ wszelkich rzeczy pocz¹tki.
Bez w¹tpienia bowiem pocz¹tkiem dzisiejszej Politechniki
Koszaliñskiej by³o maleñkie ziarenko, ziarenko myli, które
poprzez kolejne lata kie³kowa³o zarówno nowymi pomys³ami,
jak i ich realizacj¹, a¿ wzros³a z niego dzisiejsza Politechnika
Koszaliñska. Na jej obecny wizerunek i pozycjê przez 35 lat
pracowa³o wielu ludzi, kolejne w³adze Uczelni, naukowcy, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obs³ugi, pracowali studenci i absolwenci. Ka¿dy, na miarê mo¿liwoci w³o¿y³ w jej rozwój cz¹stkê swego ¿ycia, swoich zdolnoci i umiejêtnoci. Jest zatem Politechnika Koszaliñska sum¹ ich dokonañ i jeli osi¹gnê³a sukces, to przede wszystkim dziêki nim.
wiadcz¹ o tym daty i wydarzenia, które oceniamy dzi jako
prze³omowe w dziejach naszej Uczelni. Wród nich mo¿na wyró¿niæ rok 1972 i ukoñczenie studiów przez pierwszych absolwentów  in¿ynierów oraz wprowadzenie studiów magisterskich, rok 1977 i pierwsze stopnie doktora oraz doktora habilitowanego, uzyskane przez pracowników WSIn¿., rok 1978
i pierwszy tytu³ profesora, rok 1987 i uzyskanie przez Wydzia³
Mechaniczny uprawnieñ do nadawania stopnia doktora nauk
technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz
rok 1993 i przyznanie pierwszego w uczelni stopnia doktora
w tej dyscyplinie, rok 1995 i uzyskanie przez Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska uprawnieñ do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.
Sporód kolejnych dat i wydarzeñ na pierwszy plan wysuwa
siê rok 1996 i przemianowanie Uczelni na Politechnikê Koszaliñsk¹. Fakt ten jest szczególny, gdy¿ od tego momentu nast¹pi³o
znaczne przypieszenie jej rozwoju, miêdzy innymi poprzez powo³anie w roku 1997 Wydzia³u Elektroniki, a rok póniej uzyskanie przez ten wydzia³ uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika, w roku
1999 natomiast  poprzez powo³anie Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania.
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Równie znacz¹ce by³o uzyskanie w roku w roku 2000 przez
Wydzia³ Mechaniczny uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i jednoczenie prawo do nadawania tytu³u doktora honoris causa Politechniki Koszaliñskiej. Uzyskanie tych
uprawnieñ sprawi³o, ¿e w roku 2001 po raz pierwszy w naszej
uczelni nadany zosta³ stopieñ doktora habilitowanego.
S¹dzê, ¿e jak na tak niewiele, tylko 35 lat istnienia Uczelni,
mielimy wiele wa¿nych wydarzeñ. Za wszystkimi, równie¿ nie
wymienionymi, stoj¹ konkretni ludzie, którzy du¿o powiêcili
i powiêcaj¹, by Politechnika Koszaliñska mog³a dzi poszczyciæ siê 18 tysi¹cami absolwentów, 17 tysi¹cami studentów, kszta³c¹cymi siê na czterech wydzia³ach: Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska, Ekonomii i Zarz¹dzania, Elektroniki oraz Mechanicznym, a tak¿e w Nauczycielskim Kolegium Jêzyka Angielskiego. By studenci mieli do wyboru jedenacie kierunków
kszta³cenia i 65 specjalnoci, aby mog³a siê poszczyciæ wysoko
kwalifikowan¹ kadr¹ naukow¹ i dydaktyczn¹, któr¹ tworzy 114
profesorów, w tym 58 profesorów tytularnych, 195 doktorów
i 245 innych nauczycieli akademickich. A przypomnê, ¿e 35
lat temu mielimy 185 studentów i siedemnastu nauczycieli akademickich. Zestawiaj¹c te fakty i liczby, mo¿na tylko przyznaæ
racjê Ciceronowi  OMNIUM RERUM PRINCIPIA PARVA
SUNT, ma³e s¹ wszelkich rzeczy pocz¹tki.
Drodzy Studenci pierwszego roku,
za chwilê, po immatrykulacji staniecie siê cz³onkami spo³ecznoci akademickiej Politechniki Koszaliñskiej. Gratulujê
Wam zwyciêstwa w rywalizacji o indeks naszej Uczelni i ¿yczê
Wam sukcesów podczas studiów. Chcia³bym jednoczenie, aby
dzisiejsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego pozosta³a
w Waszej pamiêci i w sercach na d³ugie lata i  jak dla naszej
Uczelni rok 1968  sta³a siê dla Was tym ma³ym, niepozornym
pocz¹tkiem drogi do wiedzy, umiejêtnoci i rozwoju zdolnoci,
pocz¹tkiem drogi ku w³asnej pomylnoci, ku swojej przysz³oci. Cieszê siê, ¿e w tê drogê wyruszacie z nami, z Politechnik¹
Koszaliñsk¹. Jestem przekonany, ¿e spe³nimy Wasze oczekiwania, zarówno te, dotycz¹ce sposobu studiowania, jak i te, dotycz¹ce warunków nauki i ¿ycia w rodowisku studenckim. Jestemy bowiem uczelni¹ nowoczesn¹, dostosowuj¹c¹ swoj¹ ofertê
edukacyjn¹ do bie¿¹cych oraz przysz³ych potrzeb i wymagañ
gospodarki i wyzwañ cywilizacyjnych. Dlatego stale doskonalimy metody studiowania i komunikacji miêdzy nauczycielem a studentem, wykorzystuj¹c najnowsze rozwi¹zania techniczne, komputery z dostêpem do Internetu i wszelkie rodki audiowizualne.
Dziêki temu za, ¿e razem z uczelniami europejskimi budujemy
wspóln¹ przestrzeñ edukacyjn¹, umo¿liwiamy tak¿e jednoczesne studiowanie zarówno u nas, jak i zagranic¹. Wasze oczekiwania chcemy spe³niæ równie¿ poprzez coraz lepsze warunki nie
tylko w nowych obiektach dydaktycznych, ale równie¿ w modernizowanych systematycznie akademikach i klubach studenckich.
Jednoczenie, jeli zechcecie rozwijaæ swoje zainteresowania, oferujemy Wam bogaty ksiêgozbiór Biblioteki, mo¿liwoæ pracy
w organizacjach studenckich, w ko³ach naukowych, wyczynowe
lub rekreacyjne uprawianie sportu, miêdzy innymi w klubach
koszykówki, pi³ki rêcznej, albo wspinaczki wysokogórskiej, czy
golfowym. Zapraszam i zachêcam do korzystania z tej oferty, bo
przecie¿ nie tylko nauk¹ ¿yje student.
Wysoki Senacie, Szanowni Gocie, Pracownicy i Studenci Politechniki Koszaliñskiej,
w minionym roku akademickim spo³ecznoæ akademicka
naszej Uczelni ¿y³a wieloma sprawami i to nie tylko zwi¹zanymi
z jej misj¹ edukacyjn¹ i naukow¹. Ten rok kalendarzowy jest
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bowiem dla nas rokiem jubileuszu 35-lecia istnienia Uczelni. Z tej
okazji zorganizowalimy wiele imprez i spotkañ. Program by³
bogaty, a jego kulminacja przypad³a na 11 czerwca, na spotkanie
by³ych i obecnych pracowników oraz pierwszych studentów i absolwentów naszej Uczelni. Przyby³o na nie kilkaset osób. Wiele
z nich zosta³o uhonorowanych nagrodami i listami gratulacyjnymi, a trzy osoby  najd³u¿ej pracuj¹ce w Uczelni  otrzyma³y
po raz pierwszy przyznany Medal Politechniki Koszaliñskiej.
Równie¿ po raz pierwszy, podczas tego samego spotkania zosta³y odnowione dyplomy ukoñczenia studiów. Otrzymali je nasi
pierwsi absolwenci. Po spotkaniu jego uczestnicy bawili siê na
wielogodzinnym pikniku na wie¿ym powietrzu.
Z jubileuszem wi¹za³y siê równie¿ inne imprezy, w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym odby³ siê dedykowany Politechnice koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Koszaliñskiej, w Katedrze  koncert obchodz¹cego swoje 10-lecie
Chóru Akademickiego, a z Rynku Staromiejskiego ulicami
Koszalina przeszed³ pochód pracowników i studentów Uczelni, którym towarzyszy³ korowód artystów Ba³tyckiego Teatru
Dramatycznego i orkiestra dêta. Pochód zakoñczy³ siê w Muzeum Okrêgowym, na którego dziedziñcu odby³a siê akademicka premiera sztuki Parady Jana Potockiego.
W okresie obchodów jubileuszu kilka wydarzeñ wykracza³o swoj¹ rang¹ poza mury Politechniki. Przede wszystkim
 27 maja odby³o siê pierwsze w naszej historii wrêczenie
tytu³u doktora honoris causa Politechniki Koszaliñskiej profesorowi Janowi Kaczmarkowi, a uroczystoæ zgromadzi³a
wiele autorytetów naukowych z ca³ej Polski.
Politechnika by³a te¿ gospodarzem kilku ogólnopolskich
konferencji naukowych oraz  w dniach 12-15 czerwca  Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).
13 czerwca natomiast, z udzia³em kilkunastu rektorów uczelni technicznych uroczycie oddalimy do u¿ytku budynek Wydzia³u Elektroniki i Rektoratu przy ulicy niadeckich.
S¹dzê, ¿e godnie uczcilimy nasze 35-lecie. Dziêkujê
wszystkim, którzy siê do tego przyczynili. Szczególne podziêkowania kierujê do osób, które przekaza³y nam jubileuszowe
gratulacje i ¿yczenia.
Szanowni Pañstwo,
obchody jubileuszu w ¿aden sposób nie zak³óci³y normalnego rytmu pracy Uczelni w minionym roku akademickim. Jak
zawsze wiêc nasi pracownicy uzyskiwali kolejne stopnie i tytu³y naukowe. W roku akademickim 2002/2003 tytu³ naukowy
profesora otrzymali: pani Anna Maria Anielak i pan Sergey
Anisimow, a stopieñ naukowy doktora habilitowanego pan
Marian Czapp, pan Czes³aw £ukjanowicz, pan Czes³aw
Partacz, pan Zbigniew Suszyñski i pan Volodymyr Sushch.
Stopieñ doktora nauk (lub kwalifikacje I stopnia w dziedzinie nauk plastycznych) uzyska³o natomiast czternacie
osób: pani Danuta Giêtkowska, pani Agnieszka Jakubowska, pani Magdalena Lampart-Ka³u¿niacka, pani Anna
Klimczak, pani Agnieszka Lipska-Sondecka, pani Danuta
Usidus, pani Monika Zawierowska-£oziñska, pan Robert
Adamczyk, pan B³a¿ej Ba³asz, pan Henryk Charun, pan
Arseniusz Finster, pan Rafa³ Manikowski, pan Krzysztof
Piaskowski i pan Bogdan Strzeszewski.
Miniony rok akademicki by³ zatem pomylny dla rozwoju kadry naszej Uczelni. Pozwala to optymistycznie patrzeæ w jej przysz³oæ, tym bardziej, ¿e zwiêkszenie kwalifikacji kadry jest podstawowym warunkiem, który musimy spe³niaæ, aby uzyskiwaæ kolejne uprawnienia akademickie oraz otwieraæ nowe kierunki kszta³cenia i specjalnoci, a w rezultacie  aby siê rozwijaæ.
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Warunkiem tego rozwoju jest prowadzenie badañ naukowych, których wyniki s¹ bezzw³ocznie przekazywane studentom. Aktywnoæ naukowa naszych pracowników jest du¿a.
W roku akademickim 2002/2003 pracowali oni nad 110 tematami badawczymi, a ich rezultaty zosta³y opublikowane w formie 39 ksi¹¿ek, 278 artyku³ów i 445 referatów, wyg³oszonych
na konferencjach naukowych. Wród nich jedna ksi¹¿ka, 31
artyku³ów i 66 referatów osi¹gnê³y rangê miêdzynarodow¹.
Naukowcy Politechniki Koszaliñskiej s¹ aktywni równie¿ we
wspó³pracy z orodkami zagranicznymi, uczestnicz¹ w pracach
komitetów naukowych wiatowych konferencji i kongresów,
wyje¿d¿aj¹ na sta¿e naukowe do uczelni zachodnioeuropejskich,
bior¹ udzia³ w europejskich programach badawczych i dydaktycznych. W ostatnim czasie na przyk³ad, w ramach europejskiego programu ERASMUS z cyklem wyk³adów wyje¿d¿ali na
uczelnie do Francji, Grecji, Hiszpanii Portugalii i Niemiec, a wyk³ady w Politechnice prowadzili nauczyciele z tych krajów.
Coraz wiêkszy udzia³ w wymianie miêdzynarodowej maj¹
tak¿e studenci. Przy wsparciu finansowym wspomnianego ju¿
programu ERASMUS koszaliñscy studenci wyje¿d¿ali na studia
w uczelniach Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Wielkiej Brytanii. W ramach
innego programu europejskiego  LEONARDO DA VINCI  do
Hamburga i Hannoweru w Niemczech wyje¿d¿ali równie¿ s³uchacze prowadzonych w naszej Uczelni studiów doktoranckich.
Dotychczasowa wspó³praca miêdzynarodowa sprawia, ¿e
pozycja Politechniki Koszaliñskiej na arenach krajowej i europejskiej stale siê umacnia, choæby przez uczestnictwo
w Zwi¹zku Uniwersytetów Europejskich (EUA) oraz aktywnoæ w miêdzynarodowym konsorcjum, zrzeszaj¹cym osiem
podobnych wielkoci¹ europejskich uczelni. Jego celem jest
miêdzy innymi wdro¿enie wspólnego programu studiów magisterskich i podyplomowych o nazwie Eurograd. Program
jest przeznaczony dla najambitniejszych studentów, którzy
mog¹ go realizowaæ w kilku uczelniach jednoczenie.
Szanowni Gocie, Drodzy Studenci i Pracownicy Politechniki Koszaliñskiej,
w podsumowaniu roku akademickiego 2002/2003 nie mo¿na zapomnieæ o osi¹gniêciach studentów Politechniki w ró¿nych
dziedzinach, zw³aszcza w dzia³alnoci sportowej, kulturalnej i
spo³ecznej. Cieszy wiêc udzia³ dru¿yn Klubu Uczelnianego AZS
w ogólnopolskich pierwszych ligach pi³karek rêcznych i badmintonistów, koszykarzy w lidze akademickiej oraz pingpongistów w II lidze, ciesz¹ te¿ zdobywane przez te dru¿yny medale
akademickich mistrzostw Polski. Sukcesy osi¹gaj¹ tak¿e zawodnicy Akademickiego Klubu Tañca, którzy zdobyli kilka medali
na mistrzostwach krajowych. Dziêki zaanga¿owaniu studentów,
w du¿ej mierze cz³onków Parlamentu Studentów, dobrze dzia³aj¹ kluby Kwadrans i Krelarnia, z po¿ytkiem funkcjonuje
Studenckie Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów Politechniki Koszaliñskiej, za w akademikach stale jest rozbudowywana sieæ komputerowa z dostêpem do Internetu.
Szanowni Pañstwo,
od pocz¹tku swego istnienia Politechnika systematycznie
siê rozwija, a kierunki tego rozwoju wyznaczaj¹ wymagania
wspó³czesnoci i wyzwania przysz³oci. Mówi¹c wczeniej o historii naszej Uczelni, tylko wspomnia³em o warunkach pracy
i studiowania w Politechnice Koszaliñskiej. A mamy przecie¿
prawo byæ dumni, ¿e s¹ one dobre i stale siê poprawiaj¹. W ostatnich latach przy ka¿dym otwarciu roku akademickiego mia³em
przyjemnoæ zapowiadaæ kolejne inwestycje, a tak¿e informowaæ o oddaniu ich do u¿ytku. Przypomnê, ¿e dziêki doæ regu-
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larnemu finansowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komitetu Badañ Naukowych oddalimy do
u¿ytku i wyposa¿ylimy w nowoczesny sprzêt i aparaturê salê
audytoryjn¹ na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania oraz  po
ponad dwudziestu latach od rozpoczêcia budowy  zespó³ nowoczesnych audytoriów i gmach Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska, a w czerwcu ju¿ tego roku budynek Wydzia³u Elektroniki i Rektoratu przy ulicy niadeckich. Ka¿dego roku na wyposa¿enie laboratoriów naukowych w tych obiektach przeznaczalimy oko³o 4 milionów z³otych.
W rezultacie, dzisiaj ju¿ tylko Wydzia³ Mechaniczny mieci siê w starej siedzibie Uczelni przy ulicy Rac³awickiej, lecz
i tam wykonalimy wiele prac remontowych. Bêd¹ one kontynuowane w przysz³ym roku, jednak ju¿ wed³ug kompleksowego i szczegó³owego planu modernizacji i remontów, który zostanie opracowany do koñca grudnia. W nied³ugim wiêc czasie
warunki studiowania i prowadzenia badañ naukowych na Wydziale Mechanicznym powinny poprawiæ siê zdecydowanie.
Warunki ¿ycia studentów naszej Uczelni poprawiamy natomiast poprzez systematyczne od kilku lat remonty akademików przy ulicy Rejtana. Do ubieg³ego roku wyremontowane zosta³y domy studenta nr 1 i 2, a teraz koñczy siê gruntowna modernizacja Domu Studenta nr 3. Prace s¹ bardzo szerokie, bo obejmuj¹ zarówno wymianê stolarki okiennej i remonty
dachów, jak i przebudowê segmentów mieszkalnych oraz rozprowadzanie sieci komputerowej do ka¿dego pokoju.
S¹dzê, ¿e lista wszystkich naszych dokonañ inwestycyjnych
i remontowych pozwala stwierdziæ, ¿e z 1 miliona 700 tysiêcy
studiuj¹cych w naszym kraju, 17 tysiêcy studentów Politechniki
Koszaliñskiej na pewno ma dobre warunki do nauki i rozwoju,
¿e w Uczelni s¹ te¿ dobre warunki prowadzenia badañ naukowych, a 900 zatrudnionych w niej osób ma dobre warunki pracy.
Ludzie ci, podobnie jak wszyscy pracownicy polskich uczelni, wykonuj¹cy ogromne i coraz wiêksze zadania, zostali w tym
roku docenieni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 otrzymali podwy¿kê wynagrodzeñ. I chocia¿ ustawowo powinna ona obowi¹zywaæ ju¿ od 1 wrzenia ubieg³ego roku, lecz
ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹ Pañstwa zosta³a opóniona o ca³y rok, to dla wszystkich pracowników szkolnictwa
wy¿szego, równie¿ dla pracowników Politechniki Koszaliñskiej
jest oczekiwan¹ nagrod¹ za wykonan¹ pracê.
Wysoki Senacie, szanowni Gocie,
na najbli¿szy rok, a w³aciwie na najbli¿szych kilka lat
zaplanowalimy, ¿e drobnymi krokami osi¹gniemy kolejne cele
i zrealizujemy projekty rozwoju Uczelni. W dalszym ci¹gu
zatem stawiamy na rozwój kadry, badañ naukowych i kierunków kszta³cenia. Powoli zbli¿amy siê do zaplanowanej na ca³¹
kadencjê liczby 120 profesorów, w tym 60 tytularnych. Niezbêdne jest przy tym wsparcie lokalnych w³adz samorz¹dowych, by przyjezdni profesorowie mogli uzyskaæ mieszkania
w Koszalinie. Jeli ten warunek spe³nimy, bêdziemy mogli
ubiegaæ siê o kolejne uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego  w dyscyplinach budownictwo oraz elektronika, a tak¿e do nadawania stopni naukowych doktora
w dyscyplinach in¿ynieria rodowiska i ekonomia.
Na najbli¿szy okres planujemy tak¿e urozmaicenie naszej
oferty edukacyjnej i form studiowania, miêdzy innymi o studia
na odleg³oæ z wykorzystaniem Internetu, które zapocz¹tkowalimy na Wydziale Mechanicznym, ale wprowadzimy tak¿e na
pozosta³ych wydzia³ach.
W tym roku akademickim nast¹pi te¿ dalsza poprawa dostêpu do Internetu oraz szybkoci transmisji danych. JednoNr 3/2003

czenie, dziêki realizacji ogólnopolskiej wiat³owodowej sieci szkieletowej PIONIER, zwiêkszymy tak¿e przepustowoæ
naszych ³¹czy internetowych do 2 GBs. Sieæ ta, budowana ze
rodków Komitetu Badañ Naukowych, jest ju¿ coraz bli¿ej
Koszalina  dotar³a bowiem do Gdañska.
Dla wzbogacenia naszej oferty edukacyjnej zamierzamy natomiast wprowadziæ specjalnoci o charakterze interdyscyplinarnym,
np. konserwacjê budowli zabytkowych, zarz¹dzanie ryzykiem,
ekonometriê, inteligentne wyposa¿enie i ochrona obiektów.
W najbli¿szym czasie czeka nas wiele nowych wyzwañ w badaniach naukowych. Wi¹¿¹ siê one z wst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej, wiêc ju¿ w dalszym ci¹gu bêdziemy koncentrowaæ
nasze dzia³ania na pozyskiwaniu rodków z funduszy unijnych
takich, jak 6. Ramowy Program Rozwoju Technologicznego, czy
fundusze strukturalne. Te pieni¹dze mog¹ znacznie poprawiæ
wyposa¿enie naszych laboratoriów, a tym samym zwiêkszyæ konkurencyjnoæ zespo³ów badawczych Politechniki Koszaliñskiej.
Naszym zamiarem jest równie¿ wzrost liczby tematów badawczych, finansowanych przez Komitet Badañ Naukowych.
W zakresie dydaktyki nasi pracownicy, szerzej ni¿ dot¹d bêd¹
uczestniczyæ w kontynuowanych programach miêdzynarodowych
ERASMUS/SOCRATES i LEONARDO DA VINCI.
Na forum miêdzynarodowym bêdziemy tak¿e aktywni poprzez udzia³ w pracach Zwi¹zku Uniwersytetów Europejskich
oraz Konsorcjum edukacyjnym szkó³ wy¿szych.
Aby spe³niæ te zamierzenia, niezbêdne s¹ dalsze inwestycje,
które jeszcze bardziej poprawi¹ warunki pracy i studiowania w Politechnice. Na najbli¿sz¹ przysz³oæ planujemy wiêc przygotowanie do rozbudowy obiektów przy ulicy niadeckich o zespo³y
laboratoriów elektroniki i budownictwa, rozbudowê miejskiej sieci
komputerowej KOSMAN, a przy ulicy Kwiatkowskiego  o Centrum Informacji Naukowej z bibliotek¹ i centrum konferencyjnym. Warunkiem rozpoczêcia inwestycji jest jednak ich wprowadzenie do planu bud¿etowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Ubiegamy siê jednoczenie o wspó³finansowanie
tych inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
a wnioski w tej sprawie pozytywnie zosta³y ju¿ zaopiniowane
przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego. Gdy te wszystkie dzia³ania przynios¹ zamierzone skutki, bêdziemy mogli myleæ o jeszcze jednej inwestycji przy ulicy niadeckich  obiektach Wydzia³u Mechanicznego.
Wysoki Senacie, drodzy Gocie, Pracownicy i Studenci
Politechniki Koszaliñskiej,
nasze plany, te najbli¿sze, i te dalsze s¹ bogate. Niestety,
mo¿liwoci ich realizacji nie zale¿¹ wy³¹cznie od nas, ale
przede wszystkim od mo¿liwoci bud¿etowych pañstwa, które nie s¹ przecie¿ najlepsze. Bior¹c sobie jednak do serca nasze dzisiejsze has³o przewodnie, ¿e ma³e s¹ wszelkich rzeczy pocz¹tki, to mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e powoli, nie
realizuj¹c wszystkiego na raz, ale konsekwentnie i uparcie,
krok po kroku, dokonamy rzeczy, wydawa³oby siê  prawie
niemo¿liwych. Liczê na Pañstwa, Szanowni Pracownicy Politechniki Koszaliñskiej pomoc w realizacji wszystkich naszych planów, liczê te¿ na przychylnoæ w³adz samorz¹dowych i, jak zawsze, na wsparcie ¿yczliwych nam ludzi, mieszkañców Koszalina i ca³ego Regionu Z góry za to dziêkujê.
Wysoki Senacie, Szanowni Pañstwo,
wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystoci bardzo dziêkujê za przybycie. Naszym gociom oraz studentom i pracownikom Politechniki Koszaliñskiej ¿yczê zdrowia, szczêcia
osobistego i wielu sukcesów w pracy i nauce.
Vivat Politechnika! Vivant Professores!
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Jubileuszowe reminiscencje

Oficjalnie, uroczycie i

na luzie

 Jest wiele zacnych i starych uczelni. Ich historia czêsto siêga redniowiecza, a ich wielowiekowy dorobek
zapisa³ siê we wszystkich encyklopediach i leksykonach, zapisa³ siê w dziejach wiatowej kultury i cywilizacji. Jak na takim tle wygl¹da 35-letnia historia koszaliñskiej Uczelni, czy dzisiejszy jubileusz mo¿emy postrzegaæ jako wydarzenie wa¿ne? Jestem przekonany, ¿e tak  stwierdzi³ prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn  rektor
Politechniki Koszaliñskiej 11 czerwca podczas uroczystego, jubileuszowego spotkania pracowników Uczelni.

JM Rektor
i Senat Uczelni
podczas
uroczystego
spotkania
Spotkanie, które odby³o siê w hali sportowej przy ulicy
Rac³awickiej, by³o jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ obchodów Jubileuszu 35-lecia naszej Uczelni. Program obchodów by³ jednak o wiele bogatszy i obejmowa³ przedsiêwziêcia
o ró¿nym charakterze, zarówno naukowym, jak i oficjalnych
spotkañ, czy imprez rozrywkowych.  S¹dzê, ze godnie uczci-

limy nasze 35-lecie  podsumowa³ rocznicowe obchody JM
Rektor prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn podczas inauguracji roku akademickiego 2003/2004, która odby³a siê 1 padziernika. W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor wspomnia³ o niektórych wydarzeniach, zwi¹zanych z jubileuszem.
Wspomnijmy tak¿e.

cd. na str. 11

Nauka na 35-lecie

Wszystkie konferencje naukowe, które w tym roku organizowali lub wspó³organizowali pracownicy Politechniki Koszaliñskiej sygnowane by³y jako zwi¹zane z Jubileuszem 35-lecia
istnienia Uczelni. Takich konferencji odby³o siê dziesiêæ:
 Nowoczesne techniki i technologie  przew. Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka.
Koszalin, 89.05.2003 r.
 VI Forum Motoryzacji nt.: Wspó³czesne technologie w
motoryzacji , a bezpieczeñstwo ruchu drogowego  przew.
Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon
Kukie³ka. S³upsk, 23.05.2003 r.
 VII Konferencja nt.: Obróbka kszta³tuj¹ca i powierzchniowa nagniataniem. - przew. Komitetu Organizacyjnego: prof.
nadzw. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka. Osieki, 46.06.2003 r.
 Gospodarka odpadami komunalnymi  przew. Komitetu
Organizacyjnego: prof. dr hab. Kazimierz Szymañski. Ko³obrzeg, 1821.05.2003 r.
 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kompleksowe
i szczegó³owe problemy in¿ynierii rodowiska  przew.
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Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. in¿. Tadeusz Piecuch. Ustronie Morskie, 29.051.06.2003 r.
6 Profesorskie Warsztaty Naukowe nt.: Przetwórstwo Tworzyw
Polimerowych  przew. Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw
dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun  Dar³ówek, 911.06.2003 r.
Druga Krajowa Konferencja Elektroniki  przew. Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. in¿. W³odzimierz
Janke. Ko³obrzeg, 912.06.2003 r.
XXI Konferencja Polioptymalizacji i Komputerowe Wspomaganie Projektowania  przew. Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski. Mielno, 16
19.06.2003 r.
Obszary wiejskie i gospodarka ¿ywnociowa w przededniu integracji z Uni¹ Europejsk¹  przew. Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz.
Koszalin, 25.09.2003 r.
Wp³yw integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu  przew. Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Suszyñski.
D¹bki (Miêdzyzdroje), 1112.09.2003 r.
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Niezwyk³a dekada

Tak wielu wa¿nych wydarzeñ w tak krótkim okresie nasza
Uczelnia chyba jeszcze nie prze¿ywa³a. Dlatego dekadê od 6
do 15 czerwca mia³o mo¿na nazwaæ niezwyk³¹.

Dwa koncerty

Zapocz¹tkowa³ j¹ jubileuszowy koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Koszaliñskiej. Odby³ siêw pi¹tek, 6 czerwca w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym i by³ dedykowany
wszystkim pracownikom Politechniki Koszaliñskiej. Orkiestrê prowadzi³ znany dyrygent Maciej Niesio³owski, a mi³e
s³owa o naszej Uczelni wyg³osi³ Andrzej Zborowski.
W najw³aciwszym dla jubileuszowych obchodów momencie  w niedzielê, 8 czerwca, wyst¹pi³ Chór Akademicki Politechniki Koszaliñskiej pod dyrekcj¹ Marka Bohuszewicza. Jego
koncert odby³ siê przecie¿ w chwili, gdy mija³o 35 lat od przyjêcia przez Sejm ustawy o powo³aniu Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszalinie  obecnej Politechniki Koszaliñskiej. Chór
wyst¹pi³ w koszaliñskiej Katedrze pod wezwaniem NPNMP, a ¿e
równie¿ obchodzi³ swój jubileusz  10-lecie istnienia, koncert
by³ bardzo uroczysty i ciep³o przyjêty przez mieszkañców Koszalina oraz pracowników i studentów Uczelni.

Nagrody i wyró¿nienia

Potem by³a roda, 11 czerwca. Do hali sportowej przy ulicy Rac³awickiej przyby³o kilkaset osób, z ró¿nych zak¹tków
wiata przyjechali byli studenci, absolwenci Uczelni, przybyli jej pracownicy i emeryci oraz wielu, wielu goci. Przy wejciu wszyscy otrzymywali okolicznociowy znaczek Politechniki Koszaliñskiej, który po kilku dniach sta³ siê poszukiwanym rarytasem.
To wyj¹tkowo uroczyste, jubileuszowe spotkanie z Senatem otworzy³ JM Rektor prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn, stwierdzaj¹c m.in.:  Wy¿sza Szko³a In¿ynierska od 1968
do 1996 roku, a Politechnika Koszaliñska od roku 1996 do
przysz³oci jest dzie³em wielu, wielu ludzi, którzy byli i s¹ z
Uczelni¹ zwi¹zani na dobre i na z³e, to dzie³o naukowców,
nauczycieli akademickich, kolejnych rektorów i dziekanów,
dyrektorów, kwestorów, pracowników administracji i obs³ugi.
Ka¿dy z nich wniós³ w to dzie³o cz¹stkê swego losu, swoj¹
wiedzê i umiejêtnoci oraz serce. W imieniu ca³ej spo³ecznoci akademickiej Politechniki Koszaliñskiej serdecznie im za
to dziêkujê.
Podziêkowania znalaz³y swój materialny wyraz jako nagrody i wyró¿nienia. Otrzymali je:
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 przyznany po raz pierwszy Medal Politechniki Koszaliñskiej
wraz z Certyfikatem i Listem Gratulacyjnym oraz pami¹tkowy Rysunek: panowie Mieczys³aw Aleksa, Jerzy Wachowiak i Leszek Wojciechowski  pracuj¹cy w Uczelni
najd³u¿ej, bo od 1968 roku (na zdjêciu moment wrêczenia)

 nagrodê pieniê¿n¹ oraz List Gratulacyjny i pami¹tkowy
Rysunek: panowie Waldemar Bierut, Henryk Dondelewski, Stanis³aw Kap³onek, Andrzej Krysztoforski, Marian
Olekiewicz. Bronis³aw S³owiñski  zwi¹zani z Uczelni¹
od 35 lat, ale jako jej pierwsi absolwenci, a potem równie¿
pracownicy (na zdjêciu powy¿ej moment wrêczenia)

 List Gratulacyjny-Podziêkowanie: panie Helena Bajorek,
Danuta Berezowska, Zofia Górska, Genowefa Grzegorek, Regina Hinz, Teresa Korolewicz, Hanna Kowalska, Zofia Krzy¿aniak, Adela Maliszewska, Zofia Miêkus, Halina Pawlak, Wanda Prus, Halina Smo³a, Bibianna Stankiewicz i Janina Zielonka oraz panowie Leopold Jastrzêbski, Jana Klepuszewski, Zygmunt S³upczyñskii Andrzej Urban (na zdjêciach).
Podczas spotkania pierwszy raz w dziejach Uczelni odby³a siê ceremonia odnowienia dyplomów ukoñczenia Uczelni
jej pierwszym absolwentom. Odnowieniem uhonorowani zostali pierwsi in¿ynierowie ówczesnej WSIn¿.:
 Wydzia³u Budownictwa L¹dowego  panowie Piotr Antoñczak, Waldemar Bierut, Edward Czomko, Henryk
Dondelewski, Maciej Kapsa, Andrzej Krysztoforski,
Eugeniusz £angowski, Andrzej Mochnacz, Bogdan Sierant, Tomasz Wójcik i Mieczys³aw Za³uski,

Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Pierwsi in¿ynierowie WSIn¿. w Koszalinie
 Wydzia³u Mechanicznego  pani Danuta Niburska oraz
panowie Stefan Balasiñski, Maciej Fedorowicz, Zenon
Florczak, Jan G³odowski, Kazimierz Grzegorczuk, Stanis³aw Kap³onek, Stefan Makuch, Pawe³ Michalak, Stanis³aw Niburski, Marek Nowak, Marian Olekiewicz,
Jan Piotrowski i Bronis³aw S³owiñski
Wrêczenia dyplomów odnowienia dokonali JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn oraz prof. dr hab. in¿. Szymon Pa³kowski  dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska i prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak  dziekan Wydzia³u Mechanicznego.
Uroczystoci, zwi¹zane z jubileuszami, rocznicami, chyba zawsze wprowadzaj¹ ich uczestników w nastrój sk³aniaj¹cy do podsumowañ, wspomnieñ, a tak¿e  jak 11 czerwca powiedzia³ JM Rektor: radoci, która powinna nam towarzyszyæ w dniach Jubileuszu. Mo¿e to byæ oczywicie radoæ przetykana wspomnieniami, mo¿e okraszona odrobin¹ nostalgii . Takie te¿ by³y wspomnienia zas³u¿onego pracownika
Uczelni, pana Jerzego Wachowiaka (na zdjêciu), który nie-
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co ¿artobliwie, nieco nostalgicznie, ale te¿ z doz¹ dumy opowiada³ o pierwszych latach Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej.
Kolejny punkt programu
jubileuszowego Spotkania
by³ doæ niespodziewany.
Okaza³o siê bowiem, ¿e w
Politechnice Koszaliñskiej
pracuje osoba, bêd¹ca jej rówieniczk¹, a t¹ jedyn¹ jest
urodzona 8 czerwca 1968
roku pani Beata Zaleska (na
zdjêciu). Wraz z gratulacjami i ¿yczeniami Solenizantka otrzyma³a bukiet 35 ró¿.
Jubileuszow¹ atmosferê
Spotkania przez ca³y czas
jego trwania uatrakcyjnia³y
pieni w wykonaniu Chóru naszej Uczelni. Podkrela³y j¹ równie¿ gratulacje i ¿yczenia przekazane przez Stanis³awa Wzi¹tka  wojewodê zachodniopomorskiego, wyg³oszone przez
Anetê Go³êbiowsk¹  radn¹ Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Stanis³awa Gaw³owskiego  zastêpcê prezydenta Koszalina oraz Ryszarda Osiowego  starostê powiatu koszaliñskiego, a tak¿e nades³ane przez wiele innych
osób, a odczytane przez prof. nadzw. dr hab. Micha³a Jasiulewicza  prorektora ds. studenckich.
Dziêkuj¹c wszystkim za przybycie na spotkanie JM Rektor wzniós³ toast:  Wszystkim Jubilatom, naszej Rówieniczce, Pani Beacie Zaleskiej ¿yczê stu lat w zdrowiu i szczêciu!
Szanowni Pañstwo, uczcijmy tê chwilê i ca³y nasz Jubileusz,
wznosz¹c toast winem zaczerpniêtym z beczki Rocznik 1968.
Za Jubileusz! Za Politechnikê Koszaliñsk¹!

Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Zabawy, prezenty i parady

Jeszcze tego samego dnia, wieczorem,
na terenach wokó³ Uczelni  przy ulicy Rac³awickiej, odby³ siê Piknik Jubileuszowy.
Trwa³ wiele godzin, a jak bawili siê na nim
pracownicy, jakie wyniki sportowe osi¹gali
przedstawiciele w³adz Uczelni z Panem Rektorem na czele, jak skuteczna w konkursach
by³a Pani Kwestor, a jak tañczy³ niejeden
profesor  czêciowo pokazuj¹ zdjêcia. Wiêcej pozosta³o w pamiêci uczestników Pikniku, a jeszcze wiêcej w legendach, które o wydarzeniach nocy z 11 na 12 czerwca 2003
roku do dzi kr¹¿¹ po Uczelni.
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Gdy przycich³y echa piknikowych
piosenek, w pi¹tek, 13 czerwca Politechnika Koszaliñska otrzyma³a jubileuszowy prezent  nowy obiekt przy ulicy niadeckich, w którym mieszcz¹ siê dzisiaj
Wydzia³ Elektroniki wraz z Rektoratem
i s³u¿bami administracyjnymi. Prezent
ten Uczelnia sprawi³a sobie sama, ale poniewa¿ jest instytucj¹ pañstwow¹, to
oczywicie przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Nie by³o wiêc pechowej daty, a gocie, którzy przybyli na uroczyste otwarcie nowego obiektu naszej Uczelni z podziwem wyra¿ali siê o dokonaniach i planach inwestycyjnych Politechniki Koszaliñskiej. Takie opinie mo¿na by³o us³yszeæ tak¿e od rektorów innych uczelni,
których kilkunastu bra³o udzia³ w otwarciu, a przede wszystkim w zorganizowanej przez nasz¹ Uczelniê w dniach 1314
czerwca Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
która by³a wa¿nym wydarzeniem dla szkó³ technicznych w Polsce. Konferencja odby³a siê w Dwirzynie pod Ko³obrzegiem
(relacja z obrad KRPUT na nastêpnej stronie).
W sobotê, 14 czerwca o jubileuszu Politechniki by³o g³ono w Koszalinie  w samym centrum miasta, gdzie z imponuj¹c¹ musztr¹ paradn¹ wyst¹pi³a orkiestra dêta Centralnego
Orodka Szkolenia Stra¿y Granicznej. Widzowie nagrodzili
orkiestrê oraz tañcz¹ce z ni¹ dzieci d³ug¹ owacj¹, zmuszaj¹c
wykonawców do bisów. Orkiestra stanê³a potem na czele ko-
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rowodu, w którym uczestniczyli te¿ pracownicy Politechniki,
studenci przebrani w historyczne stroje oraz aktorzy Ba³tyckiego Teatru Dramatycznego. Ten niezwykle kolorowy pochód
przemaszerowa³ ulicami miasta do Muzeum Okrêgowego,
wzbudzaj¹c du¿e zainteresowanie koszalinian. Na zakoñczenie, na dziedziñcu Muzeum artyci przedstawili spektakl wed³ug sztuki Jana Potockiego Parady i by³a to jego premiera
akademicka (na zdjêciach: musztra paradna na Rynku Staromiejskim, przemarsz korowodowy ulicami Koszalina oraz
spektakl w Muzeum).
(RD)

Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
w Koszalinie  Dwirzynie

W dniach 1314 czerwca 2003 r.
w Koszalinie oraz Dwirzynie pod Ko³obrzegiem odby³a siê Konferencja
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). By³a ona najwa¿niejszym wydarzeniem towarzysz¹cym obchodom 35-lecia Politechniki Koszaliñskiej. 13 czerwca br. w godzinach
przedpo³udniowych, uczestnicy konferencji wziêli udzia³ w uroczystym
otwarciu nowego obiektu Politechniki
Koszaliñskiej przy ulicy niadeckich.
Obrady konferencji odbywa³y siê
w sali konferencyjnej hotelu Senator
w Dwirzynie. Gospodarz spotkania, JM
Rektor Politechniki Koszaliñskiej prof.
Krzysztof Wawryn, serdecznie powita³
przyby³ych goci oraz cz³onków Konferencji i ¿yczy³ wszystkim mi³ego pobytu
i owocnych obrad.
Oprócz cz³onków KRPUT goæmi
konferencji byli: Honorowy Przewodnicz¹cy KRASP prof. dr hab. Jerzy Wonicki, Wiceprzewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego prof. Wojciech
Mitkowski, Przewodnicz¹ca Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
prof. Alicja Konczakowska, prof. Jan
Wêglarz  przedstawiciel Poznañskiego
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
(PCSS), redaktor naczelny Forum Akademickiego Andrzej Swiæ. W obradach
Konferencji uczestniczyli równie¿ przedstawiciele Politechniki Koszaliñskiej: prorektor ds. nauki prof. Tomasz Krzy¿yñski, prorektor ds. nauczania prof. Tomasz
Heese oraz dr in¿. Robert Suszynski.
Obradom Konferencji przewodniczy³
JM Rektor Politechniki Poznañskiej prof.
Jerzy Dembczyñski, który przedstawi³
porz¹dek obrad, a nastêpnie poprosi³ o
zabranie g³osu Honorowego Przewodni-
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cz¹cego KRASP  prof. Jerzego Wonickiego.
Prof. J. Wonicki poinformowa³ o wynikach dotychczasowych konsultacji dotycz¹cych projektu nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym, a nastêpnie poprosi³
o zg³aszanie uwag do projektu. Rektorzy
zg³osili szereg uwag i propozycji uszczegó³owieñ. Nie wszystkie uzyska³y ogólne poparcie, np. wiele kontrowersji
wzbudzi³a propozycja utworzenia stanowiska docenta. Dyskusja objê³a równie¿
kwestiê stanowiska MENiS w przedmiotowej sprawie i realnoci wejcia w ¿ycie tego projektu.
W drugiej czêci obrad prof. J. Wêglarz
przedstawi³ stan aktualny i perspektywy
budowy polskiej sieci optycznej dla nauki
Pionier. Stwierdzi³ i uzasadni³, ¿e w
warunkach polskich posiadanie przez naukê sieci krajowej na w³asnych w³óknach
wiat³owodowych jest jedynym rozwi¹zaniem. Z drugiej strony brak takiej sieci spowoduje nieobecnoæ nauki polskiej w obszarze badawczym Europy. Nastêpnie dokona³ porównania dwóch wariantów w³asnociowych budowanej sieci.
Prof. Wêglarz zaapelowa³ do Rektorów
o dokonanie w³asnej analizy obu warian-
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tów, zwracaj¹c przy tym uwagê na to, ¿e
brak jednoci rodowiska w tej kluczowej
sprawie mo¿e spowodowaæ wyprowadzenie sieci Pionier poza sferê nauki.
Obszerna dyskusja dotyczy³a porównywania obu wariantów, ich korzystnoci dla rodowiska naukowego, szczególnie w zakresie rozwi¹zania sprawy w³asnoci sieci. W jej wyniku postanowiono
przyj¹æ stanowisko, ¿eby do czasu ustanowienia w³asnoci Ogólnopolskiej Sieci Optycznej jednostek naukowo-akademickich PIONIER ca³a infrastruktura
kablowa wraz z regeneratorami pozostawa³a na stanie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznañskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego .
Przewodnicz¹cy Konferencji JM Rektor Politechniki Poznañskiej prof. Jerzy
Dembczyñski poinformowa³ o utworzeniu, na wniosek KRPUT, sta³ej Komisji
KRASP ds. wykorzystania technik informacyjnych w szko³ach wy¿szych. Jej
przewodnicz¹cym zosta³ prof. Stanis³aw
Mañkowski  Rektor Politechniki Warszawskiej. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jednomylnie dokona³a wyboru swego przedstawiciela do udzia³u w pracach tej Komisji.
Zosta³ nim prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Luty  Rektor Politechniki Wroc³awskiej.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy poinformowa³ o mo¿liwoci podjêcia przez KRPUT
inicjatywy opracowania i zunifikowania
standardów nauczania dla rodzajów i kierunków studiów technicznych, szczególnie
w zakresie uzyskiwania tytu³u zawodowego in¿yniera. Po uzyskaniu akceptacji dla
tego zadania, zaproponowa³, aby pracom
przewodniczy³ JM Rektor Politechniki
Opolskiej prof. Piotr Wach. Propozycja
uzyska³a aprobatê zebranych.
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Kolejnym punktem obrad by³o rozpatrzenie odwo³ania z³o¿onego przez PolskoJapoñsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Technik Komputerowych od decyzji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych odraczaj¹cej
udzielenie akredytacji. Po dyskusji i wys³uchaniu wyjanieñ Przewodnicz¹cej
KAUT, Konferencja postanowi³a podtrzymaæ decyzjê KAUT, odraczaj¹c¹ udzielenie akredytacji kierunku studiów Informatyka prowadzonego w PJWSTK.

W dalszej czêci konferencji dotycz¹cej spraw bie¿¹cych poruszono m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia: G aktualne dzia³ania i zaawansowanie prac w programie
Wirtualna Politechnika  omówi³ je JM
Rektor Politechniki Warszawskiej prof.
Stanis³aw Mañkowski; G systemy informatyczne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie
uczelniami. Istnieje potrzeba opracowania
takiego systemu dla uczelni technicznych.
Spraw¹ zajmie siê nowo powsta³a Komisja KRASP; G inicjatywa poselska utwo-

rzenia w Bydgoszczy uniwersytetu (z po³¹czenia ATR i Akademii Bydgoskiej), bez
uwzglêdnienia opinii uczelni  sprawê
przedstawi³ prorektor ATR prof. Antoni
Bukaluk. Rektorzy maj¹c na uwadze obronê autonomii uczelni, przyjêli stanowisko
sprzeciwiaj¹ce siê próbom zewnêtrznych
nacisków politycznych i administracyjnych
na rodowisko akademickie; G zmniejszenie przez MENiS finansowania uczelni
w ramach badañ w³asnych (ok. 60%).
Na podst. protoko³u konfer. (AM)

Rektorzy  uczestnicy konferencji, przed hotelem Senator w Dwirzynie

Numer specjalny
In¿ynierii i Budownictwa
W lipcu 2003 roku ukaza³ siê kolejny numer In¿ynierii i Budownictwa 
wysoko cenionego miesiêcznika Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników
Budownictwa, który zosta³ przygotowany we wspó³pracy Redakcji z Wydzia³em
Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
Politechniki Koszaliñskiej. Omawiany
zeszyt IiB uwietni³ obchody 35-lecia
Uczelni i Wydzia³u. W numerze zosta³y
zamieszczone artyku³y ilustruj¹ce prowadzon¹ obecnie dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ na kierunku budownictwo. Na
wstêpie, dziekan Wydzia³u Budownictwa
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i In¿ynierii rodowiska prof. dr hab. in¿.
Sz. Pa³kowski przedstawi³, oczywicie
w bardzo du¿ym skrócie, historiê Wydzia³u oraz prowadzon¹ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i naukowo-badawcz¹. Na drugiej stronie ok³adki zosta³y wymienione
kierunki kszta³cenia oraz specjalizacje
realizowane obecnie na WBiI.
W omawianym numerze In¿ynierii
i Budownictwa znalaz³y siê artyku³y
pracowników Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej.
dr in¿. Mariusz Meller
Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Porto, 610 wrzenia 2003 roku. 31. Konferencja SEFI

In¿ynier w wiecie zglobalizowanym
Problemy mobilnoci in¿ynierów oraz zadania stoj¹ce przed wy¿szymi uczelniami, kszta³c¹cymi in¿ynierów dla potrzeb przemys³u wobec globalizacji i rozwoju nowoczesnych technologii  to g³ówne tematy
dyskusji na 31. Konferencji SEFI, która w dniach od 6 do 10 wrzenia odbywa³a siê w portugalskim Porto.
W 31. Konferencji SEFI uczestniczy³
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn 
rektor Politechniki Koszaliñskiej.  Konferencja zosta³a zorganizowana na Wydziale In¿ynierii Uniwersytetu w Porto,
a wziê³o w niej udzia³ ponad sto piêædziesi¹t osób  mówi JM Rektor.  Obrady odbywa³y siê pod has³em Global
Engineer: Education and Training for
Mobility. Najpierw zosta³y wyg³oszone
referaty wprowadzaj¹ce, potem odby³a
siê ogólna debata, a po niej sesje plenarne z wyst¹pieniami i dyskusj¹. Poniewa¿ program obrad by³ obszerny, podzielony zosta³ na trzy bloki tematyczne.
Pierwszy blok dotyczy³ rozwoju nowoczesnych technologii, zw³aszcza informacyjnych i komunikacyjnych (ICT 
Information and Communication Technologies) oraz mobilnoci in¿ynierów. Dyskutanci wiele uwagi powiêcili wp³ywowi nowoczesnych technologii na przemiany w produkcji przemys³owej. Mówili tak¿e o nowych jakociowo metodach kszta³cenia. Poruszaj¹c natomiast zagadnienia
mobilnoci in¿ynierów potwierdzili tezê,
¿e bez nich przedsiêbiorstwa produkcyjne nie mog³yby siê rozwijaæ.
 Wykszta³cenie dobrej kadry in¿ynierskiej ma wiêc dla Europy kapitalne
znaczenie i to podkrelali wszyscy, bez
wyj¹tku, uczestnicy Konferencji  mówi
profesor Krzysztof Wawryn.  Dlatego
niezbêdne jest dalsze rozwijanie mobilnoci studentów uczelni technicznych.
Tylko bowiem zwiêkszenie tej mobilnoci przygotuje in¿ynierów zarówno zawodowo, jak i kulturowo do pracy w ró¿nych zespo³ach, w ró¿nych krajach.
W tej czêci obrad dyskutanci zwrócili te¿ uwagê na skutki globalizacji,
a szczególnie na zagro¿enia, które niesie.
Polegaj¹ one na drena¿u mózgów z krajów s³abiej rozwiniêtych ju¿ nie tylko do
wysoko rozwiniêtych Stanów Zjednoczonych czy Japonii, ale tak¿e do dobrze rozwiniêtych krajów Europy. W ten sposób
kraje s³abiej rozwiniête s¹ pozbawiane wykszta³conych u siebie ludzi, których przejmuj¹ pañstwa wysoko rozwiniête. Efekt
Nr 3/2003

jest taki, ¿e jeszcze bardziej pog³êbiaj¹ siê
dysproporcje miêdzy tymi krajami.
W drugim bloku tematycznym
uczestnicy Konferencji dyskutowali
o programach studiów i kszta³ceniu in¿ynierów dla potrzeb Europy. Wyst¹pienia w zdecydowanej wiêkszoci dotyczy³y dostosowania programów studiów
do potrzeb przedsiêbiorstw produkcyjnych. Najbardziej za akcentowana by³a
koniecznoæ uwzglêdniania w programach studiów in¿ynierskich zwiêkszonego udzia³u praktyk zawodowych w firmach produkcyjnych oraz mo¿liwoci
poprawy wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami a uczelniami. Uczestnicy
dyskusji przedstawili m.in. rozwi¹zania
stosowane w ich krajach.

 Po wys³uchaniu tych wyst¹pieñ
trzeba powiedzieæ, ¿e w³anie w zakresie
wspó³pracy z przedsiêbiorstwami i praktycznego przygotowania in¿yniera, polskie uczelnie, podobnie jak uczelnie z innych krajów, wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej, maj¹ szczególnie du¿o do
nadrobienia  podkrela profesor
Krzysztof Wawryn.
Ciekaw¹ dyskusjê w czasie Konferencji wywo³a³ trzeci temat  akredytacji
kierunków studiów. Na forum plenarnym przedstawiane by³y rozwi¹zania
akredytacji kierunków studiów w ró¿nych krajach.
 Pod tym wzglêdem nasze polskie
dowiadczenia nie odbiegaj¹ od dowiadczeñ krajów zarówno rodkowo-,

SEFI (skrót od francuskiej nazwy Societe Europeenne pour la Formation des
Ingenieurs), czyli Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji In¿ynierskiej istnieje od 30 lat. Zosta³o za³o¿one w 1973 roku w Brukseli, aby stworzyæ szerokie,
miêdzynarodowe, reprezentatywne dla uczelni kszta³c¹cych in¿ynierów. forum
wymiany myli i dowiadczeñ w dziedzinie edukacji in¿ynierskiej, w celu jej promocji, zwiêkszenia mo¿liwoci wykorzystania osi¹gniêæ nauki oraz kreowania
i wspomagania wspó³pracy uczelni z przemys³em. Te podstawowe za³o¿enia s¹
w du¿ej mierze aktualne i dzisiaj, tym bardziej, ¿e w ostatnich kilkunastu latach w
szeregi Stowarzyszenia wstêpuj¹ uczelnie z dawnego bloku wschodniego Europy, a tak¿e uczelnie pozaeuropejskie.
W³adz¹ uchwa³odawcz¹ SEFI jest Zgromadzenie Ogólne Cz³onków,
wykonawcz¹  Sekretariat Generalny z przewodnicz¹cym, wybieranym na
kadencjê 2-letni¹. Obecnie przewodnicz¹cym jest prof. Tor-Ulf Weck z Helsinki
University of Technology, a wybranym ju¿ na now¹ kadencjê 20032005 jest
prof. A. Soeiro z University of Porto.
Do SEFI nale¿¹:
 na prawach cz³onków  195 uczelni z 27 krajów Europy i jedna z USA
 na prawach cz³onków stowarzyszonych  44 uczelnie z 18 pañstw (m.in. z Australii, Bia³orusi i Singapuru)
 na prawach cz³onków  trzy koncerny przemys³owe,
 na prawach cz³onków indywidualnych  187 osób (m.in. z Argentyny)
 na prawach cz³onka honorowego  jedna osoba z Holandii
Ogó³em SEFI liczy 451 cz³onków z 41 krajów. Najwiêcej uczelni w Stowarzyszeniu reprezentuje Francjê (35 cz³onków i 6 cz³onków stowarzyszonych) i Finlandiê (15 i 4). Nastêpna w kolejnoci jest Polska, któr¹ reprezentuje 15 uczelni,
m.in. politechniki: wiêtokrzyska, Rzeszowska, Poznañska, l¹ska, Czêstochowska, £ódzka, Opolska, Wroc³awska, Krakowska, Warszawska i Koszaliñska, Akademia Górniczo-Hutnicza.
Politechnika Koszaliñska jest cz³onkiem SEFI od 1994 roku. Od pocz¹tku
uczelniê reprezentuje prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn  do roku 1999 jako
jej prorektor ds. nauki, obecnie jako rektor.
Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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jak i zachodnioeuropejskich  podsumowuje tê czêæ obrad JM Rektor i dodaje:
 Wspólnym celem pañstw europejskich
jest wzajemne uznawanie wykszta³cenia
i zharmonizowanie systemów kszta³cenia
w Unii Europejskiej i jest to zgodne z za³o¿eniami procesu boloñskiego. Nie bêdzie zatem wprowadzany jeden, jedyny
standard europejski, lecz systemy kszta³cenia obowi¹zuj¹ce obecnie w ró¿nych

krajach Europy, bêd¹ z sob¹ zharmonizowane.
Konferencja zakoñczy³a siê wyborami do w³adz SEFI. Wybranych zosta³o
omiu nowych cz³onków Zarz¹du. Polskim kandydatem by³ profesor Andrzej
Napieralski  prorektor ds. zagranicznych Politechniki £ódzkiej.
 Niestety, nie zosta³ wybrany, a szkoda, bo od 1993 roku stale mielimy swego

przedstawiciela we w³adzach SEFI  komentuje rektor Politechniki Koszaliñskiej.
 Nastêpna szansa wprowadzenia w³asnego przedstawiciela do w³adz SEFI bêdzie
ju¿ za rok, poniewa¿ w SEFI kadencje przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cych
oraz poszczególnych przedstawicieli w
Zarz¹dzie zachodz¹ na siebie, zapewniaj¹c ci¹g³oæ kierowania organizacj¹.
(RD)

Gospodarka odpadami komunalnymi
W dniach 2024 maja 2003 roku, w Ko³obrzegu odby³a
siê kolejna, dziewi¹ta konferencja naukowo-techniczna pt.
Gospodarka odpadami komunalnymi. Organizatorami konferencji byli: Komisja Analizy Odpadów Komitetu Chemii
Analitycznej PAN, Komisja Analizy Powietrza i Gazów Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Komisja Analizy Wody
Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe TRANSPOL w Koszalinie.
W konferencji, po³¹czonej z wyjazdem technicznym do Kopenhagi (zwiedzanie spalarni odpadów komunalnych) i Oslo (rekultywacja ska¿onego terenu starego lotniska prowadzona przez
Norweski Instytut Geotechniczny), ³¹cznie wziê³o udzia³ 125 osób
oraz piêciu goci zagranicznych. W czêci obrad uczestniczyli
równie¿ studenci Politechniki Koszaliñskiej z trzeciego i czwartego roku kierunku in¿ynierii rodowiska oraz magistranci Katedry Podstaw In¿ynierii Ochrony rodowiska.
Tematycznie program konferencji podzielony zosta³ na trzy
sesje: G gospodarka odpadami, G wp³yw sk³adowisk odpadów na rodowisko, G gospodarka osadami ciekowymi.
£¹cznie wyg³oszono 22 referaty, które opublikowano w recenzowanych materia³ach konferencyjnych. Wydawnictwo ich
zosta³o sfinansowane ze rodków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Zachodniopomorskiego oraz z Komitetu Badañ Naukowych. W obradach brali udzia³ przedstawiciele ró¿nych rodowisk naukowych, w tym z: Uniwersytetu Poznañskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, Akademii Podlaskiej
w Siedlcach, G³ównego Instytutu Górniczego w Katowicach,
Politechniki Czêstochowskiej, Akademii wiêtokrzyskiej, Politechniki Bia³ostockiej, Politechniki l¹skiej w Gliwicach, Uniwersytetu Opolskiego oraz przedsiêbiorstw komunalnych i administracji samorz¹dowej. W obradach uczestniczyli równie¿
cz³onkowie Komisji Analizy Odpadów Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Odby³o siê równie¿ posiedzenie Komisji Analizy Odpadów KChA PAN.
Du¿o czasu powiêcono nowym i projektowanym ustawom
ochrony rodowiska, rozwi¹zaniom in¿ynierskim w zakresie
ochrony rodowiska oraz wdra¿aniu nowoczesnych technologii gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów w aspekcie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Nowym i niezmiernie wa¿nym etapem obrad sta³a siê pierwsza sesja powiêcona analizie odpadów, w tym metodom wykorzystania sztucznej inteligencji do oceny kompostów produkowanych z odpadów komunalnych. W czêci obrad dyskutowano wp³yw sposobu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów na rodowisko naturalne cz³owieka. W czêci drugiej zaprezentowano mo¿liwoci stosowania najnowszych
technik analitycznych do badañ zanieczyszczenia rodowiska wodno-gruntowego i powietrza w obrêbie sk³adowisk odpadów. Dyskutowano tu nad zagadnieniem mikrobiologicznych ska¿eñ rodowiska w obrêbie potencjalnego oddzia³ywania tych obiektów.
W trzeciej sesji wskazano na mo¿liwoci
szerszego wykorzystania osadów ciekowych
do nawo¿enia gruntów zdegradowanych. Istnia³a te¿ sposobnoæ wymiany pogl¹dów
z przedstawicielami duñskich i norweskich
s³u¿b ochrony rodowiska i przedsiêbiorstw
zajmuj¹cych siê rekultywacj¹ ska¿onych terenów oraz metodami degradacji zanieczyszczeñ chemicznych i biologicznych zawartych
w odpadach sta³ych.

Uczestnicy konferencji na terenie jednego z punktów krajobrazowych ko³o Oslo
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Konferencje Katedry Maszyn Roboczych
W mijaj¹cym roku akademickim Katedra Maszyn Roboczych Wydzia³u Mechanicznego, w ramach obchodów 35-lecia Politechniki Koszaliñskiej, by³a organizatorem trzech Konferencji Naukowo-Technicznych.
Pierwsz¹ by³a VI Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa Nowoczesne
techniki i technologie, by³a jednym
z przedsiêwziêæ towarzysz¹cych obchodom XXV Tygodnia Kultury Studenckiej Politechniki Koszaliñskiej. Odby³a
siê 9 maja 2003 r. w budynku Politechniki Koszaliñskiej przy ulicy niadeckich.
Organizatorami tej konferencji, maj¹cej
cykliczny charakter, byli: Ko³o Naukowe
PK Hightech, Parlament Studentów PK
oraz Katedra Maszyn Roboczych Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej. Patronat nad Konferencj¹ obj¹³ J.M.
Rektor Politechniki  prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn. W poprzednich latach
zorganizowanych zosta³o 5 konferencji,
z czego dwie ostatnie we wspó³pracy
z Parlamentem Studentów Politechniki
Koszaliñskiej. Wziêli w nich udzia³ gocie z kraju, jak i z uczelni z Niemiec
i Francji. Podobnie by³o w tym roku.
Czterem sesjom konferencji przewodniczyli kolejno: prof. nadzw. dr hab. in¿.
Leon Kukie³ka, prof. dr hab. in¿. Witold
Precht, prof. nadzw. dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta oraz prof. nadzw. dr hab.
in¿. Tadeusz Bohdal. Uczestnicy mogli
wys³uchaæ referatów na temat aktualnych
badañ i postêpów prowadzonych w dziedzinach, takich jak m.in.: modelowanie

i symulacja procesów obróbki powierzchni, niekonwencjonalne technologie
kszta³towania wyrobów i obróbki powierzchni, technologie pró¿niowo-plazmowe, analiza numeryczna: wytrzyma³oci konstrukcji, procesów obróbki, itp.,
warstwa wierzchnia wyrobów, nowoczesne metody obliczeñ: MES, MEB, sieci
neuronowe, logika rozmyta, trwa³oæ,
niezawodnoæ i zu¿ycie narzêdzi oraz
wyrobów, robotyka i telerobotyka, in¿ynieria powierzchni, polioptymalizacja
i CAD, dynamika i wyrównowa¿anie
obiektów, nanotechnologia, metrologia
powierzchni. Wszystkie wyg³oszone i nades³ane referaty po pozytywnych recenzjach opublikowane zostan¹ w kolejnych
Zeszytach Naukowych Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej.
Kolejn¹ by³a VI Ogólnokrajowa
Konferencja pt. Wspó³czesne technologie w motoryzacji a bezpieczeñstwo
ruchu drogowego. Konferencja ta odby³a siê 23 maja w zabytkowym s³upskim
ratuszu. Organizowana jest cyklicznie od
1998 roku, w ramach S³upskiego Forum
Motoryzacji. Tegoroczna by³a pierwsz¹
z tego cyklu, która zosta³a objêta patronatem Komisji Budowy Maszyn Polskiej
Akademii Nauk Oddzia³ w Poznaniu.
Wspó³organizatorami VI Konferencji

Naukowo-Technicznej byli: Politechnika Koszaliñska, Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT w S³upsku, Urz¹d Miejski
oraz Starostwo Powiatowe w S³upsku.
Konferencja stwarza mo¿liwoæ bezporedniej prezentacji, wymiany dowiadczeñ i informacji, jest doskona³¹ okazj¹
do poznania aktualnego stanu badañ naukowych, metod projektowania czêci samochodowych, nowoczesnych technologii wytwarzania i regeneracji czêci oraz
diagnostyki i napraw samochodów. Dziêki szerokiemu zakresowi zagadnieñ konferencja daje równie¿ mo¿liwoæ rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z motoryzacj¹ i komunikacj¹ drogow¹ Pomorza rodkowego. Prace zaprezentowane
przez wielu autorów polskich uczelni
oraz przedstawicieli firm i instytucji opublikowane zosta³y w Materia³ach Konferencyjnych VI S³upskiego Forum Motoryzacji, zatytu³owanych Wspó³czesne
technologie w motoryzacji, a bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Pracownicy naukowi Politechniki Koszaliñskiej wyg³osili ³¹cznie 31 referatów.
VI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Obróbka kszta³tuj¹ca i powierzchniowa nagniataniem zosta³a
zorganizowana przez Katedrê Maszyn

Uczestnicy VI Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Nowoczesne techniki i technologie
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Roboczych i Centrum Nowych Technologii Parku Naukowo-Technologicznego Politechniki Koszaliñskiej, pod
patronatem naukowym Miêdzysekcyjnego Zespo³u In¿ynierii Powierzchni
Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji In¿ynierii Powierzchni Komitetu
Nauki o Materia³ach PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN Oddzia³ w
Poznaniu. Odby³a siê w dniach 4-6
czerwca w Dworku Osieckim pod Koszalinem. Organizacjê konferencji powierzono prof. nadzw. dr hab. in¿. Leonowi
Kukie³ce, ze wzglêdu na jego du¿y wk³ad
naukowy i badawczy wniesiony w dziedzinê obróbki kszta³tuj¹cej i powierzchniowej nagniataniem. Dotychczas konferencja ta by³a piêciokrotnie organizowana przez dr in¿. Macieja Mariê Koz³owskiego z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Uroczystego otwarcia konferencji dokona³ J.M. Rektor Politechniki Koszaliñskiej  prof. dr hab.
in¿. Krzysztof Wawryn, który dokona³
równie¿ prezentacji Politechniki Koszaliñskiej i jej dorobku w okresie 35-lecia.
W czterech sesjach konferencji przewodniczyli kolejno: w sesji I  prof. dr
hab. in¿. dr h.c. Wies³aw Olszak (Politechnika Szczeciñska), w sesji II  prof.
Svetlana Gubenko (Akademia Nauk Metalurgii, Dniepropietrowsk Ukraina), sesji III  prof. dr hab. in¿. Tadeusz Burakowski (Politechnika Radomska) i sesji
IV  prof. dr in¿. W³odzimierz Przybylski (Politechnika Gdañska). Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas równie¿: prof. dr
hab. in¿. Józef Jezierski (Politechnika
Radomska), prof. dr in¿. Tadeusz Karpiñski i prof. dr in¿. Mieczys³aw Feld
(Politechnika Koszaliñska) oraz prof. dr
hab. in¿. Hubert Lato (Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz). Organizacja i poziom naukowy konferencji zosta³
bardzo wysoko oceniony przez PAN.
Szczególne uznanie zdoby³y wyst¹pienia
doktorantów Katedry Maszyn Roboczych
konfrontowane z prezentacjami naukowców  praktyków. Artyku³y naukowe zostan¹ opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej.
Organizatorzy opisanych wy¿ej konferencji, wród których przewa¿ali doktoranci i asystenci Katedry Maszyn Roboczych, przedstawili swoje liczne referaty równie¿ na innych konferencjach
w kraju i za granic¹, m.in. w Zakopanem, Dedelow k/Prenzalu i w Padwie
(GAMM 2003).

20

Podczas ceremonii otwarcia VI Konferencji Naukowo-Technicznej pn. Obróbka kszta³tuj¹ca
i powierzchniowa nagniataniem. Od prawej: JM Rektor Politechniki Koszaliñskiej  prof.
Krzysztof Wawryn, prof. Tadeusz Burakowski, prof. Leon Kukie³ka, pon¿ej doktoranci KMR

Organizatorzy konferencji dziêkuj¹
JM Rektorowi Politechniki Koszaliñskiej
prof. dr hab. in¿. Krzysztofowi Wawrynowi i Prorektorowi ds. Studenckich
prof. dr hab. Micha³owi Jasiulewiczowi
za patronat i pomoc, Miêdzysekcyjnemu
Zespo³owi In¿ynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetowi
Budowy Maszyn PAN Oddzia³ w Poznaniu i Sekcji In¿ynierii Powierzchni Komitetu Nauki o Materia³ach PAN za patronat naukowy, profesorowi Witoldowi

Prechtowi za cenne uwagi wniesione
w przygotowanie VI Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej Nowoczesne
Techniki i Technologie oraz wyg³oszenie wyk³adu inauguracyjnego, Parlamentowi Studentów Politechniki Koszaliñskiej za pomoc organizacyjn¹ oraz profesorowi Leonowi Kukie³ce za pomoc
i wielkie zaanga¿owanie, dziêki któremu
zorganizowano konferencje.
mgr in¿. Maja Szczerbetka
doktorantka Wydzia³u Mechanicznego

Uczestnicy VI Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Obróbka kszta³tuj¹ca
i powierzchniowa nagniataniem, przed Dworkiem w Osiekach
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II Krajowa Konferencja Elektroniki

Ko³obrzeg 912.06.2003

Druga z rzêdu Krajowa Konferencja Elektroniki, zorganizowana w tym roku przez
Wydzia³ Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej, odby³a siê w Ko³obrzegu w dniach
od 9 do 12 czerwca. Z tej okazji wydany zosta³ specjalny numer czasopisma
Elektronika  wydawanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, przy
wspó³racy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
W Drugiej Krajowej Konferencji
Elektroniki wziê³o udzia³ 129 naukowców wy¿szych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i Instytutów PAN. Konferencjê zaszczycili swoj¹ obecnoci¹
przedstawiciele w³adz Polskiej Akademii
Nauk: cz³onek Prezydium PAN, prof. dr
hab. Jan Wêglarz oraz Przewodnicz¹cy
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
PAN, prof. dr hab. in¿. Wies³aw Woliñski.

ki Koszaliñskiej prof. K. Wawryn, dziekani Wydzia³u Elektroniki lub wydzia³ów
pokrewnych szeregu wy¿szych uczelni,
uczniowie, wychowankowie i wspó³pracownicy Profesora.
Na Konferencjê nades³ano ponad 130
komunikatów, z których ka¿dy by³ opiniowany przez dwóch recenzentów 
cz³onków Komitetu Naukowego. W wyniku postêpowania kwalifikacyjnego

przyjêto do prezentacji 111 prac. 7 referatów plenarnych zosta³o przygotowanych przez uznanych specjalistów, na
zaproszenie Komitetu Naukowego. Komunikaty by³y prezentowane w 7 grupach tematycznych, ustnie lub w formie
plakatowej. Dodatkow¹ sesjê powiêcono prezentacji prac realizowanych w ramach projektów badawczych KBN.
Czêæ materia³ów konferencyjnych zosta³a po recenzjach opublikowana w specjalnym zeszycie Elektroniki.
Pragnê podziêkowaæ bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy przyczynili siê
do sukcesu Konferencji. Dziêkujê Autorom za przeprowadzenie badañ i przygoPierwsza czêæ Konferencji w dniu
09.06.2003 mia³a szczególnie uroczysty
charakter i by³a powiêcona Jubileuszowi 50-lecia pracy zawodowej prof. dr
hab. in¿. Micha³a Bia³ki. Prof. Micha³
Bia³ko, cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Politechniki w Tuluzie, jest jednym z najwybitniejszych polskich elektroników. Autor licznych ksi¹¿ek i publikacji prezentowanych w wydawnictwach wiatowych,
czêsto cytowany przez zagranicznych naukowców, promotor i wychowawca licznych zastêpów polskich elektroników,
wród których jest kilku profesorów zatrudnionych w Polsce lub w USA, prowadzi nadal intensywn¹ dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹. W Sesji Jubileuszowej
wyst¹pili m.in. przedstawiciele w³adz Polskiej Akademii Nauk, Rektor PolitechniNr 3/2003
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towanie referatów i komunikatów. Dziêkujê Kole¿ankom i Kolegom z Komitetu Naukowego za wnikliwe recenzje i zapewnienie odpowiedniego poziomu naukowego Konferencji. Dziêkujê serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, kierowanemu
w tym roku przez mgr. Stefana £uczaka, za sprawne przeprowadzenie trudnych prac organizacyjnych.

Mam nadziejê, ¿e mimo coraz trudniejszych warunków,
w jakich dzia³a polska nauka, Konferencje bêd¹ kontynuowane i bêd¹ przyczyniaæ siê wydatnie do rozwoju krajowej elektroniki.
Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego KKE

prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Janke

Uczestnicy konferencji przed hotelem Solny w Ko³obrzegu

Na Uniwersytecie Colorado w USA
W 15. Sympozjum W³asnoci Termofizycznych na Uniwersytecie w Colorado
uczestniczy³ dr Miros³aw Maliñski z Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej
Sympozjum odby³o siê w dniach 2227 czerwca 2003 r.
w obiektach uniwersytetu Colorado w Boulder. Jest to du¿y
orodek akademicki licz¹cy oko³o 25 tys. studentów, z wieloma wydzia³ami. Organizatorami tegorocznego sympozjum
by³y: National Institute of Standards and Technology oraz
Committee on Thermophysical Properties & Heat Transfer
Division of the American Society of Mechanical Engineers.
Sympozjum dotyczy³o teoretycznych, eksperymentalnych,
symulacyjnych oraz aplikacyjnych aspektów termofizycznych
w³asnoci gazów, cieczy i cia³ sta³ych, w³¹czaj¹c w to równie¿
systemy biologiczne. Prezentacje fotoakustyczne i fototermiczne odbywa³y siê w sali wyk³adowej Engineering Center.
Pierwsze dwie prace zakwalifikowane do prezentacji ustnej
w trakcie sympozjum przedstawi³em w poniedzia³ek 23 czerwca w sesji popo³udniowej. Prace te przygotowane by³y we wspó³pracy Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu.
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W pierwszej pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej widm fototermicznych piezoelektrycznych serii kryszta³ów
mieszanych Cd1x Mnx Te. Rezultaty obliczeñ wykaza³y, i¿ badane kryszta³y zale¿nie od koncentracji manganu w krysztale wykazywa³y ró¿ny stopieñ niejednorodnoci rozk³adu przestrzennego jonów manganu. Obliczenia widm piezoelektrycznych przeprowadzono w modelach wielowarstwowych próbek. W wyniku
obliczeñ okrelono sk³ad procentowy kryszta³ów oraz typy rozk³adów przestrzennych jonów manganu. Analiza numeryczna
pozwoli³a tak¿e wyjaniæ naturê fizyczn¹ pików obserwowanych
w widmach amplitudowych sygna³u piezoelektrycznego.
W drugiej pracy przedstawiono podstawowe pojêcia wystêpuj¹ce w modelu próbki niejednorodnej. Jest to jeden z wa¿niejszych modeli opisuj¹cych piezoelektryczne widma fototermiczne obserwowane dla kryszta³ów mieszanych. Zarówno widma dowiadczalne, jak i teoretyczne, przedstawione
w tej pracy, wykazywa³y niejednorodny charakter struktury
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krystalicznej w przypadku kryszta³ów mieszanych AII-BVI.
Analiza widm piezoelektrycznych, uzyskanych dla serii czêstotliwoci modulacji, pozwoli³a na okrelenie zarówno podstawowych parametrów optycznych obszarów krystalicznych,
jak i sk³adu procentowego badanych kryszta³ów.
Trzeci¹ pracê, bêd¹c¹ równie¿ rezultatem wspó³pracy WE PK
oraz IF UMK, zaprezentowa³em w trakcie sesji plakatowej w rodê 25 czerwca (jedyna sesja plakatowa, jaka mia³a miejsce w trakcie konferencji, odbywa³a siê w sali balowej Memorial Center).
W pracy powy¿szej przedstawiono widma amplitudowe
i fazowe sygna³u piezoelektrycznego fototermicznego kryszta³ów mieszanych Cd1xBexSe w zakresie sk³adu 0.1 < x < 0.2,
zale¿noæ wartoci przerwy energetycznej kryszta³ów od koncentracji berylu oraz wp³yw tej koncentracji na dyfuzyjnoæ
termiczn¹ próbek.
We wtorek 24 czerwca mia³a miejsce niezwyk³a uroczystoæ.
W sali wyk³adowej Mauenzinger Auditorium odby³a siê najpierw w godzinach popo³udniowych uroczystoæ wrêczenia dorocznych nagród Toulokiana naukowcom, którzy wnieli znacz¹cy wk³ad w rozwój badañ w³asnoci termofizycznych. W drugiej czêci uroczystoci odby³ siê wyk³ad laureata nagrody Nobla z roku 2001  Erica Cornella. Wyk³ad dotyczy³ w³asnoci
czwartego stanu skupienia materii, tzw. kondensatu BosegoEinsteina, w którym to stanie mo¿e znajdowaæ siê materia w bardzo niskich temperaturach, rzêdu jednej tysiêcznej kelwina. Za
obserwacje tego typu stanu materii Cornell i Wieman otrzymali dwa lata temu nagrodê Nobla. Cornell by³ w 2001 roku pracownikiem Uniwersytretu Colorado, a aktualnie pracuje w National Institute of Standards and Technology w Boulder. Po
wyk³adzie na placu przed Auditorium odby³o siê przyjêcie.
W czwartek 26 czerwca organizatorzy sympozjum zabrali
uczestników na piknik do National Center of Atmosferic Research. Centrum badañ atmosferycznych po³o¿one jest na wy¿ynie Mesa Table u podnó¿a wzgórz Flatirons, najczêciej chyba fotografowanych wzgórz w okolicach Boulder. Najpierw

Z kolegami w trakcie sesji plakatowej. Od lewej: prof. ChengHuang Chou z Taiwanu oraz prof. Rogdakis D.Emmanoull z Grecji
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Przed budynkiem Memorial Center,
w którym odbywa³a siê sesja plakatowa
w salach Centrum odby³ siê bankiet, nastêpnie zwiedzanie centrum, a na koniec trwaj¹ca do pónych godzin wieczornych
zabawa z tañcami, z udzia³em zespo³u muzycznego.
Wszyscy uczestnicy sympozjum zakwaterowani byli w miasteczku akademickim Kettridge w pobli¿u obserwatorium
astronomicznego oraz planetarium. Mi³ym akcentem towarzyskim by³y wieczorne social events, które odbywa³y siê
w klubie studenckim w centralnym budynku miasteczka, gdzie
przy szklance piwa mo¿na by³o wymieniaæ pogl¹dy naukowe,
pograæ w bilard lub wys³aæ e-maila do rodziny w kraju, z jednego z wielu dostêpnych w klubie komputerów.
Miateczko Boulder porównaæ mo¿na do Zakopanego. Po³o¿one jest oko³o godziny jazdy na pó³noc od Denver, przy pamie górskim Front Range, bêd¹cym czêci¹ Gór Skalistych.
Najbli¿sze szczyty górskie Flatirons, do których mo¿na dojæ
przechodz¹c przez Chataqua Park, bêd¹cy miejscem rodzinnego wypoczynku mieszkañców Boulder, przypominaj¹ Kasprowy Wierch, a Boulder Canyon ze swoim wodospadem Boulder
Fall przypomina Dolinê Kocielisk¹. Centralny deptak w Boulder, o nazwie Pearl Street Mall, do z³udzenia przypomina
deptak w Zakopanem, z zespo³ami ulicznymi graj¹cymi muzykê ludow¹ Ameryki rodkowej te¿ jak w Zakopanem.
Sympozjum termofizyczne w Boulder by³o miejscem spotkañ naukowców z kilkudziesiêciu krajów wiata, ze wszystkich kontynentów. W trakcie konferencji zaprezentowano setki
prac w ramach prezentacji ustnych oraz kolejne setki w trakcie sesji plakatowej. Z Polski by³em jedynym przedstawicielem. Pod tym wzglêdem wyprzedzi³y nas miêdzy innymi ju¿
znacznie biedniejsze by³e republiki radzieckie, wysy³aj¹c liczne
ekipy naukowców.
Dr Miros³aw Maliñski
Katedra Podstaw Elektroniki

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

23

KONFERENCJE

Szko³a jakich ma³o
Choæby ciê sma¿ono w smole, nie mów, co siê
dzieje w szkole  tak brzmia³o kiedy przykazanie (niepisanego) kodeksu ucznia. wiat siê zmienia, dzisiaj kodeks ten jest ju¿ pisany, przykazania
tego w nim nie ma, i jak pokaza³y tamy grozy
z Torunia, mo¿na nawet nagrywaæ to, co siê dzieje
w szkole. Jestem wiêc zwolniony z przestrzegania
tego przykazania, mimo jego mocnego zakodowania w mej pamiêci. Nie obawiam siê te¿ sma¿enia w smole, bo moja relacja dotyczy szko³y specjalnej  szko³y naukowej, w której profesorowie
(zwyczajni i nadzwyczajni, i nawet Ci z uhonorowani kilkoma doktoratami h.c.) wystêpuj¹ w roli
uczniów. To szko³a jakich ma³o, unikalna, zjawisko wyj¹tkowe na mapie sympozjów, konferencji, narad i innych spotkañ naukowych powiedzia³ J.M. Rektor Politechniki £ódzkiej (prof. dr
hab. in¿. Jan Krysiñski), inauguruj¹c obrady XXVI
Naukowej Szko³y Obróbki ciernej.
Ma ona bowiem nie tylko swoj¹ d³ugoletni¹
historiê i zagorza³ych uczniów, którzy mimo uzyskania wiadectwa dojrza³oci nie chc¹ jej opuciæ,
ale zupe³nie wyj¹tkow¹ atmosferê, atmosferê zjazdów rodzinnych, gdzie wszyscy, i m³odzi i starsi, przyje¿d¿aj¹ z ró¿nych
stron kraju, by staæ siê jedn¹ zjednoczon¹ grup¹. Zjazdom
tym towarzyszy nie tylko atmosfera stricte naukowa, ale tak¿e atmosfera przyjani, dobrej zabawy i kreacji twórczej w postaci wierszy i rymowanek dotycz¹cych spraw szko³y. Tak j¹
widzia³ cz³owiek postronny, niebêd¹cy jej aktywnym uczestnikiem, tak te¿ widz¹ j¹ Ci wszyscy jej uczniowie, którzy co
rok spotykaj¹ siê w innym orodku naukowym, by kontynuowaæ tê atmosferê wprowadzon¹ przez ojców za³o¿ycieli(do
nich za zaliczaj¹ siê dwaj profesorowie z Politechniki Koszaliñskiej: prof. M. Feld i prof. T. Karpiñski). Organizacjê
tegorocznej, 26. edycji, szko³y powierzono Wydzia³owi Mechanicznemu Politechnice £ódzkiej (st¹d obecnoæ rektora tej
Uczelni na otwarciu), która zorganizowa³a ja w dniach 912
wrzenia w Spale. Jest to urocza miejscowoæ na Ziemi £ódzkiej, której walory doceni³ kiedy car rosyjski (przyje¿d¿aj¹c

Bronis³aw S³owiñski

Grupa koszaliñska w drodze na obrady
na wypoczynek i polowania), póniej prezydent RP I. Mocicki (maj¹c tu swoj¹ rezydencjê), a obecnie prezydent
A. Kwaniewski (powracaj¹c do przedwojennej tradycji do¿ynek prezydenckich). Mo¿na by³o zobaczyæ (od kuchni), jak
wygl¹daj¹ przygotowania do takich imprez z udzia³em prezydenta, bowiem obrady Szko³y odbywa³y siê w przeddzieñ do¿ynek (malowanie trawy nie odbiega daleko od prawdy).
Mottem tegorocznej edycji Szko³y by³a myl wypowiedziana przez tegorocznego jej dyrektora  prof. A. Koziarskiego
z Politechniki £ódzkiej:
Na bardzo dobre wyroby zapotrzebowanie ronie, ale
¿eby je wytwarzaæ i korzystnie sprzedaæ, trzeba je najpierw
efektywnie badaæ  badaæ z wyprzedzeniem.

Aby uzyskaæ to wyprzedzenie, nale¿y znaæ nie tylko trendy zmian w danej dziedzinie, ale tak¿e uzyskiwaæ szybk¹ informacjê o tych badaniach, a to jest najszybciej mo¿liwe, je¿eli ludzie okrelonych zainteresowañ spotykaj¹ siê
ze sob¹ i dziel¹ siê wynikami swoich prac.
Potrzeba tego typu spotkañ w zakresie obróbki
ciernej urodzi³a siê, w 1987 r., na peronie dworca
PKP w Krakowie, w dyskusji pomiêdzy doc. dr in¿.
K. Kubikiem z Politechniki Wroc³awskiej oraz doc.
dr in¿. T. Karpiñskim z WSIn¿. w Koszalinie. Rzucona myl, urzeczywistni³a siê ju¿ w nastêpnym roku,
gdzie w orodku wczasowym Limba w Karpaczu,
na zebraniu za³o¿ycielskim, zebra³o siê grono 8 osób:
(obecnie profesorowie) J. Harasymowicz  PK, M. Feld
 PG, T. Karpiñski  WSIn¿. Koszalin, A. Koziarski
P£, M. Marciniak  PW, K. Oczo  WSIn¿. Rzeszów, Z. Weiss  PP i H. ¯ebrowski z Politechniki
Wroc³awskiej. I mimo ¿e by³a wród nich te¿ jedna
kobieta (p. profesor Zenobia Weiss), osoby te obecnie
Na chwilê przed pierwszym dzwonkiem  widok ogólny sali obrad
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nazywane s¹ ojcami za³o¿ycielami. Uzgodnili oni ideê corocznego spotykania siê w ró¿nych orodkach naukowych, zajmuj¹cych siê zagadnieniami obróbki ciernej, by integrowaæ te
rodowiska. Idei tej nadano nazwê: Naukowa Szko³a Obróbki
ciernej, a funkcjê prezydenta (dyrektora) Szko³y powierzono
prof. Henrykowi ¯ebrowskiemu. Z dzisiejszej perspektywy czasu
widaæ, ¿e by³ to wybór w³aciwy, bowiem po 26 latach dalej
Szkole dyrektoruje prof. H. ¯ebrowski. Odda³ on bowiem jej
nie tylko sw¹ wiedzê i dowiadczenie organizacyjne, ale tak¿e
i serce. Jego osobowoæ przyczyni³a siê te¿ do powstania tej
atmosfery szko³y, któr¹ próbuj¹ naladowaæ inni organizatorzy
spotkañ naukowych, ale tego zrobiæ siê nie da, bowiem jest
tylko jeden prof. H. ¯ebrowski. Dyrektor ma swój dzwonek,
którym inauguruje zajêcia, a szko³a swoj¹: kronikê, hymn, i archiwum w postaci kolejnych ksi¹¿ek z wypracowaniami
uczestników szko³y (ma te¿ swojego prymusa  co dla nas jest
szczególnie mi³e, bowiem jest nim prof. W. Kacalak). Ksi¹¿ki
te staj¹ siê co roku nie tylko lepiej opracowane graficznie, ale
i grubsze (w tym roku zawiera ona 468 stron). Przez æwieræwiecze istnienia szko³y w jej materia³ach opublikowano ³¹cznie 853 referaty naukowe, a uczestniczy³o w niej (wed³ug udokumentowanych zapisów) 1404 uczestników, co oznacza, ¿e
przeciêtnie oko³o 60 osób spotyka³o siê corocznie by uczestniczyæ w zajêciach. Polska Akademia Nauk doceni³a wagê tego
typu dzia³añ naukowych i poprzez swój Komitet Budowy Maszyn obejmuje patronat nad poczynaniami Szko³y.
Komitetowi Naukowemu tegorocznej XXVI edycji Szko³y
(licz¹cemu 26 profesorów, specjalistów z zakresu obróbki ciernej), przewodniczy³ prof. dr hab. in¿. dr h.c. Jan Kaczmarek
(dr h.c. Politechniki Koszaliñskiej). Na spotkanie do Spa³y przyjecha³o 77 osób, a wród nich by³o te¿ 9 osób z Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej (J. Borkowski, T. Karpiñski, J. Plichta, Z. Pluta, B. S³owiñski, R. ciegienka, M.
Kasprzyk, S. Makuch, W. Musia³, T. Romanowski). Przez 3
dni odby³o siê 8 sesji problemowych, podczas których swoje
przemylenia i dokonania naukowe prezentowali zarówno profesorowie, jak i pocz¹tkuj¹cy adepci nauki (uczestnicy studiów
doktoranckich). By³y te¿ prezentacje wyrobów i programu dzia³ania polskich firm wytwarzaj¹cych narzêdzia cierne.

Omawiana problematyka dotyczy³a 5 obszarów tematycznych:
badanie procesów obróbki ciernej,
materia³y i narzêdzia cierne,
ocena w³aciwoci u¿ytkowych ciernic,
badania konstrukcji szlifierek,
techniki komputerowe w zastosowaniu do zagadnieñ obróbki ciernej.
W zakresie tej problematyki uczestnicy przedstawili 57 referatów naukowych, wród których prawie ¼ (12) by³o przygotowane przez pracowników naukowych Politechniki Koszaliñskiej. Referaty te zosta³y zamieszczone w pracy zbiorowej
pt.: Obróbka cierna  tendencje rozwoju pod red. A. Koziarskiego i A. Go³¹bczaka (materia³y te s¹ do wgl¹du u ka¿dego uczestnika).
Organizatorzy tegorocznej edycji Szko³y zorganizowali tak¿e uczestnikom co dla ducha. By³ to krótki wyjazd po Ziemi £ódzkiej. By³a wiêc okazja do podziwiania przepiêknego
barokowego kocio³a bernardynów w Parady¿u (miejscowoci znanej mo¿e szerszemu ogó³owi z zak³adu produkuj¹cego
najlepsz¹ w Polsce ceramikê ³azienkow¹) i wys³uchania koncertu organowego. Kolejnym miejscem by³ zespó³ poklasztorny cystersów w Sulejowie (znany z scen Pana Wo³odyjowskiego, a jeszcze wczeniej z tego, ¿e Wicenty Kad³ubek pisa³ tam swoje kroniki). Potem wpadlimy na chwilê do Tomaszowa (mimo ¿e kiedy Ewa Demarczyk zaprasza³a w swojej piosence, aby wpaæ tu na ca³y dzieñ), by w parku krajobrazowym zobaczyæ niebieskie ród³a, w których woda z powodu nagromadzonych, specyficznych, osadów dennych nabiera koloru lapis lazuri. Miejsce to znane jest nie tylko z powieci J. Iwaszkiewicza M³yn nad Utrat¹, ale i z tego, ¿e
przebywanie w jego pobli¿u przynosi bardzo pozytywne energie. Nabrawszy wiêc nowych si³, powrócilimy do Spa³y na
kolejny dzieñ obrad.
Potem ju¿ tylko ¿al, ¿e to koniec tegorocznej Szko³y. ¯egnaj¹c siê sk³adano sobie ¿yczenia do zobaczenia w przysz³ym
roku w Koszalinie. Postanowiono bowiem, ¿e kolejna, XXVII,
edycja Naukowej Szko³y Obróbki ciernej odbêdzie siê w 2004
roku w Koszalinie. Bêdzie wiêc okazja dla szerszego grona zobaczyæ, czy jest to: szko³a jakich ma³o, a organizatorom z Wydzia³u Mechanicznego dowieæ, ¿e jest to prawda.
dr in¿. Bronis³aw S³owiñski
1.
2.
3.
4.
5.

Wielka trójka (od prawej):
prof. dr in¿. H. ¯ebrowski  Prezydent Szko³y,
prof. dr hab. in¿. dr h.c. Jan Kaczmarek 
Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego,
prof. dr in¿. T. Karpñski  jeden z ojców
za³o¿ycieli (niestety trochê poza kadrem
zdjêcia, za co przepraszamy, zw³aszcza
profesora).
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Demokracja i Unia Europejska
W Wiedniu, w drugiej po³owie czerwca br. odby³a siê miêdzynarodowa konferencja ekonomiczna na temat roli demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego
w krajach przystêpuj¹cych do Unii Europejskiej: EU  Democratisation and Civil Society. W spotkaniu wzi¹³ udzia³
mgr Tadeusz Sznajderski z Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania, który przedstawi³ referat  Democratisation and Civil Society
in the EU Accession Countries. Uczestnicy konferencji pochodzili z krajów Europy rodkowo-Wschodniej i z krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Wiod¹cym wyst¹pieniem by³ referat
przedstawiciela Komisji Europejskiej
Bernarda Lhoesta pracuj¹cego w Unit F
 3 Democracy and Human Rights:
EUs Development Cooperation concerning Democratisation and Civil Society
Projects: Principles, Guidelines, Programmes, Projects. Omówi³ on rolê,
jak¹ odgrywa niezale¿na i samodzielna
inicjatywa w spo³eczeñstwach krajów
Unii Europejskiej, szczególnie na p³aszczynie ekonomicznej. Przedstawi³ programy unijne, w ramach których mo¿na
wspó³pracowaæ, nawi¹zywaæ nowe kontakty, tworzyæ sieci kooperacji przy realizacji okrelonych problemów spo³ecznych i ekonomicznych. Przedstawi³ mo¿liwoci uzyskania pomocy finansowej ze
strony Unii. Nastêpnie omówi³ kilka pro-

Podczas obrad sesji
jektów, które uzyska³y zgodê ze strony
przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Clement Daniels z organizacji Legal
Assistance Centre przedstawi³ temat:
Paralegals in Namibia  Democratisation through the Building of a constitutional State.
Olga Perez z INCIDE z Gwatemali
zaprezentowa³a temat: Democratisation
Process on Community Level. Wiêkszoæ wyst¹pieñ zdominowali przedsta-

wiciele krajów przystêpuj¹cych do Unii
Europejskiej. Przedstawiali oni problemy spo³eczno-ekonomiczne, jakie wystêpuj¹ w ich krajach, a tak¿e szanse i nadzieje zwi¹zane z przyst¹pieniem do Unii
Europejskiej. Taka by³a te¿ problematyka wyst¹pienia Tadeusza Sznajderskiego. Miêdzynarodowa konferencja odby³a siê w Edukacyjnym Centrum Kardyna³a Koeniga w Wiedniu.
Tadeusz Sznajderski

Kieler Woche 2003
W dniach 2029 czerwca 2003 r., w po³o¿onym w pó³nocnej czêci Niemiec nadmorskim miecie Kiel odby³a siê
miêdzynarodowa konferencja Internationales Kieler Woche Seminar 2003. Udzia³ w niej wziêli przedstawiciele
organizacji studenckich z Estonii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Niemiec i Polski. Kraj nasz reprezentowali dwaj cz³onkowie Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej:
£ukasz Kupracz i Tomasz wierczewski.
Po gor¹cym powitaniu przez organizatorów i mieszkañców miêdzynarodowej wspólnoty mieszkaniowej ChristianAlbrehts-Haus, wszyscy uczestnicy spotkania wziêli udzia³
w uroczystym otwarciu KIELER WOCHE 2003, najwiêkszej
na wiecie imprezy ¿eglarskiej, oraz mieli mo¿liwoæ zwiedzania okrêtów wojennych krajów uczestnicz¹cych w manewrach morskich Baltops.
Nastêpnego dnia uczestnicy mieli okazjê siê zapoznaæ z zabytkami architektury wiejskiej landu Schlezwig-Holsten
w skansenie Molfsee, po³o¿onym na po³udnie od Kiel. Po po-
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Tomek i £ukasz na tle Christian-Albrecht-Hause
wrocie do miasta zwiedzano miêdzynarodowy festyn przed
Rathausplatz, gdzie mo¿na by³o spróbowaæ potraw typowych
dla krajów Europy, Azji, a tak¿e Ameryki Po³udniowej i rod-
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kowej. Dzieñ zakoñczy³ siê grillowaniem z mieszkañcami
Christian-Albrehts-Haus.
Kolejny dzieñ by³ okazj¹ na wyprawê nad Morze Pó³nocne. Po wycieczce kana³ami Friedrichstadt, studenci uczestniczyli w objazdowej wycieczce po Heide, zakoñczonej obiadokolacj¹ w miejscowej Mensa Fachhochschule Technik und
Wirtschaft. Kolejnym etapem zwiedzania by³a tama Eidesperwerk i Morskie Muzeum Schlezwig-Holsten.
Pogoda, niestety, pokrzy¿owa³a plany organizatorom  ¿eglowanie miêdzy wielkimi ¿aglowcami po fiordzie zosta³o
przeniesione na inny dzieñ, a wtorek by³ dniem wolnym, w którym £ukasz Kupracz i Tomasz wierczewski obejrzeli wystêpy zespo³ów folklorystycznych na Rathausplatz, odwiedzili
polskie stanowisko, gdzie zaprezentowali nasze miasto, a tak¿e
spróbowali kuchni miêdzynarodowej. Wieczorem wybrali siê
do Kileline  centrum obchodów Kieler Woche.
W czasie konferencji odby³a siê tak¿e wycieczka do po³o-

Uroczyta Kolacja w restauracji Seeburg

Wród zabytków Lubeki

Podró¿ kana³ami Friedrichstadt

¿onej na po³udnie od Kiel Lubeki. Zwiedzano obiekty architektury sakralnej, podlegaj¹cej Studentenwerk S.H.  gospodarzowi imprezy Musikhochschule Lubeck, jak i ratusz oraz
centrum miasta. Po powrocie do Kiel w restauracji Seeburg
odby³a siê uroczysta kolacja z udzia³em prof. Dahnke oraz
pozosta³ych przedstawicieli w³adz Studentenwerk. Podczas
uroczystoci poruszano zagadnienia dotycz¹ce integracji m³odzie¿y z krajów nadba³tyckich.
W czasie seminarium nie oby³o siê tak¿e bez Dnia Polskiego w Christian-Albrecht-Hause. Przedstawiciele Politechniki Koszaliñskiej zrobili poczêstunek polskich potraw, zorganizowali konkursy, m.in. na najlepsze wykonanie znanych
koszaliñskim studentom przypiewek akademickich, nie tylko po polsku, ale równie¿ w ojczystych jêzykach. Nagrodami

w konkursach by³y koszulki wydzia³owe i kubki z XXV Tygodnia Kultury Studenckiej.
Podczas konferencji przedstawiciele organizacji studenckich zwiedzili Uniwersytet w Kiel, zapoznali siê obiektami
uczelni. Nastêpnie odby³a siê dyskusja na temat zasad, celów,
finansowania i istoty dzia³ania organizacji studenckich, w której £ukasz Kupracz i Tomasz wierczewski zaprezentowali
Parlament Studentów Politechniki Koszaliñskiej
W godzinach wieczornych rozegrano mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy zjednoczonymi si³ami polsko-estoñskimi a reszt¹ wiata. Zaciêty mecz zakoñczy³ siê remisem. W ostatnim dniu pobytu uczestnicy konferencji mogli obejrzeæ pokaz mig³owców
ratownictwa morskiego w porcie marynarki wojennej w Kiel.

AIESEC w Koszalinie

nizacj¹ edukacyjn¹, której cz³onkami s¹ wy³¹cznie studenci
uczelni wy¿szych. Dlatego te¿ wizj¹ jej cz³onków jest pokój
i pe³ne wykorzystanie potencja³u ludzkiego. AIESEC zosta³
za³o¿ony w 1948 roku w Sztokholmie przez siedmiu studentów krajów Europy Zachodniej, którzy postawili sobie za cel
przyczynienie siê do ekonomicznej odbudowy zniszczonej
Europy oraz zbudowanie zrozumienia miêdzy narodami, aby
nigdy wiêcej nie dopuciæ do wojny. Dzi w AIESEC dzia³a
50 000 studentów z 85 krajów.

Od listopada 1998 roku na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania
Politechniki Koszaliñskiej dzia³a organizacja AIESEC. W sierpniu 2000 roku w dowód uznania dla dotychczasowej dzia³alnoci
grupa inicjatywna zosta³a og³oszona Komitetem Lokalnym
AIESEC to Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów.
Jest najwiêksz¹ na wiecie niedochodow¹, apolityczn¹ orgaNr 3/2003
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Dzia³alnoæ stowarzyszenia AIESEC to przede wszystkim rozwijanie indywidualnych umiejêtnoci m³odych ludzi, g³ównie poprzez udzia³ w programie miêdzynarodowej wymiany praktyk
oraz projektach i seminariach o tematyce spo³eczno-gospodarczej. Stowarzyszenie oferuje 4 rodzaje praktyk: G Management
Traineeship  skierowany do studentów ekonomii, marketingu,
finansów, ksiêgowoci, zarz¹dzania projektem, organizacj¹ lub
zasobami ludzkimi; G Technical Traineeship  dla studentów
nauk technicznych  informatyka, in¿yniera, z zainteresowaniami i/lub dowiadczeniem w pracy w systemach informacyjnych,
obszary te mog¹ obejmowaæ rozwój stron internetowych i zarz¹dzanie nimi, rozwój oprogramowania i programowanie, analizy
i projektowanie systemów, zarz¹dzanie sieci¹ i bazami danych;
G Development Traineeship  dla studentów socjologii, psychologii, nauk spo³ecznych i osób chêtnych do pracy w organizacjach rz¹dowych i pozarz¹dowych w zakresie zagadnieñ rozwoju spo³eczeñstwa, ochrony rodowiska, edukacji,, równie¿ jako
wolontariusze; G Education Traineeship  dla studentów, którzy posiadaj¹ certyfikat, uprawniaj¹cy ich do nauki jêzyka obcego, nauczania innych przedmiotów w jêzyku obcym.
W ramach programu mo¿na udaæ siê na praktykê do jednego z 85 krajów, w których obecny jest AIESEC. D³ugoæ
i termin praktyki zale¿y od wyboru studenta.
Rozmowa z Edyt¹ £omañsk¹  cz³onkiem stowarzyszenia
 Dla kogo przeznaczone s¹ programy praktyk?
Programy przeznaczone s¹ dla wszystkich osób, które chc¹
zdobyæ dowiadczenie kulturowe, zawodowe oraz wykorzystaæ
je po powrocie, aby rozwijaæ siebie i otoczenie. Oczywicie wszyscy chêtni musz¹ byæ odpowiedzialni oraz otwarci na poznawanie nowych ludzi. Jednak sama chêæ nie wystarcza, nale¿y spe³niæ kilka podstawowych warunków: musz¹ byæ studentami po
III roku studiów magisterskich lub po II studiów licencjackich,
jak równie¿ mog¹ to byæ absolwenci do roku po ukoñczeniu studiów. Wymagana jest tak¿e znajomoæ co najmniej jednego jêzyka obcego na poziomie zaawansowanym.
 Jeli kandydat spe³nia te warunki, to co musi zrobiæ, aby wyjechaæ na praktykê?
Aby wyjechaæ na praktykê trzeba przejæ nastêpuj¹ce etapy: najpierw organizowane jest spotkanie informacyjne, po
którym kandydat, jeli nadal wyra¿a chêæ wyjazdu sk³ada aplikacjê. Po jej rozpatrzeniu odbywa siê egzamin z jêzyka obcego. Jeli egzamin przebieg³ pomylnie to kandydat uczestniczy w wyjedzie przygotowuj¹cym do odbycia praktyki, po
którym wybiera praktykê wed³ug w³asnego uznania. I wreszcie przychodzi czas na upragniony wyjazd.
 Co taki Program Miêdzynarodowej Wymiany
Praktyk umo¿liwia studentom?
Program Miêdzynarodowej Wymiany Praktyk to niepowtarzalna szansa odbycia praktyki zawodowej za granic¹ w profesjonalnej firmie. Daje to mo¿liwoæ uzupe³nienia wiedzy
o praktyczne zagadnienia i umiejêtnoci. Program ten oznacza przede wszystkim wymianê pomys³ów, kultury, wiedzy
i dowiadczeñ pomiêdzy praktykantami i przedsiêbiorstwami
uczestnicz¹cymi w Programie. Dziêki niemu szerzy siê zrozumienie miêdzykulturowe, uczy przedsiêbiorczoci, odpowiedzialnoci i wra¿liwoci spo³ecznej.
 Czy jest du¿o osób wykazuj¹cych zainteresowanie wasz¹ dzia³alnoci¹?
Tak, co mo¿e potwierdziæ padziernikowa rekrutacja nowych
osób chêtnych dzia³aæ w naszym stowarzyszeniu. Ka¿dej z nich
zale¿y na uzupe³nianiu studiów o praktyczne umiejêtnoci. AIESEC, bowiem to warsztat realizowania siê w zakresie: finansów,
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promocji i dzia³añ marketingowych, zdobywania kontaktów z firmami, mediami , a tak¿e ludmi z ca³ego wiata, nie tylko poprzez maile, ale osobiste spotkania na konferencjach organizowanych przez AIESEC czy nieformalnych spotkaniach z praktykantami. Tu nie tylko uczymy siê jak planowaæ i organizowaæ
pracê, prowadziæ negocjowaæ i wspó³pracowaæ z firmami, ale
przede wszystkim kszta³tujemy swój charakter. Poprzez pracê
w grupie uczymy asertywnoci, kreatywnoci i proaktywnoci.
We wszystkich dzia³aniach bierzemy pod uwagê przysz³oæ naszej organizacji i spo³ecznoci. Nasze dzia³ania i decyzje uwzglêdniaj¹ potrzeby przysz³ych pokoleñ.
 To znaczy, ze nie brakuje równie¿ osób, które chêtnie spróbowa³yby swych si³ bior¹c udzia³ w Programie
Miêdzynarodowej Wymiany Praktyk.
Dla studentów Politechniki Koszaliñskiej to doskona³a okazja i korzystaj¹ z niej. Micha³ Nowak odby³ praktykê na Sri
Lance, Agnieszka Kwietniewska w Jugos³awii, Monika Palej, maj¹ca sta¿ w niemieckiej firmie, ostatnio otrzyma³a propozycjê sta³ej pracy w filii tej firmy w Poznaniu. Wspó³pracujemy z firmami, które cyklicznie bior¹ udzia³ w Miêdzynarodowym Programie Praktyk i zatrudniaj¹ praktykantów z zagranicy, np. Drewexim, Sak Textilia czy Kospel. Ka¿de miejsce sta¿u w koszaliñskiej firmie dla praktykanta z zagranicy
daje szansê polskiemu studentowi na wyjazd do pracy za granicê. Program dzia³a, bowiem na zasadzie ekwiwalentnoci 
tylu polskich studentów wyje¿d¿a, ilu zagranicznych studentów polskie przedsiêbiorstwa przyjmuj¹ na praktykê.
 Wiem, ¿e oprócz Miêdzynarodowej Wymiany
Praktyk realizujecie tak¿e ró¿ne projekty.
Tak, takim najwiêkszym miêdzynarodowym projektem organizowanym przez studentów AIESEC, w który zaanga¿owa³a
siê wiêksza czêæ naszego komitetu, by³ projekt Millennium
Gate. Jego celem by³o nawi¹zanie wspó³pracy gospodarczej
miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. G³ównym punktem tej konferencji by³
Dzieñ Gospodarczy, podczas którego konsul polsko-ukraiñski
przedstawi³ p³aszczyzny wspó³pracy i inwestycji polskich firm
na Ukrainie. Przedstawiciele firm mieli szansê osobicie porozmawiaæ z kilkoma wybranymi kandydatami na sta¿ w danej firmie i dokonaæ wyboru najbardziej dla nich odpowiedniego praktykanta. W ramach Millennium Gate piêciu ukraiñskich studentów odby³o praktykê w firmach na terenie Koszalina i okolic.
Dzia³anie w AIESEC to nie tylko praca przez ca³y rok, ale
tak¿e mo¿liwoæ poznania bardzo ciekawych ludzi, szansa rozwoju osobistego i realizacja w³asnych ambicji.
mgr in¿. Marzena Hewelt
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Imiê dla audytorium

Imiê organizatora i pierwszego dziekana Wydzia³u Elektroniki  zmar³ego dwa lata temu profesora
Andrzeja Guziñskiego, zosta³o nadane audytorium w budynku Wydzia³u przy ulicy niadeckich.
O nadaniu imienia zadecydowa³a Rada Wydzia³u,
a uroczyste otwarcie audytorium oraz ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy odby³o siê 4 padziernika. Na ceremoniê przyby³a najbli¿sza rodzina Profesora, ¿ona pani
Renata Guziñska oraz synowie Jacek i Maciej.
Ceremoniê otworzy³ prof. nadzw. dr hab. in¿. Henryk
Budzisz  dziekan Wydzia³u Elektroniki, który przypomnia³ sylwetkê profesora Andrzeja Guziñskiego, Jego
osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizatorskie,
a szczególnie te, zwi¹zane z nasz¹ Uczelni¹. Uroczystego
ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn i pani Renata Guziñska.
W imieniu Rodziny Profesora g³os zabra³ pan Jacek
Guziñski, który powiedzia³, ¿e Jego najbli¿si ze wzruszeniem i dum¹ przyjêli wiadomoæ o nadaniu imienia
profesora Andrzeja Guziñskiego nowemu i tak piêknemu i audytorium.
(RD)

Pani Renacie Guziñskiej towarzysz¹ (od lewej): prof. dr hab. in¿.
W³odzimierz Janke, dr in¿. Wies³aw Madej, dr in¿. Stefan
Bartkiewicz, JM Rektor prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn,
prof. nadzw. dr hab. in¿. Henryk Budzisz

Pani Renata Guziñska i JM Rektor prof. dr hab. in¿. Krzysztof
Wawryn ods³aniaj¹ tablicê pami¹tkow¹; na pierwszym planie 
dziekan prof. nadzw. dr hab. in¿. Henryk Budzisz

W imieniu Rodziny przemawia pan Jacek Guziñski

W uroczystoci uczestniczyli pracownicy Uczelni, studenci oraz zaproszeni gocie
Nr 3/2003

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

29

Z ¯YCIA UCZELNI

Senat w nowej sali
Pierwszy raz Senat Politechniki
Koszaliñskiej odby³ swoje posiedzenie
w nowej sali, na pi¹tym piêtrze budynku Rektoratu i Wydzia³u Elektroniki
przy ulicy niadeckich.
Posiedzenie (zdjêcie: na sali obrad) odby³o siê 25 wrzenia i powiêcone by³o
m.in. przyjêciu sprawozdania z dzia³alnoci uczelni w roku akademickim 2002/
2003 oraz sprawom kadrowym. Sprawoz-

danie, pozytywnie zaopiniowane przez
komisje senackie, po naniesieniu zg³oszonych przez uczestników obrad poprawek
zosta³o przyjête wiêkszoci¹ g³osów.
Podczas posiedzenia JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn poinfor-

mowa³, ¿e prezydent RP nada³ tytu³ naukowy profesora Pani dr hab. in¿. Annie
Marii Anielak, kieruj¹cej Katedr¹ Technologii Wody i cieków na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska naszej
Uczelni. JM Rektor, wrêczy³ Pani Profesor list gratulacyjny (na zdjêciu) oraz,
w imieniu Senatu z³o¿y³ najlepsze ¿yczenia. Senat, którego Pani Profesor jest
cz³onkiem, przyj¹³ informacjê brawami.

JM Rektor poinformowa³ tak¿e o uzyskaniu przez dr in¿. Czes³awa £ukianowicza z Wydzia³u Mechanicznego stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Senat rozpatrzy³ jedn¹ sprawê kadro-

w¹ – wniosek Rady Wydzia³u Mechanicznego, przedstawiony przez jego dziekana prof. dr hab. in¿. Wojciecha Kacalaka o mianowanie dr hab. in¿. Macieja Walkowiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wniosek zosta³
przyjêty jednog³onie.
Wed³ug przyjêtego 25 wrzenia planu
na rok akademicki 2003/2004, Senat Politechniki Koszaliñskiej zbierze siê jeszcze szeciokrotnie do wakacji i raz we
wrzeniu 2004 roku. Najbli¿sze posiedzenie zaplanowane zosta³o na 12 listopada
(w programie m.in. sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na pierwszy rok studiów
i uchwalenie zasad naboru na studia w
roku przysz³ym), kolejne na 17 grudnia,
a w roku 2004 na 21 stycznia, 24 marca,
21 kwietnia, 23 czerwca i 22 wrzenia.
(RD)

Po¿egnanie
z seniorami
8 padziernika 2003 roku odby³o siê
po¿egnanie przechodz¹cych na emeryturê naukowo-dydaktycznych pracowników uczelni. Przejcie na emeryturê pracowników, którzy przekroczyli 70 rok
¿ycia by³o konsekwencj¹ i wykonaniem
powziêtej w styczniu br. uchwa³y Senatu
Politechniki Koszaliñskiej.
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W spotkaniu wziê³o udzia³ 19 z 41
zaproszonych goci. Przemówienie po¿egnalne wyg³osi³ Rektor prof. dr hab.

in¿. Krzysztof Wawryn. Podziêkowa³ za
wieloletni trud w budowanie od podstaw
Politechniki zw³aszcza tym, którzy pra-

cê w niej rozpoczynali na samym pocz¹tku wraz z pierwszym rektorem docentem Jerzym Smoleñskim. Podkreli³, ¿e
to w³anie dziêki ich wysi³kowi trudnej
pracy od podstaw Uczelnia dzi mo¿e poszczyciæ siê takimi budynkami, jak choæby ten, w którym odbywa siê spotkanie,
 budynek Rektoratu przy ulicy niadeckich i liczb¹ 16 tysiêcy studentów.
Zabieraj¹cy g³os gocie wspominali
pocz¹tki Politechniki i zakrelony przez
jej pierwszego rektora pu³ap 4,5 tysi¹ca
studentów, który wydawa³ siê wówczas
niewiarygodnie wysoki.
Wszyscy obecni otrzymali od rektora
nagrody w postaci piêknych albumów
i ksi¹¿ek.
Arkadiusz J. Zaborowski

W Dniu Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypadaj¹cego 14 padziernika 2003 roku wrêczone zosta³y nagrody i wyró¿nienia
pracownicze. Otrzymali je zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i pracownicy administracji.
Rozpoczynaj¹c spotkanie o godzinie 1200 w sali Senatu,
Rektor prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn, podziêkowa³
wszystkim zaproszonym osobom za wk³ad w rozwój uczelni.
Wszyscy obecni otrzymali dyplomy okolicznociowe wrêczone osobicie przez Rektora wraz z nagrodami rzeczowymi

Nr 3/2003

w postaci ksi¹¿ek i albumów. Nagrody finansowe zosta³y wrêczone wczeniej.
Ka¿dy z nagrodzonych otrzyma³ rzêsiste brawa od pozosta³ych uczestników spotkania, co wp³ynê³o na bardzo mi³y,
acz podnios³y nastrój spotkania. Po wrêczeniu dyplomów i wyró¿nieñ nagrodzeni pracownicy zostali zaproszeni na lampkê
wina i spotkanie przeistoczy³o siê w rozmowy prywatne tocz¹ce siê dalej w kuluarach sali Senatu.
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Wizyta ambasadora ChRL
W dniach 68 padziernika w Koszalinie gocili
przedstawiciele ambasady Chiñskiej Republiki Ludowej
w sk³adzie: J.E. Pan Yuan Guisen  Ambasador Nadzwyczajny i Pe³nomocny ChRL w RP, Pani Yang Hong
 Ma³¿onka Ambasadora, Pan Wang Heliang  Radca
Ekonomiczny i Handlowy ChRL, Pani Yu Ruilin  II Sekretarz ambasady, Pan Wang Hao  Attache Handlowy
ChRL. Gospodarzem wizyty by³ prezydent miasta Miros³aw Mikietyñski. Gocie uczestniczyli w szeregu spotkañ z przedstawicielami koszaliñskich firm.

Goci powita³ JM Rektor  prof. Krzysztof Wawryn (z lewej)

Od lewej: Ambasador  J.E. Pan Yuan Guisen
oraz JM Rektor  prof. Krzysztof Wawryn

Na zaproszenie rektora Politechniki Koszaliñskiej
 prof. dr hab. in¿. Krzysztofa Wawryna, odwiedzili
równie¿ w dniu 7 padziernika nasz¹ Uczelniê. Delegacja chiñska, wraz z towarzysz¹cym jej zastêpc¹ prezydenta miasta ds. rozwoju Piotrem Krollem, zosta³a
przyjêta przez rektora w sali Kolegium Rektorskiego.
Powitanie, zaplanowane pocz¹tkowo na 15 minut, trwa³o nieomal godzinê i przebiega³o w bardzo ¿yczliwej
i ciep³ej atmosferze. Rektor witaj¹c goci zaprezentowa³ krótko historiê uczelni i jej obecne osi¹gniêcia. Wyrazi³ jednoczenie nadziejê na obopóln¹ wymianê studentów. Nastêpnie g³os zabra³ prof. Leon Kukie³ka, jako
dyrektor Parku Naukowo-Technicznego. Ze strony delegacji chiñskiej g³os zabra³ ambasador Chin, który zaskoczy³ wszystkich obecnych piêkn¹ polszczyzn¹ i znajomoci¹ przys³ów. W trakcie spotkania wysz³a na jaw
obopólna sympatia i sentyment ze strony rektora i ambasadora do Trójmiasta, w którym obaj mieli okazjê
mieszkaæ w latach siedemdziesi¹tych.
Po powitaniu gocie zwiedzili sale wyk³adowe i laboratoria Wydzia³u Elektroniki przy ul. niadeckich.
Nastêpnie obowi¹zki gospodarza przej¹³ prorektor
prof. Micha³ Jasiulewicz, który wraz z przedstawicielami Politechniki w osobach prof. Leona Kukie³ki jako
prodziekana Wydzia³u Mechanicznego i dr. Artura
Wezgraja jako dyrektora administracyjnego, z³o¿y³
wraz z goæmi wizytê na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania przy ul. Kwiatkowskiego. Wizyta zosta³a zakoñczona wspólnym wyjazdem na teren nowo otwartej specjalnej strefy ekonomicznej przy ulicy BOWiD.
Arkadiusz J. Zaborowski
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Gospodarzami w dalszej czêci spotkania byli
(z lewej) prof. Micha³ Jasiulewicz i prof. Leon Kukie³ka

Laboratoria Wydzia³u Elektroniki prezentowa³ dr in¿. Artur Wezgraj (z lewej)
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Jubileusz profesora Micha³a Bia³ki
Prof. dr hab. in¿. Micha³ Bia³ko jest
cz³onkiem rzeczywistym PAN, doktorem
h.c. INP de Toulouse we Francji. Rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel akademicki
w Politechnice Gdañskiej, by³ przez 3 kadencje prodziekanem i dziekanem Wydzia³u Elektroniki PG. By³y dyrektor Instytutu Informatyki PG, by³y wiceprzewodnicz¹cy Gdañskiego Oddzia³u PAN,
uzyska³ wybitne wyniki w pracy naukowej i szkoleniu kadry, tworz¹c od podstaw
w³asn¹ i pierwsz¹ w kraju  uznan¹ w kraju i za granic¹  szko³ê naukow¹ mikroelektronicznych uk³adów analogowych
dla potrzeb elektroniki, telekomunikacji
i automatyki. Wypromowa³ 25 doktorów,
z czego 7 uzyska³o habilitacje, 5 uzyska³o tytu³ profesora; dwaj z jego doktorów
posiadaj¹ stanowiska full professor
w USA. Nale¿y dodaæ, ¿e szko³a prof.
Bia³ki nie ogranicza siê do grona jego bezporednich wychowanków. Jego doktoranci, którzy uzyskali ju¿ tytu³y profesorskie,
s¹ promotorami i wychowawcami nastêpnych pokoleñ wartociowych naukowców.
Profesor Bia³ko by³ recenzentem ponad 20
prac doktorskich i kilkunastu habilitacyjnych, a tak¿e kierownikiem Studium Doktoranckiego w Politechnice Gdañskiej.
Publikacje naukowe Profesora  6
monografii, w tym 3 indywidualne, 1 wydana przez Prentice Hall w Anglii, ponad 150 artyku³ów i referatów konferencyjnych  ukazywa³y siê w kraju i w renomowanych czasopismach za granic¹.
W uznaniu autorytetu naukowego Profesora wielokrotnie powierzano mu organizowanie konferencji krajowych oraz
miêdzynarodowych konferencji ECCTD
 w roku 1980 by³ Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego, by³ tak¿e zapraszany
jako cz³onek komitetów konferencji miêdzynarodowych IEEE ISCAS oraz komitetów naukowych miêdzynarodowych
konferencji ECCTD; wyg³asza³ referaty
zapraszane na konferencjach miêdzynarodowych, a tak¿e referaty na uniwersytetach w USA, Kanadzie, Francji,
Niemczech, Szwajcarii, Japonii, Anglii,
Korei Pd. Profesor prowadzi o¿ywion¹ naukow¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Kontakty zagraniczne zainicjowa³
w 1967 r. wspó³prac¹ z University of Maryland (USA), w której poza wymian¹
osobow¹ i wspólnymi publikacjami uzyska³ Grant Natnl. Science Foundation
(19741977). Kolejn¹ owocn¹ wspó³praNr 3/2003

cê nawi¹za³ w 1973 r. z Institut National Polytechnique de Toulouse (Francja),
w której do roku 1995 prowadzono
wspólne badania uwieñczone wieloma
publikacjami i ksi¹¿k¹. Za tê wspó³pracê uzyska³ w roku 1995 tytu³ honorowy
dr. h.c. tej uczelni. Dalsz¹ wieloletni¹
wspó³pracê nawi¹za³ w roku 1974 z Universitaet Fridericiana zu Karlsruhe
(Niemcy), która trwa³a do roku 2002
i w ramach której, poza wspólnymi publikacjami i wymian¹ osobow¹, prowadzono program TEMPUS (19911994). Za
tê wspó³pracê uzyska³ Medal Zas³ugi (Verdienstmedaille) od Senatu tej uczelni.
Prof. Micha³ Bia³ko kieruje siê w swych
dzia³aniach wy¿szymi racjami dobra rodowiska akademickiego i kraju, wykazuj¹c przy tym umiejêtnoci naukowe, edukacyjne i organizacyjne, dziêki którym
przyczyni³ siê wydatnie do pomno¿enia
osi¹gniêæ nauki w reprezentowanej przez
siebie dziedzinie. W roku 1998 zainicjowa³ utworzenie Koszaliñskiego Towarzystwa Naukowego, którego jest Prezesem.
W roku 1999 Profesor Micha³ Bia³ko,
w zwi¹zku z osi¹gniêciem wieku 70 lat,
przeszed³ na emeryturê, zachowuj¹c pe³n¹
aktywnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹.
W czasie trwania II Krajowej Konferencji Elektroniki, korzystaj¹c z du¿ego zgromadzenia elektroników, zorganizowano posiedzenie powiêcone
50-leciu pracy naukowo-dydaktycznej
Profesora Micha³a Bia³ki.
Pismo Politechniki Koszaliñskiej

Prof. M. Bia³ko urodzi³ siê 19 czerwca 1929 r. w Baranowiczach (woj. nowogródzkie) w rodzinie urzêdnika pañstwowego. W roku 1945 wraz z rodzicami
przyjecha³ do Tczewa, gdzie uczêszcza³
do 3. i 4. klasy gimnazjum i 1. klasy liceum. W roku 1948 wyjecha³ do Szczecina, gdzie w roku 1949 uzyska³ wiadectwo maturalne. W tym samym roku
po zdaniu egzaminów wstêpnych rozpocz¹³ studia na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Gdañskiej  kierunek: s³abe pr¹dy  radiotechnika. Studia in¿ynierskie ukoñczy³ na nowo utworzonym
Wydziale £¹cznoci w lutym 1952 r.
i rozpocz¹³ studia magisterskie na tym
Wydziale, które ukoñczy³ w roku 1955
(specjalnoæ radiotechnika), przy czym
praca magisterska dotyczy³a teorii i praktycznej realizacji wzmacniaczy tranzystorowych, w oparciu o germanowe tranzystory ostrzowe wytwarzane w Laboratorium Elektroniki PAN. By³y to pierwsze zastosowania polskich tranzystorów.
Pracuj¹c jako asystent w Politechnice
Gdañskiej opracowa³ samodzielnie rozprawê doktorsk¹ (formalnym promotorem by³ prof. F. B³ocki z Politechniki
Warszawskiej) na temat Metody projektowania szerokopasmowych wzmacniaczy tranzystorowych z silnym sprzê¿eniem zwrotnym, któr¹ obroni³ w czerwcu 1961 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W ramach przygotowañ rozprawy habilitacyjnej odby³
w roku 1965 szeciomiesiêczny sta¿ naukowy w Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym. Znamienne by³o to, ¿e
mia³ dostêp tylko do bibliotek, co pozwoli³o na g³êbokie przemylenia i przygotowanie habilitacji w ci¹gu nastêpnych
dwóch lat. Zgodnie z ówczesnymi wymaganiami, rozprawa habilitacyjna sk³ada³a
siê z kilkunastu artyku³ów wraz z szerokim opracowaniem wi¹¿¹cym o tytule Liniowe bezindukcyjne uk³ady pasmowe dla
zastosowañ w mikroelektronice i zosta³a
obroniona na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1967 roku (specjalnoæ  uk³ady mikroelektroniczne).
W latach 198284 pracowa³ jako Visiting Scientist w Auburn University,
USA. W roku 1996 przeniós³ siê do Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszalinie,
która wkrótce zosta³a przekszta³cona
w Politechnikê Koszaliñsk¹, pozostaj¹c
nadal w Politechnice Gdañskiej na czê-
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ci etatu. Cz³onkiem korespondentem
PAN zosta³ w roku 1986, a rzeczywistym
 w roku 1998. Wyk³ady prowadzi³ w Politechnice Gdañskiej, Wy¿szej Szkole
Morskiej w Gdyni, Auburn University,
USA, Universitaet Karlsruhe, RFN i Politechnice Koszaliñskiej.
Zainteresowania naukowe Profesora
zwi¹zane s¹ g³ównie z uk³adami elektronicznymi, a ostatnio równie¿ z zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w automatyzacji projektowania i optymalizacji
urz¹dzeñ elektronicznych. Pierwsze prace
i publikacje naukowe dotyczy³y pomiarów
parametrów tranzystorów, które by³y niezbêdne do projektowania uk³adów tranzystorowych. Na ich podstawie powsta³y
pierwsze w kraju, wytwarzane w Politechnice Gdañskiej, urz¹dzenia do pomiarów
ró¿nego rodzaju parametrów tranzystorowych na potrzeby instytucji naukowych
i ówczesnego przemys³u (fabryka pó³przewodników TEWA). Dalsze prace dotyczy³y projektowania wzmacniaczy tranzystorowych ze sprzê¿eniem zwrotnym (wród
nich rozprawa doktorska). Zasadniczym
nurtem badawczym by³y prace nad bezindukcyjnymi uk³adami selektywnymi, nazywanymi równie¿ filtrami aktywnymi, zapocz¹tkowane publikacjami przed habilitacj¹, obejmuj¹ce rozprawê habilitacyjn¹ i
kontynuowane przez wiele nastêpnych lat.
Pierwsze Jego publikacje miêdzynarodowe, które pozwoli³y na bezporedni kontakt ze znanymi naukowcami, by³y opublikowane w Electronics Letters (Anglia),
w 1967 r.
Oryginalnym wk³adem do nauki s¹: 
opracowanie teorii filtrów aktywnych RC
o zerowych wra¿liwociach dobroci na
zmiany wartoci elementów, a w tym realizacja filtru aktywnego 3. rzêdu, nazywanego w literaturze amerykañskiej

Bia³ko circuit (1967);  opracowanie realizacji ¿yratorów indukcyjnych i pojemnociowych dla zastosowañ w bezindukcyjnych uk³adach selektywnych (1968); 
koncepcja 4-warstwowej linii RGC o sta³ych roz³o¿onych i filtry aktywne o zerowych wra¿liwociach dobroci z jej zastosowaniem (1970);  wykazanie mo¿liwoci realizacji wszystkich liniowych skupionych uk³adów elektronicznych przy
u¿yciu ró¿nicowego ród³a pr¹dowego sterowanego napiêciem i pojemnoci (1971)
 pracê tê cytuje wielu autorów krajowych
i zagranicznych, gdy¿ obecnie wiêkszoæ
uk³adów analogowych wykonuje siê z wymienionych dwóch rodzajów elementów
(tranzystor i kondensator).
Na probê o wyjanienie w sposób mo¿liwie najprostszy  popularnonaukowy, tematyki w³asnej szko³y naukowej mikroelektronicznych uk³adów analogowych,
profesor Micha³ Bia³ko odpowiedzia³:
Zacznê od uk³adów elektronicznych 
s¹ to zespo³y, nazywane te¿ obwodami,
odpowiednio po³¹czonych ze sob¹ elementów elektronicznych jak: tranzystory, kondensatory, cewki indukcyjne oraz inne i s³u¿¹ do przetwarzania elektrycznych sygna³ów mowy i wizji tak, aby mo¿na by³o przesy³aæ je na odleg³oæ, umo¿liwiæ odbiór
ró¿nych stacji telewizyjnych przy u¿yciu
jednego odbiornika TV, umo¿liwiæ rozmowy z wieloma osobami przy u¿yciu jednego telefonu, itp. Natomiast uk³ady mikroelektroniczne s¹ bardzo silnie zminiaturyzowanymi uk³adami elektronicznymi i s¹
wykonywane jako mikrouk³ady scalone w
p³ytkach krzemowych, w których mo¿na
wytworzyæ miliony tranzystorów na l cm2.
Uk³ady elektroniczne dzielone s¹ na dwie
grupy: analogowe i cyfrowe. Uk³ady analogowe s³u¿¹ do przetwarzania sygna³ów
zmieniaj¹cych siê w sposób ci¹g³y  s¹ to

Tytu³ naukowy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia
20 sierpnia 2003 roku nada³ tytu³ naukowy profesora nauk
technicznych Pani dr hab. in¿. Annie Marii Anielak z Wydzialu Budownictwa i In¿ynierii rodowiska.

Stopnie doktora habilitowanego
W pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów zatwierdzi³a uchwa³y o nadaniu stopnia doktora habilitowanego czterem pracownikom Uczelni,
w tym dwaj uzyskali habilitacjê na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Koszaliñskiej w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. S¹ nimi dr hab. in¿. Marian Czapp i dr hab. in¿.
Czes³aw £ukianowicz. Komisja zatwierdzi³a te¿ stopieñ doktora habilitowanego nadany przez Instytut Technologii Elek-
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np. sygna³y mowy, zmiany temperatury, itp.
 ¿yjemy w wiecie analogowym, natomiast
sygna³y cyfrowe stosowane s¹ przede
wszystkim w technice komputerowej,
a ostatnio równie¿ w innych.
Czêæ analogowych uk³adów mikroelektronicznych, nazywana filtrami aktywnymi, stosowana np. w telefonach komórkowych, s³u¿y do wyboru tylko jednego rozmówcy (jednej stacji) podczas gdy w eterze istniej¹ sygna³y elektromagnetyczne
od milionów innych rozmówców. W³anie
filtry aktywne nadaj¹ siê do mikrominiaturyzacji  dlatego telefony komórkowe s¹
takie ma³e. Prace moje i ponad 20 moich
uczniów-doktorów w Gdañsku i Koszalinie dotyczy³y prac teoretycznych pozwalaj¹cych poznaæ w³aciwoci tych uk³adów,
aby mo¿na je by³o w sposób efektywny wytwarzaæ w postaci mikrouk³adów. We wczesnej fazie rozwoju filtrów aktywnych  lata
60. i 70.  opublikowa³em kilka oryginalnych uk³adów aktywnych, na podstawie
których powsta³y prace doktorskie, a ju¿
w roku 1971, wraz z moim koleg¹ ze Stanford University, USA, wykazalimy, ¿e
wszystkie liniowe uk³ady analogowe mog¹
byæ wykonywane tylko z tranzystorów
i kondensatorów  s¹ to elementy daj¹ce
siê miniaturyzowaæ. Mia³o to istotne znaczenie poznawcze i praktyczne, gdy¿ obecnie wiêkszoæ mikroelektronicznych filtrów
wykonywana jest w ten sposób. Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e filtry aktywne pozwalaj¹ na mikrominiaturyzacjê
sprzêtu elektronicznego.
Prace mojego zespo³u przyczyni³y siê
te¿ do rozwoju tej dziedziny w Polsce
i szerokiej prezentacji wyników na forum
miêdzynarodowym, przez co nauka polska, w tym zakresie, sta³a siê widoczna
za granic¹.

tronowej w Warszawie dla Zbigniewa Suszyñskiego z Wydzia³u Elektroniki, oraz nostryfikowa³a tyty³ naukowy nadany przez
Uniwersytet Moskiewski dla W³odzimierza Suscha w dziedzinie nauk matematycznych.

Nasi profesorowie w sekcji PAN
W dniu 23 wrzenia 2003 odby³o siê w Krakowie inauguracyjne posiedzenie Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, w którym uczestniczyli
powo³ani w jej sk³ad nasi profesorowie: Anna. M. Anielak
i Tadeusz Piecuch. Nowym przewodnicz¹cym Sekcji na kadencjê 2003/2006 zosta³ prof. dr hab. in¿. Wies³aw Blaschke
z Instytutu Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energi¹ PAN. Na tym posiedzeniu wybrano trzech wiceprzewodnicz¹cych sekcji  jednym z nich zosta³ prof. T. Piecuch.

Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Jubileusz profesora Józefa Maleja
¯yciorys zawodowy profesora Politechniki Koszaliñskiej  dr hab. Józefa
Maleja, zwi¹zany jest z pocz¹tkiem
i rozwojem w naszej uczelni kierunku
in¿ynieria rodowiska. Profesor Józef
Malej obchodzi w tym roku jubileusz
75-lecia urodzin i 50-lecia pracy.
Urodzi³ siê w 1928 roku w Krzemienicy w rodzinie robotniczej. Szko³ê redni¹  Liceum Pedagogiczne  ukoñczy³ w
Szczecinie w 1950 roku. Jest absolwentem Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi,
wczeniej nosz¹cego nazwê Wydzia³u
Matematyczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Pracowa³ w Instytucie Rybactwa ródl¹dowego, w Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w S³upsku gdzie by³ kierownikiem Oddzia³u Nadzoru Sanitarnego Dzia³u Higieny Komunalnej (1956
1966). Nastêpnie podj¹³ pracê w Instytucie Ziemniaka w Boninie na stanowisku
adiunkta  pe³ni¹c funkcjê sekretarza wydawnictwa naukowego w Dziale Informacji Naukowo-Technicznej.
Stopieñ naukowy doktora nauk przyrodniczych nadany zosta³ uchwa³¹ Rady
Wydzia³u Biologii i Nauk o ziemi Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, a stopieñ naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk przyrodniczych  uchwa³¹ Rady Wydzia³u Rybactwa Morskiego i Technologii ¯ywnoci
Akademii Rolniczej w Szczecinie. Prof.
Józef Malej jest autorem 7 monografii, 2
podrêczników, 61 artyku³ów naukowych.
Opracowa³ 90 projektów, ekspertyz i opinii. Uzyska³ 9 wiadectw patentowych
w zakresie technologii wody i cieków.
Prof. Józef Malej w trakcie swojej pracy na uczelni by³ wieloletnim cz³onkiem
Senatu i Komisji Senackich Politechniki
Koszaliñskiej, wicedyrektorem Instytutu
In¿ynierii rodowiska (19741982 r.),
dyrektorem Instytutu In¿ynierii rodowiska (19821983 r.), prodziekanem Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i In¿ynierii Sanitarnej (19841987 r.), prorektorem ds.
Nauczania Politechniki Koszaliñskiej
(19931996 r.), cz³onkiem Sekcji Sozologii Komitetu Badañ Morza PAN (1974
1980 r.), cz³onkiem Rady G³ównej Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki (1987
1988 r.), cz³onkiem Komisji Ekosfery
PAN Oddzia³u w Gdañsku (1999
Nr 3/2003

2003 r.), cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów
i Techników Sanitarnych, przewodnicz¹cym Spo³ecznej Rady Technicznej przy
Wojewódzkim Zarz¹dzie PZTS Koszalin,
cz³onkiem Komitetu Naukowo-Redakcyjnego Rocznika Ochrony rodowiska, oraz
wieloletnim cz³onkiem komisji doradczych w³adz administracji pañstwowej.
Jako nauczyciel akademicki szczególn¹ uwagê przywi¹zywa³ do procesu nauczania. Wspiera³ dzia³alnoæ kó³ naukowych. Anga¿owa³ studentów do badañ naukowych. Uzyska³ wyró¿nienia w plebiscycie Na najlepszego dydaktyka i wychowawcê, organizowanym przez Radê
Uczelnian¹ Zrzeszenia Studentów Politechniki Koszaliñskiej w latach 1977,
1978, 1979.
Wypromowa³ oko³o 200 absolwentów. Jako promotor wielokrotnie zosta³
uhonorowany dyplomami za wyró¿niaj¹ce siê prace in¿ynierskie i magisterskie.
Poza uczelni¹ intensywnie rozwija³
wspó³pracê z praktyk¹ in¿yniersk¹,
zw³aszcza w zakresie eksploatacji i projektowania oczyszczalni cieków.
Z upowa¿nienia w³adz uczelni prof.
Józef Malej podj¹³ siê organizacji powo³anej w 1971 roku specjalnoci In¿ynieria Komunalna na Wydziale Budownictwa. W latach 19721974 nawi¹za³ on korzystne kontakty z Politechnikami: Warszawsk¹, Wroc³awsk¹ i Poznañsk¹. Dziêki
temu uzyskano pomoc i doradztwo w doborze programów nauczania, przy ustaleniu tematyki i metodyki badañ, organizacji zaplecza laboratoryjnego.
W 1974 roku powstaje pierwsza jednostka organizacyjna kierunku In¿ynieria rodowiska  Laboratorium Chemii
Sanitarnej, której zostaje kierownikiem.
W 1974 roku powo³any zosta³ na stanowisko docenta. Dopiero potem, bo w
1975 roku zatrudniony zosta³ na pe³nym
etacie pierwszy samodzielny pracownik
naukowy z tytu³em profesora  prof. dr
hab. in¿. Kazimierz Berliñski.
W 1975 roku powstaj¹ kolejne jednostki organizacyjne: Instytut In¿ynierii rodowiska  dyrektorem Instytutu
zosta³ prof. dr hab. in¿. Kazimierz Berliñski, a zastêpc¹ dyrektora  prof. Józef
Malej, bêd¹c ju¿ docentem kontraktowym; Zak³ad Technologii Wody i ciePismo Politechniki Koszaliñskiej

ków przekszta³cony z czêci Zak³adu
Chemii  Laboratorium Chemii Sanitarnej, którego kierownikiem zosta³ prof
Józef Malej. W 1977 roku Instytut In¿ynierii rodowiska uzyska³ pozytywn¹
ocenê, co pozwoli³o realizowaæ program
kszta³cenia na studiach dziennych na poziomie magisterskim.
Profesor Józef Malej jest recenzentem
prac doktorskich i dorobków naukowych.
W 1979 roku zosta³ powo³any na stanowisko docenta etatowego, a w 1990 roku 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W uznaniu za zas³ugi dla uczelni, regionu i miasta Koszalina prof. Józef Malej otrzyma³ liczne nagrody, wyró¿nienia i odznaczenia pañstwowe: Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1974), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1979), Medal 40lecia PRL (1984), Kawalerski Krzy¿
Orderu Odrodzenia Polski (1997).
Prywatnie profesor Józef Malej pasjonuje siê od dawna muzyk¹ klasyczn¹,
oper¹ i kunsztem s³owa. W czasie studiów jednoczenie uczêszcza³ do szko³y
muzycznej na piew solowy. By³ solist¹
akademickiego reprezentacyjnego chóru
i orkiestry Uniwersytetu Toruñskiego.
Na ogólnouczelnianym Konkursie
Kunsztu S³owa organizowanym przez
Wydzia³ Prawa i Humanistyki Uniwersytetu Toruñskiego Józef Malej zosta³
laureatem. Poza tym, ju¿ w wieku ch³opiêcym uprawia³ marszobiegi d³ugodystansowe, a obecnie ka¿dego dnia odbywa wielokilometrowe marsze.
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Dziesi¹ty doktorat profesora Polaka
Panie Profesorze, w czerwcu, dziesi¹ty Pana doktorant uzyska³ stopieñ doktora w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Gratulujê tak znacz¹cego osi¹gniêcia. Z czego ono wynika?
Z zami³owania, z rozmys³em zdecydowa³em siê przed laty na wybór, wrêcz
na powo³anie zawodu nauczyciela akademickiego, badacza. Z takim przekonaniem i wizj¹ swojej przysz³oci poszed³em na studia historyczne. Wczeniej,
epizodycznie zatrzyma³em siê na prawie, kieruj¹c siê wiêzami kole¿eñstwa
do³¹czy³em do grupy przyjació³, którzy
wybrali ten w³anie kierunek. Ale szybko, po kilku miesi¹cach, okaza³o siê, i¿
by³o to ca³kowite nieporozumienie. Studia historyczne ukoñczy³em systemem
indywidualnym wraz z Jerzym Hauziñskim, profesorem a wczeniej rektorem
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Czym by³ dla Pana Uniwersytet?
By³o to niezapomniane na ca³e ¿ycie
obcowanie z profesorami, czêsto nie
mieszcz¹cymi siê tylko w wymiarze europejskim, jak na przyk³ad z profesorem
Jerzym Topolskim, czy z profesorem Gerardem Labud¹. Od szko³y podstawowej
interesowa³em siê naszymi dziejami ojczystymi XIX i XX w. I tu ogromny wp³yw
na moj¹ przysz³oæ naukow¹ odegrali badacze tak znakomici jak profesor Zdzis³aw Grot, profesor Franciszek Paprocki,
profesor Antoni Czubiñski, profesor Benon Mikiewicz. Ka¿dy z nich da³ mi co
od siebie, za co, jako ich uczeñ, jestem
im wdziêczny. Tworzenie tzw. szko³y naukowej, by³o niejako wpisane w powo³anie do zawodu, choæ z finalizacj¹ habilitacji i starañ o tytu³ zbytnio siê nie spieszy³em. ¯yczliwie wytykali mi to recenzenci,
którzy w obu przypadkach stwierdzili, ¿e
mój dorobek od lat spe³nia³ wymagania formalne. I jest to racja, gdy¿ na wielu Uniwersytetach coraz wiêksza grupa pracowników nauki siêga po tytu³y profesorów
grubo przed czterdziestk¹. Widaæ to zreszt¹
tak¿e na uczelniach technicznych.
Uniwersytet to tak¿e niezapomniane
prze¿ycie natury kole¿eñskiej i powa¿ne
sprawy, jak praca w ko³ach naukowych,
w komisjach ZSP, w Radzie Wydzia³u,
w AZS. Ale tak¿e nieprawdopodobne figle,
do których  jak wiadomo  zdolni s¹ tylko
studenci. A mam ich sporo na koncie!
Id¹c zatem za g³osem powo³ania
w promowaniu m³odych naukowców,
znajduje Pan Profesor formê spe³nienia?
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Oczywicie, choæ nie zawsze musz¹
to byæ wy³¹cznie m³odzi naukowcy. Na
swoim seminarium mam doktorantów
i habilitantów o bardzo du¿ej rozpiêtoci
wieku, od dwudziestokilkulatków po piêædziesiêciolatków. Niektórzy z nich przez
lata z ró¿nych wzglêdów nie mieli mo¿liwoci napisania rozprawy doktorskiej.
I bywa, ¿e robi¹ to po czterdziestce i krótko po piêædziesi¹tce. Czêsto legitymizuj¹
siê znacznym dorobkiem naukowym. Ci,
którzy pomylnie zakoñczyli ju¿ przewody doktorskie, w zdecydowanej wiêkszoci powiêkszaj¹ swój dorobek naukowy,
konsekwentnie pod¹¿aj¹c ku habilitacji.
Kilkanacie dalszych osób otworzy³o ju¿
przewody doktorskie, inni przygotowuj¹
siê do prezentacji przed radami naukowymi w presti¿owych uczelniach.
Wprawdzie na seminarium przewa¿aj¹ panowie, ale panie talentem i pracowitoci¹ na krok im nie ustêpuj¹, czego dowodem s¹ doktoraty pañ: dr Marii Siwko, dr Katarzyny Ryglewicz, dr Anety
Chmielewskiej-Szymañskiej, a ostatnio
tak¿e dr Agnieszki Lipskiej-Sondeckiej.
Zespó³ ten tworzy³em od 1990 roku w Koszalinie, S³upsku, Poznaniu i Lesznie,
choæ dzisiaj pracujê z doktorantami z jeszcze bardziej oddalonych miejscowoci.
Czy przez lat trzynacie (1990
2003) liczba dziesiêciu doktorów to
liczba imponuj¹ca?
Mylê, ¿e jest to liczba rozs¹dna,
wiadcz¹ca o tym, ¿e moi doktoranci przy
swoich licznych obowi¹zkach w sensie
dos³ownym, nie cigaj¹ siê z czasem,
choæ pan dr Andrzej Jaracz upora³ siê
z doktoratem w dwa lata.
Czy rodowiska wielkich uczelni s¹
¿yczliwe dla doktorów z zewn¹trz,
z prowincji?
Uwa¿am, ¿e ¿yczliwoæ jest wrêcz warunkiem koniecznym do otwarcia i finalizacji przewodu. Widzimy to na ka¿dym
kroku. Oczywistym jest fakt, ¿e bardzo liczy siê pozycja naukowa promotora, jego
kontakty ze rodowiskiem, publikacje,
udzia³ w konferencjach naukowych, komitetach naukowych, recenzowanie grantów
dla KBN i innych formach ¿ycia naukowego. Uczelnia nasza jeszcze w trudnych
latach osiemdziesi¹tych dobrze zapisa³a siê
w wymazywaniu modnych wówczas bia³ych plam. Czêsto wyprzedzalimy znacz¹ce orodki, a niektóre nasze publikacje
s¹ ju¿ pozycjami klasycznymi, m.in. w baPismo Politechniki Koszaliñskiej

daniach nad wojn¹ polsko-bolszewick¹,
kampani¹ wrzeniow¹, stosunkami polskoukraiñskimi w XX w., myl¹ technicznowojskow¹ itd. Nasze badania z zakresu biografistyki znane s¹ nie tylko w pañstwach
europejskich. IV miêdzynarodowe Forum
Historyków Wojskowych, które odby³o siê
w Koszalinie dobitnie to potwierdzi³o.
Przyjechali do nas dos³ownie wszyscy licz¹cy siê badacze z kraju, ale tak¿e przedstawiciele pañstw s¹siaduj¹cych.
Sukcesy kierowanej przez Pana Profesora katedry to nie tylko doktoraty?
Nie tylko, potwierdzi³ to Pan Prodziekan Profesor Czes³aw Partacz, w listopadzie zesz³ego roku piêknie finalizuj¹c
przewód habilitacyjny. W³¹czy³ siê te¿
aktywnie w tworzenie grupy seminaryjnej i ju¿ w czerwcu b.r. otworzy³ przewód doktorski w UAM w Poznaniu.
Czekamy na dalsze doktoraty i habilitacje. Ukazuj¹ce siê monografie, wydawnictwa ród³owe i artyku³y dobrze rokuj¹ rozwój naukowy adiunktom i asystentom, a tak¿e coraz czêciej absolwentom naszego wydzia³u.
Panie Profesorze, jakie s¹ Pana najbli¿sze plany naukowe?
Aktualnie pracujê nad dwoma kolejnymi tomami róde³ do Myli Ekonomicznej
II Wielkiej Emigracji 19391989, nad dziejami polskich si³ zbrojnych na zachodzie
i szeroko pojêt¹ biografistyk¹. Wraz z kolegami opublikujê te¿ kilka tomów materia³ów konferencyjnych. Na finalizacjê
oczekuje biografia gen. W. Andersa i monografia pisma Orze³ Bia³y (19412000).
Rozmawia³a Monika Pieniak
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Nowi doktorzy
W dziedzinie nauk technicznych
 w dyscyplinie in¿ynieria rodowiska

8 maja br. roku Krzysztof Piaskowski uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych w dyscyplinie
in¿ynieria rodowiska,
nadany uchwa³¹ Rady Wydzia³u In¿ynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Promotorem
w przewodzie doktorskim
by³a prof. dr hab. in¿. Anna
M. Anielak z Politechniki
Koszaliñskiej, recenzentami
prof. dr hab. in¿. January Bieñ z Politechniki Czêstochowskiej  senator RP i prof. dr hab. Lucjan Paw³owski z Politechniki Lubelskiej  Przewodnicz¹cy Komitetu In¿ynierii
rodowiska PAN. Tematem pracy doktorskiej by³o Zastosowanie zeolitów do oczyszczania cieków komunalnych w systemie SBR. Doktor Krzysztof Piaskowski jest pracownikiem
Katedry Technologia Wody i cieków Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej, a tak¿e
absolwentem kierunku In¿ynieria rodowiska naszej Uczelni. Politechnikê Koszaliñsk¹ ukoñczy³ w 1998 roku i od padziernika tego samego roku rozpocz¹³ pracê naukowo-dydaktyczn¹ na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska, jest autorem lub wspó³autorem 12 opublikowanych prac,
w tym jednego podrêcznika akademickiego, prowadzi zajêcia
ze studentami m.in. z Technologii cieków komunalnych.
Ukoñczy³ Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Kurs Ekorozwoju Uniwersytetu w Uppsali oraz kurs dziennikarski. Dr
in¿. Krzysztof Piaskowski jest ¿onaty i ojcem kilkumiesiêcznego Mateusza. Jego pasj¹ jest praca naukowo-badawcza, fotografika przyrodnicza, turystyka rowerowa.

 w dyscyplinie budownictwo

1 lipca br. roku Robert
Adamczyk uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, nadany uchwa³¹
Rady Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Zbigniew
Sienkiewicz prof. nadzw. Politechniki Koszaliñskiej, recenzentami prof. dr hab. in¿.
Szymon Pa³kowski z Politechniki Koszaliñskiej i dr hab. in¿. Tomasz £odygowski prof.
nadzw. Politechniki Poznañskiej.
Praca doktorska ma tytu³: Analiza numeryczna ustrojów
zabezpieczaj¹cych konstrukcje budowlano  in¿ynierskie przed
skutkami nag³ych obci¹¿eñ i jest wynikiem coraz czêstszych
problemów ochrony wa¿nych obiektów in¿ynierskich (ruroci¹-
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gi, tunele, elementy odpowiedzialnych budowli morskich) przed
skutkami obci¹¿eñ nag³ych typu wybuchy podwodne, uderzenia. Aby zminimalizowaæ skutki takich zjawisk stosowane s¹
ró¿nego rodzaju rodki zaradcze.
Doktor Robert Adamczyk jest pracownikiem Katedry Mechaniki Budowli, Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej, a tak¿e absolwentem kierunku Budownictwa naszej Uczelni. Politechnikê Koszaliñsk¹ ukoñczy³ w 1995 roku i we wrzeniu tego samego roku
rozpocz¹³ pracê naukowo-dydaktyczn¹ na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska. Jest autorem lub wspó³autorem 15 opublikowanych prac, prowadzi³ zajêcia ze studentami m.in. z Mechaniki Technicznej, Elementów Orodka Ci¹g³ego, Mechaniki Budowli i Dynamiki Konstrukcji.
Dr in¿. Robert Adamczyk jest ¿onaty i jest ojcem dwuletniego Marcinka. Jego pasj¹ jest praca naukowo-badawcza, in¿ynieria l¹dowa, turystyka rowerowa.

 w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

17 lipca 2003 roku Rada Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej nada³a Panu Henrykowi Charunowi stopieñ naukowy doktora nauk technicznych.
Dr in¿. Henryk Charun
jest absolwentem Wydzia³u
Budowy Maszyn Politechniki Gdañskiej z 1970 roku
w specjalnoci: aparatura
przemys³owa, na kierunku
dyplomowania: urz¹dzenia
ch³odnicze. W kwietniu 1970
roku podj¹³ pracê w Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w Koszalinie na stanowisku asystenta-sta¿ysty w Zespole Termodynamiki i Energetyki
Cieplnej, kierowanym wówczas przez doc. dr. in¿. Mariana Czappa, który by³ promotorem Jego pracy magisterskiej w Politechnice
Gdañskiej. W trakcie zatrudnienia pracowa³ na kolejnych stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, wyk³adowcy i starszego
wyk³adowcy.
Temat rozprawy brzmia³: Intensyfikacja wymiany ciep³a
w rurach pionowych z turbulizatorami kulkowymi, a jej promotorem by³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz Bohdal. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Mikielewicz z
Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku oraz prof.
dr hab. in¿. Stanis³aw Witczak z Politechniki Opolskiej.
Jest wspó³autorem 9 skryptów wydanych przez Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszaliñskiej, dotycz¹cych zagadnieñ wyk³adowych i laboratoryjnych z zakresu termodynamiki,
mechaniki p³ynów oraz maszyn i urz¹dzeñ ch³odniczych oraz
podrêcznika z teorii i praktyki urz¹dzeñ ch³odniczych sprê¿arkowych wydanego przez WNT w Warszawie, przygotowanego
wspólnie z prof. T. Bohdalem oraz prof. M. Czappem. Jest te¿
wspó³autorem monografii dotycz¹cej problemów wrzenia czynników ch³odniczych proekologicznych. Ponadto jest autorem
lub wpó³autorem ponad 100 publikacji naukowych i naukowotechnicznych, w tym równie¿ zagranicznych, a tak¿e wspó³autorem oko³o 100 opinii, ekspertyz, projektów itp.
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 w dyscyplinie elektronika

17 czerwca br. roku Bogdan
Strzeszewski uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika,
nadany uchwa³¹ Rady Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej. Dr in¿. Bogdan
Strzeszewski jest pracownikiem
Katedry Systemów Cyfrowego
Przetwarzania Sygna³ów.
Praca doktorska ma tytu³
Pr¹dowe komórki neuronowe ma³ej mocy w uk³adach VLSI.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn.
Tez¹ pracy by³o stwierdzenie, i¿ mo¿na zbudowaæ komórki neuronowe pracuj¹ce w trybie pr¹dowym o du¿o mniejszej
mocy pobieranej ze ród³a zasilania w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwi¹zaniami uk³adowymi pracuj¹cymi zarówno w trybie pr¹dowym jak i napiêciowym. Natomiast celem by³o zaprojektowanie, wykonanie w postaci uk³adu ASIC
i przebadanie wybranej sieci neuronowej zbudowanej z pr¹dowych komórek neuronowych ma³ej mocy.

W dziedzinie nauk ekonomicznych
 w dyscyplinie nauki o zarz¹dzaniu

Decyzj¹ Rady Naukowej
Instytutu Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyle ORGMASZ w Warszawie z dnia 8
wrzenia 2003 roku zosta³
nadany pani Agnieszce Jakubowskiej stopieñ doktora nauk
ekonomicznych w zakresie nauki o zarz¹dzaniu. Promotorem
pracy by³ dr hab. Tadeusz Waciñski, profesor Politechniki
Koszaliñskiej. Rozprawa doktorska recenzowana zosta³a
przez prof. zw. dr hab. Irenê
Hejduk z Instytutu Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyle
ORGMASZ w Warszawie oraz
dr hab. in¿. Zofiê Wilimowsk¹, profesor Politechniki Wroc³awskiej. Tematem pracy by³ Podatek dochodowy jako czynnik
warunkuj¹cy decyzje ekonomiczne przedsiêbiorstw produkcyjnych. Przeprowadzona rozprawa ma charakter teoretycznoempiryczny, wprowadzaj¹c jednoczenie naukowe elementy
nowatorskie. Praca obroniona zosta³a z wyró¿nieniem.
Pani Agnieszka Jakubowska jest pracownikiem Katedry
Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej. Jest ona absolwentk¹ Politechniki Koszaliñskiej na kierunku Ekonomia, który ukoñczy³a w roku 1998 i rozpoczê³a pracê naukowo-dydaktyczn¹ na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania. Prowadzi
zajêcia z mikroekonomii, ekonomii mena¿erskiej oraz rynków kapita³owych. Jest autork¹ kilkunastu publikacji z zakresu zarz¹dzania finansowego przedsiêbiorstwem.
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W dziedzinie sztuk plastycznych

Ilustracja w zgiêciu kartki to
temat przewodu doktorskiego dr
Moniki Zawierowskiej-£oziñskiej, pracuj¹cej w Katedrze In¿ynierii Produkcji i Wzornictwa
na Wydziale Mechanicznym, zakoñczonego w maju 2003 roku na
Akademii Sztuk Piêknych w
Gdañsku, po raz pierwszy wed³ug
nowych zasad.
Promotorem pracy doktorskiej
by³ prof. zw. Andrzej Wielgosz
z Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, a recenzentami: Rektor Akademii Sztuk Piêknych
w Gdañsku, prof. Tomasz Bogus³awski oraz prof. nadzw. Bogumi³a Jung z Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu.
Pisemnej pracy doktorskiej towarzyszy³a wystawa prac pod
wspólnym tytu³em: S£OWNIK WPOMNIEÑ.
Praca doktorska nawi¹zuje treci¹ do szlachetnej dziedziny bibliologii, a dotyczy w szczególnoci ilustracji o w³aciwociach trójwymiarowych rozk³adaj¹cych siê samoistnie
w przestrzeni jedynie przez otwieranie stronic ksi¹¿ki. Ksi¹¿ki
pop-up to po³¹czenie zabawki i ksi¹¿ki.
Dr Monika Zawierowska-£oziñska, urodzona w Koszalinie w 1967 roku, ukoñczy³a studia w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku w 1992 roku na Wydziale Malarstwa i Grafiki, na specjalnoci grafika u¿ytkowa.
Otrzymywa³a stypendium naukowe TEMPUS w National
College of Art and Design w Dublinie, Irlandia, w zakresie
Komunikacji Wizualnej w latach studiów 19901991.

Te¿ w dziedzinie sztuk plastycznych

Uchwa³¹ Rady Wydzia³u
Komunikacji Multimedialnej
Akademii Sztuk Piêknych
w Poznaniu z dnia 11 marca
2003 r. Anna Klimczak  zatrudniona na Wydziale Mechanicznym, w Katedrze In¿ynierii Produkcji i Wzornictwa,
uzyska³a kwalifikacje I-go stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie grafiki.
Kwalifikacje nadano na
podstawie przedstawionej wystawy pt.: Przedmioty i przestrzenie w sferze prywatnej i publicznej oraz na podstawie
pracy teoretycznej na temat: Sztuka wobec instytucji.
Opiekunem artystycznym w przewodzie kwalifikacyjnym
I-go stopnia by³ prof. Jaros³aw Koz³owski z ASP w Poznaniu.
Recenzentami w przewodzie kwalifikacyjnym I-go stopnia
byli: prof. Andrzej Pep³oñski z ASP w Poznaniu i prof. Witos³aw Czerwonka z ASP w Gdañsku.
Dr Anna Klimczak prowadzi zajêcia w Pracowni Rysunku na kierunku wzornictwo przemys³owe.
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Od studenta do profesora
Jak ju¿ pisalimy w poprzednim numerze, ko³o historii Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej
trzykrotnie ju¿ zatoczy³o pe³ny obrót. Ta literacka przenosnia oznacza, ¿e dotychczas trzech absolwentów tego
Wydzia³u uzyska³o stopnie naukowe doktora habilitowanego i pracuj¹ obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W kolejnoci chronologicznej s¹ to: prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka, prof. nadzw. dr hab. in¿.
Jaros³aw Plichta i prof. nadzw. dr hab. in¿. Tadeusz Bohdal. W roku jubileuszu stworzyli oni piêkne ogniwa
³añcucha wi¹¿¹cego historiê i teraniejszoæ Uczelni i Wydzia³u. W poprzednim numerze rozpoczêlimy od najm³odszego z nich sta¿em  profesora Tadeusza Bohdala; teraz kolej na profesora Jaros³awa Plichtê.
Prof. nadzw. dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta jest absolwentem studiów dziennych in¿ynierskich Wydzia³u Mechanicznego Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszalinie z 1973 roku
w specjalnoci Obrabiarki, narzêdzia i technologia maszyn. W 1975 roku uzyska³ dyplom
magistra in¿yniera w tej specjalnoci. Rozprawê doktorsk¹ nt. Wybrane zagadnienia oceny topografii roboczej powierzchni ciernicy obroni³ w 1981 roku w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wroc³awskiej. W lutym 1997 roku przedstawi³ rozprawê
habilitacyjn¹ nt. Podstawy szlifowania ciernicami z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Szczeciñskiej, a Rada Wydzia³u nada³a mu stopieñ naukowy doktora habilitowanego, zatwierdzony w kwietniu 1997 roku uchwa³¹ Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego
i Stopni Naukowych. Aktualnie jest profesorem nadzwyczajnym zatrudnionym w Katedrze
In¿ynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej.

O koniecznoci integralnego kszta³cenia studentów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej z profesorem Politechniki Koszaliñskiej dr hab. in¿. Jaros³awem Plicht¹ rozmawia³ Henryk Charun

Poznaæ Wydzia³ z obu stron

H.Ch.: Panie Profesorze, ko³o historii Pana pobytu w
koszaliñskiej Uczelni zatoczy³o w 1997 roku pe³ny obrót:
absolwent Wydzia³u Mechanicznego jest od kilku ju¿ lat
profesorem zatrudnionym na swym macierzystym Wydziale. Pana nazwisko wpisane zosta³o na trwale do kart historii Wydzia³u w gronie trzech tak znakomitych absolwentów. Jak Pan wspomina lata studenckie na tej Uczelni ?
J. P.: Lata studenckie, podobnie jak studenci obecnie studiuj¹cy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej,
wspominam bardzo dobrze nie dlatego, ¿e zwykle odnosimy
siê do m³odzieñczych lat z sentymentem, ale dlatego, i¿ by³ to
okres równie wa¿ny dla samej Uczelni. Chocia¿ od tego czasu
minê³o ju¿ ponad æwieræ wieku, czêsto wracam mylami do
tamtego okresu wspominaj¹c z nutk¹ rozrzewnienia pocz¹tkowy okres tworzenia Uczelni, nie tylko tej w sensie instytucjonalnym, ale i fizycznym. W ramach praktyk studenckich prowadzilimy wtedy prace ziemne i budowlane przy kilku obiektach mieszcz¹cych siê przy ul. Rac³awickiej. Bardzo dobrze
pamiêtam osiedlanie siê w Koszalinie kolejnych grup pracowników naukowych pochodz¹cych niemal ze wszystkich orodków uczelnianych w kraju, miêdzy innymi profesorów: p.
J. Bia³kowskiego, T. Karpiñskiego, W. Kacalaka itd. Uczelnia
rozwija³a siê na naszych oczach, a my bralimy w tym czynny
udzia³. Studentów by³o wówczas stosunkowo niewielu (mój
rocznik by³ drugim naborem Uczelni), bylimy nie tylko starannie kszta³ceni, ale równie¿ dok³adnie egzaminowani. Rygory by³y daleko wiêksze ni¿ dzisiaj, a przyjcie na egzamin bez
garnituru równa³o siê z jego oblaniem. Studenci byli mocno
zintegrowani. Powstawa³y pierwsze przyjanie, narzeczeñstwa,
a w przysz³oci ma³¿eñstwa. I tak w³anie i ja wraz z ¿on¹
Nr 3/2003

Stanis³aw¹ Plicht¹ rozpoczynalimy wtedy nasz¹ edukacjê. Mam
równie¿ mi³e wspomnienia ze studenckiego ¿ycia kulturalnego. Ju¿ od samego pocz¹tku dzia³a³ aktywnie Klub Studencki,
a poniewa¿ by³ to okres muzyki rockowej, równie chêtnie i czêsto spotykalimy siê pos³uchaæ dobrej muzyki zza ¿elaznej
kurtyny, a w klubie gra³y wówczas wybitne gwiazdy muzyki
tamtych lat, np. znany do dzi zespó³ Breakout. Mia³em te¿ to
szczêcie, ¿e w tamtym okresie studiowa³o wielu nietuzinkowych ludzi, a nawet ró¿norakich osobowociowo orygina³ów.
Tworzyli oni swoisty klimat tamtego okresu. Przypomnê, ¿e
by³ to tak¿e okres subkultury hippisów, co wymaga³o od nas
mylenia i zachowywania siê wed³ug okrelonych wzorców. To
czêsto by³o nie do przyjêcia przez naszych profesorów i wywo³ywa³o zabawne sytuacje, np. staranne chowanie d³ugich w³osów pod czapkê munduru wojskowego na zajêciach w Studium
Wojskowym. Wspomnienia z tamtych lat próbujemy podsumowywaæ na spotkaniach towarzyskich i zjazdach absolwentów.
Ostatnio taki wiêkszy ogólnowydzia³owy zjazd, którego by³em
przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego, odby³ siê w 1998
roku z okazji trzydziestolecia Uczelni.
Uwa¿am, ¿e 35. rocznica Wydzia³u Mechanicznego jest
w pe³ni wystarczaj¹c¹ okazj¹, aby przedstawiæ dokonania
takich zas³u¿onych absolwentów i pracowników naukowych,
którzy znaj¹ Wydzia³ z tzw. obu stron katedry. Jednoczenie
cenne s¹ uwagi i spostrze¿enia takich osób jak Pan. Jak widzi Pan problem d¹¿enia Wydzia³u Mechanicznego do wypracowania charakterystycznej specyfiki dzia³alnoci?
Obecnie tradycyjna nazwa Wydzia³u Mechanicznego wydaje mi siê nieco przestarza³a i s³abo oddaj¹ca istotê dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej. Pomijam ju¿ sprawê odleg³ych

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

39

ROZMOWA NA TEMAT
kierunków egzystuj¹cych w ramach jednego organizmu, np.
Technika Rolnicza i Lena i Wzornictwo Przemys³owe. Odnosz¹c siê tylko do kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, od
którego wziê³a siê nazwa Wydzia³u, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
on hybrydowym po³¹czeniem mechaniki, mechatroniki, in¿ynierii materia³owej, technik komputerowych i wielu innych nowoczesnych dziedzin nauki. Bez takiego zwi¹zku trudno sobie
wyobraziæ opracowanie i produkcjê nowoczesnych wyrobów,
a jeszcze trudniej konkurencjê na rynkach globalnych. Taki stan
rzeczy powoduje oczywicie du¿e rozproszenie specjalnoci,
a przez to stosunkowo s³ab¹ spójnoæ programow¹. W takiej
sytuacji trudniej jest wypracowaæ jednoznaczn¹ specyfikê Wydzia³u  swoiste logo, rozpoznawalne w kraju i za granic¹.
Byæ mo¿e nale¿a³oby staraæ siê ³¹czyæ niektóre specjalnoci pod
wspólnym szyldem, lepiej legitymuj¹cym zakres ich dzia³alnoci. Mo¿e dobrym rozwi¹zaniem by³oby powo³anie Instytutów?
W ramach tzw. Instytutów przysz³oci nale¿a³oby d¹¿yæ do tworzenia specjalnoci cile zwi¹zanych z rozwojem najnowszych
ga³êzi przemys³u. Wymieniæ tu mo¿na: innowacyjne techniki
opracowania i rozwoju produktu, innowacyjne wykorzystanie
nauki w technice, niekonwencjonalne techniki wytwarzania,
humanizacja i ekologia produkcji, a nade wszystko transfer
wiatowych technologii i systemów produkcji. Mylê, ¿e nieodzowny by³by w tym wzglêdzie g³os doradczy przedstawicieli
nowoczesnych ga³êzi przemys³u krajowego, którzy mogliby
zasiadaæ w Radzie Wydzia³u. Oni bowiem wiedz¹ najlepiej o tendencjach rozwojowych wspó³czesnego przemys³u i na ich tle
umieliby dobrze sprecyzowaæ wymagania w zakresie wiedzy
i umiejêtnoci absolwenta, które by³yby potrzebne dzisiaj, za
piêæ czy dziesiêæ lat. Istotne znaczenie w rozwoju i integracji
Wydzia³u mog³aby mieæ równie¿ Rada Programowa, koryguj¹ca i opracowuj¹ca programy studiów oraz sylwetki absolwentów poszczególnych specjalnoci.
Wspó³istnienie w ramach Wydzia³u Mechanicznego bardzo wielu katedr, zak³adów i innych jednostek organizacyjnych, o odleg³ych niekiedy specjalnociach, nie jest u³atwieniem w integracji kadry wokó³ wspólnych zadañ Wydzia³u.
Czy widzi Pan mo¿liwoci uaktywnienia takiego procesu?
Integracja jednostek organizacyjnych Wydzia³u wokó³
wspólnych zadañ jest rzeczywicie powa¿nym problemem organizacyjnym. Rozproszona nadmiernie tematyka dzia³alnoci
naukowej nie sprzyja w sumowaniu wspólnych dokonañ, pomimo i¿ poszczególne jednostki maj¹ w swoim zakresie du¿e
osi¹gniêcia. Wspó³czesne dokonania w opracowaniu i produkcji nowych wyrobów, tworzeniu nowego oprogramowania wspomagaj¹cego projektowanie, wytwarzanie, analizê i obliczenia,
opracowaniu systemów sterowania i nadzoru powstaj¹ w du¿ych interdyscyplinarnych zespo³ach. S¹dzê, ¿e jest to wzór do
naladowania i jedynie s³uszny na poziomie dzisiejszego rozwoju nauki i techniki. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e istotnym elementem integruj¹cym dzia³alnoæ naukow¹ Wydzia³u powinny
byæ wspólne projekty naukowe o wysokim stopniu kompleksowoci i komplementarnoci. Mog¹ one obejmowaæ zarówno
prace statutowe, jak i granty KBN. W ich wyniku powinny powstaæ kompleksowe opracowania naukowe i techniczne, rozwijane i promowane przez Park Technologiczny, wraz z mo¿liwoci¹ zastosowañ praktycznych. Takie rozwi¹zania daj¹ szanse
wdro¿eñ przemys³owych, a wiêc i szansê na zyski i dalszy rozwój zaplecza naukowo-badawczego.
Wydaje mi siê, ¿e jedn¹ z form integruj¹cych kadrê
Wydzia³u Mechanicznego mo¿e byæ koniecznoæ wspólnej
realizacji interdyscyplinarnego kszta³cenia in¿ynierów me-
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chaników, zw³aszcza w aspekcie wejcia Polski do Unii Europejskiej. Co Pan o tym s¹dzi?
Tak jak dzisiejszy rozwój nauki nie mo¿e odbywaæ siê bez
interdyscyplinarnej wspó³pracy zespo³ów, tak i dzisiejszy proces
kszta³cenia musi ten aspekt uwzglêdniaæ. To bardzo wa¿ne dla
ukszta³towania wiadomoci technicznej i pewnoci dzia³ania
wspó³czesnych in¿ynierów. Analizuj¹c programy studiów poszczególnych specjalnoci prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, mo¿na powiedzieæ, ¿e wiedza z zakresu np. wzornictwa przemys³owego, projektowania maszyn i urz¹dzeñ, technologii maszyn, zarz¹dzania produkcj¹, in¿ynierskich zastosowañ
komputerów i wielu innych jest podawana z uwzglêdnieniem
nowoczesnych osi¹gniêæ nauki i techniki. Jej wzajemna integracja jest jednak stosunkowo s³aba, co ma niestety ujemny wp³yw
na wspó³pracê przysz³ych zespo³ów in¿ynierów, np. opracowuj¹cych nowe produkty czy procesy. Dlatego te¿ uwa¿am, i¿ dobrym integratorem by³aby tutaj interdyscyplinarna praca dyplomowa lub przejciowa, realizowana przez studentów ró¿nych specjalnoci. Jej celem mog³oby byæ opracowanie projektowe i technologiczne nowego wyrobu, mog¹cego znaleæ swoje miejsce na
rynku. Obejmowa³aby ona np. badania marketingowe, wzornictwo przemys³owe, projektowanie konstrukcyjne, obliczenia i analizy in¿ynierskie, technologie produkcji oraz zarz¹dzanie produkcj¹  czyli: od pomys³u do przemys³u. Studenci realizuj¹cy
tak¹ pracê dyplomow¹ mieliby mo¿liwoæ poznania poszczególnych etapów cyklu rozwoju produktu. To da³oby w przysz³oci
lepsz¹ pewnoæ ich dzia³ania dziêki poznaniu sprzê¿eñ zwrotnych wystêpuj¹cych w poszczególnych fazach opracowywania,
a w konsekwencji pewnoæ podejmowania decyzji w warunkach
produkcyjnych. Mo¿e w przysz³oci taka grupa studentów otworzy³aby w³asne studio projektowe, czy ma³e przedsiêbiorstwo,
z pe³n¹ wiadomoci¹ wybieraj¹c asortyment produkowanych wyrobów oraz nowoczesnych technik jego opracowywania, wytwarzania i dystrybucji.
Jest Pan specjalist¹ w zakresie automatyzacji produkcji
i zintegrowanych systemów wytwórczych. Na ³amach Pisma
Na Temat opublikowano wiele bardzo interesuj¹cych artyku³ów Pana autorstwa, traktuj¹cych o koniecznoci kszta³cenia studentów wed³ug nowych elastycznych zasad i programów. Czy dobrze rozumiem Pana pogl¹d, ¿e kszta³cenie
in¿ynierów mechaników w XXI wieku powinno byæ oparte
na filozofii wytwarzania dóbr w komputerowo zintegrowanych systemach? Prosi³bym o rozwiniêcie tej kwestii.
Decyduj¹cym kryterium wprowadzenia nowego produktu na
rynek, oprócz jego szeroko rozumianej jakoci i atrakcyjnej ceny,
jest krótki czas jego opracowania i wdro¿enia do produkcji, który zapewnia przewagê konkurencyjn¹. Osi¹ga siê to przez coraz
krótsze cykle rozwoju produktu od pomys³u do wdro¿enia, dziêki integracji komputerowej. Jej idea jest oparta na kompleksowym wykorzystaniu trójwymiarowego modelu komputerowego
(3D) danego wyrobu we wszystkich etapach jego rozwoju. Model taki s³u¿y zarówno do opracowañ stylistycznych, konstrukcyjnych, obliczeñ i analiz weryfikacyjnych i optymalizacyjnych,
szybkiego prototypowania, jak i wytwarzania i zarz¹dzania produkcj¹. Wszyscy cz³onkowie zespo³u wytwórczego mog¹ w sposób równoleg³y wykorzystywaæ dane pochodz¹ce z tego modelu
do swoich dzia³añ, co znacznie skraca czas opracowywania wyrobu i minimalizuje liczbê b³êdów. Model taki jest bowiem ci¹gle aktualizowany i pe³ni rolê integratora w zintegrowanych systemach CAD/CAM/CAE. W Katedrze In¿ynierii Produkcji
i Wzornictwa opieramy program dydaktyczny w³anie na jednym z takich systemów o nazwie I-DEAS, produkcji USA. Jest
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on dzisiaj standardem przemys³owym i w takich systemach powstaj¹ wspó³czesne samochody, samoloty i sprzêt gospodarstwa
domowego. Przyk³ady takich rozwi¹zañ mo¿na wskazaæ ju¿
w wielu polskich przedsiêbiorstwach, np. AMICA, ZELMER,
TONSIL. Uwa¿am, ¿e w oparciu o zintegrowane programy CAD/
CAM/CAE mo¿na konstruowaæ programy studiów dla specjalnoci Budowa i Eksploatacja Maszyn i to od pierwszego do dziesi¹tego semestru.
Zastosowanie zintegrowanych systemów wytwórczych
mo¿liwe i konieczne jest w ró¿nych dziedzinach i specjalnociach. Obawiam siê, ¿e poziom wiedzy na ten temat nie jest
chyba wystarczaj¹co du¿y. Jakie s¹ Pana propozycje w popularyzowaniu tej wiedzy, zw³aszcza na naszym Wydziale?
To chyba nie jest takie proste. Zintegrowane systemy komputerowe, o których tu mówimy, s¹ g³ównie dedykowane dla producentów wyrobów mechanicznych. Ich mo¿liwoci i struktura
funkcjonalna zosta³y ju¿ w tym wzglêdzie daleko zoptymalizowane, chocia¿ maj¹ oczywicie aplikacje specjalistyczne, np. do
projektowania form wtryskowych, czy uk³adów rurowych. St¹d
mechanicy s¹ niejako w uprzywilejowanej sytuacji. Wiem jednak, ¿e coraz czêciej pojawiaj¹ siê takie programy dla potrzeb
elektroniki, budownictwa, a nawet projektowania i szycia odzie¿y oraz produkcji obuwia. Mam jednak wiadomoæ, ¿e integracja komputerowa jest jedn¹ z g³ównych dziedzin postêpu i widzê
koniecznoæ szybkiego jej rozwoju dla wielu dziedzin gospodarczych. Na pewno na Wydziale Mechanicznym trzeba szybko j¹
popularyzowaæ. Staralimy siê o tym wielokrotnie pisaæ, nie tylko na ³amach pisma Politechniki Koszaliñskiej Na temat. Dwa
lata temu napisalimy wraz z ma³¿onk¹ skrypt pt. Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie. Obecnie opracowujemy skrypt
Techniki Komputerowe w Technicznym Przygotowaniu Produkcji Nowoczesnych Wyrobów.
Katedra In¿ynierii Produkcji, w której jest Pan zatrudniony, odgrywa znacz¹ca rolê na Wydziale Mechanicznym.
Czy móg³by Pan przybli¿yæ kierunki dzia³alnoci naukowej i perspektywy rozwojowe? Jakie s¹ Pana dziedziny
zainteresowañ naukowych?
Moje zainteresowania naukowe s¹ obecnie ukierunkowane na procesy dok³adnej obróbki ciernej z wykorzystaniem
super twardych narzêdzi z regularnego azotku boru i diamentu syntetycznego. Z tego zakresu napisa³em monografiê habilitacyjn¹ pt. Podstawy szlifowania ciernicami z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym. Aktualnie staram siê wykorzystaæ te narzêdzia
w innowacyjnych procesach obróbki. Jest to miêdzy innymi:
szlifowanie ostrzy technicznych w nowym uk³adzie kinematycznym, wydajnociowe szlifowanie otworów w jednym przejciu ciernic¹, o strefowo zró¿nicowanej budowie i specjalnie
ukszta³towanej czêci roboczej, a tak¿e szlifowanie materia³ów kruchych z dok³adnociami nanometrycznymi w warunkach plastycznego ich p³yniêcia w strefie obróbki. Z tego zakresu prowadzê kilka prac doktorskich. Ponadto rozpoczêlimy realizacjê prac dotycz¹cych monitorowania i diagnostyki
procesu szlifowania. Rodzi siê tak¿e ciekawa praca badawcza
dotycz¹ca problemu wykorzystania ciep³a powstaj¹cego w strefie obróbki do utwardzania warstwy wierzchniej powierzchni
szlifowanych przedmiotów. W realizacji tych prac bior¹ udzia³
doktoranci, a tak¿e studenci realizuj¹cy prace dyplomowe. Tematyka moich zainteresowañ jest wiêc cile skorelowana
z pracami prowadzonymi w Katedrze In¿ynierii Produkcji
i Wzornictwa, kierowanej przez profesora T. Karpiñskiego.
Mamy nadziejê, ¿e uda siê nam w przysz³oci opracowaæ podNr 3/2003

stawy wieloaspektowej optymalizacji procesów obróbki dok³adnej i superdok³adnej.
Panie Profesorze, Wydzia³ Mechaniczny korzysta w pe³ni z przys³uguj¹cych mu praw do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Pracownicy Wydzia³u
nie musz¹ ju¿, jak to by³o równie¿ w Pana przypadku, emigrowaæ do innych orodków, aby uzyskiwaæ stopnie naukowe. U³atwienia takie s¹ niezwykle korzystne, lecz nios¹ z sob¹
równie¿ pewne zagro¿enia. Co Pan o tym s¹dzi?
Jestem szczerze zadowolony z faktu, i¿ na naszym Wydziale
mo¿na dzisiaj zdobywaæ wszystkie stopnie naukowe. To du¿a
szansa dla rozwoju w³asnej kadry naukowej w krótkim okresie
czasu. Ten proces rozwija siê bardzo dynamicznie  kilkanacie
obronionych prac doktorskich i trzy prace habilitacyjne to du¿y
sukces. Wczeniej nie by³o takich mo¿liwoci. Musielimy czêsto prezentowaæ nasze osi¹gniêcia w innych orodkach uczelnianych, co nie tylko hartowa³o nas w ostrych dyskusjach i sporach
naukowych, ale równie¿ zapewnia³o akceptacjê innego ni¿ rodzime rodowiska naukowego. £atwiej mo¿na by³o znaleæ recenzenta i oceniæ swoj¹ rzeczywist¹ wartoæ. Zagro¿eñ wynikaj¹cych z mo¿liwoci nadawania stopni i tytu³ów naukowych nie
widzê. Dotychczas prezentowane prace doktorskie i habilitacyjne odznacza³y siê wysokim poziomem, a wiêkszoæ z nich zosta³a dobrze oceniona przez inne orodki akademickie. Mylê, ¿e
kolejne prace doktorskie bêdzie charakteryzowaæ jeszcze wy¿szy
poziom naukowy, gdy¿ przyszli doktoranci s¹ s³uchaczami studiów doktoranckich. Oczywicie zdajê sobie sprawê z postêpuj¹cych ograniczeñ rodków przeznaczonych na zakup aparatury
i badania naukowe. Mog¹ st¹d wynikaæ powa¿ne opónienia czasowe w realizacji tych prac i obni¿enie poziomu naukowego w odniesieniu do prac realizowanych w krajach wysoko rozwiniêtych.
Innym mankamentem mo¿e byæ os³abienie korelacji tematyki prac
badawczych, co utrudnia tworzenie dojrza³ych szkó³ naukowych.
Miejmy jednak nadziejê, ¿e trudnoci te bêd¹ do pokonania przy
zgodnej polityce w³adz Wydzia³u.
Wiem, ¿e nale¿y Pan do grona bardzo pracowitych osób
na Wydziale Mechanicznym. Naturalna jest chyba mo¿liwoæ
zrealizowania, w daj¹cej siê przewidzieæ perspektywie czasowej, programu: od studenta do profesora zwyczajnego?
Wyznajê zasadê, ¿e jeli z odpowiedni¹ powag¹ rozpoczyna siê pracê na uczelni w roli asystenta, to powinno siê j¹
koñczyæ w roli profesora. Uzyskanie tytu³u profesora powinno byæ jednak naturalnym podsumowaniem ci¹gu dzia³alnoci naukowej i organizacyjnej. Trudno jest z premedytacj¹ nastawiæ siê na robienie okrelonych stopni i tytu³ów naukowych w wyznaczonych ramach czasowych, przy zaniedbywaniu zajêæ dydaktycznych oraz ¿ycia osobistego. Trzeba mieæ
w ¿yciu inne, pozanaukowe zainteresowania i hobby, umieæ
cieszyæ siê z otaczaj¹cego wiata, a nade wszystko mieæ odpowiedni dystans do swojej dzia³alnoci. Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze jest znalezienie swojego miejsca w ¿yciu, a wtedy na
formalizacjê dokonañ przyjdzie odpowiedni czas. Niemniej
staram siê podsumowywaæ swój dorobek i uzupe³niaæ brakuj¹ce jego obszary, maj¹c nadziejê, ¿e zostanie on kiedy uznany i zakwalifikowany do tytu³u naukowego.
Na zakoñczenie ¿yczê Panu spe³nienia wszystkich marzeñ,
i tych naukowych i tych zupe³nie prywatnych. Dziêkuj¹c Panu
za interesuj¹c¹ rozmowê chcia³bym jednoczenie zadedykowaæ uwagi i spostrze¿enia zawarte w Pañskich odpowiedziach
zarówno w³adzom Wydzia³u, jak i spo³ecznoci akademickiej z okazji kolejnej inauguracji.
Rozmawia³ Henryk Charun
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Piêæ lat programu ERASMUS-SOCRATES
w Politechnice Koszaliñskiej
Mija piêæ lat od czasu uruchomienia programu ERASMUS
SOCRATES na Politechnice Koszaliñskiej. Program ten obejmuje wymianê studentów i pracowników miêdzy uczelniami
wspó³pracuj¹cymi, dzia³aj¹cymi na podstawie umów bilateralnych oraz Kontraktu Uczelnianego nr 43 498. Do tej pory skorzysta³o z niego kilkudziesiêciu studentów naszej Uczelni oraz
pewna liczba pracowników. Kilku studentów zagranicznych
skorzysta³o te¿ z programu UE i studiowa³o na Politechnice
Koszaliñskiej, a kilku profesorów uczelni wspó³pracuj¹cych
przebywa³o w Politechnice Koszaliñskiej. Poza wymian¹ studentów i pracowników, wykonano ogromn¹ pracê przygotowawcz¹ i wydawnicz¹ w zakresie ujednolicenia programów i punktów kredytowych (transferowych) ECTS. W ramach uzyskanych rodków z Unii Europejskiej na te cele, wydano przewodniki: (1) Course Catalogue ECTS 2000/2001 dla Wydzia³u Elektroniki, oraz (2) Course Catalogue ECTS 2002/2003 dla Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej. Nie uda³o
siê wykorzystaæ celowych rodków na analogiczny Course Catalogue ECTS dla Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska (przepad³y rodki finansowe za rok 2001/2002).
W roku 2001, wspólnie z szecioma innymi koordynatorami
europejskimi z Finlandii, Oulu Polytechnic, Wielkiej Brytanii,
Kingston University, Niemiec, Fachhochschule Holzminden, Grecji, Education Technological Institute Piraeus, Hiszpanii, Universidad de Granada, oraz Rumunii, Cluj-Napoca Polytechnic,
przygotowa³em 3-letni miêdzynarodowy projekt IP2 European

Construction Practice dla Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska. Europejskim koordynatorem projektu IP2 jest Antero Stenius z Oulu Polytechnic, natomiast na Politechnice Koszaliñskiej koordynatorem jest Profesor Tadeusz Hryniewicz. Po
wielomiesiêcznych poszukiwaniach wród pracowników Wydzia³u i d³ugich namowach, uda³o siê w koñcu zaanga¿owaæ do realizacji tego projektu IP2, dr. in¿. Mariusza Mellera, który przyj¹³ propzycjê bez wahania. Pierwsza edycja omawianego programu rozpoczê³a siê w maju 2003 (2 tygodnie w Holzminden, Niemcy). Poza wspomnianym wyk³adowc¹, w projekcie wziê³y udzia³
2 studentki naszej Uczelni. Obecnie mo¿na oceniæ, na ile jest to
projekt przydatny dla Wydzia³u, a zatem realizacjê tego projektu
w kolejnych latach pozostawiam Wydzia³owi Budownictwa i In¿ynierii rodowiska. O tym, ¿e by³ to projekt niemal pionierski
wiadczy zainteresowanie w³adz centralnych SOCRATESa
w Warszawie. Wkrótce po realizacji IP2 poproszono nas o udostêpnienie niektórych informacji z zakresu organizacji i przebiegu jego realizacji.
W roku akademickim 2002/2003, w ramach programu ERASMUSSOCRATES, zosta³ przygotowany nowy miêdzynarodowy projekt IP3 Tourism and Urban Space, którego koordynatorem europejskim jest Profesor George Metaxas z Education
Technological Institute Piraeus, natomiast na Politechnice Koszaliñskiej koordynatorem jest Profesor Tadeusz Hryniewicz. Jego
realizacja ma nast¹piæ w roku 2004, po otrzymaniu celowych
rodków finansowych z Unii Europejskiej.

ILKKA  Regionalna gazeta
Po³udniowej Ostrobotni
(South Ostrobothnia)
z dnia 3 czerwca 2003 r.
Tytu³ artyku³u: Politechnika
tworzy zwi¹zki z Polsk¹
(Polytechnic Creates
Connection to Poland)
Wywiad udzielony przez
profesorów Politechniki
Koszaliñskiej dla regionalnej
gazety fiñskiej ILKKA, po
seminarium, w którym, poza
przedstawicielami Seinäjoki
Polytechnic, udzia³ wziêli
tak¿e przedstawiciele miasta
Seinäjoki i regionu.
(na zdjêciu Prof. Tomasz
Krzy¿yñski, prorektor ds.
Nauki, oraz prof. Tadeusz
Hryniewicz, Uczelniany
Koordynator programu
SOCRATESERASMUS)
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Rys. 2. Wzrost liczby pracowników realizuj¹cych TS ERASMUS w okresie ostatnich 5 lat.  na wykresie zaznaczono czas wykonania dokumentacji Informatora ECTS, i projektu IP (+1 wyk³adowca)
10
Liczba studentów ERASMUS’a

W ramach programu ERASMUSSOCRATES, realizacja podstawowej wymiany studentów w ci¹gu ostatnich piêciu latach wygl¹da³a nastêpuj¹co:
(1) w roku akademickim 1998/1999 na studia za granicê
wyjecha³o 3 naszych studentów (2  Granada, 1  Lizbona), wszyscy z Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej (34 studentomiesi¹ce)
(2) w roku akademickim 1999/2000 na studia za granicê
wyjecha³o 12 naszych studentów (6  Granada, 1 
Lizbona, 3  Bourges, 1  Piraeus), 6 z Wydzia³u Mechanicznego (WM), 5 z Wydzia³u Elektroniki (WE),
1 z Wydzia³u Budownictwa (WB), (³¹cznie 110 studentomiesiêcy)
(3) w roku akademickim 2000/2001 na studia za granicê
wyjecha³o 14 naszych studentów (3  Granada, 2 
Lizbona, 1  Bourges, 1  Piraeus, 6  Liége, 1  Newport/Walia), 4 WM, 3 WE, 7 z Wydzia³u Ekonomii
i Zarz¹dzania (WEiZ), (95 studentomiesiêcy), oraz 1
student z WM by³ w Granadzie z programu Leonardo
da Vinci; w ramach programu ERASMUS na Politechnice Koszaliñskiej studiowa³o 2 studentów, 1 WE, 1
WI; 2krotnie przebywa³ na stypendium Leonardo da
Vinci student z Uniwersytetu w Granadzie
(4) w roku akademickim 2001/2002 na studia za granicê
wyjecha³o 14+2 naszych studentów (2  Granada, 4 
Lizbona, 1  Bourges, 3  Liége, 2  Bremen, 2 
Lüneburg/Suderburg, 2  Neubrandenburg/studia podyplomowe), 6 WM, 1 WE, 7+2 WEiZ (85 studentomiesiêcy)
(5) w roku akademickim 2002/2003 na studia za granicê
wyjecha³o 22 naszych studentów, w tym 1 PhD student
(4  Granada, 4  Lizbona, 1  Bourges, 3  Piraeus, 4
 Liége, 2  Palma de Mallorca, 1  Kopenhaga, 2 
Leoben, 1  Neubrandenburg), 7 WM, 6 WE, 6 WEiZ,
3 WI (135 studentomiesiêcy); w ramach programu
ERASMUS na Politechnice Koszaliñskiej studiowa³o
2 studentów z Lizbony, 2 WEiZ.
Od kilku lat ronie zainteresowanie pracowników naszej Uczelni krótkoterminowymi wyjazdami zagranicznymi na wyk³ady lub seminaria w ramach celowych grantów TS ERASMUS. Statystyka w tym zakresie wygl¹da
nastêpuj¹co:
(1) w roku akademickim 1998/1999  1 TS dwutygodniowe, Universidad de Granada
(2) w roku akademickim 1999/2000  2 TS (Granada, Lizbona)
(3) w roku akademickim 2000/2001  3 TS (Granada,
Lizbona, Bourges)
(4) w roku akademickim 2001/2002  7 TS (Granada, Lizbona, Piraeus, Bourges, Leoben, Suderburg, Bremen)
(5) w roku akademickim 2002/2003  11 TS (Granada, Lizbona, Piraeus, Bourges, Bremen, Suderburg, Palma de
Mallorca, Londyn, Seinajoki, Karlsruhe)
Od roku 2000 corocznie z wyk³adami i seminariami w
ramach programu ERASMUS przybywa z zagranicy kilku
profesorów, s¹ to jednak pojedyncze osoby.
W roku akademickim 2002/2003 Uczelnia uzyska³a
Kartê ERASMUSa na lata 20032007 co oznacza, ¿e Politechnika Koszaliñska nale¿y do grupy uczelni europejskich realizuj¹cych wymianê miêdzynarodow¹ w oparciu
o jednolite programy studiów i kryteria oceny studentów
ECTS (European Credit Transfer System) oraz Transcript
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Rys. 3. Liczba studentów ERASMUSa w latach 19982003 (oraz planowana
w latach 2003/2004) wg wydzia³ów Politechniki Koszaliñskiej bior¹cych udzia³
w wyjazdach na studia zagraniczne (granty ERASMUSa). Uwaga: nie uwzglêdniono 2 studentów IP
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of Records. Niestety ju¿ od przysz³ego roku, zgodnie z przyjêty- nej i w przygotowaniu stron internetowych pomaga mi mój asymi zasadami wspó³pracy, w wymianie nie mog¹ braæ udzia³u stent, mgr in¿. Krzysztof Rokosz, który jednak ze wzglêdu na
studenci i pracownicy wydzia³ów i/lub kierunków, które nie uzy- du¿e obci¹¿enia dydaktyczne i realizowany program studiów
ska³y akredytacji Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Co wiê- doktoranckich mo¿e byæ jedynie sporadycznie wykorzystany
cej, uczelnie, które w ramach SOCRATESa nie przyjm¹ stu- do prac w w programie SOCRATES. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
dentów z zagranicy, utrac¹ ca³kowicie prawo do realizacji wy- jest on pierwszym naszym doktorantem studiów doktoranckich,
miany w ramach ERASMUSa. Aby nie dopuciæ do takiej sytu- który skorzysta³ z grantu ERASMUSa. Dziêki dobrej mojej
acji, Uczelnia nasza musi zaproponowaæ na okrelonych kie- wspó³pracy z prof. Mario Ferreira, mgr in¿. Krzysztof Rokosz
runkach gotowoæ prowadzenia zajêæ w jêzyku angielskim oraz uzyska³ mo¿liwoæ realizacji czêci za³o¿onego programu sturozpowszechniæ tê informacjê wród studentów wspó³pracuj¹- diów doktoranckich w Instituto Superior Tecnico Lisboa, Porcych z Politechnik¹ Koszaliñsk¹ uczelni europejskich. Pozosta- tugalia.
wienie tej sprawy swobodnemu biegowi wydarzeñ mo¿e doproStudenci Politechniki Koszaliñskiej mog¹ wybraæ studia na
wadziæ do unicestwienia dotychczasowych osi¹gniêæ i zamkniê- jednej z kilkudziesiêciu uczelni europejskich, podanych w kontrcia drogi znacznej grupie naszych studentów realizuj¹cych pro- akcie 43498IC120021PLERASMUSEUC1. Wykaz
gram studiów, na podstawie umów bilateralnych, w jednej z po- zawartych umów bilateralnych przedstawiono w tabelce, natomiast
nad 20 uczelni zagranicznych w 11 kraLiczba umów Liczba krajów
Arrivals
jach Unii Europejskiej.
Rok akademicki/
EU (wspó³praca
Studenci/
SM
TS
Uwagi
Zwraca³em na to uwagê ju¿ kilkakrot- Rodzaj dzia³alnoci dwustronnych
/ partnerów
Socratesa
wyk³adowcy
nie od 2000 roku, gdy pisa³em m.in.: W
1998/1999
2
2
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1
dalszym ci¹gu du¿¹ przeszkod¹ a nawet
1999/2000
7
4
12
2
1
barier¹ dla studentów zagranicznych za2000/2001
10
7
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2+2/2
interesowanych studiami na Politechni14
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1
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PLAN
26/21
11
24
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2/4
IP3
ków, katalogów, informacji elektronicznych o przedmiotach, programach stuRozwój Programu ERASMUS na Uczelni
diów, ECTS, kadrze pracowników, g³ównie profesorów, którzy mogliby prowadziæ wyk³ady czy zajêcia wszelkie dane o partnerskich uczelniach oraz zasady wspó³pracy
w jêzyku innym ni¿ j. polski. Jest to niestety podstawowy wy- i wymiany podane s¹ w internecie na stronach:
móg wspó³pracy miêdzynarodowej. Bez tego niektórzy partne- http://strony.wp.pl/wp/erasmuskoszalin/index.htm
rzy mog¹ dojæ do wniosku, ¿e nie jestemy przygotowani do
Informacje elektroniczne s¹ stale uzupe³niane i uaktualniatakiej wspó³pracy, co przede wszystkim mog³oby zmniejszyæ ne. Po raz pierwszy ka¿dy wyje¿d¿aj¹cy obecnie za granicê
ofertê dla naszych studentów. Dzisiaj sytuacja zmieni³a siê o student otrzyma kartê ERASMUSa. Na rok akademicki 2003/
tyle, ¿e od roku 2002 mamy Informator ECTS dla Wydzia³u 2004 w ramach programu ERASMUS na studia zagraniczne
Mechanicznego. Tym niemniej, brak jest szerokiej i dostêpnej zakwalifikowanych zosta³o 24 naszych studentów. Z grantów
informacji elektronicznej. Nie wiem kiedy i czy w ogóle zosta- TS ERASMUS skorzysta tak¿e kilkunastu profesorów (zakonnie przygotowany informator ECTS o studiach na pozosta³ych traktowano 60 studentów i 28 profesorów).
Wydzia³ach Uczelni (Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania, Wydzia³
Niestety wysokoæ grantu jaki mo¿e otrzymaæ student ERABudownictwa i In¿ynierii rodowiska  wycofanie siê z publi- SMUSa nie jest znaczna, a nawet ulega zmniejszeniu (obliczekacji informatora ECTS na w³asne ¿yczenie). Niektóre z umów niowa miesiêczna wysokoæ grantu dla studenta w roku akadebilateralnych, jak np. z Instituto Superior Tecnico Lisboa, czy mickim 2003/2004 wynosi oko³o 130 ., natomiast jednorazoTechnological Education Institute Piraeus dotycz¹ studentów wy grant dla wyk³adowcy wynosi 370 ). Wysokoæ otrzymywszystkich wydzia³ów i wiêkszoci kierunków naszej Politech- wanych dotacji celowych zale¿y bowiem nie tylko od liczby zaniki Koszaliñskiej !!
kontraktowanych studentów ale przede wszystkim od stopnia
Od piêciu lat ronie liczba uczestników programu, studen- realizacji umów (procentowo w stosunku do deklaracji). Teoretów i pracowników realizuj¹cych wymianê, przybywa partne- tycznie oznacza to, ¿e aby dostaæ wiêcej pieniêdzy w roku narów zagranicznych. W du¿ym tempie ronie liczba sprawoz- stêpnym, celem poprawienia wspó³czynnika wykorzystania
dañ, okresowych podsumowañ, szczegó³owych ustaleñ, otrzy- umów, czêæ studentów w danym roku akademickim musia³aby
mywanych i przekazywanych informacji, zarówno z zagranicy wyjechaæ bez grantu. Tak dzieje siê w niektórych uczelniach, u
jak i Biura SOCRATESa w Warszawie (w bie¿¹cym roku aka- nas zdarzy³ siê jeden taki wyjazd. Pomimo tak niskiego dofinandemickim wiêkszoæ kompetencji z Brukseli zosta³o przeka- sowania, wielu studentów wie, ¿e mo¿liwoæ uczestniczenia w
zanych do Biura SOCRATESa w Warszawie). Corocznie przy- programie ERASMUSa jest inwestycj¹ w przysz³¹ karierê i wiagotowywany by³ projekt dzia³añ na rok nastêpny, obecnie po- domie dokonuje takiego wyboru.
zostaj¹ sprawozdania pó³roczne, oraz szczegó³owe rozliczeUp³ynê³o ju¿ kilka lat dzia³alnoci SOCRATESa w naszym kraju
nie finansowe i merytoryczne po zakoñczeniu roku akademici po raz pierwszy jesieni¹ 2002 roku odby³ siê w Warszawie ogólkiego. Wiêkszoæ dzia³añ zwi¹zanych z rekrutacj¹ oraz przynopolski zjazd by³ych stypendystów tego programu. Politechnikê
gotowaniem studentów jak i pracowników do wyjazdu, oraz
Koszaliñsk¹ na zjedzie reprezentowa³y 2 uczestniczki: (1) nasza
sprawozdawczoci po przyjedzie, odbywa siê w dalszym ci¹doktorantka mgr in¿. Klaudia Jankowska, oraz absolwentka Wygu na szczeblu centralnym Politechniki Koszaliñskiej. Sprawy
dzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania, mgr Karina Kudelska.
finansowe oraz dokumentacjê poszczególnych uczestników proprof. Tadeusz Hryniewicz
gramu ERASMUS prowadzi p. mgr in¿. Urszula Marchlewicz,
Uczelniany Koordynator Programu SOCRATES
specjalista w Dziale Nauki Uczelni. W obs³udze elektroniczEkspert Unii Europejskiej
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Z SOCRATESem do Holzminden
W ramach programu SOCRATES,
zgodnie z podpisanymi wczeniej ustaleniami o wspó³pracy oraz miêdzynarodowej
wymianie studentów i pracowników szkó³
wy¿szych, do Holzminden (Niemcy) wyjecha³a w drugiej po³owie maja 2003 roku
dwuosobowa grupa studentów Politechniki Koszaliñskiej wraz z pisz¹cym te s³owa.
Wziêlimy udzia³ we wspólnym programie
siedmiu europejskich uczelni pn. European Intensive Programme. Uczelnie uczestnicz¹ce w przedsiêwziêciu to: Oulu Polytechnic (Finlandia), Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Niemcy),
Kingston University (Wielka Brytania), Politechnika Koszaliñska, Technologiko Ekpeideftiko Idrima Pirea (Pireus  Grecja),
Universidad de Granada (Hiszpania) oraz
Universitatea Technica din Cluj-Napoca
(Rumunia). Do Holzminden przyjecha³o 16
studentów i 6 nauczycieli akademickich
ww. szkó³ wy¿szych. Oprócz goci byli równie¿ i gospodarze,
tzn. 2 wyk³adowców miejscowej uczelni i 10 studentów. Koordynatorem programu i przewodnicz¹cym by³ Antero Stenius
z Finlandii. Tematem programu oraz przedmiotem wyk³adów
i wszystkich dyskusji oraz prezentacji by³o: Zarz¹dzanie w budownictwie  praktyka europejska.
Holzminden to kilkudziesiêciotysiêczne miasto nad Wezer¹, oko³o 80 km na po³udniowy zachód od Hannoveru, po³o¿one wród niezbyt wysokich wzgórz i otoczone lasami. Jak wiêkszoæ niemieckich miast jest piêknie odrestaurowane i utrzymane. Zacz¹tkiem uczelni w Holzminden by³a szko³a budowlana, która powsta³a ju¿ w 1831 roku. W obecnej formie uczelnia zawi¹za³a siê w 1971 roku i chocia¿ to jedna szko³a wy¿sza, to znajduje siê w trzech miastach: Hildesheim, Holzminden i Göttingen (Getyndze). £¹cznie studiuje tutaj oko³o 5400
studentów, których kszta³ci 200 pracowników dydaktycznych.
Uczelnia oferuje 30 kierunków nauczania na 9 wydzia³ach
w trzech miejscowociach, przy czym niektóre kierunki s¹ unikalne w skali Niemiec. Nas, oczywicie, najbardziej interesowa³ wydzia³ budownictwa, który znajduje siê zarówno w Holzminden, jak i w Hildesheim. Wydzia³ Budownictwa w Holzminden oferuje dwa kierunki kszta³cenia, a mianowicie: budownictwo oraz technologiê wody i cieków. Program studiów
umo¿liwia studentom podejmowanie w trakcie nauki pracy, co
powoduje, ¿e nabyt¹ wiedzê w murach uczelni konfrontuj¹ oni
od razu z praktyk¹. Studenci maj¹ równie¿ mo¿liwoæ uczêszczania na wyk³ady z dziedziny prawa i finansów innych krajów
(oczywicie oferowane s¹ równoczenie zajêcia z jêzyków obcych), co powoduje, ¿e absolwenci s¹ przygotowywani do natychmiastowego podjêcia pracy poza granicami Niemiec.
W Holzminden spêdzilimy prawie dwa tygodnie, uczestnicz¹c w wyk³adach, seminariach, æwiczeniach i prezentacjach. Tematyka zajêæ obejmowa³a m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia: prowadzenie biznesu budowlanego w zjednoczonej
Europie, wp³yw uwarunkowañ rodowiskowych na budownicNr 3/2003

Mariusz Meller

Gmach Fachhochschule w Holtzminden
two w poszczególnych krajach, bariery wolnego wspó³zawodnictwa w bran¿y budowlanej w Europie, jakoæ w budownictwie, przysz³oæ budownictwa we wspólnej Europie. Codziennie jeden z nauczycieli wyg³asza³ wyk³ad na z góry przydzielony temat, koñcz¹cy siê przydzieleniem zadañ i problemów
do rozwi¹zania przez uczestników spotkania. Nastêpnie studenci w wielonarodowych grupach (sk³adaj¹cych siê z 5-7
osób) przygotowywali odpowiedzi i rozwi¹zania na postawione przez wyk³adowców zagadnienia i zadania. Potem odbywa³a siê prezentacja tego, co przygotowali kursanci, a dalej 
wspólna ocena ich wyst¹pieñ i, ewentualnie, zapytania z sali
pod adresem referuj¹cych. Poprzez pracê w miêdzynarodowych grupach, operuj¹c wy³¹cznie jêzykiem angielskim, studenci mieli za zadanie zapoznaæ siê z problematyk¹ budownictwa w innych krajach Europy, poznaæ ró¿nice w praktyce
budowlanej w poszczególnych krajach, umieæ nawi¹zaæ wspó³pracê z kole¿ankami i kolegami z innych krajów oraz rozwin¹æ umiejêtnoæ porozumiewania siê w obcym jêzyku.

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

W trakcie prezentacji

45

KONFERENCJE

Uczestncy spotkania w Holtzminden wraz z w³adzami uczelni na zdjêciu
w artykule, który ukaza³ siê w lokalnym dzienniku

W trakcie kursu wyg³osi³em referat nt. jakoci i bezpieczeñstwa w budownictwie; by³em równie¿ w tym dniu
prowadz¹cym zajêcia. Koszaliñscy uczestnicy programu
wykazali siê dobr¹ znajomoci¹ zagadnieñ budowlanych
oraz jêzyka angielskiego, zaryzykowa³bym nawet stwierdzenie, ¿e wyró¿niali siê. Wbrew utartym s¹dom, studenci z innych krajów wcale nie mówi¹ perfekcyjnie po angielsku, a niektórzy wrêcz s³abo. jak np. przedstawiciele
Finlandii. Dlatego te¿ apelujê do koszaliñskich studentów, aby nie obawiali siê bariery jêzykowej i mia³o jedzili na wszelkiego rodzaju miêdzynarodowe spotkania.
Na zakoñczenie programu studenci otrzymali certyfikat
uczestnictwa, podpisany przez wszystkich wyk³adowców.
Gospodarze przygotowali dla uczestników szeroki program rozrywkowy, obejmuj¹cy wycieczki, imprezy sportowe oraz spotkania przy grillu. W trakcie jednej z wycieczek moglimy zwiedziæ fabrykê obuwia w Alfeld, któr¹
zaprojektowa³ niemiecki architekt Walter Gropius, twórca kierunku funkcjonalnego w architekturze i za³o¿yciel
s³ynnej szko³y architektury Bauhaus. Umo¿liwiono nam
równie¿ wyjazd na weekend do Berlina (na w³asny koszt).
W Berlinie ogromne wra¿enie zrobi³a na mnie budowa
najwiêkszego dworca kolejowego w Europie  Lehrter
Bahnhof. Dworzec ten po³o¿ony jest w sercu Berlina, nieopodal Reichstagu i w pobli¿u biura kanclerza federalnego. Jest to olbrzymia, wielokondygnacyjna budowla, imponuj¹ca rozmiarem przedsiêwziêcia i kosztami (kilka miliardów euro).
Podsumowuj¹c, uwa¿am, ¿e nasz wyjazd do Holzminden nale¿y uznaæ za udany. Za³o¿ony plan zosta³ wykonany. Zdobylimy spore dowiadczenia merytoryczne i organizacyjne. Dostrze¿ono nas w Europie jako uczelniê.
Wydaje mi siê, ¿e wyjazdy w ramach European Intensive Programme powinny byæ kontynuowane w latach nastêpnych z korzyci¹ dla studentów bior¹cych udzia³ i dla
Politechniki Koszaliñskiej.
dr in¿. Mariusz Meller

Projekt dworca Lehrter w Berlinie
(z lewej strony rysunku podano rzêdne wysokociowe obiektu)
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Konstytucja europejska i finanse
Mimo ¿e od zakoñczenia konwentu przygotowuj¹cego projekt traktatu konstytucyjnego dla Europy minê³o kilka tygodni,
w dalszym ci¹gu trwa dyskusja, jaki wp³yw na przysz³e cz³onkostwo w Unii Europejskiej wyznaczy ustawa zasadnicza naszego
kontynentu. Spotkanie miêdzyrz¹dowe omawiaj¹ce ten projekt
rozpoczê³o siê w Rzymie na pocz¹tku padziernika br.
Koncepcja projektu przewiduje zmiany w organie wykonawczym Wspólnot  Komisji Europejskiej. Zgodnie z Traktatem z Nicei, po poszerzeniu Unii o kolejne dziesiêæ krajów,
od nastêpnego roku Komisja bêdzie liczy³a 25 komisarzy. Ka¿dy z krajów cz³onkowskich bêdzie desygnowa³ jednego przedstawiciela do tej instytucji.
We Wspólnocie  piêtnastki jest taki system, ¿e Komisja
sk³ada siê z 20 komisarzy, bowiem piêæ najwiêkszych krajów
cz³onkowskich, tzn. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, W³ochy
i Hiszpania, rekomenduje po dwóch komisarzy 1.
Od 1 listopada 2009 r. Komisja Europejska  zgodnie z projektem traktatu konstytucyjnego bêdzie liczyæ tylko piêtnastu pe³noprawnych komisarzy, chocia¿ formalnie ma byæ ich tylu, ile
jest pañstw cz³onkowskich, a wiêc dwudziestu piêciu. Ci powy¿ej piêtnastu, to komisarze bez prawa g³osu, a wiêc niejako urzêdnicy bez mo¿liwoci podejmowania decyzji. Zatem Polska, podobnie jak pozosta³e kraje do listopada 2009 r. bêdzie posiada³a
w Komisji komisarza pe³noprawnego  z prawem g³osu. Proponowane przez traktat konstytucyjny zmniejszenie liczby komisarzy do piêtnastu ma usprawniæ skutecznoæ funkcjonowania tego
najwa¿niejszego organu wykonawczego Wspólnot.
W projekcie traktatu konstytucyjnego po raz pierwszy expressis verbis zosta³o okrelone prawo i forma wyst¹pienia pañstwa
cz³onkowskiego z Unii. Procedura przyjmie nastêpuj¹cy scenariusz. Pañstwo cz³onkowskie poinformuje o tym Radê Europejsk¹. Z kolei Rada Unii za zgod¹ Parlamentu Europejskiego bêdzie zawieraæ z wystêpuj¹cym krajem umowê okrelaj¹c¹ warunki wyst¹pienia i formy dalszej wspó³pracy. Tym sposobem
odrzucono dominuj¹cy podczas referendum europejskiego w Polsce pogl¹d, ¿e po przyst¹pieniu do Wspólnot Polska nie bêdzie
mog³a z nich wyst¹piæ. Przyjmuje siê jednak zasadê, ¿e w kraju
dotychczas cz³onkowskim przeprowadzi siê referendum w sprawie wyst¹pienia z Unii.
Projekt traktatu konstytucyjnego przewiduje zmianê liczby g³osów w Radzie Unii. Traktat Nicejski okrela³, ¿e Polska  jako
nowy kraj cz³onkowski, bêdzie mia³a 27 g³osów. Jest to du¿e wyró¿nienie pozycji naszego kraju. Posiadamy w Radzie Unii tyle
g³osów co Hiszpania, a ka¿dy z najwiêkszych czterech krajów:
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, W³ochy ma po 29 g³osów, a wiêc
zaledwie o dwa g³osy wiêcej. Wed³ug klucza Traktatu Nicejskiego
jestemy zaliczani do grupy najwiêkszych krajów 2.
Tymczasem traktat konstytucyjny przyznaj¹c zgodnie z liczb¹ mieszkañców liczbê g³osów  zmniejszy pozycjê i rolê naszego kraju wród innych pañstw Wspólnot. Bêdziemy bowiem dysponowaæ jedynie po³ow¹ liczby g³osów jak¹ maj¹ Niemcy, gdy¿
ten kraj ma ponad dwa razy wiêcej mieszkañców od liczby mieszkañców Polski.
Artyku³ IV-8 stanowi, ¿e traktat konstytucyjny obowi¹zuje
na czas nieograniczony. Obowi¹zek ratyfikacji konstytucji europejskiej bêdzie wymaga³ przeprowadzenia referendum w krajach
cz³onkowskich. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w Unii zasad¹ jednomylnoci, jeli choæ jedno pañstwo odrzuci traktat konstytucyjny  nie
wejdzie on w ¿ycie.
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II
Wród nowych dziesiêciu krajów, które wstêpuj¹ do Unii Europejskiej, w nastêpnym roku Polska pe³ni rolê szczególn¹. Nasz
produkt krajowy brutto wynosz¹cy blisko 200 mld euro, stanowi
po³owê sumy produktów krajowych dziesiêciu nowych krajów
cz³onkowskich  404 mld euro. Podobnie jest z liczb¹ ludnoci.
38,5 mln Polaków to po³owa liczby ludnoci tych krajów. Liczba
ludnoci wskazuje na wielkoæ rynku sprzeda¿y towarów i us³ug.
Tak wiêc w pewnych podstawowych parametrach gospodarczych
Polska jest traktowana jako suma pozosta³ych krajów przystêpuj¹cych do Unii Europejskiej 3. To t³umaczy, dlaczego cz³onkowie
Wspólnoty w trakcie przygotowania do poszerzenia najwiêksz¹
uwagê powiêcali naszemu krajowi.
Niestety, nie wszystkie wskaniki ekonomiczne s¹ tak korzystne dla naszej gospodarki, jeli je porównujemy ze wskanikami
pozosta³ych krajów nowo wstêpuj¹cych. Jeli chodzi o liczbê u¿ytkowników internetu, to w Polsce jest ich 10 na 100 mieszkañców,
podczas gdy w pozosta³ych krajach jest 13, za w dotychczasowych pañstwach cz³onkowskich 31. Podobnie jest z liczb¹ posiadanych samochodów. Na 100 Polaków przypada 24 samochody,
w nowo wstêpuj¹cych krajach 29, a w krajach cz³onkowskich
Wspólnot 47 pojazdów. Ta sama prawid³owoæ dotyczy liczby u¿ytkowanych telefonów komórkowych. W Polsce na 100 mieszkañców u¿ytkuje siê 27 telefonów, w pozosta³ych krajach 38 aparatów, za w Unii s¹ 72 telefony na 100 mieszkañców. Te wskaniki
ilustruj¹ pewne opónienie nie tylko wobec krajów cz³onkowskich
Unii, ale równie¿ wobec grupy krajów nowo wstêpuj¹cych.
Podobna tendencja jest w strukturze ludnoci. W Polsce 18,5%
ludnoci w wieku produkcyjnym zajmuje siê rolnictwem, podczas gdy w krajach nowo wstêpuj¹cych jest to 14%, a w krajach
piêtnastki 4%. W wielu dziedzinach S³owenia, Czechy, Wêgry, Estonia przewy¿szaj¹ gospodarkê polsk¹.
III
Pieni¹dze z europejskich funduszy strukturalnych to jedna
z najwiêkszych szans polskiego cz³onkostwa w Unii w najbli¿szych piêciu latach. Wykorzystanie funduszy to mo¿liwoæ doganiania najlepszych krajów nowo wstêpuj¹cej dziesi¹tki i krajów cz³onkowskich Unii.
rodki unijne mog¹ trafiæ tak¿e do ka¿dego polskiego regionu i pos³u¿yæ wyrównywaniu dystansu wobec obszarów bogatszych w krajach piêtnastki 4. Mog¹, ale nie musz¹.
Komisja Europejska dotychczas nie otrzyma³a od polskich
w³adz ¿adnego projektu wykorzystania funduszy. Opónienia
w przygotowaniu naszego kraju do cz³onkostwa unijnego mog¹
okazaæ siê bardzo kosztowne. Brak przystosowañ do norm europejskich mo¿e spowodowaæ realizacjê czarnego scenariusza,
a mianowicie, ¿e Polska stanie siê p³atnikiem netto do bud¿etu
unijnego w pierwszych latach cz³onkostwa. Instytut Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹ obliczy³, ¿e p³atnikiem netto bêdziemy,
je¿eli poziom wykorzystania funduszy bêdzie ni¿szy od 48 %.
W 2004 r. Komisja Europejska przeznaczy³a dla naszego kraju
3,7 mld euro z fudnuszy strukturalnych i funduszy spójnoci.
Unijna zasada g³osi, ¿e pieni¹dze nale¿y wykorzystaæ do koñca
drugiego roku po tym, w którym zosta³y przyznane. Mamy wiêc
czas, aby je wykorzystaæ do 2006 r. Polskie w³adze zapowiadaj¹,
¿e 55% unijnej pomocy bêdzie przeznaczone na rozbudowê i modernizacjê infrastruktury, w tym 1/3 na drogi i linie kolejowe.
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Jednak przygotowanie wielu projektów zajmuje rednio trzy lata.
Polska jest krajem, który sporód 10 pañstw nowo wstêpuj¹cych najgorzej wykorzysta³ rodki z programu ISPA. Na przyznane nam w trzech ostatnich latach 2,53 mld euro zdo³alimy
wykorzystaæ zaledwie 203 mln euro.
Komisja Europejska uwa¿a, ¿e jedn¹ z przyczyn braku projektów wykorzystania funduszy strukturalnych jest zbyt ma³a liczba wysokiej klasy specjalistów, którzy mogliby je opracowaæ.
Powinno ich byæ oko³o trzech tysiêcy, gdy tymczasem jest ich
niewiele ponad tysi¹c. Ekspertów brakuje przede wszystkim we
w³adzach samorz¹dowych, które bêd¹ odpowiedzialne za wykorzystanie istotnej czêci pomocy.
Kolejny problem to znalezienie wystarczaj¹cych rodków
w bud¿ecie pañstwa i bud¿etach samorz¹dów na wspó³finansowanie razem z Uni¹ naszych projektów. Tylko w 2004 r. potrzeba na ten cel oko³o 1 mld euro. W zwi¹zku z tym trzeba dokonaæ
szybkiej reformy finansów publicznych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e opónienia mog¹ Polskê drogo kosztowaæ. Niewykorzystane szanse
to przecie¿ straty.
IV
W momencie wejcia Polski do Wspólnot Europejskich w maju
2004 r. nasze rolnictwo zostanie wy³¹czone z obecnej polityki rolnej rz¹du i zostanie objête Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹ Unii Europejskiej. Tym samym polski rynek stanie siê czêci¹ Jednolitego Rynku Europejskiego, a to znaczy, ¿e znikn¹ jakiekolwiek bariery w wymianie handlowej miêdzy naszym krajem a pozosta³ymi krajami
Wspólnot. Na polskim rynku produktów rolnych bêd¹ obowi¹zywa³y takie same zasady interwencji, a w wymianie handlowej z krajami spoza Wspólnot taka sama zewnêtrzna taryfa celna.
Bilans tych wszystkich elementów bêdzie dla polskiego rolnictwa zdecydowanie korzystny. Pierwsza grupa zawodowa, która
od maja 2004 r. skorzysta natychmiast na integracji, to rolnicy 5.
Mimo wynegocjowania ni¿szych od unijnych dop³at bezporednich bêdzie to wiêksza pomoc finansowa ni¿ dotychczas otrzymywana od rz¹du. Na nasz rynek przestan¹ nap³ywaæ dotowane
produkty ¿ywnociowe z Unii, gdy¿ w handlu wewnêtrznym na
jednolitym rynku nie stosuje siê dop³at do eksportu 6.
£¹cznie w trzech pierwszych latach cz³onkostwa Polska, a cilej polscy rolnicy, otrzymaj¹ z bud¿etu Unii ponad 7,2 mld euro,
a dodaj¹c jeszcze do tego dop³aty z bud¿etu krajowego, bêdzie to
³¹cznie 10,2 mld euro. W sumie do polskiego rolnictwa i na polsk¹
wie w ci¹gu trzech nastêpnych lat mo¿e trafiæ 46 mld z³. Tak
du¿ych pieniêdzy rolnicy jeszcze nie otrzymali.
Przez kolejnych piêæ lat bêdzie obowi¹zywa³ w naszym kraju
uproszczony system dop³at bezporednich, bowiem dop³aty bêd¹
uzale¿nione w pierwszym rzêdzie od powierzchni gospodarstwa,
w drugim za  od rodzaju wystêpuj¹cych w gospodarstwie upraw.
W tym wzglêdzie czêæ dop³at obejmie tylko tê powierzchniê u¿ytków rolnych w gospodarstwie, na której rolnik bêdzie uprawia³
roliny objête w Unii systemem dop³at bezporednich, a wiêc zbo¿a, roliny oleiste i str¹czkowe. Trzeci rodzaj dop³at bezporednich  do produkcji zwierzêcej  nie bêdzie zale¿a³ od rodzaju
i liczby utrzymywanych w gospodarstwie zwierz¹t, lecz tylko od
wielkoci pastwisk. £¹czna dop³ata bezporednia bêdzie sk³ada³a siê z sumy tych trzech sk³adników.
Unia Europejska nie stosuje dop³at do produkcji trzody chlewnej lub drobiu, jak równie¿ do produkcji owoców i warzyw, a tak¿e
ziemniaków. Ma to jednak¿e tê dobr¹ stronê, ¿e produkcja ta nie
jest ograniczona limitami i o poziomie cen decyduje rynek.
Czêæ korzyci naszego rolnictwa z integracji z Uni¹ bêdzie
wynika³a z nieuchronnego wzrostu cen  szczególnie cukru, prze-
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tworów mleczarskich, miêsa wo³owego, owoców i warzyw. redni
wzrost cen nie bêdzie wysoki i bêdzie wynosi³ kilka procent w porównaniu z cenami obecnymi. Reasumuj¹c, polscy rolnicy zdecydowanie skorzystaj¹ na procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹ 7.
Uzgodnione zosta³y tak¿e przez ministrów krajów cz³onkowskich oraz dziesiêciu krajów przystêpuj¹cych zasady reformy
Wspólnej Polityki Rolnej. Maj¹ one ograniczaæ nadprodukcjê
i koszty protekcjonizmu rolnego. Rolnik w Unii Europejskiej,
wed³ug nowych zasad, bêdzie otrzymywa³ dop³aty do produkcji
bez wzglêdu na to, co i ile wytwarza.
Od 2005 r. listê dop³at i premii  wyp³acanych zale¿nie od
wielkoci i rodzaju upraw oraz hodowanych zwierz¹t, zast¹pi jednolita p³atnoæ rolna. Aby j¹ otrzymaæ rolnik nie bêdzie musia³ ju¿
hodowaæ i uprawiaæ tylko tego, co jest objête dop³atami, np. zbó¿,
rolin str¹czkowych, byd³a. Jeli przestawi siê na formy, do tej
pory nie objête pomoc¹, np. uprawa ziemniaków, buraków cukrowych, trzody chlewnej  nie straci ju¿ na tym finansowo.
Polska podobny system dop³at mia³a ju¿ uzgodniony w traktacie akcesyjnym. Przez pierwsze piêæ lat cz³onkostwa bêdzie obowi¹zywa³ u nas tzw. uproszczony system wsparcia finansowego
uwzglêdniaj¹cy przede wszystkim wielkoæ gospodarstw, a w mniejszym stopniu wielkoæ produkcji. Sta³o siê tak, gdy¿ rz¹d nie potrafi³ na czas zbudowaæ systemu produkcji rolnej IACS i obawia³
siê utraty du¿ej czêci planowanej pomocy ze strony Unii.
Ustalenie nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej pozwoli
unikn¹æ  od 2005 r. gór miêsa i jezior mleka, które by³y bol¹czk¹ Wspólnot od trzydziestu lat. Rolnicy bêd¹ bardziej niezale¿ni
w planowaniu zmian w dotychczasowej produkcji. Przez to, ¿e
dop³aty nie bêd¹ tak uzale¿nione od rodzaju produkcji jak do tej
pory, rolnicy bêd¹ produkowali to, czego oczekuje rynek, co chce
kupiæ klient. Warunkiem otrzymania dotacji jest respektowanie
przez rolników norm ochrony rodowiska, regu³ sanitarnych, respektowanie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego. Jest to zawarte
w 18 dyrektywach unijnych.
Zmiany s¹ wa¿nym elementem dopasowania Unii Europejskiej, która w roku nastêpnym bêdzie liczy³a 25 cz³onków. Nale¿y przypomnieæ, ¿e Wspólna Polityka Rolna poch³ania po³owê
bud¿etu unijnego. Francja, najwiêkszy producent ¿ywnoci w Europie, zgodzi³a siê na reformê pod warunkiem pewnego jej z³agodzenia. Kraje cz³onkowskie bêd¹ mog³y od³o¿yæ wprowadzenie reformy do 2007 r. Polska przyjmie reformê Wspólnej Polityki Rolnej w 2005 r.
Reasumuj¹c, Unia Europejska jest ugrupowaniem niezwykle
dynamicznym. Ju¿ teraz jest nieco inna, ni¿ w momencie polskich negocjacji. Projekt traktatu konstytucyjnego i nowe zasady
finansowania wymuszaj¹ kolejne zmiany jej funkcjonowania.
Tadeusz Sznajderski
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Pi³ka rêczna kobiet przed sezonem

Po przerwie wakacyjnej pierwszoligowe pi³karki rêczne KU
AZS Politechnika Koszaliñska rozpoczê³y przygotowania do nowego sezonu 2003/2004. 10 sierpnia wyjecha³y na 10-dniowy
obóz przygotowawczy do Nowego S¹cza. W ramach tego obozu
rozegra³y dwa mecze sparingowe, remisuj¹c z pierwszoligowym
Vacturem Nowy S¹cz 20:20 i przegrywaj¹c z zespo³em ekstra
klasy Gocibia Su³kowice 18:23. 24 sierpnia wyjecha³y na Akademickie Mistrzostwa Polski do Olsztyna, gdzie zremisowa³y
z pierwszoligowym zespo³em AZS AWF Wroc³aw 16:16, nastêpnie pokona³y AZS AWF Poznañ 28:14 oraz przegra³y z zespo³em ekstraklasy AZS AWF Katowice 18:32  zdobywaj¹c tym
samym br¹zowy medal Akademickich Mistrzostw Polski.
Rozegrane nastêpnie mecze sparingowe ze S³upi¹ S³upsk
mia³y g³ównie na celu zgranie zespo³u, bowiem w stosunku
do ubieg³ego sezonu uby³a podstawowa zawodniczka Barbara
Jadach i maj¹ca ogromny wp³yw na skutecznoæ gry i determinacjê w meczach, Katarzyna Stasiuk (z domu Nowak). W tej
sytuacji zosta³y sprowadzone do naszego zespo³u trzy nowe
zawodniczki: Agata Celuch i Anna Anuszewska  obydwie
wychowanki Startu EB Elbl¹g, tegoroczne absolwentki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, oraz Paulina
Mikosza, wychowanka MKS Gi¿ycko, graj¹ca przez ostatnich
kilka lat w zespole MKS Ochota Warszawa.
Wznowi³a tak¿e treningi, po dwóch latach przerwy spowodowanej kontuzj¹ obydwu kolan, wychowanka trenera Cudzika Adriana Omelañczuk  bramkarka mierz¹ca 184 cm
wzrostu  by³a reprezentantka Polski juniorek. Wszystkie te
zawodniczki w meczach poprzedzaj¹cych walkê o ligowe
punkty w opinii trenera mgr. Waldemara Szafulskiego zaprezentowa³y siê dobrze, a w niektórych meczach nawet bardzo
dobrze. Szczególnie dobrze wypad³a bramkarka Ada Omelañczuk, która na razie uzyska³a zgodê lekarza na 4 miesi¹ce
gry, tj. na pierwsz¹ rundê.
Ogromnym problemem, z którym stale boryka siê nasza dru¿yna, s¹ kontuzje; obecnie w fazie leczenia i rehabilitacji znajduj¹ siê takie podstawowe zawodniczki, jak Joanna Chmiel, Karolina Kadlec oraz Marta Czarnecka. Jakby ma³o mia³ k³opotów

rozpoczynaj¹cy pracê z zespo³em trener Waldemar Szafulski,
w pierwszych dniach wrzenia podczas treningów identycznej
kontuzji dozna³y podstawowe zawodniczki, i to graj¹ce na tej
samej pozycji obrotowej: Barbara Zaremba oraz Anna Anuszewska. Barbara Zeremba nie zagra³a ju¿ w pierwszym sparingu ze
S³upi¹ S³upsk w Koszalinie, a w drugim sparingu rewan¿owym
ze S³upi¹ w S³upsku nie zagra³y obydwie obrotowe, co oczywicie musia³o mieæ zasadniczy wp³yw na wynik meczu, a w szczególnoci na grê w defensywie zespo³u koszaliñskiego, która jest
mocn¹ stron¹ obydwu zawodniczek.
Rozgrywki ligowe rozpoczê³y siê 13 wrzenia, jednak
w pierwszej rundzie koszalinianki mia³y wolny termin, bowiem
z powodu braku rodków finansowych wycofa³ siê z rozgrywek
wielce zas³u¿ony wielokrotny mistrz Polski TPR Ruch Chorzów. Pierwszy mecz sezonu zagra³y koszalinianki 20 wrzenia w Hali Sportowej Politechniki z bardzo trudnym przeciwnikiem, kandydatem do awansu do ekstraklasy  z zespo³em
Soko³a ¯ary, wygrywaj¹c 28:15 (11:6). W drugim kolejnym
meczu nasze zawodniczki pokona³y we Wroc³awiu wielokrotnego mistrza Polski AZS AWF Wroc³aw 26:22 (13:10). W trzecim meczu wyjazdowym w Gliwicach nasz zespó³ zremisowa³
z faworytem tych rozgrywek SMS Gliwice 23:23 prowadz¹c do
przerwy 13:10. Sêdziowie w tym meczu podyktowali a¿ 13 rzutów karnych przeciwko naszej dru¿ynie. W kolejnym meczu
ligowym w Koszalinie nasze zawodniczki niestety przegra³y
z Pogoni¹ ¯ory 19:21 prowadz¹c do przerwy 11:10.
Zdjêcie na nastêpnej stronie przedstawia nasze zawodniczki pi³ki rêcznej KU AZS podczas pobytu w Hotelu Panorama
w Nowym S¹czu, gdzie by³y zakwaterowane. W pierwszym
rzêdzie stoj¹ od lewej: Barbara Zaremba, Agata Celuch, Ilona
Hauzer, Anna Anuszewska, Adriana Omelañczuk, Ma³gorzata
Pokorowska, Joanna Chmiel, Paulina Mikosza, Kamila Sudnik; siedz¹ przy stole od lewej: Marta Szostakowska, Izabela
Mierzejewska, Agnieszka Janko, Anna Ta³aj, Arleta Czyczyn,
Karolina Kadlec.
Prezes Sekcji Pi³ki Rêcznej Kobiet
prof. Tadeusz Piecuch

Srebro dla koszykarzy

W roku 1998 nasza dru¿yna pi³ki koszykowej mê¿czyzn,
kierowana przez mgr. Grzegorza Dudka, jako jedna z 10 najlepszych dru¿yn akademickich w Polsce, awansowa³a do ogólnopolskiej I Ligi Akademickiej Koszykówki, rozpoczynaj¹c
rozgrywki w sezonie 1998÷1999. By³ to olbrzymi sukces, gdy¿
o awans do I LAK ubiega³o siê a¿ 100 dru¿yn. W 2000 roku
na Akademickich Mistrzostwach Polski, które odbywa³y siê
w Koszalinie, nasza dru¿yna po wielu ciê¿kich meczach i ambitnej walce zdoby³a br¹zowy medal. Sukces by³ tym wiêkszy,
¿e do rozgrywek zg³osi³o siê 16 zespo³ów. W sezonie 2001/
2002 nasz zespó³, kierowany przez mgr in¿. Leszka Doliñskiego, walczy³ o miano najlepszego w Lidze Akademickiej
wraz z zespo³ami: UMK Toruñ, AR Lublin, Politechnika Czêstochowska. Niestety, mimo ambitnej postawy nasz zespó³ zaj¹³
czwarte miejsce. By³o to najwiêksze jak dot¹d osi¹gniêcie
naszej dru¿yny, w historii wystêpów w I lidze LAK.
Nr 3/2003

Sezon 2002/2003 by³ kolejnym udanym sezonem dla koszykarzy Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszaliñska.
Tym razem po zajêciu 7. miejsca w I Lidze Akademickiej Koszykówki, nasz zespó³ na Mistrzostwach Polski Politechnik
w Olsztynie 2003 zdoby³ srebrny medal.
Nowy sezon 2002/2003 zespó³ rozpocz¹³ w mocno zmienionym i odm³odzonym sk³adzie. Z zespo³u odszed³ Marek Markiewicz, wyj¹tkowo waleczny i ambitny zawodnik, a do³¹czyli:
Przemys³aw Polek, Damian Lipigórski, Maciej Stefanowski,
Wojciech Matuszyn (po kilku meczach odszed³ do Or³a Bia³ogard). W trakcie sezonu gronej kontuzji dozna³ Micha³ Schreiber i nie gra³ w piêciu meczach, podobnie Maciej Tartas  nie
gra³ przez trzy spotkania z powodu choroby. Zespó³ prowadzony przez trenera Leszka Doliñskiego naby³ umiejêtnoci i woli
walki przez ca³e 40 minut meczu, do ostatniej sekundy. Pokona³ wszystkie zespo³y I ligi LAK zarówno u siebie, jak te¿ na
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wyjazdach. Pomimo ogromnego os³abienia zespo³u, z którego
odeszli: Matuszyn, Wapniarz, Markiewicz, Sumiñski, Zió³kowski i Imio³ek, oraz mimo kontuzji Schreibera i choroby Tartasa,
wynik osi¹gniêty w trakcie sezonu by³ dobry. Od 7. miejsca
naszego zespo³u do pierwszej dru¿yny dzieli³y tylko 2 punkty,
przy 5 meczach przegranych 1 punktem!!! Z tych powodów
nie uda³o siê powtórzyæ sukcesu z poprzedniego sezonu.
Sezon 2002/2003 koszykarze AZS Politechniki zamknêli
mocnym akcentem. W zakoñczonych w Czêstochowie Mistrzostwach Polski Politechnik (30.045.05.2003 r.) zespó³ prowadzony przez trenera Leszka Doliñskiego siêgn¹³ po tytu³
wicemistrzowski. Do rozgrywek przyst¹pi³o 14 dru¿yn, w tym
wystêpuj¹ce w Lidze Akademickiej Koszykówki i rozgrywkach pañstwowej II ligi. Wiêkszoæ dru¿yn wzmocni³o sk³ady
zawodnikami wystêpuj¹cymi na co dzieñ na parkietach I i II
ligi (np. w AZS Politechnika Gliwice gra³ m.in. S³awomir
Kruk z pierwszoligowej Pogoni Ruda l¹ska). Tak¿e koszalinianie mieli w sk³adzie dwóch studentów z I ligi (AZS Zagaz
Koszalin): Sebastiana Balcerzaka i Krzysztofa Wiechowskiego. Rozgrywki o MPP rozpoczê³y siê od rywalizacji grupowej. W pierwszym meczu AZS PK bez problemów pokona³
Politechnikê Lublin 91:48. Drugim rywalem by³a Politechnika £ód, któr¹ koszalinianie odprawili z wynikiem 80:68.
Trzeci mecz z Politechnik¹ Gliwice, decydowa³ o pierwszym
miejscu w grupie. Po 3 kwartach przegrywali ró¿nic¹ 5 pkt.,
w ostatniej zwyciê¿yli 30:20, wygrywaj¹c mecz 91:86. Bohaterem 4. kwarty by³ Jacek Gibalski, który trafi³ w tym fragmencie a¿ 6 razy za 3 punkty (w ca³ym meczu 8 razy przy
stuprocentowej skutecznoci!). W æwieræfinale rywalem AZS
PK by³ drugi zespó³ grupy B  Politechniki Opole. Losy meczu rozstrzygnê³y siê ju¿ w otwieraj¹cej kwarcie, wygranej
przez koszalinian 25:12. Koñcowy wynik wynosi³ 95:83. Najbardziej dramatyczny by³ mecz pó³fina³owy z Politechnik¹
Radom, który zreszt¹ uznano za najlepszy mecz czêstochowskiego turnieju. Po 20 minutach meczu wysocy, graj¹cy agre-

sywnie radomianie prowadzili 54:38 i zanosi³o siê na ich
zwyciêstwo. W ostatniej kwarcie koszalinianie zagrali pressingiem na ca³ym boisku i zaczêli odrabiaæ straty. Na 8 sekund przed koñcem wyrównali na 74:74 i byli w posiadaniu
pi³ki. Trener Politechniki Koszalin wzi¹³ czas. Zaplanowana
akcja Gibalski-Stefanowski, 2 pkt. Stefanowskigo równo z syren¹ i wynik zmieniony zosta³ na 76:74. By³ to du¿y sukces,
okupiony jednak kontuzj¹ Micha³a Schreibera. Jego brak by³
widoczny w fina³owym meczu, w którym AZS PK zmierzy³
siê z gospodarzami turnieju Politechnik¹ Czêstochowsk¹.
Pierwsz¹ kwartê wygrali koszalinianie (22:19), ale w drugiej
wysoko (30:17) zwyciê¿yli gospodarze, wród których brylowa³o dwóch Micha³ów  Skalik (35 pkt) i Saran (26). Kwarta
ta rozstrzygnê³a o losach meczu, który Politechnika Czêstochowa wygra³a 91:72.
Drugie miejsce, na 14 dru¿yn wystêpuj¹cych w Mistrzostwach, jest du¿ym sukcesem dru¿yny KU AZS Politechniki Koszaliñskiej. To pierwszy od 10 lat medal w Mistrzostwach Polski Politechnik. Ponadto nasz zawodnik M. Stefanowski (67 pkt. w turnieju) zosta³ wybrany najlepszym
obroñc¹ Mistrzostw. Obok niego w zespole AZS PK grali:
Maciej Tartas (44 pkt.), Damian Lipigórski (25), Pawe³ Sak
(4), Jakub Nagórski (2), Jecek Gibalski (73), Przemys³aw Polek (2), Sebastian Balcerzak (88), Jaros³aw Domañski (55),
Micha³ Schreiber (64) i Krzysztof Wiechowski (58).
W imieniu sekcji pi³ki koszykowej KU AZS PK serdecznie
dziêkujê JM Rektorowi prof. dr. hab. in¿. Krzysztofowi Wawrynowi, Prorektorowi ds. Studenckich prof. dr. hab. Micha³owi Jasiulewiczowi, Dyrektorowi Administracyjnemu dr. in¿. Arturowi Wezgrajowi i kwestor mgr Irenie Ciesielskiej za pomoc finansow¹, oraz Zarz¹dowi KU AZS za opiekê i pomoc organizacyjn¹. Wszystkich sympatyków koszykówki zapraszamy na mecze I Ligi Akademickiej Koszykówki w sezonie 2003/2004.
Mgr in¿. Leszek Doliñski, trener zespo³u
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