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Konferencja Prorektorów ds. Kszta³cenia
Polskich Uczelni Technicznych
Politechnika Koszaliñska by³a organizatorem tej wa¿nej dla rodowiska uczelni technicznych konferencji

Uczestnicy Konferencji Prorektorów ds. Kszta³cenia Polskich Uczelni Technicznych, która odby³a siê w dniach 1720
marca 2004 roku na Politechnice Koszaliñskiej. Od lewej w pierwszym rzêdzie: prof. Jolanta Kurzawa (Politechnika Szczeciñska), prof. Jerzy wi¹tek (Przewodnicz¹cy Konferencji Prorektorów ds. Kszta³cenia Polskich Uczelni Technicznych, Politechnika Wroc³awska), mgr Krystyna Krawczyk (radca prawny MENiS), prof. Tomasz Heese (Politechnika Koszaliñska),
prof. Alicja Konczakowska (Przewodnicz¹ca Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Politechnika Gdañska), mgr
Irena Ciesielska (Kwestor, Politechnika Koszaliñska), prof. Maria ¯ygad³o (Politechnika wiêtokrzyska); od lewej w drugim
rzêdzie: prof. Janusz Prusiñski (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy), prof. Stanis³aw Mitura (Politechnika £ódzka), prof. Ryszard Wilk (Politechnika l¹ska), prof. Stanis³aw Witczak (Politechnika Opolska), dr in¿. Andrzej Stefanowski
(Akademia Morska w Szczecinie); od lewej w trzecim rzêdzie: prof. Jerzy Potencki (Politechnika Rzeszowska), prof. Adam
Wasilewski (Politechnika Lubelska), prof. W³adys³aw Koc (Politechnika Gdañska), prof. Mieczys³aw Machnio (Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej), prof. Romuald Cwilewicz (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni); od lewej
w czwartym rzêdzie: dr in¿. Zbigniew Budniak (prodziekan Wydzia³u Mechanicznego, Politechnika Koszaliñska), dr in¿.
Marek Fligel (prodziekan Wydzia³u Mechanicznego, Politechnika Koszaliñska), prof. Andrzej Felski (Akademia Morska
w Gdyni), prof. Janusz Piechocki (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski), prof. Rados³aw Trêbiñski (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie); od lewej w pi¹tym rzêdzie: prof. Micha³ Jasiulewicz (Politechnika Koszaliñska), prof. Jan Kazior
(Politechnika Krakowska), dr in¿. Stefan Bartkiewicz (prodziekan Wydzia³u Elektroniki, Politechnika Koszaliñska), prof.
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Tomasz £odygowski (Politechnika Poznañska)
oraz
prof. Andrzej Koszaliñskiej
£êdzki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Konferencja Prorektorów ds. Kszta³cenia
W nowej kadencji 20022005 konferencjê prorektorów ds. kszta³cenia zainaugurowano we Wroc³awiu w 2002 r.
w murach Politechniki Wroc³awskiej.
Wtedy te¿ wybrano przewodnicz¹cego,
którym zosta³ prof. dr hab. in¿. Jerzy
wi¹tek. Kolejne konferencje zorganizowano na Politechnice Radomskiej, nastêpnie na Politechnice Rzeszowskiej
oraz wiosn¹ tego roku na Politechnice
Koszaliñskiej. Konferencja odby³a siê w
dniach 1720 marca.
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Polskich Uczelni Technicznych

PAN w Koszalinie
W dniu 4 marca 2004 r. Politechnika
Koszaliñska goci³a na wyjazdowym posiedzeniu cz³onków Sekcji In¿ynierii Jakoci i Diagnostyki Komitetu Metrologii
i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii
Nauk. Na spotkanie to przybyli gocie
z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdañskiej, Politechniki Krakowskiej,
Politechniki Lubelskiej, Politechniki Poznañskiej, Politechniki wiêtokrzyskiej
i Politechniki Warszawskiej.
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Gospodarka odpadami komunalnymi
W dniach 1822 maja 2004 roku,
w Gdañsku i Helsinkach odby³a siê kolejna, dziesi¹ta konferencja naukowotechniczna pt. Gospodarka odpadami komunalnymi. Organizatorami konferencji byli: G Komisja ladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii Analitycznej
PAN, G Komisja Analiz w Ochronie rodowiska Komitetu Chemii Analitycznej
PAN, G Katedra Podstaw In¿ynierii
Ochrony rodowiska Politechniki Koszaliñskiej, G Przedsiêbiorstwo Us³ugowoHandlowe Transpol z Koszalina,
G Polska ¯egluga Ba³tycka S.A. Morskie
Biuro Podró¿y w Ko³obrzegu.
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Doktor
honoris causa

"14

Profesor Jaros³aw Mikielewicz
otrzyma³ w 14 maja 2004 r. tytu³ doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej, nadany
przez Radê Wydzia³u Mechanicznego tej uczelni.
Nr 2/2004

Zachodniopomorski
Nobel
"16
Odby³a siê czwarta z rzêdu edycja konkursu Zachodniopomorski Nobel i pierwsza,
w której laureatem zosta³ pracownik Politechniki Koszaliñskiej  dr Miros³aw Maliñski.
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Z wizyt¹ u nas byli
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Przewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego  prof. Jerzy B³a¿ejowski,

Prezes Polskiej Konfederacji Sportu 
Andrzej Kranicki
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Laureatem konkursu Bieg po indeks
2004 zosta³ Grzegorz Paw³owski z LO
im. W. Pola w Czersku. Konkurs z wykorzystaniem systemu e-learningu cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem.

Primus Expert  Magdalena B³adyko
(z in¿ynierii rodowiska), zajê³a I miejsce w kategorii ekolog na etapie regionalnym w Szczecinie i wemie udzia³
w ogólnopolskiej czêci konkursu.
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Kolejne uprawnienie doktoryzowania

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów, dzia³aj¹c
na podstawie ustawy z 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, po zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, postanowi³a przyznaæ z dniem 26 kwietnia 2004 r. Wydzia³owi
Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk technicznych w dyscyplinie in¿ynieria rodowiska.
Fakt przyznania Wydzia³owi ww. uprawnienia zostanie
uwzglêdniony przy og³aszaniu w Monitorze Polskim wykazu jednostek, które maj¹ uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
Aby uzyskaæ to uprawnienie Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska musia³ spe³niæ wiele ustawowych wymogów, z których podstawowym jest posiadanie conajmniej 8 doktorów habilitowanych lub profesorów. Musia³ tak¿e udokumentowaæ znacz¹cy dorobek naukowy w ci¹gu ostatnich piêciu lat oraz dowiadczenie w promowaniu kadry. Nale¿y nadmieniæ, ¿e od 1995 roku Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska ma prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo, tak wiêc jest to ju¿ drugie uprawnienie doktoryzowania na tym wydziale.

Doktoraty

Pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni uzyskali w pierwszym pó³roczu 2004 roku 3 doktoraty.
19 marca, na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, doktorem nauk chemicznych w zakresie chemii zosta³a Beata Janowska. Promotorem pracy pt. Specjacja wybranych metali
ciê¿kich w odpadach komunalnych i kompostach jest prof.
dr hab. Kazimierz Szymañski z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej.
4 kwietnia, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn zosta³ Tomasz Królikowski. Promotorem pracy pt. Analiza wp³ywu mikro i makrotopografii
powierzchni czynnej ciernicy na cechy energetyczne procesów
szlifowania” jest prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak z Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej.
20 maja, na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu w Gdañsku, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz¹dzaniu zosta³a Joanna Dyczkowska. Promotorem pracy pt.
Zarz¹dzanie procesami logistycznymi w spedytorskich organizacjach wielopodmiotowych” jest prof. dr hab. Stanis³aw Piocha z
Wydzia³u Ekonomiii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej.
W wyniku odbytych studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej, doktoraty
uzyska³y pierwsze 2 osoby.
6 kwietnia doktorem nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn zosta³ Dariusz Henryk Pielka. Promotorem pracy pt. Wybrane problemy zastosowañ sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji trajektorii przemieszczeñ narzêdzi w procesach technologicznych jest prof. dr hab.
in¿. Wojciech Kacalak.
20 kwietnia doktorem nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn zosta³ Sebastian G³owiñski. Promotorem pracy pt. Identyfikacja stanu technicznego oraz podstawy prognozowania pracoch³onnoci napraw urz¹dzeñ mechanicznych na przyk³adzie eksploatacji statków powietrznych”
jest prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski
(AM)
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Obradowa³ Senat

Przyjêcie w poczet cz³onków Senatu Politechniki Koszaliñskiej prof. dr hab. in¿. Szymona Walkowiaka oraz
sprawy kadrowe i organizacyjne nale¿a³y do najwa¿niejszych punktów posiedzenia, które odby³o siê 24 marca.
Miesi¹c póniej, 28 kwietnia Senat zajmowa³ siê miêdzy
innymi sprawozdaniem finansowym uczelni za rok 2003.
24 marca. W obradach Senatu po raz pierwszy, w wyniku
wyborów uzupe³niaj¹cych na Wydziale Elektroniki, uczestniczy³ prof. nadzw. dr hab. in¿. Maciej Walkowiak. Nowy cz³onek Senatu zast¹pi³ w nim prof. nadzw. dr hab. in¿. Wies³awa Sieñkê, który zakoñczy³ pracê w naszej uczelni.
Senat zaaprobowa³ wnioski dziekanów o mianowanie: dr hab.
in¿. Janusza Haury³kiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego (WBiI), doc. dr. hab. Józefy Kapsy na stanowisko
profesora nadzwyczajnego (WM), prof. nadzw. dr hab. in¿. Mariana Czappa na stanowisko profesora nadzwyczajnego (WM).
Senat popar³ równie¿ propozycje wyst¹pienia do ministra edukacji narodowej i sportu z wnioskiem o przyznanie nagród indywidualnych dla: prof. nadzw. dr hab. in¿. Czes³awa £ukianowicza (WM),
prof. dr hab. Eugeniusza Michalskiego (WEiZ), prof. nadzw. dr
hab. Jerzego Rembezy (WEiZ), oraz nagrody zespo³owej dla: prof.
nadzw. dr hab. in¿. Tadeusza Bohdala, dr in¿. Henryka Charuna
oraz prof. nadzw. dr hab. in¿. Mariana Czappa (WM).
Za zgod¹ Senatu z³o¿onych zosta³o kilkanacie wniosków
o przyznanie orderów i odznaczeñ. Kandydatami do nich s¹:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  Leon Kukie³ka,
Edward Manikowski, Tadeusza Piecuch; Z³oty Krzy¿ Zas³ugi 
Czes³aw £ukianowicz, Waldemar Pastusiak, Teresa Rakowska,
Bogdan Wilczyñski, Ryszard Skrzypniak; Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
 Renata Dylkiewicz, Aleksander Krusze, Jerzy Rembeza, Kazimierz Reszka; Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi  Stanis³aw Bokiej, Janusz D¹browski, Bo¿ena Kromer, Janina Reszka; Medal Komisji
Narodowej  Tadeusz Bil, Gra¿yna Cetys-Ratajska, Boduen Ciesielski, Jaros³aw Diakun, Renata Dylkiewicz, Peter Garbe, Waldemar Gostomczyk, Tadeusz Hryniewicz, Wac³aw Idziak, Wolfgang Liebernickiel, Joachim Lindow, Halina Nowak-Knyrowicz,
Czes³aw Partacz, Jacek Piekarski, Halina Salik, Walery Sienicki, Janusz niadecki.
Senat popar³ wyst¹pienie do Ministerstwa z wnioskiem
zmianê nazwy Wydzia³u Elektroniki na Wydzia³ Elektroniki
i Informatyki oraz zatwierdzi³ wnioski o powo³anie na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania  Zak³adu Agrobiznesu i Zagospodarowania Obszarów Wiejskich, za na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska  Geodezji i Kartografii.
Marcowe obrady zakoñczy³y siê przyjêciem przez Senat
Oceny dzia³alnoci badawczej i rozwoju kadry w 2003 r., Sprawozdania z dzia³alnoci wydawniczej Politechniki Koszaliñskiej
w r. 2003, uchwa³y powo³uj¹cej Fundacjê Koszaliñski Park
Technologiczny oraz uchwa³y w sprawie utworzenia Wy¿szej
Szko³y Zawodowej Politechniki Koszaliñskiej w Chojnicach.
28 kwietnia. Pierwszym punktem obrad by³o przyjêcie wniosku o mianowanie dr hab. in¿. Macieja Werno na stanowisko
profesora nadzwyczajnego. Potem Senat przyj¹³ wniosek, skierowany do MENiS w sprawie uznania uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie in¿ynieria rolnicza na Wydziale Mechanicznym.
W kwietniu Senat zatwierdzi³ równie¿ Sprawozdanie finansowe za 2003 rok oraz Informacjê o realizacji zadañ
rzeczowych i przyj¹³ Plan rzeczowo-finansowy na rok
2004. Zgodzi³ siê tak¿e na powo³anie Wydzia³u Wzornictwa
w miejsce Instytutu Wzornictwa oraz zatwierdzi³ plan zagospodarowania terenów Politechniki Koszaliñskiej przy ul.
niadeckich.
(RD)
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KONFERENCJE

Konferencja Prorektorów ds. Kszta³cenia
Polskich Uczelni Technicznych
Konferencjê Prorektorów ds. Kszta³cenia Polskich Uczelni
Technicznych na now¹ kadencjê powo³ali rektorzy wszystkich politechnik oraz pozosta³ych uczelni prowadz¹cych kierunki techniczne w trakcie posiedzenia KRPUT (Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) w dniu 25 stycznia 2003 r. W nowej kadencji 20022005 konferencjê prorektorów ds. kszta³cenia zainaugurowano we Wroc³awiu w
2002 r. w murach Politechniki Wroc³awskiej. Wtedy te¿ wybrano przewodnicz¹cego, którym zosta³ prof. dr hab. in¿.
Jerzy wi¹tek  informatyk. Kolejne konferencje zorganizowano na Politechnice Radomskiej, nastêpnie na Politechnice
Rzeszowskiej oraz wiosn¹ tego roku na Politechnice Koszaliñskiej. Konferencja odby³a siê w dniach od 17 do 20 marca.

JM Rektor Politechniki Koszaliñskiej prof. Krzysztof Wawryn osobicie
wita³ wszystkich uczestników konferencji: (na zdjêciu od lewej) prof.
Andrzej £êdzki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. Jolanta
Kurzawa (Politechnika Szczeciñska), prof. Stefan Mitura (Politechnika
£ódzka), mgr Krystyna Krawczyk (radca prawny MENiS) oraz prof.
Maria ¯ygad³o (Politechnika wiêtokrzyska)

Ju¿ do tradycji nale¿y ustalanie g³ównych tematów obrad na poprzednim posiedzeniu. Tak by³o i tym razem. Kilkumiesiêczna perspektywa pozwala na konsultacje pomiêdzy uczelniami i naszym
Ministerstwem oraz zebranie dok³adnych
danych, na podstawie których przygotowane s¹ referaty o najpilniejszych sprawach naszego rodowiska akademickiego,
studentów, jakoci kszta³cenia, rozwijania
nowych kierunków studiów, standardów
nauczania, itd. Konferencja na naszej
Uczelni sk³ada³a siê z trzech bloków tematycznych obejmuj¹ce sprawy zwi¹zane:
 z wejciem Polski do UE i nowymi
uwarunkowaniami dla studentów oraz
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Uczelni i na tym tle omówiono sylwetkê absolwenta in¿yniera i magistra in¿yniera,
 z warunkami socjalnymi studentów, ich stanem zdrowia,
oraz jakoci¹ kszta³cenia,
 i ze sprawami nowymi, jakie pojawi³y siê w otoczeniu uczelni
wy¿szych, jak nowa matura, zdawana przez naszych przysz³ych kandydatów na studentów w 2005, a wiêc zmianami
zasad rekrutacji, czy szkoleniem wojskowym studentów.
W polskim rodowisku akademickim ju¿ na trwa³e zagoci³a dyskusja na temat studiów trzystopniowych realizowanych na poziomie zawodowym (licencjat, in¿ynier), magisterskim (magister, magister in¿ynier) oraz doktorskim (doktor
nauk w danej dyscyplinie). Obecnie do najpilniejszych spraw
nale¿y przygotowanie ca³ego rodowiska akademickiego do
przejcia, zgodnie z tzw. Procesem Boloñskim, na system
studiów dwustopniowych  studiów zawodowych i magisterskich. Obecnie dyskusja w rodowiskach uczelni europejskich,
w tym ju¿ tak¿e polskich, utrwali³ siê pogl¹d o minimalnym
trwaniu studiów pierwszego stopnia, tj. 3 lat. Okazuje siê, ¿e
utrzymanie polskich standardów nauczania w przypadku studiów in¿ynierskich zmusza nas do realizacji programu w okresie od 7 do 8 semestrów, czyli 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopieñ
to 3 lub 4 semestry. W konsekwencji mamy ³¹cznie od 5,5
roku do 6 lat. Jak zatem zrealizowaæ i zorganizowaæ proces
nauczania dla dwóch stopni w okresie 10 semestrów, czyli 5
lat nauki. Z dyskusji wydaje siê, ¿e optymalnym rozwi¹zaniem bêdzie czas nauki do 5,5 roku.
Globalne standardy zmierzaj¹ do systemu 7 semestrów nauki, semestru dyplomowego in¿yniera oraz 3 semestrów drugiego stopnia dla uzyskania magistra. Interesuj¹c¹ dyskusjê,
zapocz¹tkowan¹ przez dr. Kruno Hernauta z Simens AG z
Monachium i prowadzon¹ równie¿ na naszej konferencji, by³o
omówienie programu studiów pierwszego i drugiego stopnia.
Okazuje siê, ¿e czêsto zapominamy o wydzieleniu podstaw nauczania dla tych dwóch stopni. Globalnym standardem, do któ-

Uroczyste spotkanie z JM Rektorem Politechniki
Koszaliñskie prof. Krzysztofem Wawrynem na naszej
sali Senatu zainaugurowa³o obrady Konferencji
Prorektorów ds. Kszta³cenia Polskich Uczelni
Technicznych
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KONFERENCJE

Pierwszego dnia obrad po po³udniu rozpoczêto wyst¹pieniem pani
mgr Krystyny Krawczyk (radca prawny MENiS) na temat nowych
matur i zasad przyjêæ na studia. Przy stole obok od lewej strony prof.
Adam Wasilewski (Politechnika Lubelska) i prof. Jerzy Potencki
(Politechnika Rzeszowska)

rego powinnimy d¹¿yæ, to wydzielenie podstaw dla pierwszego stopnia i drugiego. Bo przecie¿ czêsto siê w tej chwili praktykuje, ¿e studia in¿ynierskie lub zawodowe to podstawy dla
studiów drugiego stopnia! Dyskusja na ten temat musia³a byæ
w koñcu przerwana bo prawdopodobnie wyczerpa³aby ca³y czas
przeznaczony na konferencjê. To pokazuje, jak wielkie wyzwania czekaj¹ nas w najbli¿szym czasie. Nie dotyczy to tylko polskich uczelni, ale praktycznie wszystkich europejskich.
W tej grupie referatów znalaz³o siê równie¿ wyst¹pienie
dr. in¿. Ryszarda Mosakowskiego z Politechniki Gdañskiej
na temat uznawalnoci dyplomów polskich uczelni w krajach
UE. Ten ciekawy referat jest obecnie dostêpny na stronie naszej Uczelni i warto siê z jego treci¹ zapoznaæ.
Podstawowym problemem jest to, ¿e czym innym jest uznanie wykszta³cenia akademickiego  to nie budzi w¹tpliwoci
 dyplom naszego absolwenta jest uznawany na terenie UE,
a czym innym podjêcie pracy w danym kraju w zawodzie zgodnym z naszym wykszta³ceniem. Nie do koñca nale¿y to traktowaæ jako ochronê w³asnego rynku pracy, a jedynie zapewnienie, ¿e absolwent uczelni wy¿szej, po spe³nienie wymagañ
danego kraju bêdzie móg³ wykonywaæ zawód wyuczony.
W Polsce lista zawodów regulowanych obecnie wynosi 314,
z tego du¿a grupa dotyczy zawodów wymagaj¹cych wykszta³cenia wy¿szego. Uznawanie wykszta³cenia do celów akademickich s³u¿y do swobodnego przep³ywu studentów i pozwala na kontynuowanie nauki w pañstwach cz³onkowskich.
Uznanie akademickie nie jest regulowane na poziomie wspólnotowym, a jedynie przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie. Wa¿nym miejscem informacji s¹ orodki NARIC  National Academic Recognition and Information Centre. W Polsce to Biuro Uznawalnoci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej z siedzib¹ w Warszawie osi¹galne na stronach
internetowych. Wa¿na uwaga dla naszych absolwentów, by
przed wywiezieniem naszego dyplomu za granicê zalegalizowaæ go w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu oraz
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Na temat sytuacji materialnej studentów na przyk³adzie Politechniki Wroc³awskiej mia³ wyst¹pienia prof. Jerzy wi¹tek.
Materia³ przygotowa³ dr in¿. Krzysztof Rudno-Rudziñski, prorektor ds. studenckich na Politechnice Wroc³awskiej, ale nie móg³
Nr 2/2004

do nas dojechaæ, by osobicie te materia³y z nami omówiæ. Najciekawsze dane to z czego siê utrzymuj¹ nasi studenci. Do sk³adowych studenckiej kieszeni nale¿y pomoc rodziców, krewnych, praca podczas wakacji, stypendium naukowe, stypendium
socjalne, praca podczas roku akademickiego, inne ród³a, kredyt
studencki, korepetycje, inne stypendia. rednia dochodów wynosi nieco ponad 1000 z³ (mediana 710 z³). Najwiêcej studentów
korzysta z pomocy rodziców (88,4%) na kwotê oko³o 500 z³,
resztê sobie dorabia lub uzyskuje w wyniku pomocy pañstwa (stypendium naukowe  23,7%, stypendium socjalne 23,0%). Ciekawe wyniki dostarczy³y badania wed³ug roku studiów; okazuje
siê, ¿e czym wy¿szy rok studiów, tym wiêcej studenci dorabiaj¹
do utrzymania uzyskanego od rodziców. No, a na co studentom
brakuje? Najbardziej brakuje kasy na wyjazdy w czasie ferii,
spotkania towarzyskie, wyjcia do kina i teatru. Niepokoj¹ce jest
zjawisko, ¿e oko³o 10% studentów wskazuje na braki funduszy
na jedzenie, dojazdy na uczelniê czy mieszkanie. Niezaspokojone potrzeby na podrêczniki pojawiaj¹ siê u studentów starszych
lat, co prawdopodobnie jest efektem rozwoju intelektualnego w
trakcie studiów. To w zasadzie winno cieszyæ W materia³ach
konferencyjnych znalaz³y siê informacje o kosztach zakwaterowania i jakoci mieszkania. We Wroc³awiu rednio koszt stancji

Interesuj¹cy referat o sylwetce in¿yniera i in¿yniera magistra, bardzo na
czasie z uwagi na tzw. Proces Bloñski, wyg³osi³ prof. Jerzy wi¹tek
z Politechniki Wroc³awskiej

wynosi³ oko³o 300 z³, przy bardzo du¿ej rozpiêtoci  od 30 z³ po
1000 z³. Na co siê skar¿yli studenci:
 skuteczna pomoc nie dociera do wszystkich studentów,
 stypendia socjalne stanowi¹ istotn¹ pomoc, jednak s¹ za
niskie i system przydzia³u jest powszechnie krytykowany,
 stypendia naukowe trafiaj¹ do lepiej sytuowanych, choæ
system jest aprobowany (prawdopodobnie wynika to z jasnych i weryfikowalnych zasad),
 co 10 student bieduje,
 co 8 student nie uczestniczy w ¿yciu kulturalnym,
 no i najtrudniej jest na I roku.
Dyskusja po tym wyst¹pieniu by³a bardzo ciekawa, tym
bardziej, ¿e w Konferencji wziêli udzia³ nasi prodziekani
z wszystkich wydzia³ów, znaj¹cych dobrze sytuacjê materialn¹ naszych studentów. Warto by i u nas zrobiæ takie badania,
by odpowiedzieæ na pytanie, czy nasi studenci maj¹ warunki
lepsze czy gorsze od studentów z Wroc³awia?
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konta, w tym przypadku uczelnia, nie
Referat na temat badañ wad pootrzyma potwierdzeñ wp³at w postaci
stawy naszych studentów tak¿e wypapierowej, tzw. za³¹czników. Korewo³a³ ogromne zainteresowanie, tym
spondencja z bankiem bêdzie siê odbardziej, ¿e ci¹gle o tym siê mówi
bywa³a na drodze elektronicznej. Tak
przy licznych okazjach, a brak nam
wiêc istnieje pilna koniecznoæ dostokonkretnych danych, by podejmowaæ
sowania wspó³pracy z bankiem (banw³aciwe decyzje o rodkach zaradkami), co wynika z obowi¹zku przejczych. Ponad 10% studentów ma nadcia na nowy system kont bankowych
mierne pochylenie górnego odcinka
(tzw. System IBAN).
krêgos³upa, przechodz¹ce w plecy
Wa¿nym fragmentem obrad Konokr¹g³e, oraz patologiczne wygiêcie
ferencji Prorektorów jest bie¿¹ca inkrêgos³upa w odcinku lêdwiowym,
formacja pracy Komisji Akredytacyjco wymaga æwiczeñ korekcyjnych. Na W przerwie pomiêdzy obradami mo¿na by³o spokojnie
4009 przebadanych studentów 242 omówiæ wa¿ne dla rodowiska akademickiego problemy. nej Uczelni Technicznych pod przeNa zdjêciu (od prawej) prof. Alicja Konczakowska
wodnictwem prof. Alicji Konczakowosoby wymaga³y konsultacji ortope(przewodnicz¹ca Komisji Akredytacyjnej Uczelni
skiej z Politechniki Gdañskiej. Niepodycznej, a wród nich 180 osób zaTechnicznych, Politechnika Gdañska) oraz prof. Lech
koj¹cym zjawiskiem jest spadek zainkwalifikowano do specjalistycznych
Czarnecki (Politechnika Warszawska)
teresowañ dziekanów akredytowagrup æwiczeniowych. Te interesuj¹ce
materia³y przedstawi³ prof. Jerzy wi¹tek na podstawie ba- niem kolejnych nowych kierunków, wydawanym przez KAUT.
dañ wykonanych przez dr. Wincentego liwê ze Studium Wy- Kierunki akredytowane mog¹ obecnie korzystaæ z promocji swojego wysokiego poziomu kszta³cenia poprzez wydawanie spechowania Fizycznego Politechniki Wroc³awskiej.
Du¿o miejsca na konferencji powiêcono wprowadzaniu cjalnego zawiadczenia do³¹czanego do dyplomu. Pani profeUczelnianego Systemu Jakoci Kszta³cenia. System winien sor omówi³a zasady pracy nad nowymi standardami wykorzyobejmowaæ monitorowanie standardów akademickich, ocenê stywanymi przy akredytacji oraz poda³a informacjê niezwykle
procesu nauczania, ocenê jakoci i warunków prowadzenia za- wa¿n¹, a dotycz¹ca opiniowania nowej ramówki dla kszta³jêæ dydaktycznych, ocenê dostêpnoci informacji na temat kszta³- cenia na poziomie in¿ynierskim. Zaproponowano cykl kszta³cenia i wypracowania instrumentów s³u¿¹cych do realizacji cenia (minimum 7 semestrów), liczbê godzin na 2100, dla przedwczeniej wymienionych zadañ. Cele zwi¹zane z wprowadze- miotów podstawowych 660 godzin, kierunkowych  210 oraz
niem takiego systemu to: podnoszenie jakoci kszta³cenia, pod- dla specjalnoci wraz z dyplomem  1230 godzin.
Ostatnim wyst¹pieniem by³a informacja o zawodach reguniesienie rangi pracy dydaktycznej, przekazywanie rzetelnej informacji do spo³eczeñstwa o jakoci kszta³cenia i poziomie lowanych w krajach UE, któr¹ to prezentacjê przygotowa³ niwykszta³cenia absolwenta. Referat przygotowa³ równie¿ prof. ¿ej podpisany. Definicja zawodu regulowanego jest doæ ogólJerzy wi¹tek z Politechniki Wroc³awskiej  najbardziej ak- na i wymaga wyjanienia. Zawód regulowany to taki, którego
tywny prelegent na koszaliñskiej konferencji. W dyskusji du¿o wykonywanie jest uzale¿nione od wymagañ kwalifikacyjnych
miejsca powiêcono zasadom hospitacji zajêæ. Zdobyte dowiad- i warunków okrelonych w odrêbnych przepisach. Pewne inczenia wskazuj¹ na to, by u danego pracownika hospitacja za- formacje s¹ dostêpne na stronach wspomnianego ju¿ Biura
jêæ odbywa³a siê przynajmniej raz na trzy lata. Sporo uwagi Uznawalnoci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej
powiêcono ocenom zajêæ dydaktycznych przez studentów i son- (NARIC). Ciekaw¹ lekturê zawodów regulowanych dostarczaj¹ polskie przepisy. Dla przyk³adu zawód in¿ynier budownicda¿om prowadzonym wród absolwentów.
Z najnowszych i bie¿¹cych spraw, które dotycz¹ uczelni twa ma szereg dodatkowych wymagañ co do uprawnieñ, jak
wy¿szych, jest szkolenie wojskowe dla studentów. Prof. Ra- np. z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i wielu indos³aw Trêbiñski z Wojskowej Akademii Technicznej z War- nych. Ró¿nice wystêpuj¹ pomiêdzy in¿ynierem in¿ynierii roszawy przedstawi³ obecn¹ sytuacjê po pierwszym roku funk- dowiska a in¿ynierem ochrony rodowiska. Dla zainteresowacjonowania nowych przepisów. Szkolenie wojskowe dla stu- nym polecam dostêpne materia³y w dziale nauczania.
dentów objê³o studentów drugiego roku studiów. W roku akademickim 2003/2004 na 68660 studiuj¹cych z³o¿ono 5667
wniosków, w tym 379 to studentki. £¹cznie stanowi to nieco
ponad 8%. A jak by³o na naszej Uczelni? Na 3202 studentów
drugiego roku deklaracje wype³ni³o 133 studentów, w tym 18
studentek, czyli nieco ponad 4%.
Do spraw bie¿¹cych, a wymagaj¹cych pilnych uregulowañ,
zaliczyæ trzeba usprawnienie form p³atnoci za wybrane us³ugi
dydaktyczne realizowane przez nasze uczelnie. Prof. Tomasz
£odygowski z Politechniki Poznañskiej przedstawi³ rodzaj algorytmu testowanego na jego uczelni, pozwalaj¹cy identyfikowaæ p³atnika i wprowadzaæ te dane do systemu bankowego.
Mimo d³ugo trwaj¹cych obrad uczestnicy wys³uchali wszystkich
G³ównym celem takich usprawnieñ jest u³atwienie dokonywawyst¹pieñ z nale¿yt¹ uwag¹; (od prawej) prof. Adam Wasilewski
nia wp³at przez studentów i sprawowania nadzoru ze strony
(Politechnika Lubelska), mgr Krystyna Krawczyk (radca prawny MENiS)
dziekantów. Ponadto ustawowo od 1 lipca 2004 roku w³aciciel
oraz prof. Tomasz Heese (Politechnika Koszaliñska)
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Obradom towarzyszy³a mi³a i kole¿eñska atmosfera, a sprawy
organizacyjne dopiêto na przys³owiowy ostatni guzik, dziêki
pracownikom dzia³u nauczania i spraw studenckich; w tle od lewej pani
Agnieszka Bartosiewicz i pani Ma³gorzata Kieca (kierownik)

Zwykle ciekawym fragmentem naszych konferencji jest
krótka kilkugodzinna prezentacja najbli¿szej okolicy. Nietrudno zgadn¹æ, ¿e wszystkich uczestników uda³o siê zaci¹gn¹æ
choæby na kilkuminutowy spacer nad morzem. Zanim siê to
jednak sta³o, odwiedzilimy zak³ad przetwórstwa rybnego SUPERFISH w Kukini w pobli¿u Ustronia Morskiego. Spore
wra¿enie wywo³a³a na uczestnikach koniecznoæ przebrania
siê w stroje, zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo produkowanej tutaj ¿ywnoci, czyli przetworów z ryb. Opatuleni od stóp do
g³ów rozpoczêlimy zwiedzanie dzia³u produkcji mro¿onek
i konserw. Ka¿dy poszukiwa³ interesuj¹cych fragmentów cyklu produkcyjnego ze swojej bran¿y. Jedni zainteresowali siê
precyzj¹ pracy rêcznego uk³adania ryb w kartoniki lub konserwy, inni selekcji wêdruj¹cych po tamie konserw, u których komputer steruj¹cy zanotowa³ niezgodnoæ wagi surowca w danym opakowaniu jednostkowym. Dla przyk³adu kon-

serwy z brakiem surowca stru¿ka sprê¿onego powietrza kierowa³a na boczna tamê do ponownej rewizji masy. Dziêki
uprzejmoci pana mgr. in¿. Krzysztofa Stemporowskiego, technologa, który nas oprowadza³ po zak³adzie, moglimy w krótkim czasie zapoznaæ siê ze specyfik¹ nowoczesnego przemys³u spe³niaj¹cego wszelkie normy unijne.
Teraz by³ czas na krótki spacer nad brzegiem morza. Organizatorzy celowo wybrali odcinek pla¿y w Ustroniu Morskim,
by pokazaæ, jak straszne zniszczenia wyrz¹dzi³ ¿ywio³ morski
w tym rejonie. Niestety, w niektórych rejonach, z prêdkoci¹
oko³o 1 m rocznie morze wdziera siê w g³¹b l¹du. Po tym spacerze czeka³a nas wizyta w zak³adach BROK Koszalin. Dziêki
uprzejmoci pani dyrektor Barbary Ziêtowskiej moglimy od
przys³owiowej podszewki nie tylko poznaæ technologie produkcji
piwa, ale zapoznaæ siê z problemami tego specyficznego rynku, zagro¿eniami zwi¹zanymi z unijn¹ konkurencj¹, no i smakiem produkowanych tu wyrobów Po Zak³adzie oprowadza³

Wieczorne spotkanie przy kolacji uwietni³ wystêp naszego Klubu Tañca
Towarzyskiego. Na zdjêciu studenckie pary w popisowym tañcu
o wdziêcznej nazwie Rueda de Casino

W drugim dniu obrad uczestnicy konferencji zwiedzili dwa zak³ady przemys³owe z naszego regionu,
odwiedzilimy przedsiêbiorstwo przetwórstwa rybnego SuperFish w Kukini oraz zak³ady
piwowarskie BROK w Koszalinie. Na zdjêciu nasza grupa na tle unitanków
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nas pan mgr in¿. Krzysztof Król  absolwent Politechniki £ódzkiej z kierunku
Chemii Spo¿ywczej, co szybko zauwa¿y³
prof. Stanis³aw Mitura, prorektor ds. studenckich tej¿e uczelni.
Atmosfera naszego kolejnego spotkania by³a wyj¹tkowo ciep³a i przyjazna.
Miejscem obrad by³ Bursztynowy Pa³ac
w Strzekêcinie i ta specyficzna atmosfera na pewno udzieli³a siê wszystkim
uczestnikom. Dziêki niewielkiej odleg³oci od Uczelni z zaproszenia na obrady
skorzystali wszyscy prodziekani naszych
wydzia³ów i pani mgr Irena Ciesielska.
Co warte podkrelenia, koledzy prorektorzy uznali to za dobry zwyczaj, bo po
raz pierwszy w naszych obradach uczestniczyli nauczyciele akademiccy z tzw.
pierwszej linii. Na zakoñczenie wybralimy kolejnego organizatora konferencji jesiennej  Politechnikê Krakowsk¹.
prof. Tomasz Heese
Prorektor ds. Nauczania
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Posiedzenie wyjazdowe
Sekcji In¿ynierii Jakoci i Diagnostyki
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
W dniu 4 marca 2004 r. Politechnika Koszaliñska goci³a
na wyjazdowym posiedzeniu cz³onków Sekcji In¿ynierii Jakoci i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
Polskiej Akademii Nauk. Na spotkanie to przyby³o kilkunastu
profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów z Akademii
Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdañskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Poznañskiej,
Politechniki wiêtokrzyskiej i Politechniki Warszawskiej.
Goci w budynku przy ul. niadeckich przywita³ JM Rektor
Politechniki Koszaliñskiej prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn. W krótkiej prezentacji zapozna³ on przyby³ych z aktualnym stanem i perspektywami rozwoju naszej Uczelni. Wyst¹pienie to wywo³a³o o¿ywion¹ dyskusjê, gdy¿ wiele problemów
poruszonych przez JM Rektora wystêpuje tak¿e w innych uczelniach. Koñcz¹c inauguracyjn¹ czêæ posiedzenia JM Rektor
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn ¿yczy³ przyby³ym gociom
sukcesów i owocnych obrad.
Merytoryczna czêæ wyjazdowego posiedzenia cz³onków tej
Sekcji odby³a siê w obiektach Wydzia³u Mechanicznego, przy
ul. Rac³awickiej, który by³ wspó³organizatorem tego spotkania.
Dziekan Wydzia³u Mechanicznego prof. dr hab. in¿. Wojciech
Kacalak przedstawi³ syntetyczn¹ informacjê o Wydziale Mechanicznym oraz metrologii na tym wydziale. Nastêpnie przewodnictwo obrad przej¹³ Przewodnicz¹cy Sekcji prof. dr hab.
in¿. Stanis³aw Adamczak z Politechniki Wroc³awskiej, który
podziêkowa³ w³adzom Politechniki Koszaliñskiej i Wydzia³u
Mechanicznego za zorganizowanie posiedzenia Sekcji w Koszalinie oraz wrêczy³ nominacje cz³onkom Sekcji na kadencjê
20032005. W kolejnym punkcie obrad zosta³y wyg³oszone
przez pracowników naszej Uczelni dwa referaty naukowe.
Pierwszy referat pt. Ocena nierównoci powierzchni z wykorzystaniem zjawiska rozpraszania wiat³a wyg³osi³ dr hab. in¿.
Czes³aw £ukianowicz, a drugi referat pt. Analiza kwalitonomiczna narzêdzi ciernych  dr in¿. Bronis³aw S³owiñski.
Tematyka wyg³oszonych referatów wzbudzi³a du¿e zainteresowanie wród zebranych uczestników posiedzenia. Po
dyskusji nad referatami Prodziekan ds. Nauki Wydzia³u Mechanicznego prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka zaprosi³ zebranych do zwiedzenia laboratoriów Wydzia³u Mechanicznego.
Zaprezentowane zosta³y laboratoria: Katedry Mechaniki Precyzyjnej, Katedry Maszyn Roboczych i Katedry In¿ynierii
Produkcji, w których prowadzone s¹ m.in. badania z zakresu
in¿ynierii jakoci, metrologii i diagnostyki.
Po zwiedzeniu laboratoriów, przybyli gocie zostali zaproszeni do zwiedzenia i zapoznania siê z produkcj¹ jednego z
najstarszych zak³adów produkcyjnych Koszalina  Zak³adu
Techniki Pró¿niowej TEPRO SA. Zak³ad ten, wspó³pracuj¹cy z Uczelni¹, specjalizuje siê zw³aszcza w urz¹dzeniach techniki pró¿niowej. Od 1996 r. produkcja ta odbywa siê zgodnie
z wymaganiami miêdzynarodowych standardów jakociowych
ISO 9001. W holu firmy przyby³ych powita³ Prezes Zarz¹du
mgr in¿. Franciszek Sobczak, który krótko przedstawi³ histo-
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Powitanie uczestników przez JM rektora PK
prof.dr. hab. in¿. K. Wawryna

Przedstawienie dorobku Wydzia³u Mechanicznego przez
Dziekana Wydzia³u prof. dr. hab. in¿. Wojciecha Kacalaka

Wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Sekcji
prof. dr. hab. in¿. Stanis³awa Adamczaka
riê i perspektywy rozwoju Zak³adu. Nastêpnie Dyrektor ds.
Marketingu i Techniki mgr in¿. Henryk Furmañczyk (absolwent naszej Uczelni) wspólnie z Kierownikiem Dzia³u Kontroli in¿. Julianem Goka (tak¿e absolwent naszej Uczelni)
oprowadzili zebranych po wydzia³ach produkcyjnych i laboratoriach Zak³adu. Na zakoñczenie uczestnicy spotkania otrzymali od przedstawicieli odwiedzanego Zak³adu zaproszenie
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do dalszych kontaktów oraz materia³y informacyjne o wytwarzanych produktach.
Po przerwie obiadowej cz³onkowie Sekcji zapoznali siê
z laboratoriami Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliñskiej oraz z badaniami w obszarze metrologii, które realizowane s¹ w Katedrze In¿ynierii Produkcji. Informacje na ten
temat przedstawi³ Dyrektor Instytutu Wzornictwa prof. dr in¿.
Tadeusz Karpiñski oraz Kierownik Katedry In¿ynierii Produkcji prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta. W dyskusji, która
rozwinê³a siê na ten temat, zabra³o g³os wielu cz³onków Sekcji, miêdzy innymi: prof. dr in¿. Jan Chajda z Politechniki
Poznañskiej, prof. dr hab. in¿. Stanis³aw P³aska z Politechniki Lubelskiej, dr hab. in¿. Sabina ¯ebrowska-£ucyk z Politechniki Warszawskiej.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy Sekcji prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Adamczak omówi³ najwa¿niejsze problemy zwi¹zane
z dzia³aniem Sekcji w bie¿¹cej kadencji. Poinformowa³ zebranych o roli Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
w rozwoju badañ naukowych. Zachêci³ zebranych do podejmowania wspó³pracy w tym zakresie, a zw³aszcza: przygotowywania monograficznych prac naukowych, zg³aszania wniosków w sprawie projektów badawczych oraz udzia³u w organizowanych konferencjach naukowych. Zwróci³ te¿ szczególn¹ uwagê zebranych na to, ¿e we wrzeniu 2004 r. we Wro-

Uczestnicy obrad z zainteresowaniem s³uchali wyst¹pieñ
c³awiu odbêdzie siê Kongres Metrologii, w którym cz³onkowie Sekcji powinni wzi¹æ aktywny udzia³. Zamykaj¹c posiedzenie Przewodnicz¹cy podziêkowa³ wszystkim zebranym za
przybycie i aktywny udzia³ w posiedzeniu Sekcji, a w³adzom
Politechniki Koszaliñskiej i Wydzia³u Mechanicznego za gocinnoæ, sprawn¹ organizacjê i dobr¹ atmosferê stworzon¹
na tym posiedzeniu.

X Konferencja Naukowo-Techniczna

Gospodarka odpadami komunalnymi
W dniach 1822 maja 2004 roku, w Gdañsku i Helsin- nych materia³ach konferencyjnych. Wydanie ich zosta³o sfikach odby³a siê kolejna, dziesi¹ta konferencja naukowo-tech- nansowane ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
niczna pt. Gospodarka odpadami komunalnymi. Organiza- rodowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Zachodniotorami konferencji byli:
pomorskiego oraz Komitetu Badañ Naukowych. W obradach
G Komisja ladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii brali udzia³ przedstawiciele ró¿nych rodowisk naukowych,
Analitycznej PAN,
w tym z: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu PoznañG Komisja Analiz w Ochronie rodowiska Komitetu Chemii skiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki WarszawAnalitycznej PAN,
skiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Czêstochowskiej,
G Katedra Podstaw In¿ynierii Ochrony rodowiska Politech- Akademii wiêtokrzyskiej, Politechniki Bia³ostockiej, Poliniki Koszaliñskiej,
techniki l¹skiej w Gliwicach, Uniwersytetu Opolskiego oraz
G Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Transpol z Koszalina, przedsiêbiorstw komunalnych i administracji samorz¹dowej.
G Polska ¯egluga Ba³tycka S.A. Morskie
Biuro Podró¿y w Ko³obrzegu.
W konferencji, po³¹czonej z wyjazdem
technicznym do Helsinek (zwiedzanie zak³adu kompostowania odpadów komunalnych),
wziê³o udzia³ 89 osób. 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 dwie sesje:
1. Utylizacja i wykorzystanie odpadów.
2. Oddzia³ywanie inwestycji (instalacji) na
rodowisko przyrodnicze.
£¹cznie wyg³oszono 21 referatów problemowych, które opublikowano w recenzowaPami¹tkowe zdjêcie uczestników konferencji
Nr 2/2004
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KONFERENCJE
SPOTKANIA
W obradach uczestniczy³ Senator RP prof. January Bieñ oraz
cz³onek KBN prof. Lucjan Paw³owski. W obradach udzia³
wziêli równie¿ cz³onkowie Komitetu Chemii Analitycznej
Polskiej Akademii Nauk, w tym prof. Wies³aw Wasiak  przewodnicz¹cy Komisji ladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii Analitycznej 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 utylizacji i wykorzystania

odpadów, w tym osadów ciekowych i niebezpiecznych oraz
metodyce ich badañ. W czêci obrad dyskutowano o wp³ywie
sposobu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów na rodowisko naturalne cz³owieka. W czêci drugiej zaprezentowano
oddzia³ywanie niektórych inwestycji na rodowisko i 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. Szczegó³y te
znalaz³y siê w materia³ach konferencyjnych.
Przewodnicz¹cy Rady Programowej
prof. dr hab. Kazimierz Szymañski

Wizyta Przewodnicz¹cego RGSzW
16 lutego  na zaproszenie rektora,
prof. Krzysztofa Wawryna  z³o¿y³ wizytê w Politechnice Koszaliñskiej prof.
Jerzy B³a¿ejowski, Przewodnicz¹cy
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.
Na spotkaniu z senatem uczelni mówi³ m.in. o roli i znaczeniu Rady G³ównej w systemie polskiej edukacji. Wiele

pytañ dotyczy³o projektu ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz regulacji w obszarze szkolnictwa wy¿szego. Wizyta ta
mia³a charakter roboczy.
Rada G³ówna to jedno z najwa¿niejszych gremiów maj¹cych wp³yw na ¿ycie akademickie w Polsce. Ma ona znacz¹cy udzia³ w przygotowaniu projektu
nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym,
która porz¹dkuje sprawy dotycz¹ce
szkolnictwa wy¿szego, zarówno publicznego, jak i niepublicznego oraz dostosowuje nasze szkolnictwo do systemu, jaki
obowi¹zuje w Europie.
Projekt wprowadza tak¿e zapisy maj¹ce pomóc w walce z wypaczeniami w ¿yciu akademickim, takimi jak zaw³aszczanie cudzej w³asnoci intelektualnej i problem wieloetatowoci. Nowa ustawa
wprowadzi zasadê, ¿e ka¿dy bêdzie mia³
jedno podstawowe miejsce pracy.
Tu¿ przed wizyt¹ prof. Jerzego B³a¿ejowskiego w Koszalinie projekt ustawy zosta³ przekazany prezydentowi
Aleksandrowi Kwaniewskiemu. (AM)

Jak zwiêkszyæ eksport?
W czerwcu 2004 roku odby³o siê Sympozjum nt. Orientacja eksportowa przedsiêbiorstwa zorganizowane przez
Katedrê Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej. Uczestniczy³o
w nim wiele osób reprezentuj¹cych organizacje wspomagaj¹ce przedsiêbiorców, przedstawiciele koszaliñskiej Uczelni, jak
równie¿ grono praktyków z ¿ycia gospodarczego.
Udzia³ w Sympozjum by³ dla wiêkszoci uczestników okazj¹ do zaprezentowania dorobku naukowo-badawczego, problematyki eksportowej przedsiêbiorstw i strategii eksportowej.
Spotkanie sta³o siê okazj¹ do wymiany wiedzy teoretycznej,
dowiadczeñ i oceny sytuacji przedsiêbiorstw eksportuj¹cych
na rynki krajów Unii Europejskiej.
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Sympozjum przewodniczy³ i dokona³ wprowadzenia w tematykê spotkania prof. dr hab. Jerzy Rembeza  Prodziekan
ds. Nauki Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania. We wprowadzeniu uczestnikom zosta³a przybli¿ona krótka historia rozwoju
eksportu. Eksport zacz¹³ szybciej siê rozwijaæ wraz z postêpowaniem procesu globalizacji. Zazwyczaj przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe zaczynaj¹ ekspansjê w³anie od eksportu, co pozwala na poznanie i dostosowanie siê do wymogów rynków
zagranicznych i ostrej konkurencji. Strategia proeksportowa
przedsiêbiorstw ma du¿y wp³yw na gospodarkê kraju, w którym funkcjonuj¹, poniewa¿ wp³ywa na przyspieszenie rozwoju
gospodarczego oraz na lepsz¹ alokacjê zasobów itp. Integracjê
Z Uni¹ Europejsk¹ nale¿y traktowaæ jako mo¿liwoæ szerszej
wspó³pracy z partnerami zagranicznymi. Wykorzystanie tej
szansy zale¿y w du¿ej mierze od producentów oraz od warunków stwarzanych im przez rz¹d i samorz¹dy lokalne.
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SPOTKANIA
Podczas sympozjum wyg³oszono siedem referatów.
W pierwszym referacie Analiza czynników wp³ywaj¹cych na decyzje eksportowe- prof. dr hab. E. Michalski
stwierdzi³, ¿e przedsiêbiorcy podejmuj¹c decyzje o eksporcie
powinni odpowiedzieæ na dwa pytania:
1. Czy mog¹ przy wykorzystaniu swoich zasobów stworzyæ
odpowiedni marketing mix w celu zaspokojenia potrzeb
nabywców za granic¹?
2. Czy mog¹ osi¹gn¹æ na zagranicznym rynku zadawalaj¹ce zyski?
Eksport, oprócz zwiêkszonego zysku, daje przedsiêbiorstwom wiele innych korzyci:
 przed³u¿enie cyklu ¿ycia produktu  produkt, który na rynku krajowym znajduje siê np. w etapie schy³kowym, mo¿e
byæ produktem nowym na rynku zagranicznym;
 osi¹gniêcie wiêkszej skali produkcji;
 dotarcie do szerszego grona nabywców.
Najczêciej przedsiêbiorstwa decyduj¹ siê na eksport by
zwiêkszyæ swoje zyski, ale czasami zmusza ich do tego silna
konkurencja na rynku krajowym, niekorzystne zmiany w krajowej gospodarce lub nasycenie rynku krajowego produktem.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e eksportujemy na rynek obcy i aby
na niego wejæ trzeba posiadaæ odpowiedni¹ informacjê o jego
strukturze, nasileniu konkurencji, a przede wszystkim o preferencjach nabywców. Dlatego te¿ ka¿de przedsiêbiorstwo powinno posiadaæ dobry system informacji marketingowej.
Dr in¿. A. Perec wyg³osi³ referat nt. Internet jako ród³o informacji. W dobie komputerów i Internetu przedsiêbiorstwa nie mog¹
funkcjonowaæ bez dostêpu do sieci internetowej i bez w³asnej strony
internetowej. Dziêki Internetowi mamy mo¿liwoæ:
 przesy³ania dokumentów poczt¹ elektroniczn¹:
 dostêpu do aktualnych cenników, ofert eksportowych, czy te¿
list eksporterów ró¿nych krajów (np. stona www.euroinfo);
 zdobywania i przekazywania innych wa¿nych informacji
(np. zwi¹zanych z promocj¹ produktu).
Dr R. Jankowiak zaj¹³ siê wp³ywem zarz¹dzania jakoci¹ na eksport. Producent powinien nastawiæ siê przede
wszystkim na jakoæ, gdy¿ ona gwarantuje mo¿liwoæ konkurowania na rynkach zagranicznych. Norma ISO (8402:1996)
definiuje TQM (Total Quallity Mangment)  zarz¹dzanie kompleksowe jakoci¹ jako sposób zarz¹dzania skoncentrowany
na jakoci, oparty na udziale wszystkich cz³onków organizacji i nakierowany na osi¹gniêcie d³ugotrwa³ego sukcesu dziêki zadowoleniu klienta oraz korzyciom dla wszystkich cz³onków organizacji i spo³eczeñstwa . W Polsce tylko jedna firma
posiada TQM, jest to firma Blikle z Warszawy.
Do wejcia na rynek krajów UE niezbêdne s¹ ró¿nego rodzaju certyfikaty i normy. Dlatego te¿ producenci powinni
d¹¿yæ do wprowadzania systemów jakoci (np. HACCP) i zdobywania certyfikatów ISO (np. ISO 9001-2000  zadowolenie
klienta; ISO 14000  ochrona rodowiska; ISO 18000  bezpieczeñstwo pracy). Dyrektywy Nowego Podejcia UE zawieraj¹ wymagania stawiane produktom, np. oznakowanie charakterystycznym symbolem CE. Oznakowanie CE jest obowi¹zkowe i musi byæ umieszczone na wyrobie, zanim trafi on
na rynek lub zostanie oddany do u¿ytku.
Dr B. Kromer mówi³a o konkurencyjnoci sektora transportowego na rynkach zagranicznych. Z przeprowadzonych
badañ wynika, ¿e polskie przedsiêbiorstwa transportowe s¹
konkurencyjne w stosunku do przedsiêbiorstw z innych krajów Unii Europejskiej. Ponosz¹ one ni¿sze koszty dzia³alnoci, co zwi¹zane jest m.in. z ni¿szymi kosztami wynagrodzeñ.
Jednak jakoæ us³ug powinna ulec poprawie. Du¿e znaczenie
Nr 2/2004

dla rozwoju transportu ma jakoæ dróg. Nale¿a³oby zainwestowaæ przede wszystkim w ich naprawê, poprawê ich jakoci
i budowê autostrad.
Specjalista ds. promocji i wspierania przedsiêbiorczoci
T. Ho³owaty omówi³ formy wsparcia przedsiêbiorczoci
i eksportu. Koszaliñska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wspomaga rozwój gospodarczy subregionu koszaliñskiego poprzez inicjowanie dzia³añ sprzyjaj¹cych m.in. rozwojowi
przedsiêbiorczoci, wspieraniu ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz przygotowywaniu ich do funkcjonowania w ramach struktur Unii Europejskiej. Od 2000 r. przy KARR S.A.
dzia³a Punkt Informacji Gospodarczej (Bussines Information
Point). Celem Punktu jest stworzenie internetowej bazy danych o przedsiêbiorstwach (w tym eksportowych), przedsiêwziêciach oraz ofertach biznesowych. Dla polskich przedsiêbiorstw jest to szansa promocji biznesu i nawi¹zania stosunków z importerami. Importerzy i inwestorzy otrzymuj¹ wszechstronn¹ informacjê biznesow¹ o Polsce.
KARR wiadczy nastêpuj¹ce us³ugi:
 doradztwo w zakresie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, oraz mo¿liwoci finansowania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw i osób podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹;
 organizacja szkoleñ z zakresu funkcjonowania na rynku UE, wype³niania wniosków aplikacyjnych w ramach projektów wspó³finansowanych prze UE, wdra¿ania systemów ISO, HACCP, CE;
 udzielanie porêczeñ kredytowych, pomoc w poszukiwaniu
finansowania zewnêtrznego, udzielanie preferencyjnych
po¿yczek na rozpoczêcie lub rozwój dzia³alnoci.
W Koszalinie powsta³o, jako pierwsze w Polsce, Regionalne Centrum Eksportu.
Dyrektor O. Stasiewicz przedstawi³ dzia³alnoæ Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych (KUKE)
w Gdañsku. Eksporter nara¿ony jest na ryzyko nie otrzymania zap³aty za dostarczone towary i us³ugi. Podobne ryzyko
ponosz¹ instytucje finansuj¹ce eksport. Ryzyko zwi¹zane z rozliczeniami eksportowymi mo¿na ubezpieczyæ w KUKE S.A.
KUKE jest jedyn¹ instytucj¹ ubezpieczeniow¹ w Polsce posiadaj¹c¹ ustawowe upowa¿nienie do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie gwarantowanych przez Skarb Pañstwa ubezpieczeñ eksportowych. Misj¹ KUKE S.A. jest wspieranie  ubezpieczeniami i gwarancjami  eksporterów i instytucji finansuj¹cych eksport krajowych produktów. Jest to instytucja przyjazna dla polskich eksporterów, sprawnie i elastycznie dostosowuj¹ca dzia³alnoæ do ich potrzeb, a jednoczenie silna finansowo i wiarygodna dla partnerów w kraju i za granic¹. KUKE
daje mo¿liwoci ubezpieczenia nale¿noci p³atniczych z ponad 200 krajów wiata.
W koñcowym referacie dyrektor E. Cebulak-Aziewicz omówi³a dzia³alnoæ eksportow¹ Rewaco International. Firma
zajmuje siê produkcja i sprzeda¿¹ specjalnych pojazdów  TRIKES  samochodowych pojazdów trójko³owych, otwartych,
dwu- i trzymiejscowych. Firma montuje w nich silniki VW
Garbus, Fiat oraz Harley, przednie zawieszenie jest w³asnej
konstrukcji i wykonane jest ze stali nierdzewnej, a karoseria
z laminatu. Od 1994 roku Rewaco eksportuje te pojazdy do krajów Europy Zachodniej oraz Australii. Podczas ca³ej swojej dzia³alnoci firma zdoby³a wiele dowiadczeñ i d¹¿y³a do poznania
gustów i potrzeb klientów. Napotyka jednak wiele trudnoci
zwi¹zanych z polityk¹ celn¹. Po wejciu Polski do UE, zniesienie barier celnych u³atwi³o funkcjonowanie firmy.
mgr Katarzyna Baranowska
Katedra Zarz¹dzania
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Doktor honoris causa
Profesor Jaros³aw Mikielewicz urodzi³
siê 10 kwietnia 1941 r. w Wilnie. Po wojnie, w roku 1946, wraz z rodzicami przyjecha³ do Gdañska, gdzie w roku 1964
ukoñczy³ z wynikiem bardzo dobrym studia wy¿sze na Wydziale Maszynowym
Politechniki Gdañskiej. Po studiach rozpocz¹³ pracê w Katedrze Podstaw Techniki Cieplnej Politechniki Gdañskiej na
stanowisku asystenta. Zainteresowania
prac¹ naukow¹ sk³oni³y go do podjêcia
pracy w Instytucie Maszyn Przep³ywowych PAN w Zak³adzie Termodynamiki i
Wymiany Ciep³a w padzierniku 1965 r.
W roku 1968 uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych, a w roku 1972
doktora habilitowanego. Tytu³ naukowy
profesora nadzwyczajnego uzyska³ w roku
1979 w wieku 38 lat. Profesorem zwyczajnym zosta³ w 1990 r. W roku 1992 zosta³
wybrany przez Radê Naukow¹ IMP PAN
na stanowisko Zastêpcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu, a w roku 1998 zosta³
wybrany na Dyrektora Naczelnego Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN. Stanowisko to pe³ni do chwili obecnej. W
roku 2002 zosta³ powo³any na cz³onka
korespondenta Polskiej Akademii Nauk.
Prof. J. Mikielewicz odby³ liczne sta¿e
zagraniczne, m.in. od stycznia 1981 r. do
marca 1982 r. przebywa³ w USA jako visiting full profesor w Uniwersytecie Brown.
Od 1973 r. do 1983 r. by³ zatrudniony na pó³ etatu w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Koszalinie, a od 1983 r. przez
kilka lat by³ zatrudniony na pe³nym drugim etacie na Wydziale Budowy Maszyn
Politechniki Gdañskiej. Za pracê dydaktyczn¹ w WSIn¿. w Koszalinie otrzyma³
w 1983 r. medal honorowy WSIn¿. oraz
zosta³ wyró¿niony przez w³adze ówczesnego województwa koszaliñskiego medalem Zas³u¿ony dla Województwa Koszaliñskiego. Obecnie od trzech lat zatrudniony jest na pe³nym drugim etacie
w Politechnice Koszaliñskiej w Katedrze
Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa.
Profesor jest wybitnym uczonym z zakresu termodynamiki, wymiany ciep³a,
mechaniki p³ynów i odnawialnych róde³
energii. G³ówne kierunki jego badañ to:
 wymiana ciep³a w tzw. p³ynnych ¿ebrach,
 wrzenie w przep³ywie, przep³ywy dwufazowe para-ciecz,
 kondensacja,
 uderzenia strug cieczy o powierzchniê,
 obiegi naturalne w termosyfonach,
 wykorzystanie energii s³onecznej w budownictwie i rolnictwie.
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Profesor Jaros³aw Mikielewicz otrzyma³ 14 maja 2004 r.
tytu³ doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej
nadany przez Radê Wydzia³u Mechanicznego

Podczas ceremonii
Do najwa¿niejszych jego osi¹gniêæ
nale¿¹ opracowania:
 nowego urz¹dzenia intensyfikuj¹cego wymianê ciep³a w wysokich temperaturach tzw. p³ynnego ¿ebra, za
które uzyska³ Nagrodê Wydzia³u
Nauk Technicznych PAN w 1974 r.,
 metody pó³empirycznej obliczania
wspó³czynników przejmowania ciep³a
podczas wrzenia z przep³ywem. Znajduje ona zastosowanie w obliczeniach
in¿ynierskich: kot³ów, parowników
ch³odniczych, wrz¹cych reaktorów itp.,
 nowego modelu matematycznego zjawiska rozrywania siê filmu cieczowego na strugi i nowatorskie opracowa-

nie zagadnienia zwil¿alnoci powierzchni. Prace te dotycz¹ rozwoju
podstaw przep³ywów para-ciecz. Prace nad przep³ywami para-ciecz zosta³y nagrodzone Nagrod¹ Sekretarza
PAN (1986 r.). Tematykê tê uj¹³ Profesor w dwóch monografiach: Ruch
i wymiana ciep³a warstw cieczy oraz
Modelowanie zjawisk cieplno-przep³ywowych.
 szeregu zagadnieñ zwi¹zanych z zastosowaniem p³askich kolektorów
s³onecznych w krajowym rolnictwie.
Tematyka ta zosta³a ujêta w monografii pt. Niekonwencjonalne urz¹dzenia i systemy konwersji energii.

Przedstawiciele politechnik na pomorzu, zaproszeni na uroczystoæ, która odby³a siê w sali
Collegium Maius UJ, od lewej: mgr in¿. Andrzej Wróblewski  dyr. admin. Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki Gdañskiej, prof. Marian Czapp  kier. Katedry Techniki Cieplnej
i Ch³odnictwa Politechniki Koszaliñskiej, prof. W³adys³aw Nowak  kier. Katedry Techniki Cieplnej
Politechniki Szczeciñskiej, prof. Jan St¹siek  kier. Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Gdañskiej
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Szczeciñska równolatka

Profesor Mikielewicz z ¿on¹ i synem Dariuszem (doktorem habilitowanym),
przed tablic¹ pami¹tkow¹ z nazwiskami doktorów honoris causa udzielonych
przez Politechnikê Krakowsk¹
Dorobek publikacyjny Profesora obejmuje 174 prace. Na dorobek ten sk³adaj¹ siê: 3 monografie, 9 podrêczników
akademickich, 2 rozprawy, 142 artyku³y, 13 innych publikacji, 5 patentów. Profesor jest twórc¹ ponadregionalnej szko³y naukowej wymiany ciep³a przy zmianach fazowych. Jest promotorem 15 przewodów doktorskich, opiekunem naukowym szeregu prac habilitacyjnych w kraju (równie¿ w Politechnice Krakowskiej
i Koszaliñskiej), opiniodawc¹ przewodów nominacyjnych wielu profesorów w
kraju z dziedziny techniki cieplnej.
Wiele prac Profesora powiêconych jest
dzia³alnoci in¿ynierskiej. S¹ to prace nad:
G dwuczynnikow¹ turbin¹ amoniakaln¹,
G osuszaniem pary w ostatnich stopniach
turbiny parowej, G systemem ogrzewania zbiorników na tankowcu, G powietrznymi kolektorami s³onecznymi w rolnictwie i do suszenia piasków technologicznych, G s³onecznym ogrzewaniem orodka rekreacyjnego, G wykorzystaniem ciep³a odpadowego z pieców szklarskich do
produkcji energii elektrycznej itp.
Imponuj¹ce s¹ osi¹gniêcia organizacyjne Profesora na forum miêdzynarodowym i
krajowym: by³ delegatem Polski do V Ramowego Programu UE w Komisji Energia, jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Instytutu Ch³odnictwa w Pary¿u, cz³onkiem
komitetu Design and Nature w UK, organizatorem konferencji Baltic Heat Transfer Conference, cz³onkiem Komitetów Honorowych szeregu innych konferencji miêdzynarodowych. Recenzowa³ prace dla wielu renomowanych czasopism miêdzynaroNr 2/2004

dowych. Przewodniczy³ przez kilka kadencji Komitetowi Termodynamiki i Spalania
PAN. By³ cz³onkiem Centralnej Komisji ds.
Tytu³u i Stopni Naukowych, cz³onkiem
Komitetu Badañ Naukowych w drugiej kadencji i przewodnicz¹cym Zespo³u T 10.
Jest wieloletnim cz³onkiem Komitetu
Problemów Energetyki, Redaktorem Naczelnym Archives of Thermodynamics
i Wydawnictw IMP PAN, cz³onkiem wielu Rad Naukowych. Otrzyma³ wiele wyró¿nieñ naukowych takich jak: Nagroda
Wydzia³u IV PAN w roku 1974, Nagroda
Sekretarza PAN w roku 1986, Nagroda Naukowo-Organizacyjna Sekretarza Wydzia³u Nauk Technicznych PAN (1995) za kierownictwo Komitetem Termodynamiki
i Spalania PAN, Subsydium dla Uczonych
od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
(2001). Jest odznaczony m.in. Krzy¿em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Przedstawiaj¹c sylwetkê Profesora Jaros³awa Mikielewicza nale¿y wspomnieæ tak¿e
o Jego zainteresowaniach pozanaukowych.
W chwilach wolnych Profesor rzebi w
drzewie i maluje olejne pejza¿e. Profesor
cieszy siê zas³u¿on¹ opini¹ wybitnego
uczonego i dydaktyka, który wykreowa³
wiele karier naukowych. Jego nazwisko
³¹czy siê z rozwojem dziedziny termodynamiki i wymiany ciep³a w kraju (tak¿e w
Politechnice Koszaliñskiej). W Politechnice Krakowskiej w³o¿y³ wiele wysi³ku w
rozwój techniki cieplnej, za co zosta³ uhonorowany srebrn¹ odznak¹ Wydzia³u Mechanicznego.
Przygotowa³
prof. nadzw. dr hab. in¿. Marian Czapp
Kier. Katedry Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

Politechnika Koszaliñska ma swojego równolatka wród uczelni województwa zachodniopomorskiego  jest to Akademia Morska w Szczecinie, która w
ubieg³ym roku, jeszcze jako Wy¿sza
Szko³a Morska w Szczecinie, obchodzi³a 35-lecie. Na wniosek senatu Uczelni
z dnia 19 lutego 2003 r., przy poparciu
w³adz województwa, uczelnia sta³a siê
Akademi¹. Starania te uwieñczone zosta³y ustaw¹ z dnia 9 stycznia 2004 r.
o nadaniu Wy¿szej Szkole Morskiej
w Szczecinie nazwy Akademia Morska
w Szczecinie.
Licz¹ca ju¿ ponad pól wieku historia
szkolnictwa morskiego w regionie zachodniopomorskim rozpoczê³a siê od
utworzenia w 1947 roku Pañstwowej
Szko³y Morskiej w Szczecinie, dzia³aj¹cej do roku 1953. W roku 1962 powo³ano Pañstwow¹ Szkolê Rybo³ówstwa Morskiego, a rok póniej ponownie Pañstwow¹ Szkolê Morsk¹. Te dwie szko³y po³¹czono w 1967 roku pod nazw¹ Pañstwowej Szko³y Morskiej.
Wy¿sza Szko³a Morska w Szczecinie
powo³ana zosta³a rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 roku
w sprawie przekszta³cenia Pañstwowych Szkó³ Morskich w Gdyni i Szczecinie w Wy¿sze Szko³y Morskie.
Obecnie uczelnia prowadzi studia na
trzech wydzia³ach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu, oferuj¹c kszta³cenie na
4 kierunkach w 13 specjalnociach. Dwa
wydzia³y posiadaj¹ uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora: Wydzia³
Nawigacyjny w dyscyplinie naukowej
geodezja i kartografia oraz Wydzia³ Mechaniczny w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.
Uczelnia ksztalci obecnie na studiach
dziennych i zaocznych oko³o 3 700 studentów. Prowadzi tak¿e studia podyplomowe w zakresie administracji morskiej,
ochrony rodowiska morskiego i zarz¹dzania kryzysowego w administracji
i przedsiêbiorstwie. Na wydzia³ach: Nawigacyjnym i Mechanicznym realizowany jest program studiów do poziomu magisterskiego, za na Wydziale In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu do poziomu in¿ynierskiego. Uczelnia jest armatorem statku badawczo-szkoleniowego Nawigator XXI.
Na podstawie
Akademickich Aktualnoci Morskich,
czasopisma Akademii Morskiej w Szczecinie
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Zachodniopomorski Nobel 2003
Odby³a siê czwarta edycja konkursu Zachodniopomorski Nobel i pierwsza, w której laureatem zosta³ pracownik Politechniki
Koszaliñskiej  dr Miros³aw Maliñski. W uroczystoci udzia³ wzi¹³ minister nauki i informatyzacji  prof. Micha³ Kleiber
Uroczystoæ zwi¹zana z wrêczaniem nagród odby³a siê w sali Opery na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie w niedzielê 6 czerwca 2004. Poprzedzi³a j¹ konferencja prasowa, w której udzia³
wziêli laureaci, cz³onkowie kapitu³y Klubu Liderów Nauki z przewodnicz¹cym  wiatowej s³awy
astrofizykiem prof. Aleksandrem Wolszczanem
oraz przedstawiciele prasy.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê powitaniem uczestników i podziêkowaniem pod adresem wspó³organizatorów imprezy i fundatorów grantów. Nastêpnie uczczono minut¹ ciszy pamiêæ laureata nagrody sprzed dwóch lat, prof. Mariana Wabii z Politechniki Szczeciñskiej.
Listê tegorocznych laureatów w piêciu dziedzinach nauki i techniki odczyta³ Przewodnicz¹cy Kapitu³y Konkursu prof. Aleksander Wolszczan. Po
wyst¹pieniu Przewodnicz¹cego g³os zabra³ Minister
Nauki Micha³ Kleiber, a nastêpnie Wojewoda Zachodniopomorski, Marsza³ek województwa zachodniopomorskiego oraz Pani wiceprezydent miasta
Szczecina i Pan prezydent miasta Koszalina.
Po przemówieniach nast¹pi³a ceremonia wrêczenia nagród po³¹czona z krótkimi podziêkowaniami
laureatów. Prezydenci Szczecina i Koszalina wrêczyli listy gratulacyjne wraz z symbolicznym przekazaniem grantów, Wojewoda wrêczy³ laureatom
medale okolicznociowe Województwo zachodniopomorskie, Marsza³ek wrêczy³ symboliczne czeki
naukowe, rektorzy uczelni wrêczyli kwiaty wraz
z dyplomami pami¹tkowymi.
Po uroczystociach wrêczenia nagród dyrektor
Opery na Zamku  Warcis³aw Kunc, zaprosi³
uczestników na koncert operowy Wieczór z Oper¹ Polsk¹. W programie koncertu by³y arie Stanis³awa Moniuszki wykonywane przez solistów Opery
na Zamku przy akompaniamencie fortepianu oraz
wystêpy baletu Opery. Po koncercie odby³ siê bankiet dla goci w foyer Opery.
Zachodniopomorski Nobel dla dr. Miros³awa Maliñskiego zosta³ przyznany za realizacjê tematu: Opracowanie i zastosowanie metody numerycznej analizy piezoelektrycznych widm fotoakustycznych materia³ów elektronicznych.
Badania prowadzone przez dr. M. Maliñskiego
zmieni³y dotychczasow¹ metodê analizy piezoelektrycznych widm fotoakustycznych z jakociowej na
ilociow¹. Wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych badañ zmieni³y równie¿ dotychczasow¹ interpretacjê struktury piezoelektrycznych widm dowiadczalnych materia³ów elektronicznych. Nowe
podejcie naukowe umo¿liwi³o analizê wp³ywu
obróbki technologicznej na stan powierzchni i jednorodnoæ materia³ów pó³przewodnikowych. Metoda ta znalaz³a zastosowanie do analizy widm piezoelektrycznych krzemu mierzonych w Miyazaki
University w Japonii.
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Podczas konferencji prasowej  laureaci konkursu oraz cz³onkowie
kapitu³y Klubu Liderów Nauki: z lewej prof. Antoni Morawski, z prawej
prof. Aleksander Wolszczan

"19
Laureaci (od lewej): prof. J. Nowacki, dr M. Maliñski,
prof. T. Jagodziñski, prof. J. B³aszkowski, dr n. med. J. Gronwald

Laureat Politechniki Koszaliñskiej z ¿on¹ Teres¹
w otoczeniu przedstawicieli w³adz Uczelni
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Odkrycie warstwowego charakteru próbek kryszta³ów zmieni³o równie¿ dotychczasowy pogl¹d na temat
jednorodnoci sk³adu kryszta³ów mieszanych. Nowa
konfiguracja pomiarowa z wykorzystaniem detekcji piezoelektrycznej zwiêkszy³a sygna³ akustyczny oraz poprawi³a znacznie liniowoæ zale¿noci amplitudy sygna³u
fotoakustycznego od wspó³czynnika absorpcji optycznej. Metoda wyznaczania parametrów termicznych z
analizy fazowych widm fotoakustycznych piezoelektrycznych znalaz³a zastosowanie praktyczne i jest stosowana w badaniach zale¿noci parametrów cieplnych
kryszta³ów mieszanych AII-BVI od ich sk³adu i stosowana jest w wielu naukowych orodkach akademickich.
Wiêcej o zainteresowaniach naukowych laureata
Autor zajmuje siê zastosowaniem piezoelektrycznej spektroskopii fotoakustycznej do badañ parametrów
termicznych i optycznych cia³a sta³ego.
Dr M. Maliñski odbiera nagrodê z r¹k marsza³ka sejmiku
Wyniki badañ opublikowa³ w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym i wysokim indeksie cytowañ, zachodniopomorskiego  prof. Z. Meyera; nagrody odebra³ równie¿
z r¹k wojewody zachodniopomorskiego  Stanis³awa Wzi¹tka,
takich jak: Review of Scientific Instruments, Physica
zastêpcy
prezydenta Szczecina  Anny Nowak i prezydenta Koszalina
Status Solidi (a), Microelectronics Journal oraz Jour Miros³awa Mikietyñskiego
nal de Physi¹ue IV France. Wyniki badañ zaprezentowano równie¿ na konferencjach zagranicznych: International Conference of Thermophysical Properties w
Boulder Colorado USA, Intemational Photoacoustic
Workshop w Ebernburgu Niemcy, konferencji EUROSIME 2003 we Francji oraz First Applied Physics Conference 2003 w Hiszpanii.
Zainteresowania naukowe autora obejmuj¹ równie¿
inne dzia³y nauki zwi¹zane ze spektroskopi¹ cia³a sta³ego. Aktualnie autor prowadzi badania krzemu porowatego na krzemie krystalicznym oraz badania spektroskopowe kryszta³ów mieszanych. Inne obszary zainteresowañ autora to detekcja nieszczelnoci elementów elektronicznych oraz termiczne metody badania
prêdkoci przep³ywu cieczy.
¯yciorys laureata
Miros³aw Maliñski urodzi³ siê w Koszalinie w 1955
Wyst¹ienie dr M. Maliñskiego po otrzymaniu nagrody. Z ty³u stoj¹
roku. Studia wy¿sze ukoñczy³ z wyró¿nieniem w roku
minister M. Kleiber i przedstawiciele w³adz wojewódzkich oraz
1979 na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Torumiasta Szczecina i Koszalina
niu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Po odbyciu s³u¿by wojskowej w Szkole Oficerów Rezerwy
w Koszalinie, podj¹³ studia doktoranckie w Instytucie
Fizyki w Toruniu. Stopieñ doktora nauk fizycznych
uzyska³ w 1988 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Polaryzacja luminescencji kryszta³ów ZnSe
domieszkowanych Ag, Cu i AT.
W latach 19841993 pracowa³ w Zak³adach Elektronicznych Kazel w Koszalinie jako specjalista ds. niezawodnoci. Od 1993 roku pracuje na Wydziale Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej na stanowisku adiunkta. W roku 1999 zosta³ laureatem The 1998 IEEE
Transactions on CPMT-Part A-Outstanding Paper
Award w USA. W roku 2003 dr M. Maliñski napisa³
monografiê habilitacyjn¹ pt. Fotoakustyka i spektroskopia fotoakustyczna materia³ów pó³przewodnikowych, która aktualnie jest przygotowana do druku.
Jest ¿onaty i ma dwoje dzieci  ¿ona Teresa, córka
Aleksandra i syn Rados³aw. Jego ulubionym zajêciem
jest turystyka i sport rekreacyjny, g³ównie jazda na rowerze. Jest mi³onikiem muzyki, zarówno klasycznej
jak i rozrywkowej. "19
Po uroczystoci  bankiet w foyer Opery na Zamku.
(red.)
Nr 2/2004
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Matematyka na politechnice
wienie siê bardziej skomplikowanych
problemów prowadzi³o do tworzenia bardziej wyszukanych matematycznych metod badawczych i tym samym do uformowania podstaw matematyki wy¿szej.
Nie jest przypadkiem, ¿e podstawy
matematyki wy¿szej powsta³y w 17. i 18.
wieku, tj. na pocz¹tku intensywnego rozwoju przemys³u, za spraw¹ angielskiego
fizyka i matematyka I. Newtona (1642
1727), niemieckiego matematyka G. Leibniza (16461716) i wielu innych s³awnych matematyków (chocia¿ pewne elementy matematyki wy¿szej pojawi³y siê ju¿
w staro¿ytnoci). W matematyce, podobnie jak i w innych naukach, dzia³alnoæ
praktyczna jest wa¿n¹ inspiracj¹ odkryæ naukowych. Innym wa¿nym ród³em jest
potrzeba samej matematyki, nakierowana
na usystematyzowanie odkrytych faktów i
zbadanie relacji miêdzy nimi.

Jedn¹ z cech charakterystycznych matematyki jest uniwersalnoæ jej metod. Jako
przyk³ad mo¿na wymieniæ wzory na obliczanie objêtoci dowolnego cia³a czy d³ugoci ³uku dowolnej krzywej. Rola matematyki w ró¿nych ga³êziach nauki i techniki stale ronie. Wielu matematyków pracuje nad nowymi teoretycznymi problemami zwi¹zanymi z zastosowaniami matematyki. Jednoczenie wielu fizyków i in¿ynierów uczestniczy w stosowaniu i rozwijaniu tych dzia³ów matematyki, które s¹
zwi¹zane z ich tematyk¹ badawcz¹.
Wiek 19. by³ z³otym wiekiem matematyki. Udoskonalone pojêcie nieskoñczonego procesu jest tylko jednym z osi¹gniêæ. Powsta³y uogólnienia takich pojêæ, jak przestrzeñ, wymiar, zbie¿noæ
czy ca³kowalnoæ. Istotn¹ cech¹ matematyki 20. wieku jest jej przesuniêcie siê w
kierunku wiêkszej generalizacji i abstrakcji, a to z kolei ujawni³o problemy
fundamentalne, które zajmuj¹ generacjê
dzisiejszych matematyków.
Rozwój edukacji matematycznej i samej
matematyki bêdzie powodowa³ dalszy
wzrost roli matematyki w naszym ¿yciu oraz
bêdzie dostarcza³ owocnych rezultatów.

Matematyka jest podstaw¹ fizyki, mechaniki, nauk in¿ynierskich i wielu innych
ga³êzi wiedzy. Projektowanie konstrukcji,
np. si³owni nuklearnych, badanie skomplikowanych procesów, np. propagacji fal, nie
mo¿e byæ wykonane bez matematyki. Rozwiniêcie matematycznych narzêdzi, jakimi s¹ komputery, doprowadzi³o do zastosowania matematycznych metod w takich
naukach, jak ekonomia i zarz¹dzanie, a nawet w biologii czy medycynie.
Dzisiaj wymaga siê od in¿yniera wysokiego poziomu matematycznej edukacji. Znaczna iloæ literatury naukowej
i technicznej jest nasycona matematycznymi metodami i wzorami.
Abstrakcyjnoæ matematyki nie oznacza, ¿e matematyka ma ma³o wspólnego
z praktyczn¹ dzia³alnoci¹. W matematyce wyprowadzamy pewne ogólne abstrakcyjne prawa, ale konkretne zastosowania i realizacje tych praw odnosz¹ siê
zawsze do zjawisk rzeczywistego wiata. Matematyka rozwa¿a czyste formy,
relacje i procesy, których realizacje s¹
przybli¿eniem rzeczywistoci. Dziêki
abstrakcyjnoci form i relacji, logicznoæ
wniosków w matematyce jest wyj¹tkowo
wa¿na. W miarê rozwoju matematyki,
wykszta³ci³a siê charakterystyczna tendencja do wyprowadzania twierdzeñ
z zasad podstawowych (aksjomatów).

Profesor Politechniki Koszaliñskiej,
dr hab. Zdzis³aw Hryniewicz, jest kierownikiem Katedry Matematyki, realizuj¹cej zajêcia z matematyki wy¿szej dla studentów prawie wszystkich kierunków studiów. W trosce o utrzymanie odpowiedniego poziomu matematyki organizuje
ka¿dego roku Kurs Wyrównawczy z Matematyki dla nowo przyjêtych studentów
I roku. Utworzy³ katedraln¹ pracowniê
komputerow¹. Wyk³ady z matematyki
wy¿szej dla studentów studiów dziennych
i zaocznych prowadzi za pomoc¹ najnowszych rodków audiowizualnych. Dziêki
jego wyk³adom i prowadzonym æwiczeniom, wiedzê z matematyki wy¿szej zdoby³o ju¿ kilka tysiêcy studentów Wydzia³ów Budownictwa, Mechanicznego, Elektroniki i Ekonomii.
c.d. str. 19

Wielu z tych, którzy s¹ dzisiaj in¿ynierami, przechodzi³o fascynacjê matematyk¹.
Byæ mo¿e w³anie matematyka, jako przedmiot na egzaminie wstêpnym dla
kandydatów na in¿ynierów, spowodowa³a, ¿e wybrali swój kierunek studiów na
politechnice. Poni¿sze syntetyczne wypowiedzi Profesora Zdzis³awa Hryniewicza
s¹ rezultatem i podsumowaniem rozmowy o matematyce i jej rozwoju.

Przedmiot matematyki

Matematyka zajmuje siê badaniem w³aciwoci pewnych pojêæ abstrakcyjnych.
Ju¿ od staro¿ytnoci w ramach matematyki zajmowano siê takimi pojêciami, jak np.
punkt, prosta, liczba. Najistotniejsz¹ cech¹
matematyki jest to, ¿e pos³uguje siê metod¹ dedukcyjn¹. Jej rozwój odbywa siê na
skutek rozumowania zwanego dowodzeniem lub wyprowadzeniem.
Matematyka wspó³czesna dzieli siê
umownie na wiele dyscyplin, do których
nale¿¹ m.in.: algebra, geometria analityczna, analiza i probabilistyka. Podstawê ka¿dej z tych dyscyplin stanowi teoria
mnogoci, logika matematyczna lub inne
teorie matematyczne. W 19. i 20. wieku
rozwiniête dyscypliny matematyczne zosta³y uporz¹dkowane i tworz¹ sformalizowane teorie aksjomatyczne. Aksjomatami teorii nazywamy twierdzenia przyjête w niej bez dowodu. Najstarsz¹ teori¹
aksjomatyczn¹ jest geometria euklidesowa, zbudowana przez Euklidesa w 4 wieku p.n.e. Przyjmuje siê, ¿e geometria euklidesowa jest oparta na 5 aksjomatach,
analiza matematyczna jest oparta na 15
aksjomatach. Badania matematyczne dotycz¹ce w³aciwoci sformalizowanych
teorii aksjomatycznych doprowadzi³y
w 20. wieku (K. Godel, ur. w 1906 r.) do
odkrycia ich pewnych niedoskona³oci.
Niemo¿liwe jest np. podanie dowodu niesprzecznoci wielu teorii aksjomatycznych
w ramach danej teorii, nie powo³uj¹c siê
na w³aciwoci innej teorii.
Matematyka przenika do obszarów
pracy fizyków, chemików i in¿ynierów
ró¿nych specjalnoci. Wspó³czesny rozwój nauki i techniki stwarza koniecznoæ
oparcia siê na matematyce, a coraz bardziej z³o¿one problemy powoduj¹, ¿e
w celu ich rozwi¹zania ronie liczba i
z³o¿onoæ matematycznych metod.
Wszystkie obliczenia numeryczne stosowane w pracy in¿ynierów s¹ oparte na
matematyce, nauce, która zajmuje siê
relacjami zachodz¹cymi miêdzy przestrzennymi formami, ilociami i wielkociami rzeczywistego wiata. Wszystkie
podstawowe pojêcia matematyki wy³oni³y siê i by³y rozwiniête w zwi¹zku z potrzebami techniki i nauk, takich jak fizyka, mechanika, astronomia itp. Poja-
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Jubileusz prof. Tadeusza Piecucha
Dnia 30 kwietnia 2004 roku minê³o 35 lat
pracy nauczyciela akademickiego prof. dr. hab.
in¿. Tadeusza Piecucha. Pracê rozpocz¹³ 1 maja
1969 roku jako asystent sta¿ysta w Politechnice
l¹skiej, gdzie pracowa³ do 31 sierpnia 1978
roku. Od 1 wrzenia 1978 roku do 31 grudnia
1987 roku pracowa³ w Politechnice Czêstochowskiej, w której od podstaw stworzy³ Instytut In¿ynierii Sanitarnej, bêd¹c jego pierwszym dyrektorem w latach 1984÷1987. Od 1 wrzenia
1988 roku pracuje w Politechnice Koszaliñskiej.
W dniu 8 maja 2004 roku przy okazji corocznego zjazdu rodkowopomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony rodowiska, które wydaje Roczniki Ochrony rodowiska, odby³a siê w Mielnie, w sali konferencyjnej restauracji Meduza, skromna i sympatyczna
uroczystoæ uczczenia tego jubileuszu. W ramach tej sesji, której przewodniczy³ prof. dr
hab. in¿. Wojciech Piotrowski, okolicznociowy referat o przebiegu pracy zawodowej Jubilata wyg³osi³ jeden z Jego doktorantów, a mianowicie dr in¿. Jacek Piekarski  zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na wybrane prace Jubilata,
które zosta³y wdro¿one w przemyle.
mgr in¿. Tomasz D¹browski

¯yczenia z okazji jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej sk³ada prof.
Piecuchowi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  lek. med. Seweryn
Jurgielaniec. Poni¿ej b. Rektor Politechniki Koszaliñskiej, Dziekan Wydzia³u
Mechanicznego  prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak oraz Wójt Gminy
Ustronie Morskie  mgr in¿. Stanis³aw Zieliñski; w Ustroniu Morskim
organizowane s¹ przez prof. Piecucha, co dwa lata, uznane ogólnopolskie
konferencje naukowe, dotycz¹ce problematyki in¿ynierii rodowiska

Matematyka na politechnice (c.d. ze str. 18)

Pozostali zdobywcy zachodniopomorskich Nobli (c.d. ze str. 17)

Dzia³alnoæ naukowa prof. Zdzis³awa Hryniewicza dotyczy matematyki stosowanej i mechaniki cia³a sta³ego,
a w szczególnoci teorii propagacji fal i elastodynamiki.
O osi¹gniêciach naukowych i nagrodach prof.
Z. Hryniewicza mo¿na znaleæ w notkach publikowanych przez wydawnictwa biograficzne, takie jak
American Bibliographical Institute, Marquis Whos
Who In Science and Engineering, International Biographical Centre, Cambridge; np. w Outstanding People of the 20th Century IBC, Cambridge, 2000. Jego
prace s¹ znane w wielu orodkach naukowych w kraju i za granic¹ i by³y cytowane w europejskich i amerykañskich czasopismach naukowych. Za osi¹gniêcia
w dziedzinie badañ naukowych otrzymywa³ wielokrotnie nagrody rektorskie, ministerialne i zagraniczne.
Wykorzystuj¹c przyznane w drodze miêdzynarodowych konkursów rodki finansowe zrealizowa³ 8 projektów badawczych odpowiednio w nastêpuj¹cych
uczelniach: G Department of Technical Mathematics,
Delft University of Technology, Delft, Holandia; G University of Bath, Bath, Anglia; G Chalmers University
of Technology, Goteborg, Szwecja; G Brunel University, Londyn, Anglia; G Ruhr Universitat, Bochum,
Niemcy; G Politechnico di Torino, Turyn, W³ochy.
Ka¿da z wizyt naukowych finalizowana by³a referatem oraz publikacjami w miêdzynarodowych czasopismach naukowych. Rezultaty badañ prezentowa³
zarówno w kraju, jak i na wielu konferencjach europejskich, m.in. w Hamburgu, Florencji, Pary¿u, Pradze, Metz we Francji, Santa Cruz w Hiszpanii.

Prof. dr hab. Jerzy B³aszkowski jest kierownikiem Katedry Fitopatologii Akademii Rolniczej w Szczecinie. Nagrodzony w dziedzinie
nauk rolniczych za opisanie nowych gatunków arbuskularnych grzybów mikoryzowych. Zwiêkszaj¹ one wzrost, produkcyjnoæ i odpornoæ rolin na ró¿ne stresy. W 2003 r. z r¹k prezydenta RP otrzyma³
tytu³ profesora nauk chemicznych.
Dr n. med. Jacek Gronwald badania naukowe prowadzi w Miêdzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej. Wyró¿niony w dziedzinie nauk medycznych za odkrycie zjawiska preferencyjnego przekazywania zmutowanego allela
potomstwu nosicielek mutacji BRCA1. Wyniki jego badañ maj¹ kolosalne znaczenie przy okrelaniu ryzyka zachorowania na nowotwory,
w poradnictwie genetycznym, jak równie¿ objaniaj¹ mechanizmy rozprzestrzeniania siê mutacji wród populacji.
Prof. dr hab. Tadeusz Jagodziñski wyk³ada w Zak³adzie Chemii Organicznej Politechniki Szczeciñskiej, jego zespó³ naukowy wspó³pracuje
równie¿ z Zak³adami Chemicznymi w Policach. Odebra³ nagrodê za badania podstawowe chemii i reakcji tioamidów. W laboratorium laureata
zbadano nowe przemiany tioamidów. Zastosowane przez profesora procedury pozwalaj¹ w prosty sposób otrzymaæ z³o¿one substancje, czêsto o potencjalnej aktywnoci biologicznej. Jego praca zosta³a opublikowana w czasopimie Amerykañskiego Towarzystwa Chemicznego Chemical Reviews.
Prof. dr hab. in¿. Jerzy Nowacki jest kierownikiem Zak³adu Spawalnictwa Politechniki Szczeciñskiej i konsultantem naukowym w zak³adzie regeneracji elementów turbin lotniczych w Niemczech. Odebra³ nagrodê w dziedzinie nauk technicznych za wdro¿enia badañ technologii spawania stali nierdzewnych. Dziêki jego badaniom opracowano i wdro¿ono patenty dotycz¹ce nowych, oryginalnych sposobów
spajania materia³ów maj¹cych zastosowanie w przemyle maszynowym.
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Bieg po indeks 2004
Dzie³o wieñczy sukces  to stwierdzenie w odniesieniu do Was jest jak
najbardziej aktualne powiedzia³ J.M.
Rektor PK prof. dr hab. in¿. Krzysztof
Wawryn, na spotkaniu z laureatami VIII
edycji konkursu pt.: Bieg po indeks.
Spotkanie to odby³o siê 29 kwietnia
2004 r. w Sali Senatu i by³o uroczystym
podsumowaniem tegorocznych zmagañ
maturzystów z zadaniami konkursowymi.
Na spotkaniu tym Prorektor ds. Nauczania prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese
dokona³ podsumowania Konkursu i wrêczy³ listy gratulacyjne laureatom 
uprawniaj¹ce ich do podjêcia studiów w
Politechnice Koszaliñskiej. Z³o¿y³ te¿
gratulacje oraz wrêczy³ dyplomy i nagrody pieniê¿ne nauczycielom, którzy w
najwiêkszym stopniu przyczynili siê do
sukcesów swoich wychowanków.
Konkurs ten organizowany ju¿ po raz
ósmy przez Politechnikê Koszaliñsk¹,
przy du¿ej pomocy redakcji G³osu Koszaliñskiego i G³osu Pomorza, które publikowa³y zestawy zadañ konkursowych.

Umo¿liwia³ m³odzie¿y Regionu Pomorza rodkowego zapoznanie siê z tematyk¹ zagadnieñ egzaminacyjnych z matematyki i informatyki w Politechnice
Koszaliñskiej, jego laureatom za uzyskanie dokumentu, który (po z³o¿eniu we
w³aciwym Dziekanacie podania wraz ze
wiadectwem dojrza³oci) stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do otrzymania,
podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w PK, indeksu na
wybranym przez siebie kierunku studiów
(oprócz wzornictwa). By³y te¿ dodatkowo nagrody pieniê¿ne dla laureatów
pierwszych szeciu miejsc.
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Do fina³u zmagañ konkursowych przyst¹pi³o 194 uczniów
W bie¿¹cym roku konkurs przebiega³ w innej ni¿ dotychczas formule, zastosowano bowiem interaktywny kontakt
uczestników konkursu z Komisj¹ Konkursow¹ przez Internet. Konkurs mia³
3 etapy. Pierwszy i drugi etap odbywa³
siê w szko³ach, które zg³osi³y siê do Konkursu. Dostêp do zadañ konkursowych
uczniowie mieli po wprowadzeniu unikatowego loginu i has³a, które tworzy³
nauczyciel danej szko³y, po przeszkole-

niu przez specjalistów z Politechniki
Koszaliñskiej. System e-learningu umo¿liwia³ losowe wybieranie pytañ, oraz
ustalenie czasu egzaminu wirtualnego,
dziêki czemu nauczyciel mia³ pewnoæ,
¿e dany uczeñ w okrelonym czasie
otrzyma inny zestaw pytañ.
System e-learningu z powodzeniem
dzia³a na Politechnice Koszaliñskiej od
ponad 1,5 roku i bardzo dobrze sprawdza siê przy wspomaganiu kszta³cenia na
studiach dziennych i zaocznych.
Komisja przygotowuj¹ca konkurs
w nowej formule pracowa³a w sk³adzie:
prof. nadzw. dr hab. in¿. Czes³aw £ukianowicz  przewodnicz¹cy, dr in¿. Bronis³aw S³owiñski  opieka pedagogiczna, dr
in¿. Tomasz Królikowski  pe³nomocnik
rektora ds. kszta³cenia zdalnego, dr Tomasz Kowalski, mgr in¿. Zbigniew Dziura, dr in¿. B³a¿ej Ba³asz, in¿. Andrzej Serbiñski, Sylwia Smoszna (sekretarz).
Nowa forma Konkursu zosta³a zaakceptowana przez uczniów i nauczycieli,
bowiem do I etapu przyst¹pi³o 554

Od prawej: Maria Merchel  dyr. Delegatury Kuratorium Owiaty w Koszalinie,
dalej siedz¹ cz³onkowie komisji przygotowuj¹cej konkurs
Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Laureaci konkursu
Bieg po indeks Politechniki Koszaliñskiej (edycja 2004)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Nazwisko i imiê
Nazwa szko³y
Punkty
Paw³owski Grzegorz ......... LO im. W. Pola w Czersku ........................... 84
Kaczorowski Tomasz ........ l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 76
Adamowicz Grzegorz ........ II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie .. 74
Polañski Marek ................. LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 72
Rymaszewski Przemys³aw . LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 70
Ziss Tomasz ....................... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 70
Bolesta Hanna ................... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 68
K³unejko Kamila ............... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 68
Kordowska Edyta .............. LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 63
Krefft Maciej ..................... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 62
Rudziñski Tomasz ............. LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 62
Ceynowa Joanna ................ LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 61
Kisiel Cezary ..................... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 61
Syldatk Marek ................... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 60
Sznajderski Tomasz .......... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 60
Czy¿ Piotr .......................... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 59
Bu³ka Rados³aw ................. LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 55
Kowalczuk Micha³ ............ LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 55
Rupik Jakub ....................... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 55
Sienkowski Piotr ............... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 55
Stañczak Tomasz ............... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 53
Pruszyñski Mariusz ........... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 52
Siewierski £ukasz ............. LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 51
Adamkiewicz Anna ........... LO im. S. Dubois w Koszalinie .................... 50
Agurkiewicz Leszek .......... ZS nr 9 (ZSEE) w Koszalinie ....................... 50
Balina Rafa³ ....................... ZS im. O. Langego w Bia³ym Borze ............ 50
Bu³ecki Karol .................... l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 50
Chwalisz Joanna ................ l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 50
Górna Karolina ................. LO im. M. Kopernika w Ustce ..................... 50
Lenicka Marzena ............. l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 50
Olejnik Pawe³ .................... l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 50
Pluta Mateusz .................... l LO im. ks. El¿biety w Szczecinku ............. 50
Romañski Piotr .................. l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 50
Staniszewska Katarzyna ... l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 50
Zabrocka Ma³gorzata ........ l LO im. S. Dubois w Koszalinie ................. 50

Od lewej: Prorektor ds. nauczania  prof.
Tomasz Heese  organizator konkursu
oraz nauczyciel z LO im. W. Pola
w Czersku  Wojciech pica

Rektor  prof. Krzysztof Wawryn 
wrêcza nagrodê bezapelacyjnemu
zwyciêzcy konkursu  Grzegorzowi
Paw³owskiemu z LO im. W. Pola
w Czersku

Laureaci konkursu w towarzystwie Rektora Politechniki Koszaliñskiej  prof. dr hab. in¿. Krzysztofa Wawryna
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uczniów z 30 szkó³ rednich (2. krotnie wiêcej ni¿ w starej
formule). Na II etapie (pó³fina³owym) nauczyciele prowadz¹cy
dan¹ grupê typowali uczniów ze swoich szkó³ na fina³ w Politechnice. Fina³ zmagañ konkursowych odby³ siê 16 kwietnia
2004 i przyst¹pi³o do niego 194 uczniów. Mieli oni do rozwi¹zania (tym razem ju¿ technik¹ tradycyjn¹, w czasie 2 godzin)
5 zadañ z matematyki: (1) algebra, (2) analiza matematyczna,
(3) geometria przestrzenna, (4) rachunek prawdopodobieñstwa
(5) geometria p³aska. Za ka¿de zadanie mo¿na by³o uzyskaæ
maksymalnie po 20 punktów. Zadania nie by³y ³atwe, przeciêtna dla ca³ej zdaj¹cej grupy wynios³a bowiem 28,42 p. Najtrudniejsze okaza³y siê zadania: (3) z geometrii przestrzennej (przeciêtnie 1,77 p.) oraz (4) z rachunku prawdopodobieñstwa (3,21
p.). Najwiêcej osób poradzi³o sobie natomiast z geometri¹ p³ask¹ (11,32 p.) Bezb³êdnie zadanie z geometrii przestrzennej rozwi¹za³ tylko 1 uczestnik Konkursu, a zadanie z rachunku prawdopodobieñstwa 2 osoby. Zadania z tej geometrii nie ruszy³o
prawie 60% uczestników, a zadania z rachunku prawdopodobieñstwa prawie 50%. Liczby te wskazuj¹ na wyrane rozmijanie siê programów kszta³cenia matematycznego w szko³ach rednich z wymaganiami stawianymi przez uczelnie. Ogólnie po
zadaniach fina³owych mo¿na by³o zaobserwowaæ podzia³ uczestników na dwie wyranie zró¿nicowane grupy: 35 osób o dobrym (lub bardzo dobrym) przygotowaniu i pozosta³¹ czêæ
znacznie odbiegaj¹c¹ od tej pierwszej grupy. St¹d te¿ na tegorocznej licie laureatów Konkursu, zamieszczonej obok, znajduje siê 35 osób.
W bie¿¹cym roku wieloletnich rywali konkursowych: I LO
im. S. Dubois w Koszalinie oraz II LO im. W. Broniewskiego
w Koszalinie, rozdzieli³ Grzegorz Paw³owski z LO im. W. Pola
w Czersku, który zwyciê¿y³ bezapelacyjnie, uzyskuj¹c najwy¿-

Rekrutacja 2004/2005
W roku akademickim 2004/5 Politechnika Koszaliñska przygotowuje oko³o 3500 indeksów dla zainteresowanych podjêciem studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych we
wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni.
W tym roku, podobnie jak w ubieg³ym, Uczelniana Komisja rekrutacyjna bêdzie pracowaæ w nastêpuj¹cym sk³adzie:
prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese  przewodnicz¹cy, dr in¿.
Mariusz Meller  sekretarz oraz cz³onkowie  dr in¿. Waldemar Bierut, dr in¿. Zbigniew Budniak, dr in¿. Marek Fligiel, mgr Anna Golusiñska-Æwiek, dr in¿. Wies³aw Madej,
mgr Edward Manikowski, dr Halina Nowak-Knyrowicz, dr
in¿. Marek Nowakowski, prof. dr hab. Czes³aw Partacz.
Oto jak przedstawia siê tegoroczna rekrutacja w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Politechniki Koszaliñskiej.

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska

W tym roku Wydzia³ przygotowuje 710 indeksów. Na Budownictwie oraz na In¿ynierii rodowiska po 150 miejsc na
studiach dziennych i zaocznych (w sumie 600 miejsc). Geodezja i Kartografia oferuje 50 indeksów na studiach dziennych oraz 60 na studiach zaocznych.
Postêpowanie kwalifikacyjne w postaci konkursu wiadectw bêdzie w dwóch rzutach: 67 lipca (studia dzienne)
oraz 2728 lipca (studia dzienne i zaoczne). Og³oszenie list
przyjêtych 8 i 29 lipca.
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sz¹ notê punktow¹ (84 p), zdobywaj¹c tym samym I miejsce.
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e bêdzie on te¿ nale¿a³ do najlepszych
studentów Politechniki Koszaliñskiej, jeli zrealizuje swoje zamiary (wyra¿one w ankiecie) studiowania na naszej Uczelni.
Z ankiety wype³nianej przez uczestników fina³u wynika, ¿e
90% z nich zamierza studiowaæ na Politechnice Koszaliñskiej.
O ile w poprzednich latach dominowa³y zg³oszenia na kierunki ekonomiczne (Ekonomia oraz Zarz¹dzanie i Marketing), to
w bie¿¹cym roku dominowa³y zg³oszenia na Informatykê (35%)
oraz Elektronikê i Telekomunikacjê (16%). Z tego zestawienia
oraz z analizy ankiet za poprzednie lata mo¿na zaobserwowaæ,
¿e nastêpuje wyrana zmiana zainteresowañ maturzystów kierunkami studiów w naszej Uczelni: z ekonomicznych na techniczne. Laureaci tegorocznej edycji Konkursu maj¹ ju¿ egzamin zdany i mog¹ sobie wybieraæ, zarówno ekonomiczne, jak i
techniczne. Innym, chêtnym do studiowania na 11 kierunkach
studiów) prowadzonych przez Politechnikê Koszaliñsk¹ (technicznych, ekonomicznych, artystycznych i rolniczych) pozostaje zdaæ pomylnie egzamin wstêpny, by do³¹czyæ do tych 35
szczêliwców. Maj¹ oni ju¿ bowiem nie tylko odpowiedni
dokument, by staæ siê studentami Politechniki w Koszalinie,
ale tak¿e wizualny dowód na to, ¿e byli w gronie laureatów, w
postaci dzie³a niestrudzonego Adama Paczkowskiego  wspólnego zdjêcia z prof. dr. hab. in¿. Krzysztofem Wawrynem 
Rektorem tej Uczelni; uwieczni³o i uwieñczy³o ono uroczyste
zakoñczenie tegorocznego Konkursu Bieg po indeks, który
tym samym przeszed³ do historii.
Historia za ma to do siebie, ¿e lubi siê powtarzaæ. Mo¿e
wiêc w przysz³ym roku bêdzie szansa powtórzenia konkursu
w tej nowej postaci, ale to dopiero poka¿e przysz³oæ.
dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania

Na Wydziale czeka po 400 indeksów na studiach dziennych i zaocznych, z czego po 300 na Ekonomii i po 100 na
Zarz¹dzaniu i Marketingu (³¹cznie 800).
Kandydaci na studia dzienne na WEiZ zdaj¹ egzamin wstêpny w postaci testu z matematyki lub historii lub geografii: 12 lipca
(Ekonomia) i 13 lipca (ZiM). Wywieszenie list przyjêtych nast¹pi
23 lipca. Postêpowanie kwalifikacyjne na studia zaoczne bêdzie
2829 lipca, za og³oszenie list przyjêtych nast¹pi 30 lipca.

Wydzia³ Elektroniki

Wydzia³ ma do zaoferowania 700 miejsc, z czego na studiach dziennych: 150 (Elektronika i Telekomunikacja) i 200
(Informatyka) oraz na studiach wieczorowych: 100 (Elektronika i Telekomunikacja) i 250 (Informatyka).
Postêpowanie kwalifikacyjne w postaci konkursu wiadectw, w ramach którego wykorzystanych zostanie oko³o 50%
limitu miejsc na studiach dziennych odbêdzie siê 2324 czerwca, za og³oszenie list przyjêtych nast¹pi 25 czerwca. Natomiast pozosta³ych czeka test; w przypadku kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia magisterskie z matematyki
i fizyki (15 lipca), za na studia in¿ynierskie  sprawdzaj¹cy
predyspozycje do studiowania na kierunku technicznym (16
lipca). Wywieszenie list przyjêtych w wyniku postêpowania
kwalifikacyjnego uwzglêdniaj¹cego wynik testu nast¹pi 19
lipca. Postêpowanie kwalifikacyjne na studia wieczorowe odbêdzie siê 2122 lipca, a wywieszenie list przyjêtych  23
lipca. Przewidziany jest równie¿ termin dodatkowy 2223
wrzenia, og³oszenie list przyjêtych 24 wrzenia.

Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Wydzia³ Mechaniczny

W nowym roku akademickim na Wydziale mo¿e podj¹æ
studia dzienne 540 osób, z czego 360 na Mechanice i Budowie Maszyn oraz 180 na Technice Rolniczej i Lenej. Identyczne limity bêd¹ obowi¹zywaæ na studiach zaocznych.
Kandydaci na studia dzienne maj¹ do dyspozycji dwa terminy postêpowania kwalifikacyjnego (konkurs wiadectw);
MiBM (oprócz IZK): 1719 lipca i 2829 lipca (og³oszenie
list przyjêtych 20 i 30 lipca) oraz TRiL: 1314 lipca i 2829
lipca (og³oszenie list przyjêtych 15 i 30 lipca). Natomiast kandydatów ubiegaj¹cych siê o indeks na specjalnoci In¿ynierskie Zastosowania Komputerów bêdzie obowi¹zywaæ test
sprawdzaj¹cy predyspozycje do studiowania na kierunku technicznym. Test zostanie przeprowadzony 20 lipca (I termin) i
29 lipca (II termin). Og³oszenie listy przyjêtych nast¹pi 21 i
30 lipca. Dla kandydatów staraj¹cych siê o przyjêcie na studia zaoczne postêpowanie kwalifikacyjne odbêdzie siê 28-29
lipca i 28-29 wrzenia, natomiast og³oszenie list przyjêtych
nast¹pi 30 lipca i 30 wrzenia.

Instytut Wzornictwa

Na przysz³ych magistrów sztuki czeka po 60 indeksów na
studiach dziennych i zaocznych.
Kandydatów na studia dzienne i zaoczne czeka trudny
egzamin z rysunku, malarstwa oraz egzamin sprawdzaj¹cy

predyspozycje do projektowania. Ponadto, przewidziana jest
rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Egzaminy na studia
dzienne bêd¹ przeprowadzone od 23 do 25 czerwca, za og³oszenie wyników 28 czerwca. Po egzaminach na studia dzienne s¹ zaplanowane egzaminy na studia zaoczne.

Nauczycielskie Kolegium Jêzyka Angielskiego

Kolegium ma do dyspozycji po 30 miejsc na studiach dziennych i zaocznych. Kandydatów obowi¹zuje egzamin pisemny i
ustny z jêzyka angielskiego. Egzaminy na studia dzienne odbêd¹ siê 2829 czerwca, za na studia zaoczne 23 wrzenia.
Og³oszenie listy przyjêtych nast¹pi 30 czerwca i 4 wrzenia.
Kandydatów zdaj¹cych egzamin pisemny czeka w tym roku
nowoæ. Otó¿  decyzj¹ przewodnicz¹cego UKR  wybór zestawu egzaminacyjnego bêdzie odbywaæ siê na sali egzaminacyjnej, a nie jak dotychczas w gabinecie prorektorskim.
Posiedzenie UKR w sprawie odwo³añ jest zaplanowane na
1 wrzenia. Natomiast posiedzenie w sprawie przebiegu rekrutacji na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych odbêdzie siê 28 wrzenia.
Wszystkim kandydatom ubiegaj¹cym siê o indeks Politechniki Koszaliñskiej ¿yczymy powodzenia.
dr in¿. Mariusz Meller
sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

(Trochê sentymentalna)

oraz inni pracownicy Politechniki Koszaliñskiej: mgr Alina Leszczyñska (redaktor naczelna Wydawnictwa Uczelnianego), dr Waldemar Popio³ i mgr Tadeusz Sznajderski.
Dzisiejsze liceum to 360 uczniów i 30 pedagogów. Szko³a
uplasowa³a
siê na 9. miejscu w rankingu liceów ogólnokszta³Jedn¹ z form akcji propagandowych, maj¹cych zachêciæ abc¹cych
województwa
zachodniopomorskiego, opublikowanym
solwentów szkó³ rednich do podejmowania studiów na jednym
przez
tygodnik
Newsweek.
Liceum w Po³czynie dysponuje
z wydzia³ów Politechniki Koszaliñskiej, s¹ spotkania pracowninowoczesn¹
baz¹
dydaktyczn¹,
m.in.: dwiema pracowniami
ków naukowych Uczelni z m³odzie¿¹. Na specjalne zaproszenie
komputerowymi
ze
sta³ym
dostêpem
do Internetu, multimedyrektora liceum w Po³czynie Zdroju mgr. Stefana Mycy i nadialn¹
pracowni¹
do
nauki
jêzyków
obcych
i bibliotek¹ z cenuczyciela mgr. Jana Lehmanna odwiedzilimy (6.IV.br.) wraz
trum
multimedialnym.
z prorektorem ds. studenckich prof. dr. hab. Micha³em JasiuleNasze spotkanie z uczniami po³czyñskiego liceum mia³o
wiczem szko³ê, której obaj jestemy absolwentami.
bardzo
uroczysty charakter. Oprócz przekazanych informacji
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Staszica w Po³czyna
temat
Uczelni, przebiegu egzaminów wstêpnych, progranie Zdroju istnieje od 1946 roku. Pierwsi absolwenci opucili
mu
studiów,
warunków studiowania w Koszalinie itp., podziemury szko³y w 1951 roku. Od tego czasu liceum ukoñczy³o okolilimy
siê
z
m³odzie¿¹
wspomnieniami z lat spêdzonych w tu³o 4100 osób. Wród nich s¹ m.in.: prof. dr hab. in¿. Zygmunt
tejszej
szkole.
Opowieci
nasze spotka³y siê z ¿yczliwym przyMeyer (obecnie marsza³ek województwa zachodniopomorskiejêciem
odbiorców.
Tak
ciekawego spotkania to jeszcze nie
go) i jego kolega z klasy  prof. dr hab. in¿. Tadeusz Hryniewicz
mielimy  podzieli³ siê z nami kto z uczestników. Na zakoñczenie zostalimy obdarowani honorowymi identyfikatorami po³czyñskiego liceum
(na pami¹tkê spotkania po latach) i kwiatami
oraz wpisalimy siê do Ksiêgi Pami¹tkowej. Po
spotkaniu, wraz z prorektorem Jasiulewiczem, odbylimy spacer po szkole. Ta przechadzka mia³a,
szczególnie dla mnie, charakter nieco sentymentalny, gdy¿ w tym gmachu spêdzi³em kilka lat ¿ycia, jako ¿e moi rodzice byli d³ugoletnimi nauczycielami tej szko³y i teraz powróci³em tu po kilkudziesiêciu latach.
Czy nasza akcja rekrutacyjna odniesie sukces,
dowiemy siê w lipcu, je¿eli wielu tegorocznych
Na spotkaniu z m³odzie¿¹. Od lewej: dr Mariusz Meller, prof. Micha³
maturzystów z Po³czyna Zdroju z³o¿y podania
Jasiulewicz  prorektor Politechniki Koszaliñskiej i mgr Stefan Myca  o przyjêcie na Politechnikê Koszaliñsk¹.
dyrektor LO w Po³czynie Zdroju
dr in¿. Mariusz Meller
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Pierwszy wród równych
Primus Inter Pares (Pierwszy
Wród Równych) to obejmuj¹cy studentów polskich uczelni konkurs, maj¹cy wy³oniæ najlepszego, najbardziej
aktywnego spo³ecznie studenta. Kandydat musi legitymowaæ siê m.in. wysok¹
redni¹ ocen, dzia³alnoci¹ na rzecz rodowiska akademickiego, aktywnym
udzia³em w konferencjach i seminariach naukowych, jak równie¿ poparciem w³adz macierzystej uczelni.
Pomys³ konkursu powsta³ w po³owie
lat szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku, a
pomys³odawc¹ by³o Zrzeszenie Studentów Polskich. Przez lata w szranki konkursu stawali studenci, którzy faktycznie wyró¿niali siê nieprzeciêtnymi zdolnociami i umiejêtnociami. Organizatorzy szacuj¹, ¿e co roku o miano
pierwszego wród równych walczy klika tysiêcy osób.
Przez lata konkurs zas³u¿y³ sobie na
miano jednego z najbardziej presti¿owych konkursów dla studentów. Wypracowana przez lata marka i tradycja zjedna³y mu przychylnoæ i szacunek nie tylko w³adz poszczególnych uczelni, ale
równie¿ najwy¿szych urzêdników pañstwowych i samorz¹dowych. Patronat
nad konkursem Primus Inter Pares
obejmowali kolejni Prezydenci RP, Prezesi Rady Ministrów, przedstawiciele resortu Edukacji Narodowej, wojewodowie
i przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.
Tradycj¹ sta³o siê uroczyste zakoñczenie
konkursu w Kancelarii Premiera RP,
gdzie sam Premier wrêcza nagrodê
Pierwszemu Wród Równych.
Konkurs ma przebieg wieloetapowy.
W pierwszym etapie  regionalnym, który odbywa siê na prze³omie marca i
kwietnia, powo³ywane s¹ komisje konkursowe. W ich sk³ad wchodz¹ przedstawiciele w³adz i samorz¹dów poszczególnych uczelni oraz reprezentanci Zrzeszenia Studentów Polskich. Kieruj¹c siê
wytycznymi regulaminu konkursu komisje wybieraj¹ uczestników fina³ów wojewódzkich. Nastêpnie powo³ana zostaje
komisja wojewódzka, której sk³ad poszerzony jest o przedstawicieli w³adz wojewódzkich. Jej zadaniem jest wy³onienie
trzech studentów, którzy bêd¹ przedstawicielami regionu podczas uroczystego
fina³u ogólnopolskiego.
Ostatnim, najwa¿niejszym etapem
konkursowych zmagañ jest Wielki Fina³
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Primus Inter Pares. Fina³ ten odbywa
siê na prze³omie maja i czerwca w Urzêdzie Rady Ministrów. Podczas Fina³u
2002/03 obecni byli rektorzy wy¿szych
uczelni, przedstawiciele ogólnopolskich
instytucji sponsorskich, przedstawiciele
wiata nauki, polityki oraz dzia³acze wielu organizacji studenckich.
Podczas ostatniej edycji konkursu fina³y regionalne mia³y miejsce w 19
orodkach akademickich: Bia³ymstoku,
Bydgoszczy, Czêstochowie, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie,
£odzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu,
Warszawie, Wroc³awiu i Zielonej Górze.
Fina³y regionalne odbywa³y siê w miejscach reprezentacyjnych, dodaj¹cych
konkursowi presti¿u. Nagrody wrêczane
by³y przez przedstawicieli najwy¿szych
w³adz wojewódzkich, miejskich i uczelnianych oraz przedstawicieli sponsorów
fina³ów rodowiskowych. Ca³oæ by³a
szeroko relacjonowana w mediach.
Oprócz uczestników konkursu w uroczystoci wziê³o udzia³ przesz³o 200
osób. Laureaci otrzymali dyplomy, statuetki, a zwyciêzca nagrodê g³ówn¹ 
samochód osobowy. £¹czna wartoæ nagród przekroczy³a 362 tys. z³otych. Uroczystoæ fina³u relacjonowa³a Telewizja
Publiczna. W tym roku organizatorzy
postanowili poszerzyæ tradycyjn¹ formê
konkursu, wy³aniaj¹c tak¿e najlepszych
studentów w 7 kategoriach: lekarz, prawnik, artysta, sportowiec, ekonomista, informatyk, ekolog. Wybór najlepszych w
swojej dziedzinie nast¹pi sporód finalistów szczebla uczelnianego. W sk³ad
komisji, która wy³oni najlepszego w danej bran¿y, wejd¹ przedstawiciele ministerstw, które objê³y patronatem wybory w poszczególnych bran¿ach.
Ponadto stworzona zostanie baza danych studentów  ekspertów z danego
regionu oraz ca³ego kraju. Najlepsi w regionach otrzymaj¹ wyró¿nienia w trakcie fina³ów regionalnych. Z kolei najlepsi w kraju, na finale ogólnopolskim, otrzymaj¹ certyfikaty z podpisem ministrów,
którzy objêli patronatem poszczególne
bran¿e. Organizatorzy podkrelaj¹, ¿e stosuj¹c powy¿sze rozwi¹zanie rozwijaj¹ formê konkursu, przez co staje siê on atrakcyjniejszy i bardziej presti¿owy. Stwarzaj¹ tak¿e szansê studentom, którzy posiadaj¹ szczególne predyspozycje do wyko-
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nywania wybranego przez siebie zawodu
oraz rozwijaj¹ swoje zainteresowania w
tym kierunku. Konkurs jest niezwykle
wa¿ny dla danego zawodu  wy³oni bowiem najlepszych w danej dziedzinie.
W roku przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej konkurs Primus Inter Pares wydaje siê jeszcze bardziej presti¿owy, a jego laureaci bêd¹ mogli poszczyciæ siê tym presti¿owym tytu³em na rynku pracy ca³ej zjednoczonej Europy.
Agata Augusiak

Nasi Prymusi

Pierwszy Uczelniany Fina³ Konkursu Primus Inter Pares i Primus
Expert odby³ siê 4 maja br. Nad konkursem patronat obj¹³ Prezydent Koszalina Miros³aw Mikietyñski.
Studenci Politechniki Koszalliñskiej,
którzy zakwalifikowali siê do regionalnego etapu konkursu Primus Inter Pares,
to w kolejnoci uzyskanych lokat: Daniel
Kisa³a (Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska), Pawe³ Marek £ukaczyk
(Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania), Marcelina Bielawska (Wydzia³ Mechaniczny),
Magdalena B³adyko (Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska), Krzysztof
Liberda (Wydzia³ Mechaniczny), Renata
Pob³ocka (Wydzia³ Mechaniczny).
W tym roku, w ramach konkursu
Primus Inter Pares odby³ siê konkurs,
w którym przyznano równie¿ tytu³ Pri-
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mus Ekspert, dla osoby wyró¿niaj¹cej
siê wiedz¹ na temat jednej dziedziny.
W konkursie regionalnym Primus
Ekspert udzia³ wziêli:
W kategorii EKOLOG: Magdalena B³adyko (Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska), Krzysztof Liberda (Wydzia³
Mechaniczny), Kamila Kowal (Wydzia³
Budownictwa i In¿ynierii rodowiska);
W kategorii ARTYSTA: Marcelina Bielawska (Wydzia³ Mechaniczny), Renata Pob³ocka (Wydzia³ Mechaniczny), Ewelina
Piskorowska (Wydzia³ Mechaniczny);
W kategorii EKONOMISTA: Pawe³ Marek £ukaczyk (Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania), Joanna Krasnowska (Wydzia³
Ekonomii i Zarz¹dzania), Kamila Synak
(Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania);
W kategorii INFORMATYK: Izabela
Wasilewska (Wydzia³ Elektroniki), Anna
Jurczyk (Wydzia³ Elektroniki), Mateusz
Maksymiuk (Wydzia³ Elektroniki).
Takim prymusem ekspertem  najlepszym w naszym województwie  jest
Magdalena B³adyko (z in¿ynierii rodowiska na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska), która zajê³a I miejsce w kategorii ekolog na etapie regionalnym w Szczecinie i wemie udzia³ w
ogólnopolskiej czêci konkursu.
Uczestnicy konkursu, którzy reprezentowali uczelniê w finale regionalnym w
Szczecinie, otrzymali nagrody z r¹k JM
Rektora  prof. Krzysztofa Wawryna i
Prorektora  prof. Tomasza Heese.
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5 lat Studenckiego Ko³a Naukowego Informatyków

Zastosowanie sztucznej inteligencji
w nawigacji robotów mobilnych

Rozwój techniki komputerowej spowodowa³
powstanie szybkich i wydajnych procesorów
oraz technologii programowania i w szczególnoci technologii programowania systemów
sztucznej inteligencji, przydatnych dla stworzenia bardzo wydajnych i inteligentnych systemów
programowo-sprzêtowych dla urz¹dzeñ autonomicznych  robotów mobilnych. Pewnoæ dzia³ania robotów w skomplikowanym wiecie
wspomagaj¹ dostatecznie proste, ale wymagaj¹ce du¿ych zasobów obliczeniowych, algorytmy zachowania adaptacyjnego, wykorzystuj¹ce
abstrakcyjny, formalny opis obiektów i uniwersalne mechanizmy wnioskowania. Dla mobilnych robotów istotne s¹ algorytmy planowania
dzia³añ, zorganizowanie poruszania, indeksowanie informacji opisuj¹cej ruch, nawigacji.
W robotyce s¹ rozpatrywane trzy rodzaje
systemów nawigacyjnych:
G system globalny  okrela bezwzglêdne wspó³rzêdne robota;
G system lokalny  okrela wspó³rzêdne robota wzglêdem niektórych punktów (zwykle
punktów startowych). Taki system jest wy- Dzia³alnoæ ko³a naukowego wspiera Prorektor ds. Studenckich  prof. Micha³
korzystywany przez projektantów bezza³o- Jasiulewicz  drugi z lewej, dzia³alnoæ ko³a organizuje i opiekuje siê nim 
gowych samolotów i naziemnych robotów adiunkt dr in¿. Dmitry Czwyrow  w rodku. Ponadto na zdjêciu kierownictwo
wykonuj¹cych misje w terenach o wczeniej ko³a, pozostali od lewej: Damian Mohr, Marek Pop³awski, Marcin Jaskólski.
okrelonej przestrzeni;
Nowoczeniejsze systemy nawigacji aktywnej wykorzystuj¹
G osobisty (personalny) system  pozwala robotowi pozycjodalmierze laserowe oraz generatory radiowe, ultradwiêkowe
nowaæ jego ruchome czêci i wspó³dzia³aæ z blisko znaji podczerwieniowe.
duj¹cymi siê przedmiotami, co jest istotne dla urz¹dzeñ
Nowe podejcie do rozwi¹zania problemu nawigacji i stez manipulatorami.
rowania robotów to wykorzystanie metod sztucznej inteligenSystemy nawigacyjne mog¹ byæ klasyfikowane ze wzglêcji. Obiecuj¹ce wydaj¹ siê nastêpuj¹ce dziedziny:
du na jeszcze jedn¹ cechê  mog¹ byæ pasywne i aktywne.
G sztuczne sieci neuronowe  mog¹ byæ wykorzystane np.
Pasywny system nawigacyjny otrzymuje informacjê o osobido rozpoznawania obrazów;
stych wspó³rzêdnych i inne charakterystyki swojego przesuniêcia z zewnêtrznych róde³. Aktywny system okrela po³o¿enie wy³¹cznie w³asnymi si³ami.
Jeli chodzi o systemy nawigacji pasywnej, to poruszaj¹cy
siê robot mo¿e otrzymywaæ informacje o swoim po³o¿eniu z nadajników radiowych, rozmieszczonych w strefie jego dzia³ania, lub z satelity (system GPS). Robot wyposa¿ony w tzw. system wzroku maszynowego, mo¿e ustalaæ swoje po³o¿enie za
pomoc¹ kamer. Kamery rejestruj¹ statyczne obiekty w otoczeniu robota (specjalnie wbudowane w tym celu wie¿e lub inne
charakterystyczne obiekty), a nastêpnie na podstawie zaobserwowanych wymiarów obiektów jest ustalana ich odleg³oæ.
Systemy nawigacji aktywnej mog¹ z kolei wykorzystywaæ
¿yroskopy mechaniczne w celu okrelenia szybkoci robota
i jego po³o¿enia wzglêdem pozycji pocz¹tkowej oraz akcelerometry mechaniczne do wyznaczenia przyspieszenia robota.
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G obliczenia ewolucyjne  mog¹ pos³u¿yæ do stworzenia modeli autonomicznego zachowania, w które mog¹ zostaæ
wyposa¿one np. roboty do prac domowych (np. poruszaj¹cy siê samodzielnie odkurzacz);
G logika rozmyta;
G systemy ekspertowe. Najwiêksza uwaga na dzieñ dzisiejszy jest skupiona na systemach podejmowania decyzji
w skali czasu przybli¿onej do czasu rzeczywistego, rodkach przechowywania, wydobywania, analizy i modelowania wiedzy, systemach planowania dynamicznego;
G systemy operacyjne czasu rzeczywistego.
Szczególnie obiecuj¹ce wydaje siê zastosowanie w robocie kamer, które bêd¹ rejestrowa³y obraz otoczenia, a nastêpnie obrabianie tego obrazu z wykorzystaniem sztucznej sieci
neuronowej. Zinterpretowany przez sieæ neuronow¹ obraz
mo¿e stanowiæ ród³o wiedzy dla systemu ekspertowego, zawieraj¹cego regu³y pozwalaj¹ce ustaliæ po³o¿enie robota i pozwalaj¹ce na sterowanie robotem w czasie rzeczywistym.
Piêæ lat temu, w maju 1999 roku, z inicjatywy ówczesnego dziekana prof. dr hab. in¿. Andrzeja Guziñskiego i Kierownika Katedry In¿ynierii Komputerowej  obecnego Dziekana  prof. ndzw. dr hab. in¿. Henryka Budzisza, powsta³o
Studenckie Ko³o Naukowe Informatyków Politechniki Koszaliñskiej, którego opiekunem jest ni¿ej podpisany adiunkt. Zadaniem stworzonego Ko³a by³o pog³êbienie wiedzy studentów w dziedzinie tworzenia i programowania systemów komputerowych. Poszukiwania zakresu dzia³alnoci doprowadzi³y do stworzenia ma³owymiarowych robotów mobilnych. Ma³owymiarowe roboty mobilne, nazywane Robo-Carami, s¹
oparte na modelach samochodów w skali 1:10 i wyposa¿one
w kamerê video. Na dzieñ dzisiejszy studenci Ko³a stworzyli
piêæ Robo-Carów i dwa stanowiska sterowania zdalnego,
oparte na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym Linux. Na komputerach dokonuje siê tworzenie i badanie systemów sztucznej inteligencji, interpretuj¹cej obraz otoczenia w
celu nawigacji robota. Du¿¹ pomoc w ustanowieniu Ko³a oka-
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zali Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka i obecny Prorektor ds. Studenckich prof. ndzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz. We wszystkie problemy i potrzeby Ko³a jest
zaanga¿owany i okazuje pomoc w ich rozwi¹zaniu rzeczywisty cz³onek PAN, prof. dr hab. in¿. Micha³ Bia³ko.
Tradycj¹ Ko³a sta³o siê organizowanie wycigów RoboCarów. Co roku studenci Ko³a uczestnicz¹ w konferencji polskiej sekcji u¿ytkowników systemu operacyjnego Linux PLUG
oraz bior¹ udzia³ w innych naukowych konferencjach studenckich. Bardzo powa¿n¹ rolê w dzia³alnoci Ko³a odegrali:
pierwszy przewodnicz¹cy Ko³a Pawe³ Stebliñski, cz³onkowie
Ko³a Tomasz Górny, Andrzej Smuga, obecnie magistrowie
in¿ynierowie, Marcin Babiarz, obecny in¿ynier, Maciej ¯erkowski, Wojciech Reszkowski, przewodnicz¹cy Ko³a w latach
20012002 Marcin Jaskólski i obecny przewodnicz¹cy Marek Pop³awski.
Dzia³alnoæ praktyczna, jak¹ prowadz¹ studenci w gronie
Ko³a, pozwoli uformowaæ przysz³ych specjalistów, którzy bêd¹
w stanie rozwi¹zywaæ skomplikowane zadania projektowania
sprzêtowo-programowych systemów komputerowych.
Adiunkt dr in¿. Dmitry Czwyrow
Asystentka mgr in¿. Katarzyna Musia³
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II Studencka Konferencja Naukowa
Wspó³czesne spojrzenie na wybrane
zagadnienia ekonomiczne  globalizacja,
zarz¹dzanie i marketing, to temat II Studenckiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Studenckie Ko³o Mened¿erów w dniach 2325.04.2004 r. w Hotelu
ADHARA w Sarbinowie Morskim. Patronat nad Konferencj¹ objêli: JM Rektor
Politechniki Koszaliñskiej prof. dr hab.
in¿. Krzysztof Wawryn, Prorekotor ds.
studenckich prof. nadzw. dr hab. Micha³
Jasiulewicz oraz Dziekan Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania prof. dr hab. Bogus³aw Polak, a tak¿e Prezydent Miasta
Koszalin Miros³aw Mikietyñski.
Zakres tematyczny zosta³ podzielony
na trzy panele: (1) Globalizacja, nad którym patronat panelowy obj¹³ prof. dr hab.
in¿. Tadeusz Waciñski z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej WEiZ,
(2) Zarz¹dzanie  pod patronatem dr Ryszarda Jankowiaka z Katedry Organizacji i Zarz¹dzania WEiZ, (3) Marketing
 pod patronatem prof. dr hab. W³odzimierza Delugi z Katedry Marketingu i Badañ Rynkowych. Panele sk³ada³y siê z referatów wprowadzaj¹cych wyg³aszanych
przez zaproszonych prelegatów, referatów
nades³anych przez uczestników oraz dyskusji na zaproponowane tematy.
W konferencji wziê³o udzia³ 23 studentów z ró¿nych orodków akademic-
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kich, m.in. z Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu, Uniwersytetu Gdañskiego,
Wy¿szej Szko³y Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie oraz z Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej w Warszawie,
a tak¿e studenci Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej.
Pierwszy dzieñ (23 kwietnia) min¹³
nam pod znakiem integracji. Cz³onkowie naszego Ko³a wraz z opiekunk¹ dr
Alin¹ Oczachowsk¹ przygotowali liczne zabawy, maj¹ce na celu lepsze poznanie goci. Du¿¹ popularnoci¹ cieszy³o
siê Karaoke. Podczas wieczorku zapoznawczego odwiedzi³ nas prof. W³odzimierz Deluga wraz z dr. Jerzym Czerwiñskim  uczestnicy konferencji byli
mile zaskoczeni otwart¹ i przyjazn¹ postaw¹ przedstawicieli kadry naukowej.
Drugi dzieñ by³ ju¿ typowo naukowy. Od godziny 10, po krótkim przywitaniu goci i uczestników rozpocz¹³ siê
pierwszy panel pn. Globalizacja, pod
przewodnictwem prof. Tadeusza Waciñskiego, który dokona³ krótkiego wprowadzenia, dotycz¹cego g³ównych problemów globalizacji, a nastêpnie odda³ g³os
prelegentom. Prezentowane referaty dotyczy³y g³ównie gospodarczych aspektów
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Pierwsze wyst¹pienie Rados³awa Kuracha
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z AE Wroc³awiu wprowadzi³o wszystkich
w zakres polityki pieniê¿nej prowadzonej
przez Europejski Bank Centralny. Kolejne wyst¹pienia Doroty Kanderskiej z UG,
Grzegorza Olszaka z WSE w Warszawie
i Malwiny Mejer z UG, prezentowa³y koszty i korzyci wprowadzenia wspólnej waluty
Euro zarówno na terenie Unii, jak i Polski.
Kolejna sesja, któr¹
prowadzi³ dr Ryszard
Jankowiak, podejmowa³a szerok¹ problematykê zarz¹dzania. Tematyka referatów by³a
bardzo rozleg³a i dotyczy³a m.in. kultury organizacyjnej (Aneta
Masewicz z PK), ró¿nic
kulturowych i ich wp³ywu na organizacjê (Kamila Klein, Konrad
Lipski z UG), skutecznej komunikacji (Marek
Borkowski z AE we
Wroc³awiu), systemów
jakoci  HACCP (Joanna Gawêcka, Aleksander Murawski, Marcjanna Bromberek z AE
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w Poznaniu), problematyki jakoci w us³ugach
na przyk³adzie Komisariatu Policji na Nowym
Miecie w Poznaniu  (Dawid Wosik, Monika
Krakowska, Szymon Grzechulski, Rados³aw
Czmyr z AE w Poznaniu), roli kosztów jakoci
(Joanna Ró¿eñska z PK). Na zakoñczenie ka¿dego panelu uczestnicy dyskutowali na interesuj¹ce ich tematy. Dzieñ zakoñczylimy wspólnym biesiadowaniem przy ognisku i pieczeniem
kie³basek.
Podczas ostatniego dnia konferencji prezentowane by³y prace z zakresu marketingu.
Panel ten prowadzi³, w zastêpstwie prof. W³odzimierza Delugi dr Zdzis³aw Joranek,
a wprowadzenia dokona³ dr Ryszard Ratajski.
Prelegenci poruszali aktualne dzi problemy,
dotycz¹ce m.in. reklamy i promocji firmy turystycznej (Rafa³ Ceg³owski z WSE-I w Warszawie), marketingu politycznego (Tomasz
Bojar-Fija³kowski z UG), czy walorów Internetu jako medium reklamy (Bartosz Rodziewcz z UG). Zaszczyci³ nas równie¿ swoj¹ obecnoci¹ rektor ds. studenckich prof. dr hab. Micha³ Jasiulewicz. Wrêczy³
wszystkim uczestnikom pami¹tkowe dyplomy.
II Studencka Konferencja Naukowa okaza³a siê wielkim
sukcesem. Uczestnicy podkrelali zarówno wysoki poziom
merytoryczny, jak i organizacyjny. Wyje¿d¿ali bardzo zadowoleni i bogatsi w nowe dowiadczenia.
Szczególnie chcia³bym podziêkowaæ Annie Maroszek  liderowi projektu i Ewie Reczce odpowiedzialnej za sponsoring,
za profesjonalizm i skutecznoæ dzia³ania. Wyrazy podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ pozosta³ym cz³onkom Studenckiego Ko³a
Mened¿erów, którzy brali udzia³ w organizacji II SKN: Paw³owi
£ukaczykowi, Darii Oller, W³odzimierzowi Witkowskiemu.
Dziêkujê równie¿ kadrze naukowej WEiZ za przychyln¹
postawê i wiele pomocnych rad. Serdeczne podziêkowania
nale¿¹ siê te¿ pani Krystynie Malecha, bez której pomocy
i cierpliwoci ta konferencja na pewno by siê nie odby³a. Studenckie Ko³o Mened¿erów chcia³oby podziêkowaæ mened¿erowi Hotelu Adhara panu Marcinowi Machockiemu i ca³ej
obs³udze za pomoc oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, a tak¿e wszystkim sponsorom: Kompanii Piwowarskiej Filia
Koszalin, Hurtowni Mario  Dystrybutor Star Foods w Koszalinie, FHU Popi, a tak¿e piekarniom: Bajgiel, Zakalec, Pielesiak i Drzewiañska.
Jacek Cuper, Prezes SKM

w Lesznie dotycz¹cej Kultury organizacyjnej w teorii i praktyce, Przemys³aw Walasek, Karol Mielewczyk, Rafa³ Pawlikowski i Weronika ciana brali udzia³ w kolejnym ju¿ XXXIII
Miêdzynarodowym Seminarium Kó³ Naukowych w Olsztynie.
Cz³onkowie ko³a wykonuj¹ równie¿ badania marketingowe dla
firm, m.in. dla szko³y jêzykowej Eureka i banku PKO BP.
Ko³o Mened¿erów zorganizowa³o 9 grudnia 2003 roku na
Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania Kiermasz pracy, podczas
którego studenci mieli okazjê zapoznaæ siê z ofert¹ firm organizuj¹cych dla studentów wyjazdy za granicê w celach zarobkowych. Cieszy³ siê on du¿ym zainteresowaniem. W dniach
2325 kwietnia br. zorganizowalimy po raz pierwszy w obecnym sk³adzie personalnym II Studenck¹ Konferencjê Naukow¹. Zamierzamy kontynuowaæ nasze dzia³anie poprzez organizacjê II Kiermaszu Pracy, na który ju¿ teraz zapraszamy, jak
i kolejnej Studenckiej Konferencji Naukowej. Rozpoczêlimy
wspó³pracê z Koszaliñsk¹ Izb¹ Przemys³owo Handlow¹, Salonem Firmowym Idea w Koszalinie i Kompani¹ Piwowarsk¹
filia Koszalin. Obecnie w sk³ad zarz¹du Ko³a wchodz¹: Prezes
Ko³a  Jacek Cuper, Human Resource  Anna Maroszek, Public Relation  Ewa Reczka, Marketing  Daria Oller.
Informacja  Jacek Cuper, Prezes SKM

Studenckie Ko³o Mened¿erów

Studenckie ko³o Mened¿erów powsta³o w roku 1997 z inicjatywy studentów Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania. Opiekunem Ko³a od samego pocz¹tku jest pani dr Alina Oczachowska. Ko³o dzia³a przy Katedrze Marketingu i Badañ Rynkowych Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania. Obecnie liczy ono niespe³na 30 cz³onków. Cz³onkowie Ko³a bior¹ udzia³ w licznych
konferencjach, gdzie zdobywaj¹ równie¿ wyró¿nienia: w poprzednim roku akademickim Joanna Ró¿eñska (od kwietnia
br. ju¿ pani magister) zajê³a drugie miejsce w XXXII Miêdzynarodowym Seminarium Kó³ Naukowych w Olsztynie, w kwietniu tego roku Aneta Masewicz bra³a udzia³ w konferencji
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Targi Pracy
Targi Pracy to dla studentów i absolwentów doskona³a
okazja do bezporedniego kontaktu z pracodawcami, mo¿liwoæ zapoznania siê z ofertami szkoleñ, sta¿y, praktyk,
jak i sposobów ich szukania. Jak wiadomo obecnie pracodawcy ceni¹ m³odych pracowników, którzy zd¹¿yli jeszcze
w czasie nauki zdobyæ pierwsze zawodowe dowiadczenia.
24 marca w siedzibie Politechniki Koszaliñskiej przy ulicy niadeckich, odby³y siê Targi Pracy, których organizatorem by³o Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów, dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Politechniki Koszaliñskiej Millennium. Na targach prezentowa³y siê firmy z Koszalina i nie tylko, by³y równie¿ instytucje wspieraj¹ce oraz organizacje studenckie. W tegorocznej edycji zaprezentowa³y siê nastêpuj¹ce firmy:
ü Biuro Karier w Koszalinie
ü Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Koszalinie
ü PZU S.A. Koszalin
ü AIESEC Koszalin
ü Powiatowy Urz¹d Pracy w Koszalinie
ü Agencja Gawo Au-pair w Gdyni
ü Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczoci w Koszalinie
ü Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszaliñskiej
ü Biuro Obs³ugi Firm Wiktoria w Koszalinie
ü G³os Pomorza  Koszalin
ü Europejskie Centrum Wspó³pracy M³odzie¿y Toruñ
ü PKO BP I oddzia³ w Koszalinie
ü MARKO Serwis Pracy w Koszalinie
ü Centrum Zdrowia i Urody w Koszalinie
ü Tepro Zak³ad Techniki Pró¿niowej w Koszalinie
ü M³odzie¿owe Biuro Pracy OHP w Koszalinie
ü Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie
ü American Institute for Foregin Study, Wydawca Dystrybutor Literatury Fachowej
ü Unizeto Sp. Z o. o. Koszalin
ü Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS w Gdañsku
ü Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Koszalinie
ü Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego i Us³ug Inwestycyjnych Piotr Flens
ü Koszaliñska Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie
ü Koszaliñska Izba Przemys³owo Handlowa w Koszalinie
ü A. T. W. Products  Koszalin
ü Przedsiêbiorstwo Budowlane Ban-Bud w Koszalinie
ü Wydawnictwo Steinborn w Gdyni
ü Great Open Hause  agencja marketingowa.
Zainteresowanych nie brakowa³o, mo¿na powiedzieæ, ¿e liczba
studentów i absolwentów odwiedzaj¹cych stoiska by³a adekwatna do sytuacji na rynku pracy. M³odzie¿ przysz³a z ró¿nymi oczekiwaniami: jedni chcieli znaleæ sobie pracê na wakacje, inni
chcieli tylko zapoznaæ siê z sytuacj¹ na rynku pracy, a jeszcze
inni szukali sta¿y zgodnych z kierunkiem podjêtych studiów.
Osoby, które przyby³y na targi, mog³y spokojnie porozmawiaæ
z przedstawicielami poszczególnych firm, zarówno ogólnopolskich,
jak i koszaliñskich. Firm, które jak nie teraz, to w przysz³oci na
pewno bêd¹ potrzebowa³y nowych pracowników.
Choæ impreza nastawiona by³a przede wszystkim na informowanie studentów o bie¿¹cej sytuacji na rynku pracy jak równie¿ na to, co zrobiæ, aby znaleæ odpowiedni¹ pracê dla siebie
i jak najefektywniej jej szukaæ, to wystawcy mieli równie¿ inne,
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ciekawe propozycje. Na przyk³ad Organizacja Studencka AIESEC oferowa³a szansê odbycia praktyki zawodowej za granic¹ w
profesjonalnej firmie. Na tego typu praktyki za³apaæ siê mogli
studenci po trzecim roku studiów magisterskich lub po drugim
licencjackich, jak równie¿ absolwenci do roku po ukoñczeniu
studiów. D³ugoæ i termin praktyki zale¿y od wyboru studenta.
Bank PKO BP Koszalin, tak jak i w zesz³ym roku, tak i w
tym, mia³ propozycjê sta¿y, na które mogli zg³aszaæ siê studenci od 3 roku wzwy¿ oraz absolwenci. W ofercie bank mia³
tak¿e kredyty profesjonalne dla studentów, którzy zdecydowaliby siê za³o¿yæ w³asn¹ firmê.
Poszukiwacze pracy sezonowej mogli skorzystaæ na przyk³ad z oferty G³osu Pomorza, który szuka³ przede wszystkim
studentów zainteresowanych wakacyjn¹ prac¹ w dziale promocji, jak równie¿ oferowa³ sta¿e w redakcji i w dziale ³amania.
Swoje stoiska mia³y równie¿ instytucje doradcze, takie jak
np. Urz¹d Pracy, gdzie pomagano zainteresowanemu okreliæ
do jakiego zawodu najlepiej siê nadaje.
Biuro Karier przeprowadza³o z ka¿dym zainteresowanym
studentem i absolwentem rozmowy doradcze maj¹ce na celu
sprecyzowanie mo¿liwoci wyboru i pokierowanie edukacj¹
i karier¹ zawodow¹ studentów i absolwentów. Udostêpniano
równie¿ tutaj informacje o kursach i studiach podyplomowych
oraz wszelkich innych mo¿liwociach kszta³cenia.
Konkretne miejsca pracy oferowa³o miêdzy innymi przedsiêbiorstwo budowlane Ban-Bud. Oferta skierowana by³a do
studentów i absolwentów kierunków budowlanych, którzy
chcieliby przy³¹czyæ siê do zawodu majstra budowlanego.
Studenci Wydzia³u Mechanicznego mogli skorzystaæ z
propozycji Zak³adu Techniki Pró¿niowej Tepro, który oferowa³ pracê na produkcji przy obs³udze Obrabiarek Sterowanych Numerycznie.
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Osoby studiuj¹ce informatykê mog³y
zaczepiæ siê w koszaliñskim Unizeto, gdy¿
w tej chwili ta firma nastawiona jest na
zatrudnianie programistów.
Osoby chc¹ce rozkrêciæ w³asny biznes
mog³y skorzystaæ z pomocy Biura Obs³ugi Firm Wiktoria, którego przedstawiciele pomagali wype³niæ wszystkie dokumenty wymagane do za³o¿enia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, jak i udzielali niezbêdnych informacji na ten temat.
Tym, którzy chc¹ rozpocz¹æ swoj¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ i stawiaj¹ w tym
kierunku pierwsze niepewne kroki pomoc
oferowa³ Park Naukowo-Technologiczny
dzia³aj¹cy przy Politechnice Koszaliñskiej.
Na Targach mo¿na by³o siê równie¿
dowiedzieæ wszystkiego na temat pracy w
Unii Europejskiej. Takich informacji udzielali przedstawiciele Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej z Koszalina.
Targi Pracy wskazuj¹ m³odym ludziom mo¿liwoæ rozwoju, wybicia siê ponad przeciêtnoæ, ka¿dy, kto chce zaistnieæ
w wiecie musi zabiegaæ sam o swój los i im bardziej potrafi to
robiæ, tym ma lepsze ¿ycie. Tutaj ka¿dy móg³ zapoznaæ siê z

oczekiwaniami pracodawców i porównaæ z tym swoje mo¿liwoci. Jeli nie by³y one doskona³e, to dosta³ wskazówki, co ma
dalej robiæ, aby byæ lepszym od innych i stanowiæ towar z
górnej pó³ki, po który zawsze siêgaj¹ pracodawcy.
mgr in¿. Marzena Hewelt

Millennium Gate
W dniach 1618 kwietnia 2004 roku
na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej, przy ulicy Kwiatkowskiego, gdzie mieci siê siedziba organizacji Komitetu Lokalnego AIESEC, odby³a siê konferencja Millennium Gate.
Millennium Gate to nie jeden dzieñ
konferencji, ale ca³y proces oparty na
wspó³pracy polsko-ukraiñskiej. W tradycjê tej konferencji zapisa³ siê Dzieñ Gospodarczy, podczas którego przedstawiciele
firm przeprowadzaj¹ rozmowy z potencjalnymi praktykantami. Polega to na tym, ¿e
AIESEC Polska proponuje polskim firmom przyjêcie praktykanta z Ukrainy na
zasadach zawartych w za³¹czonym do oferty dokumencie praktyki. W dokumencie
tym firma okrela preferencje dotycz¹ce
przysz³ego praktykanta. Nastêpny etap projektu to rekrutacja odpowiednich kandydatów na praktykantów przeprowadzana
przez AIESEC Ukraina. Wynikiem tych
dzia³añ jest konferencja Millennium
Gate. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest podjêcie decyzji o zatrudnieniu
praktykanta w swojej firmie. Program
umo¿liwia firmom przyjêcie na sta¿ studentów (IV i V roku studiów) i absolwentów uczelni wy¿szych.
To ju¿ druga edycja organizowana
przez Komitet Lokalny AIESEC Koszalin. Ca³oæ zosta³a zaplanowana na trzy
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dni. Pierwszy dzieñ to przyjazd studentów. Drugiego dnia studenci i uczestnicy konferencji wziêli udzia³ w Dniu Gospodarczym, podczas którego odby³y siê
wyk³ady dotycz¹ce systemu gospodarczego Polski oraz Ukrainy, prawa, oczekiwanego rozwoju wydarzeñ po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, przedstawione zosta³y mo¿liwoci wspó³pracy pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Przeprowadzono równie¿ rozmowy pomiêdzy
studentami z zagranicy i przedstawicielami firm uczestnicz¹cych w projekcie w
celu wybrania najlepszych kandydatów
na praktykê do swojej firmy. Dzieñ Gospodarczy zakoñczono uroczystym bankietem. W trzecim dniu Konferencji zaprezentowano walory turystyczne, ekonomiczne i kulturalne miasta oraz regionu w celu przedstawienia go jako miejsca atrakcyjnego do inwestycji.
Udzia³ w konferencji, oprócz studentów zza wschodniej granicy, wziêli
przedstawiciele polskiego biznesu, placówek dyplomatycznych, samorz¹du lokalnego, organizacji pozarz¹dowych oraz
w³adze uczelni.
Projekt Millennium Gate to niepowtarzalna okazja do spotkania siê przedstawicieli dwóch grup: studentów planuj¹cych przysz³e kariery zawodowe oraz
przedstawicieli ukraiñskich firm, mog¹Pismo Politechniki Koszaliñskiej

cych rozpocz¹æ interesuj¹c¹ wspó³pracê
z zainteresowanymi osobami.
Za cel realizacji projektu AIESEC
wyznaczy³ sobie nawi¹zanie wspó³pracy
gospodarczej miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹ w
sferze ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci, ukazanie zasad funkcjonowania biznesu na rynkach wschodnich, stworzenie mo¿liwoci ekspansji polskich firm
na rynki wschodnie dziêki Programowi
Miêdzynarodowej Wymiany Praktyk, wymiana dowiadczeñ pomiêdzy Polsk¹
a Ukrain¹, prze³amywaniu barier kulturowych oraz stereotypów, promocji regionu zachodniopomorskiego i Polski na
Ukrainie, pomocy w znalezieniu partnerów na Ukrainie. Celem konferencji jest
równie¿ umo¿liwienie reprezentowanym
firmom przedstawienia swojej oferty jak
najwiêkszej liczbie studentów Politechniki Koszaliñskiej.
Dziêki tej konferencji zarówno studenci, jak i firmy mia³y mo¿liwoæ rozpoznania swoich potrzeb oraz indywidualnego zaplanowania cie¿ek kariery.
¯yczymy Komitetowi Lokalnemu
AIESEC, aby zamierzone z konferencji
cele zosta³y osi¹gniête, przynosz¹c wiele satysfakcji oraz korzyci zarówno studentom, patronom, sponsorom, jak i
uczestnicz¹cym w niej firmom.
mgr in¿. Marzena Hewelt

31

ROZMOWA NA TEMAT

Z Prorektorem ds. Nauczania  prof. dr hab. in¿.
Tomaszem Heese, rozmawia³ Piotr Zaczek

W jakim kierunku
Jaki bêdzie kierunek rozwoju Politechniki Koszaliñskiej w najbli¿szych latach?
Rozwój uczelni wy¿szej uwarunkowany jest dwoma podstawowymi parametrami, a mianowicie kadr¹ nauczycielsk¹ i studentami. Jest on efektem kilku
zdarzeñ, które w danym momencie w
cywilizacji ludzkoci maj¹ miejsce. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ tutaj potrzeby ludzkoci, generowane przez poszczególne pokolenia oraz mo¿liwoci odtwórcze, czyli
wytwarzanie nowych materia³ów i technologii czy te¿ nowych sposobów pojmowania rzeczywistoci. Gdybym mia³ dzi
odpowiedzieæ na to pytanie, w jakim
kierunku pod¹¿y nasza uczelnia, to odpowiem, ¿e na pewno pod¹¿y w tym kierunku, w którym rozwija siê cywilizacja.
Mylê, ¿e wkrótce pojawi siê bardzo du¿e
zapotrzebowanie na studentów uczelni
technicznych, na ich wykszta³cenie
i umiejêtnoci ³¹cz¹ce techniki wytwarzania w po³¹czeniu z programowaniem
i przetwarzaniem informacji. Taki pracownik wysoko wykwalifikowany mo¿e
w najbli¿szym czasie byæ bardzo poszukiwany na rynku europejskim oraz
wiatowym.
Czy powstan¹ zatem jakie nowe
kierunki studiów?
W przypadku nowych kierunków
technicznych propozycji jest kilka. Zazwyczaj nowy kierunek powstaje gdy
dana specjalnoæ rozwija siê coraz bardziej samodzielnie. Doskona³ym przyk³adem jest mechatronika, czyli po³¹czenie
robotyki z wyrafinowan¹ elektronik¹ i
np. wykorzystaniem mikroskopijnych
robotów do zrealizowania jakiej czynnoci. Nale¿y te¿ przewidywaæ intensywniejsz¹ wspó³pracê biologów molekularnych i metod stosowanych w in¿ynierii
genetycznej z mechanikami. Dostrzegam
tak¿e zapotrzebowanie na kierunki u³atwiaj¹ce zmianê jakoci ¿ycia. Ta zmiana zale¿eæ bêdzie od naszego otoczenia
z którym stykamy siê na co dzieñ, czyli
jak wygl¹da nasze mieszkanie, co nosimy na sobie, w jaki sposób siê od¿ywiamy oraz realizujemy swoje potrzeby
zwi¹zane z wypoczynkiem i turystyk¹.
Nasza uczelnia mo¿e zrealizowaæ szereg
zapotrzebowañ na tego typu kszta³cenie.
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Dotyczy to np. zagadnieñ zwi¹zanych z
ochron¹ rodowiska oraz turystyk¹. Pojawiaj¹ siê tak¿e pomys³y, aby utworzyæ
kierunek lub specjalnoæ o roboczej nazwie ,,inteligentny budynek.
Stale nad tymi nowymi propozycjami
pracujemy i jestemy coraz bardziej do
tego przygotowani, choæ spotykamy siê
czasem z pewnymi oporami. Do najczêstszych nale¿¹ w³asne przyzwyczajenia.
Studia p³atne czy bezp³atne dla
studentów studiów dziennych?  jakie
jest zdanie Pana Profesora?
Mylê, ¿e nowoczesny wiat staæ na
to by studia dzienne by³y bezp³atne. Jednak moim zdaniem powinny pojawiæ siê
pewne formy p³atnoci za studia. Dotyczy to niektórych rodzajów wykszta³cenia. W interesie studenta jest, aby mia³
on dostêp do lepszej praktyki i laboratoriów. To jemu powinno bardziej zale¿eæ
na tym, aby zdobyæ bardziej ugruntowan¹ wiedzê. On decyduje o swojej edukacji. W takiej sytuacji pewien poziom
kszta³cenia jest ca³kowicie dostêpny i nie
jest obci¹¿ony czesnym. Wiadomo przecie¿, ¿e student ponosi inne koszty, np.
zwi¹zane z mieszkaniem, zakupem ksi¹¿ek, zeszytów i przyborów technicznych.
Mówienie o bezp³atnych studiach w tym
aspekcie mija siê z prawd¹. Mylê, ¿e
mo¿na to tak ukierunkowaæ, ¿e pewne
formy kszta³cenia wy¿szego bêd¹ bezp³atne i dostêpne dla wszystkich cz³onków danego spo³eczeñstwa. Natomiast
nie wykluczone jest, ¿e kierunki bardziej
wyrafinowane, wymagaj¹ce wiêkszych
kosztów, decyzj¹ studenta b¹d jego rodziny by³yby ponoszone, z korzyci¹ dla
jego wykszta³cenia.
Politechnika Koszaliñska prowadzi
studia przez Internet. Jakie jest zainteresowanie tego typu studiami oraz
jakie s¹ wstêpne dowiadczenia i wnioski na temat tego sposobu studiowania?
Nasza uczelnia podjê³a tak¹ inicjatywê ponad rok temu. Zdobyte dowiadczenia s¹ dosyæ bogate, pomimo ¿e liczba chêtnych do studiowania t¹ form¹ jest
niewielka. Wynika to przede wszystkim
z braku pewnych tradycji w naszym spo³eczeñstwie. Metody te w systemie dokszta³cania, a nie samego studiowania,
Pismo Politechniki Koszaliñskiej

“Mylê, ¿e wkrótce pojawi siê bardzo
du¿e zapotrzebowanie na studentów
uczelni technicznych  – mówi profesor
Tomasz Heese, Prorektor ds. Nauczania
rozwijaj¹ siê bardzo intensywnie w krajach unijnych a w szczególnoci w Niemczech. Mylê, ¿e studiowanie musi mieæ
charakter hybrydowy tzn. kontakt z
uczelni¹ musi nadal pozostaæ, a zajêcia
wspomagaj¹ce mog¹ odbywaæ siê przez
Internet, bez udzia³u nauczyciela. Przez
Internet w jednej chwili nauczyciel mo¿e
dotrzeæ do ogromnej liczby osób. Zdobyte dotychczasowe dowiadczenie wykorzystalimy niedawno, organizuj¹c
konkurs dla maturzystów ,,Bieg po indeks, podczas którego poprzez Internet
zweryfikowalimy nasze umiejêtnoci i
mo¿liwoci sprzêtowe. Uwa¿am jednak,
¿e kontakt bezporedni z nauczycielem
nadal bêdzie konieczny. Nie zast¹pi siê
indywidualnych dyskusji z profesorem,
nawet najszybszym komputerem
Czy zmieni siê wspó³praca Politechniki Koszaliñskiej z innymi uczelniami w kraju i za granic¹, po wst¹pieniu
Polski do Unii Europejskiej?
Jestemy ju¿ w Unii, ale oczywicie
pe³na integracja z innymi krajami potrwa
jeszcze kilka, a nawet kilkanacie lat.
Studenci na pewno dostrzegaj¹ zarówno
owoce tej wspó³pracy, a tak¿e niedostatki. Byæ mo¿e wspó³praca z uczelniami
krajowymi jest s³abiej rozwiniêta, ni¿ z
uczelniami zagranicznymi. Dlatego te¿,
na ostatniej konferencji prorektorów
uczelni technicznych pad³a taka propozycja, ¿eby zorganizowaæ pomiêdzy
uczelniami krajowymi program, co w
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rodzaju polskiego Socratesa, aby studenci
mogli zwiêkszyæ swoje mo¿liwoci i potencja³ intelektualny, studiuj¹c semestr
lub nawet rok na innej uczelni w Polsce.
Mo¿e to byæ Poznañ, Kraków lub Wroc³aw. Wkrótce chcemy ten projekt przygotowaæ i zrealizowaæ. Zak³adamy, ¿e
bêd¹ to studenci drugiego b¹d trzeciego roku, czyli jeszcze przed wyborem
tematu pracy dyplomowej. Dziêki takiej
wymianie bêd¹ oni mogli lepiej poznaæ
swoje mo¿liwoci, aby dyplom by³ bardziej wartociowy oraz potrafili umiejêtnie wybraæ specjalnoæ. Ka¿da wiedza
zdobyta w czasie studiów, praktyczna,
kulturalna, zwi¹zana z wymian¹ myli,
bêdzie s³u¿yæ wy³¹cznie naszemu intelektualnemu rozwojowi.
Politechnika Koszaliñska uczestniczy w miêdzynarodowej wymianie
studentów w ramach europejskiego
programu ERASMUS-SOCRATES od
pocz¹tku, tj. od roku 1998. Czy wzronie liczba wyjazdów naszych studentów za granicê na inne uczelnie?
Mylê, ¿e ich liczba nie wzronie
gwa³townie, choæ mocno zachêcamy naszych studentów. Obecnie mamy bardzo
bogat¹ ofertê zagraniczn¹ dla naszych
studentów. Dla studentów du¿ym ograniczeniem wyjazdu s¹ koszty. Studiowanie w Polsce nadal jest tañsze. Dla porównania powiem, ¿e miejsce w akademiku u nas kosztuje 50 euro, a w Pary¿u
250. Podobnie jest w Niemczech. Koszty utrzymania te¿ s¹ wy¿sze. Nawet przy
dobrym przygotowaniu naszego studen-

ta bêdzie to pewn¹ barier¹, tym bardziej
¿e na niektórych uczelniach wyranie
powiedziane jest, ¿e nie mo¿na pracowaæ w tym czasie, kiedy trwa nauka. Student podejmuje pracê na ogó³ w czasie
wolnym, czyli w okresie wakacji. Brak
dodatkowej pracy w roku szkolnym bêdzie du¿ym ograniczeniem.
Mimo tego jeszcze raz podkrelê,
wszystkim chêtnym studentom pragn¹cym wyjechaæ do innych krajów UE udzielimy wszechstronnej pomocy. Korzyci z
takich wyjazdów s¹ znacznie wiêksze, ni¿
poniesione nak³ady. Chcia³bym, by entuzjazm powracaj¹cych z zagranicznej edukacji studentów udzieli³ siê innym jeszcze dzi niezdecydowanym.
Czy przewiduje siê w programie
studiów zwiêkszenie liczby godzin nauki jêzyka obcego? Jestemy przecie¿
w Unii Europejskiej.
Trudne pytanie. Jest kilka kierunków
postrzegania tego problemu w Europie.
Jedni twierdz¹, ¿e student powinien
przyjæ na uczelniê z dobr¹ znajomoci¹
dwóch jêzyków obcych. Takie placówki
w ogóle nie prowadz¹ studium jêzyków
obcych. Natomiast politechniki reprezentuj¹ zupe³nie inny pogl¹d. Liderem id¹cym naprzeciw tym postulatom jest Politechnika Poznañska, która chce zwiêkszyæ minimum programowe wynosz¹ce
120 godzin do 240. Jest to te¿ sygna³, ¿e
uczelnie które bêd¹ w stanie zaproponowaæ lepsze warunki nauki jêzyka obcego, bêd¹ bardziej popularniejsze. Mylê,
¿e u nas na uczelni równie¿ wymagane

Nowa wspó³praca
Wizyt¹ uczniów z koszaliñskiego Zespo³u Szkó³ Nr 2
na Wydziale Elektroniki rozpoczê³a siê wspó³praca dydaktyczna miêdzy szko³¹ a Politechnik¹ Koszaliñsk¹. Ma obj¹æ tak¿e Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania, Mechaniczny
oraz Instytut Wzornictwa.
Politechnika Koszaliñska, jedyna na Pomorzu rodkowym
pañstwowa uczelnia techniczna, chce obj¹æ opiek¹ dydaktyczn¹ Zespó³ Szkó³ nr 2, mieszcz¹cy siê w dawnej budowlance
przy ul Jednoci. Koszaliñska uczelnia oferuje swoje laboratoria i bazê naukow¹, a jej pracownicy s³u¿¹ wiedz¹, która ma
pomagaæ i rozwijaæ umiejêtnoci uczniów szko³y redniej.
Pierwsza wizyta uczniów ZS nr 2 odby³a siê 6 maja br.
Trzydzieci dwie osoby z pierwszej klasy o profilu informatycznym oraz ich opiekunka, nauczycielka informatyki w ZS
nr 2, pani Izabela Ciemiñska rozpoczêli od uczestnictwa w
losowo wybranym wyk³adzie. By³ nim wyk³ad dziekana Wydz.
Elektroniki, prof. Henryka Budzisza pn. Programowanie
komputerów, skierowany do studentów drugiego roku.
Nr 2/2004

s¹ pewne zmiany dotycz¹ce kszta³cenia
jêzykowego.
Czy w najbli¿szym czasie przewidywany jest przyjazd zagranicznych
studentów, którzy chc¹ podj¹æ studia
w naszej uczelni?
Naszym zamierzeniem jest oczywicie poszerzanie oferty dla studentów
zagranicznych. Rozpoczynamy etap kolejnej rekrutacji w Maroku, przy wspó³pracy z uczelni¹ w Meknesie. Gdybymy
chcieli j¹ porównaæ do szkolnictwa polskiego, to jest ona pomiêdzy szko³¹ pomaturaln¹ a uczelni¹ ze studiami zawodowymi. Jest spore zainteresowanie
wspó³prac¹ z nasz¹ uczelni¹. Istnieje jednak pewne otoczenie polityczne, które
nie sprzyja w zrealizowaniu pe³nych zamierzeñ tej wspó³pracy. Oprócz Maroka
chcemy przed³o¿yæ nasz¹ ofertê krajom
Dalekiego Wschodu. Jest to pewne nasze zobowi¹zanie, ze wzglêdu na za³o¿enia naszego konsorcjum z uczelniami
krajów Unii Europejskiej, tzw. Eurogradu, dotycz¹cego otwierania naszych sal
wyk³adowych dla studentów z krajów, w
których mo¿emy podnieæ poziom cywilizacyjny. Proces ten jest trudny ale
konieczny. Kraje europejskie s¹ bardziej
predysponowane do tego, aby poziom
cywilizacyjny tych krajów rozwijaæ. Dzisiaj ju¿ wszystkim wiadomo, ¿e tylko
rozwój harmonijny i uporz¹dkowany
odbywa siê przez wzrost wykszta³cenia
spo³eczeñstwa.
Dziêkujê serdecznie za rozmowê.
Rozmawia³ Piotr Zaczek

Nastêpnym punktem programu by³a prelekcja nt. Po co
studiowaæ, wyg³oszona przez prof. H. Budzisza. Osobn¹ pogadankê wyg³osi³ tak¿e prodziekan ds. studenckich dr in¿.
Stefan Bartkiewicz. Przedstawi³ w niej wymagania i sposób
ubiegania siê o indeks Wydzia³u Elektroniki.
Uczniowie spotkali siê tak¿e z dzia³aj¹cymi na Wydziale
ko³ami naukowymi, a nastêpnie wybrali siê do Centralnego
Laboratorium Wydzia³u Elektroniki przy ul. Partyzantów.
Zwiedzili znajduj¹ce siê tam laboratoria
Kolejnym punktem nawi¹zanej w ten sposób wspó³pracy
maj¹ byæ tak¿e specjalne lekcje, prowadzone przez studentów
Wydzia³u Elektroniki i pracuj¹cych na wydziale asystentów
w siedzibie szko³y przy ul. Jednoci, a tak¿e korzystanie przez
uczniów ze znajduj¹cych siê przy ul. Partyzantów laboratoriów komputerowych.
Wspó³praca pomiêdzy Politechnik¹ Koszaliñsk¹ a ZS nr 2
ma obj¹æ tak¿e Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania, Mechaniczny
oraz Instytut Wzornictwa.
Agata Augusiak
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Programy Intensywne i Sieci ERASMUSa
Politechnika Koszaliñska uczestniczy
w programie ERASMUS-SOCRATES od
chwili jego udostêpnienia, tj. od roku
1998. W tym celu w roku akademickim
1997/1998 przygotowano Kontrakt Uczelniany, a w roku 1998/1999 nasi pierwsi
studenci wyjechali na studia do Hiszpanii (Universidad de Granada) i Portugalii (Instituto Superior Tecnico, Lisboa).
Wspó³praca rozwija siê na podstawie
Umów Bilateralnych, których liczba siêga 30 w 11 krajach Unii Europejskiej (oraz
Turcji poczynaj¹c od wrzenia 2004).
W ostatnich latach, oprócz tradycyjnych dzia³añ w zakresie Socratesa: OM
(Organization Mobility), SM (Student
Mobility), TS (Teaching Staff Assignment) zmienionego obecnie na TM (Teaching Mobility), oraz przygotowania
katalogów ECTS (European Credit
Transfer System) Politechnika Koszaliñska w³¹czona zosta³a do 2 europejskich
projektów IP (Intensive Programme),
oraz 2 sieci: CCN (Consumer Citizenship Network) i TREE (Teaching and
Research in Engineering in Europe).
A jak to siê zaczê³o W roku 1998
pani Denise Katchadourian, koordynator
Socratesa z Universidad de Granada, Arquitectura Tecnica, by³a pierwsz¹ osob¹, która zainteresowa³a siê z³o¿onym przez Politechnikê Koszaliñsk¹ (PK) projektem
ERASMUSa. Na jej zaproszenie, we wrzeniu 1998, uda³em siê z wizyt¹ przygotowawcz¹ PV do Granady. Wkrótce potem,
wspomniana p. Denise wraz z p. Ana Martinez Vela (obecna koordynator), w padzierniku 1998 przyby³y z rewizyt¹ do
Koszalina (zob. Na Temat 1999). Stamt¹d
otrzyma³em kontakt z prof. Georgem Metaxasem z Grecji, dyrektorem TEI (Technological Education Institute Piraea).
Wówczas to narodzi³ siê pomys³ na rozszerzenie wspó³pracy o programy intensywne i projekt Leonardo da Vinci (z tego
ostatniego korzystali zarówno studenci Politechniki Koszaliñskiej jak i Uniwersytetu w Granadzie). Dziêki prof. G. Metaxasowi, Koordynator Europejski IP2 (European Construction Practice) p. Antero
Stenius w³¹czy³ PK do IP2. W tym celu
uda³em siê do Kingston University w Londynie, gdzie mia³em okazjê przyjrzeæ siê
pracom IP, a potem wzi¹³em udzia³ w Komitecie Organizacyjnym (styczeñ 2003)
pierwszej edycji europejskiej projektu.
Pierwsza edycja IP2 zosta³a zrealizowana
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Denise Katchadourian (po prawej)  by³a (19982002) i Ana Martinez Vela 
obecna koordynator Socratesa UG, w Alhambra, Granada".
w Niemczech w maju 2003. Po d³ugich
intensywnych zabiegach i namowach uda³o
mi siê w³¹czyæ do Projektu IP2 dr. in¿. Mariusza Mellera, Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska (WBiI), który wraz
z 2 studentami PK wyjecha³ na 2 tygodnie
w maju 2003 do Holzminden, Niemcy (zob.
Na temat, 2/2003). Tam zapad³y wstêpne
ustalenia o realizacji drugiej edycji IP2 w
Koszalinie w maju 2004. Obecnie po raz
drugi dr in¿. M. Meller bêdzie wyk³adowc¹ z ramienia WBiI w Koszalinie. Ze
wzglêdu na tegoroczne miejsce realizacji
projektu IP2 (Koszalin/Mielno) nadarza siê
wyj¹tkowa okazja, aby wziê³a w nim udzia³
liczniejsza grupka studentów i/lub absolwentów WBiI PK.
IP2 “European Construction Practice”,
koordynator europejski, Mr Antero Stenius, Oulu Polytechnic, Finland. Termin
realizacji 2. edycji Projektu, 16–30 maja,
2004, miejsce realizacji `Politechnika
Koszaliñska  MIELNO

Jesieni¹ 2003 koordynator europejski
IP2, Mr Antero Stenius, zaproponowa³,
aby organizatorem Projektu (projekt 3letni) w roku akademickim 2003/2004
by³a Politechnika Koszaliñska (do dyspozycji jest oko³o 13 tysiêcy EURO).
Sprawê przekaza³em niezw³ocznie Dziekanowi Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska  prof. dr. hab. in¿. Szymonowi
Pa³kowskiemu, oraz zaanga¿owanemu rok
wczeniej uczestnikowi edycji 2002/2003 
dr. in¿. Mariuszowi Mellerowi.
Pismo Politechniki Koszaliñskiej

Uczestnicy Projektu IP2 to:
(1) F OULU01 Oulu Polytechnic, Finlandia; Mr Antero Stenius  Koordynator
Europejski
(2) E GRANADA01 Universidad de Granada, Hiszpania (Prof. Juan de Mata Vico)
(3) G EGALEO01 Technological Education
Institute Piraeus, Grecja (Prof. George
Metaxas)
(4) D HOLZMIN02 Fachhochschule
Hildesheim-Holzminden-Götingen,
Niemcy (Prof. Roland Herr)
(5) UK KINGST01 Kingston University,
London GB (Dr Edmund C. Ryan)
(6) Universitatea Technica din Cluj-Napoca,
Rumunia (prof. Juletta Domsa)
(7) PL KOSZALI01 Politechnika Koszaliñska (dr in¿. Mariusz Meller).
W dniach 13 kwietnia 2004, w Koszalinie przebywa³a delegacja Politechniki Oulu z Finlandii. Delegacja w sk³adzie:
p. Antero Stenius, Koordynator Europejski IP2, Dyrektor Wydzia³u Budownictwa,
oraz p. Matti Alila, Koordynator ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej Instytutu Technologicznego Oulu Polytechnic przyby³a do
Politechniki Koszaliñskiej w zwi¹zku z
zamiarem realizacji 2. edycji IP2 w Koszalinie. W dniu 2 kwietnia 2004, odby³o
siê spotkanie delegacji fiñskiej z Dziekanem Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska, profesorem Szymonem Pa³kowskim. W spotkaniu roboczym wziêli
poza tym udzia³: profesor Kazimierz Szymañski, koordynator wydzia³owy ds.
Nr 2/2004
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odbywaæ siê bêd¹ na Wydziale BiI PK.
W dniach 818 marca 2004, w Atenach/Pireusie w Grecji, zrealizowano
inny projekt europejski IP3. Uczestniczy³o w nim 35 studentów z uczelni europejskich, oraz profesorowie. Sk³ad polskiej grupy z Koszalina by³ nastêpuj¹cy:
prof. Andrzej Wielgosz, oraz studenci:
Marcin Janik, WEiZ (Turystyka), Anna
Winiewska WM (Wzornictwo), oraz Marek Jastrzêbski WM (Wzornictwo). Uczestnicy projektu (widoczni na zdjêciu na kolejnych stronach) powrócili bardzo zadowoleni, pe³ni entuzjazmu.

Spotkanie z przedstawicielami Oulu Polytechnic w gabinecie Dziekana Wydzia³u
BiI. Na zdjêciu od lewej: prof. Kazimierz Szymañski  wydzia³owy koordynator ds.
Socratesa, prof. Tadeusz Hryniewicz  koordynator uczelniany Programu ERASMUSSOCRATES, p. Matti Alila  koordynator ds. wspó³pracy miêdzynarodowej
Politechniki Oulu, p. Antero Stenius  dyrektor wydzia³u budownictwa Politechniki
Oulu i Koordynator Europejski IP2, prof. Szymon Pa³kowski  Dziekan Wydzia³u,
dr Mariusz Meller  lokalny organizator IP2 w Koszalinie
wspó³pracy z zagranic¹, dr Mariusz Meller, lokalny organizator IP2, oraz ni¿ej podpisany. Celem wizyty delegacji fiñskiej by³a
wizja lokalna i zapoznanie siê z miejscowymi warunkami realizacji tegorocznej
edycji IP2. Gocie fiñscy obejrzeli sale, audytoria i laboratoria PK, wyra¿aj¹c s³owa

zachwytu i uznania. W pi¹tek 2 kwietnia
2004, po po³udniu, delegacja fiñska zosta³a przyjêta przez wójta gminy Mielno Zbigniewa Choiñskiego. W drugiej po³owie
maja 2004, uczestnicy projektu IP2, studenci  24 osoby i profesorowie  8 osób,
zamieszkaj¹ w Mielnie, natomiast zajêcia

IP3 “Urban Space and Tourism”,
koordynator europejski, Prof.
George Metaxas, Technological Education Institute, Piraeus. Termin
realizacji: 8–17 marca, 2004, miejsce
realizacji TEI Piraeus/Hotel Prime
Jason, Athens

Uczestnicy Projektu IP3 to:
(1) G EGALEO01 Technological Education
Institute Piraeus, Grecja
(2) F OULU01 Oulu Polytechnic, Finlandia
(3) E GRANADA01 Universidad de
Granada, Hiszpania
(4) D NEUBRAN02 Fachhochschule
Neubrandenburg, Niemcy
(5) UK KINGST01 Kingston University, London GB
(6) PL KOSZALI01 Pol. Koszaliñska
(7) Politechnika w Bukareszcie, Rumunia
(8) Politechnika w Sofii, Bu³garia

Uczestnicy projektu IP3 przed budynkiem Technological Education Institute Piraeus w Grecji. Na czele 5. od prawej: prof.
George Metaxas, koordynator europejski IP3, po lewej w 2. i 3. rzêdzie widoczni s¹ nasi studenci z Instytutu Wzornictwa
Nr 2/2004
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PK bierze udzia³ w 2 sieciach ERASMUSa: CCN (Consumer Citizenship Network) i TREE (Teaching and Research in
Engineering in Europe). Koordynatorem europejskim CCN
jest prof. Victoria Thoresen z University College of Hedmark,
2318 Hamar, Norway.
Pierwszy etap realizacji projektu CCN zosta³ zakoñczony
(1.10.20031.04.2004). W ramach sieci CCN odby³a siê we Francji
pierwsza miêdzynarodowa konferencja pod patronatem UNESCO
pn. Using, Choosing or Creating the Future?, Paris 12 March,
2004. Wziêli w niej czynny udzia³: mgr in¿. Urszula Marchlewicz z
referatem Transforming knowledge of FP6 also in relation to other
EU Programmes, mainly Socrates/Eramus into sustaianable development and towards knowledge-based society, oraz w sesji posterowej prof. Tadeusz Hryniewicz (Hryniewicz T., and Pluta Z.: (i) On
the necessity of basic knowledge creators’ formation; (ii) Searching
for truth as the supreme task of basic knowledge creator).

Drug¹ sieci¹ jest TREE (Teaching and Research in Engineering in Europe), a jej europejskim koordynatorem jest prof. Francesco Maffioli z Wydzia³u In¿ynierii we Florencji. W ramach grupy E4 (Enhancing Engineering Education in Europe) w maju odbêdzie w Niemczech Miêdzynarodowe Kolokwium pn. Innovations in Engineering Education  Challenges, Concepts and Good
Practice, Berlin 78 May, 2004. Z ramienia Politechniki Koszaliñskiej jestem lokalnym koordynatorem obu sieci CCN i TREE.
Wszystkie wymienione projekty IP, jak i sieci, daj¹ du¿e, dodatkowe mo¿liwoci udzia³u i wspó³pracy zarówno studentom,
jak i pracownikom PK. Jest to istotne szczególnie obecnie, gdy
kraj nasz po³¹czy³ siê ze strukturami Unii Europejskiej.
Tadeusz Hryniewicz
Uczelniany Koordynator Programu SOCRATES,
Ekspert UE

Wspó³praca z uczelni¹ w Suderburgu
W zwi¹zku z obchodami rocznicy 150-lecia istnienia Wy¿szej Szko³y Zawodowej (Fachhochschule) w Suderburgu, z któr¹ Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska posiada od
1999 roku sta³¹ umowê o wspó³pracy, w uroczystociach jubileuszowych w dniach 1215 maja 2004 roku uczestniczyli prof.
Szymon Pa³kowski  dziekan WBiI oraz prof. Kazimierz Szymañski  koordynator wydzia³u ds. kontaktów miêdzynarodowych.PracownikomWBiI towarzyszy³ prof. Tadeusz Hryniewicz z Wydzia³u Mechanicznego, g³ówny koordynator programu Socrates w naszej Uczelni. Pobyt ten wynika³ m.in. z faktu,
¿e na terenie niemieckiej uczelni odbywa sta¿ studentka kierunku In¿ynierii rodowiska oraz planowany jest pobyt kolejnej grupy studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Koszaliñskiej.
W dniu 12 maja pracownicy Politechniki Koszaliñskiej
spotkali siê z prof. Brigitte Urban  aktualnym Dziekanem
Wydzia³u In¿ynierii rodowiska niemieckiej uczelni, kierownikiem katedry rodowiska prof. Arturem Mennerichem oraz
z goæmi zaproszonymi na te uroczystoci (m.in. z Anglii,
Rosji, Ukrainy, Australii). Strona niemiecka poinformowa³a
zaproszonych o mo¿liwociach dalszej wspó³pracy w zbli¿onych dziedzinach, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i nauki.
Kolejny dzieñ obfitowa³ w spotkania z kadr¹ naukow¹ uczelni niemieckiej, zwiedzanie laboratoriów dydaktycznych oraz
naukowych. Wyg³oszono równie¿ szereg referatów problemowych o tematyce integracji z UE oraz na temat nowych rozwi¹zañ w dziedzinie ochrony rodowiska. Strona niemiecka
wielokrotnie wyra¿a³a zadowolenie z dobrze rozwijaj¹cej siê
wspó³pracy z Politechnik¹ Koszaliñsk¹. W trzecim dniu pobytu zaproszeni gocie prezentowali uczelnie zagraniczne. Ze
strony polskiej wyst¹pi³ Prof. Szymon Pa³kowski, który przybli¿y³ uczestnikom spotkania stan i perspektywy rozwoju
WBiI na tle rozwoju uczelni. Prezentacja prowadzona by³a
w jêzyku niemieckim. Znalaz³o to szczególne uznanie w
oczach pozosta³ych partnerów. Rozmowy i spotkania toczy³y
siê równie¿ w innych jêzykach, w tym angielskim i francuskim. Strona niemiecka zaprezentowa³a równie¿ uroczystoci
zwi¹zane z wrêczaniem i odnawianiem dyplomów absolwen-
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Delegacja Politechniki Koszaliñskiej w czasie uroczystego
otwarcia obchodów 150-lecia Uczelni w Suderburgu, od
lewej: Prof. Tadeusz Hryniewicz, Koordynator Uczelniany
programu ERASMUS-COCRATES, Prof. Kazimierz
Szymañski, Koordynator Wydzia³owy WBiI, studentka
WBiI -stypendystka ERASMUSa, Justyna A. Kutryn, oraz
dziekan WBiI, Prof. Szymon Pa³kowski
tom swojej uczelni. S¹ one godne naladowania. W tym samym dniu w³adze administracyjne zaprosi³y nasz¹ delegacjê
na spotkanie do ratusza, gdzie bylimy witani przez mera
miasta Uelcen  stolicy powiatu. Zaprezentowano równie¿ najnowsze rozwi¹zania w zakresie budownictwa i architektury
tego regionu. W tym samym dniu nasza delegacja zwiedzi³a
tak¿e obiekty socjalne studentów i sta¿ystów, w tym studentki
Politechniki Koszaliñskiej. Delegacja nasza opuci³a Suderburg w czwartym dniu pobytu.
Reasumuj¹c uzgodniono, ¿e istniej¹ mo¿liwoci dalszej
wspó³pracy z niemieck¹ uczelni¹ w zakresie:
 wymiany studentów w ramach europejskich programów,
 studiów podyplomowych w zakresie technologii uzdatniania wody,
 nowych rozwi¹zañ w zakresie gospodarki odpadami,
 nowych programów dydaktycznych.
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Program Unii Europejskiej

Leonardo da Vinci  druga faza 20002006

Program Leonardo da Vinci zosta³ ustanowiony na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej w roku 1994. Polska
przyst¹pi³a do programu na mocy decyzji Rady Stowarzyszeniowej w marcu 1998 roku. Obecnie realizowana jest druga
faza programu Leonardo da Vinci, która rozpoczê³a siê 1 stycznia 2000 roku i trwaæ bêdzie do 31 grudnia 2006 roku. Ca³kowity bud¿et programu wynosi 1,15 mld euro. Program propaguje dzia³ania maj¹ce na celu poprawê jakoci systemów
kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
Program przeznaczony jest dla wszystkich instytucji posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹, w tym instytucji i organizacji
zaanga¿owanych w rozwój kszta³cenia i szkolenia zawodowego  m.in. dla szkó³ zawodowych, uczelni, instytucji badawczych, instytucji szkoleniowych, przedsiêbiorstw, partnerów spo³ecznych oraz w³adz publicznych. Uczestnikami programu mog¹ byæ wszystkie organizacje i instytucje prywatne
oraz publiczne pochodz¹ce z nastêpuj¹cych krajów: Austrii,
Belgii, Bu³garii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, £otwy, Malty, Niemiec, Norwegii,
Polski, Portugalii, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Szwecji, Turcji, Wêgier, Wielkiej Brytanii oraz W³och.
Program Leonardo da Vinci dofinansowuje dwa typy projektów, tj.: (1) Wymiany i sta¿e; (2) Projekty tematyczne:
(a) Projekty pilota¿owe, w tym tzw. akcje tematyczne; (b) Projekty jêzykowe; (c) Miêdzynarodowe sieci instytucji; (d) Badania i analizy.
1. Wymiany i sta¿e
Celem projektów wymian i sta¿y jest wspieranie miêdzynarodowej mobilnoci osób bior¹cych udzia³ w szkoleniu zawodowym. G³ównym za³o¿eniem projektów jest wzmocnienie wiêzi miêdzy wiatem edukacji i pracy poprzez po³¹czenie teorii z praktyk¹. W zale¿noci od typu beneficjentów
wyró¿nia siê trzy formy projektu: (1) Miêdzynarodowych sta¿y, (2) Miêdzynarodowych wymian, (3) Wizyt studyjnych (organizowanych przez Cedefop).
2. Projekty tematyczne
a. Projekty pilota¿owe
Projekty pilota¿owe maj¹ na celu podniesienie jakoci kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego
poprzez oferowane wsparcie finansowe na rzecz projektowania, opracowywania, testowania, oceny oraz upowszechniania
innowacji w zakresie metod, treci i materia³ów dydaktycznych.
Szczególn¹ uwagê przywi¹zuje siê do tworzenia produktów
edukacyjnych wprowadzaj¹cych innowacyjne metody nauczania nowoczesnych wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Akcje tematyczne stanowi¹ specyficzn¹ grupê projektów
pilota¿owych. Podejmuj¹ one problematykê bêd¹c¹ przedmiotem szczególnego zainteresowania na poziomie Unii Europejskiej. S¹ to dzia³ania maj¹ce na celu rozwój europejskiego
systemu transferu punktów kredytowych dla kszta³cenia i szkolenia zawodowego oraz projektów promuj¹cych kszta³cenie
ustawiczne, a tak¿e podejmuj¹cych zagadnienia dotycz¹ce
uznawalnoci umiejêtnoci oraz wiedzy nabytej w trakcie
kszta³cenia nieformalnego i incydentalnego.
Nr 2/2004

b. Projekty jêzykowe
Celem tworzenia tego typu projektów jest rozwój umiejêtnoci jêzykowych oraz kompetencji kulturowych w kontekcie kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Projekty jêzykowe
zwi¹zane s¹ zarówno z rozwojem metodyki nauczania (w tym
tak¿e innowacyjne projekty dydaktyczne dostosowane do potrzeb ró¿nych bran¿), ocenianiem postêpów w nabywaniu kompetencji jêzykowych, jak i procedur¹ badania potrzeb jêzykowych. Promowane s¹ projekty zwi¹zane z mniej u¿ywanymi
oraz mniej nauczanymi jêzykami europejskimi.
c. Miêdzynarodowe sieci instytucji
Program Leonardo da Vinci wspiera równie¿ tworzenie
miêdzynarodowych sieci instytucji, stanowi¹cych infrastrukturê upowszechniania wiedzy i dowiadczeñ na poziomie europejskim. Wyró¿nia siê trzy zadania, które powinny byæ realizowane przez miêdzynarodowe sieci instytucji:
Ø gromadzenie wiedzy w okrelonym obszarze szkolenia zawodowego na poziomie regionalnym i bran¿owym,
Ø okrelenie tendencji i wymagañ oraz zwiêkszenie korzyci z podejmowanych inicjatyw w zakresie szkolenia zawodowego,
Ø upowszechnianie wyników prac podejmowanych przez
miêdzynarodowe sieci instytucji w celu promowania innowacyjnoci oraz wspó³pracy miêdzynarodowej.
Istotny w tego typu projektach jest udzia³ instytucji maj¹cych ró¿norodne dowiadczenie zawodowe, np. decydentów
politycznych i instytucjonalnych, którzy mog¹ zagwarantowaæ trwa³oæ danego partnerstwa.
d. Badania i analizy
Dotacjê w ramach Programu Leonardo da Vinci mo¿na
tak¿e otrzymaæ na realizacjê projektów dotycz¹cych tworzenia i aktualizacji zbiorów, opracowañ badawczych i analiz
dotycz¹cych zagadnieñ kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
Szczególnie wa¿n¹ kwesti¹ w tego typu projektach jest szeroko rozumiana wymiana informacji. Celem za jest umo¿liwienie (na poziomie europejskim) wyodrêbnienia specyficznych cech oraz procesów zmian, przebiegaj¹cych w krajowych
systemach kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
Konkurs projektów
Projekty realizowane w ramach programu Leonardo da
Vinci wybierane s¹ na podstawie corocznych, og³aszanych
przez Komisjê Europejsk¹ i Krajow¹ Agencjê, konkursów projektów. W obecnej edycji program koncentruje siê przede
wszystkim na realizacji trzech celów:
1. Doskonaleniu systemów wstêpnego kszta³cenia i szkolenia zawodowego na ka¿dym poziomie, umo¿liwiaj¹ce dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy;
2. Poprawie jakoci i dostêpnoci ustawicznego kszta³cenia i szkolenia zawodowego umo¿liwiaj¹cego zdobywanie
umiejêtnoci oraz kwalifikacji przez ca³e ¿ycie;
3. Promowaniu i poszerzaniu wp³ywu kszta³cenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniaj¹ce rozwój konkurencyjnoci i kszta³tuj¹ce przedsiêbiorczoæ w celu zwiêkszenia szans zatrudnienia.
Realizacjê celów programu umo¿liwiaj¹ wspomniane konkursy projektów, które okrelaj¹ priorytety. W odniesieniu do
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konkursu projektów na lata 20052006 przyjête zosta³y nastêpuj¹ce priorytety (priorytety obowi¹zuj¹ w odniesieniu do
wszystkich typów projektów z wyj¹tkiem akcji tematycznych):
1. Promowanie przejrzystoci kwalifikacji;
2. Doskonalenie jakoci systemów VET oraz ich funkcjonowania;
3. Rozwój innowacyjnego kszta³cenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-learning);
4. Ustawiczne szkolenie nauczycieli i trenerów.
Nale¿y podkreliæ, i¿ w zale¿noci od typu projektów obowi¹zuj¹ ró¿ne procedury selekcji wniosków.
Projekty wymian i sta¿y  procedura A
Projekty s¹ sk³adane do Krajowej Agencji Programu. Oceny
i selekcji projektów dokonuj¹ eksperci krajowi. Kontrakty s¹
podpisywane z Krajow¹ Agencj¹ Programu.
Projekty pilota¿owe, jêzykowe oraz miêdzynarodowych
sieci instytucji  procedura B
Propozycje wstêpne projektów s¹ sk³adane do Krajowej Agencji. Propozycje projektów pe³nych s¹ sk³adane do Krajowej
Agencji (kopie do Komisji Europejskiej). Ocena jest dokonywana na poziomie krajowym i Wspólnot. Ostateczna selekcja
odbywa siê na poziomie Wspólnot. Kontrakty s¹ podpisywane

z Krajow¹ Agencj¹ Programu.
Projekty akcji tematycznych oraz badañ i analiz 
procedura C
Propozycje projektów wstêpnych i pe³nych nale¿y sk³adaæ do
Komisji Europejskiej (kopie do Krajowej Agencji). Ocena i selekcja odbywa siê na poziomie Wspólnot. Kontrakty s¹ podpisywane przez Komisjê Europejsk¹.
Wszelkie informacje oraz formularze zg³oszeniowe dotycz¹ce programu Leonardo da Vinci dostêpne s¹ na poni¿ej
podanych stronach internetowych:
 krajowa strona programu Leonardo da Vinci:
http://www.bkkk-cofund.org.pl/leonardo
 europejska strona programu Leonardo da Vinci:
http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo.html
W nastêpnym numerze przedstawione zostan¹ projekty
realizowane przez Politechnikê Koszaliñsk¹ w ramach programu Leonardo da Vinci.
Na podstawie materia³ów informacyjnych
Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci
opracowa³a mgr Maria Pelc
maria@tu.koszalin.pl

Realizacja unijnego programu Jean Monnet
Komisja Europejska w 2003 r. wprowadzi³a grant pt. Jean
Monnet, aby w wiêkszym stopniu zainteresowaæ akademickie
orodki wdro¿eniem problematyki europejskiej integracji poprzez aktywne nauczanie oraz wspieranie badañ naukowych w
tej dziedzinie. Program ten przewiduje dzia³ania w czterech
modu³ach obejmuj¹cych priorytety w poni¿szych dyscyplinach:
 prawo europejskie,
 ekonomiczna integracja europejska,
 historia europejskiej polityki integracyjnej,
 europejski proces integracji.
Wdra¿anie zagadnieñ zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹
powinno odbywaæ siê w ró¿nych dziedzinach i formach. Kreatorem i liderem programu realizowanego w Politechnice
Koszaliñskiej na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania w Zak³adzie Agrobiznesu, obejmuj¹cego modu³ ekonomicznej integracji europejskiej, jest prof. dr hab. Micha³ Jasiulewicz.
W sk³ad jego zespo³u wchodz¹ dr Romuald Kie³czewski, dr
Waldemar Gostomczyk i mgr Ewa Fija³kowska.
Okres przedakcesyjny obfitowa³ w czêste kontakty zespo³u
z jednostkami badawczo-rozwojowymi krajów Unii Europejskiej. Czynne i aktywne uczestnictwo w ró¿nych miêdzynarodowych konferencjach naukowych, zdobyte dowiadczenia,
pozwalaj¹ na szerszy transfer wiedzy  tej teoretycznej, przekazywanej studentom, jak i praktycznej, wykorzystywanej w
rozwi¹zywaniu problemów gospodarczych na rynku polskim.
W ramach prowadzonej dzia³alnoci dydaktyczno-naukowej ze studentami studiów dziennych i zaocznych w ró¿nego
rodzaju spotkaniach naukowych i popularno-naukowych objaniano i propagowano zasady uczestnictwa Polski w Unii
Europejskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem znaczenia
i dzia³ania funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.
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W wietle mo¿liwoci finansowania i rekonstrukcji gospodarstw rolnych oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, studenci specjalizuj¹cy siê w problematyce polityki regionalnej i agrobiznesu prowadzili i prowadz¹ nadal nad tymi
zagadnieniami badania w³asne w ramach prac dyplomowych
i magisterskich. Celem pog³êbienia znajomoci funkcjonowania rynków europejskich zorganizowano dla pracuj¹cych absolwentów szkó³ wy¿szych studia podyplomowe pod wiod¹cym has³em Integracja europejska w agrobiznesie. W 2003 r.
Politechnika Koszaliñska zorganizowa³a miêdzynarodowy
X Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, którego
wiod¹c¹ myl¹ by³a integracja europejska agrobiznesu. W Kongresie wziê³o udzia³ ponad 200 ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu z takich krajów, jak: Polska, USA, Niemcy, Szwecja,
Wêgry, Czechy i Rosja.
W³¹czaj¹c siê w nurt potrzeb dostosowawczych gospodarki do podniesienia samowystarczalnoci energetycznej kraju
realizujemy projekt badawczy KBN w zakresie wykorzystania od³oguj¹cych pól do uprawy rolin energetycznych. Rozwi¹zanie tego problemu jest istotne w wietle realizacji naszych zobowi¹zañ akcesyjnych w sprawie produkcji energii
odnawialnej. W ramach projektu Jean Monnet w pracy dydaktycznej zwracana jest szczególna uwaga na mo¿liwoæ dalszej aktywizacji polityki gospodarczej i dzia³añ regionalnych
przy wykorzystaniu rodków UE. Dzia³alnoæ dydaktycznonaukowa w najbli¿szych latach skoncentrowana bêdzie na tych
problemach, które decyduj¹ o pe³nej adaptacji gospodarki polskiej z gospodark¹ UE.
dr Romuald Kie³czewski
Zak³ad Agrobiznesu
Wydz. Ekonomii i Zarz¹dzania
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Szansa na uprawê rolin energetycznych przez koszaliñskich rolników

Uprawa rolin na cele niekonsumpcyjne
W ramach realizacji grantu KBN Mo¿liwoci uprawy i wykorzystania rolin niekonsumpcyjnych w subregionie koszaliñskim woj. zachodniopomorskiego Katedra Agrobiznesu Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej, a po
reorganizacji Zak³ad Agrobiznesu Katedry Polityki Spo³ecznoGospodarczej i Ekonomiki Regionalnej w latach 20032004
przeprowadzi³ badania wród rolników 10 gmin regionu koszaliñskiego. Celem tych badañ by³o ustalenie zainteresowania
rolników, oraz mo¿liwoci podjêcia przez nich uprawy rolin
przeznaczonych na cele niekonsumpcyjne. Szczególnie chodzi³o
o ustalenie mo¿liwoci podjêcia produkcji:
 surowców energetycznych,
 produkcji zió³  przyprawowych, kosmetycznych, farmaceutycznych,
 surowców do produkcji barwników naturalnych,
 surowców rolinnych do innych celów niespo¿ywczych.
Badania przeprowadzi³ zespó³ pod naukowym kierownictwem prof. dr. hab. Micha³a Jasiulewicza. W sk³ad zespo³u
wchodzili: dr Romuald Kie³czewski, dr Waldemar Gostomczyk i mgr Ewa Fija³kowska.
Wyniki badañ i przeprowadzonych analiz jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e koszaliñscy rolnicy nie posiadaj¹ odpowiedniej
wiedzy w zakresie uprawy i wykorzystania rolin innych ni¿
podstawowe roliny uprawne. Prawie 80% badanych odpowiedzia³o, ¿e nie prowadzi uprawy rolin niekonsumpcyjnych.
Najczêciej wskazywanymi przyczynami tego stanu by³ brak
informacji o mo¿liwociach zbytu wyprodukowanego surowca (41,6% badanych), brak rodków finansowych na za³o¿enie plantacji (48,5%), oraz inne wykorzystanie posiadanych
gruntów. Najczêciej wskazywanym kierunkiem produkcji, który rolnicy sk³onni s¹ podj¹æ jest uprawa rzepaku z przeznaczeniem na produkcjê biodisla. Zamierzenia te s¹ w pe³ni uzasadnione posiadanym sprzêtem i znajomoci¹ technologii uprawy
rzepaku. Uprawa innych rolin przemys³owych, takich jak len
i konopie, ma niewielkie szanse powodzenia, ze wzglêdu na
zaniechanie tej produkcji w ostatnim dziesiêcioleciu. Rodzimy
przemys³ w³ókienniczy nie wytrzyma³ ostrej konkurencji europejskiej i zaniecha³ kontraktacji i przerobu lnu. Pomimo sprzyjaj¹cych warunków glebowo klimatycznych nie nale¿y mieæ
nadziei na odbudowê tego przemys³u w najbli¿szych latach.
Uprawa rolin zielarskich pomimo dobrych warunków klimatycznych i czystego rodowiska nie jest popularna w tym
rejonie. Brak tradycji uprawy, zorganizowanych s³u¿b kontraktacyjnych i rynków zbytu uniemo¿liwia podjêcie uprawy
tych rolin w regionie koszaliñskim. Uczestnictwo w wielkim
rynku europejskim stwarza jednak szansê, ¿e w przysz³oci
koncerny farmaceutyczne i kosmetyczne zainteresuj¹ siê pozyskaniem zió³ z czystego ekologicznie terenu.
Du¿ym zainteresowaniem wród badanych rolników cieszy siê uprawa rolin energetycznych, a w szczególnoci wierzby z przeznaczeniem na spalanie. Jednak do podjêcia decyzji
o za³o¿eniu takiej plantacji potrzebna jest niezbêdna wiedza,
kapita³ i rynek zbytu na gotowy produkt. Uprawa rolin energetycznych w subregionie koszaliñskim, szczególnie tych przeNr 2/2004

znaczonych do produkcji energii cieplnej, wymaga pe³nego
zbilansowania potrzeb i mo¿liwoci ich produkcji. 95 000 ha
od³ogów i ugorów sugeruje, ¿e mo¿liwoci uprawy tych rolin
s¹ du¿e, jednak przysz³ociowa skala produkcji i dobór gatunkowy rolin zale¿y od rynku zbytu. W regionie tym miejska energetyka cieplna spala rocznie oko³o 200 tys. ton mia³u
wêglowego. Przyjmuj¹c 10% dodatek masy rolinnej do procesu spalania rocznie mo¿emy spalaæ do 20 tys. ton biomasy
w ciep³owniach komunalnych. Biomasê tê mo¿emy wyprodukowaæ na oko³o 1500 ha. Jest to powierzchnia uprawy, która
tylko w niewielkim stopniu rozwi¹¿e problem nieu¿ytkowanych gruntów. Wdra¿aj¹c do praktyki rolniczej uprawê rolin
energetycznych nale¿y ze szczególn¹ starannoci¹ zadbaæ
o pe³ne zagospodarowanie wyprodukowanej biomasy. Wydaje siê, ¿e jednym z mo¿liwych kierunków jest organizacja na
terenie gmin gniazd energetycznych, które podjê³yby siê produkcji pelet przeznaczonych do opalania kot³owni przydomowych, oraz kot³owni w niewielkich zak³adach produkcyjnych
dzia³aj¹cych na terenach wiejskich. Zainteresowanie tym systemem grzewczym winno wzrastaæ z roku na rok ze wzglêdu
na mniejsze koszty ni¿ opalanie wêglem czy gazem, oraz nieporównywalnie mniejsze zanieczyszczenie rodowiska. Do
produkcji pelet mo¿e byæ zu¿yty ka¿dy materia³ biologiczny
o ile zawartoæ wody obni¿ona zostanie do oko³o 8%. Gniazda energetyczne mog¹ byæ organizowane w rejonach gdzie
jest ³atwy dostêp do biomasy przeznaczonej na cele spalania,
mog¹ to byæ odpady z przemys³u drzewnego, s³oma, specjalnie uprawiane roliny energetyczne itp. W warunkach klimatyczno-glebowych regionu koszaliñskiego mo¿na zaproponowaæ do uprawy poni¿sze gatunki:
Wierzba wiciowa w ostatnim czasie robi zawrotn¹ karierê popularnoci za wzglêdu na swoje cechy. Jest gatunkiem
szybko rosn¹cym, podczas spalania drewna wierzbowego wydzielaj¹ siê ladowe iloci zwi¹zków siarki i azotu. Dwutlenek wêgla asymilowany jest podczas nastêpnego okresu wegetacyjnego. Do uci¹¿liwoci uprawy wierzby zaliczyæ nale¿y
d³ugi okres wyczekiwania na pierwsze pe³ne zbiory (35 lat),
przy wysokich kosztach za³o¿enia plantacji, nierozwi¹zana w
naszych warunkach technologia zbioru drewna z trzyletnich
nasadzeñ, oraz brak tanich technologii jego podsuszania. Pomimo wielkiego zainteresowania tym gatunkiem, nie na
wszystkich nieu¿ytkowanych gruntach mo¿e on byæ uprawiany. Barierê w uprawie na od³ogach i ugorach stanowiæ bêdzie
poziom wody gruntowej.
lazowiec pensylwañski jako rolina wieloletnia mo¿e byæ
z powodzeniem uprawiany do celów energetycznych. W porównaniu z wierzb¹ mo¿na zebraæ porównywaln¹ iloæ suchej masy z 1 ha, o mniejszej zawartoci wody. Du¿e mo¿liwoci adaptacyjne lazowca do ró¿nych warunków glebowoklimatycznych wskazuj¹ na mo¿liwoæ uprawy tego gatunku
równie¿ na nieuprawianych od³ogach i ugorach. W uprawie
tej roliny istotn¹ sprawê odgrywa niewielki koszt za³o¿enia
plantacji, oraz mo¿liwoæ wykorzystania sprzêtu rolniczego
do uprawy i zbioru.
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NAUKA
Topinambur  s³onecznik bulwiasty  posiada du¿y potencja³ plonowania i wszechstronn¹ wartoæ u¿ytkow¹ biomasy. £atwoæ i stosunkowo niski koszt za³o¿enia plantacji,
oraz du¿e zdolnoci adaptacyjne do warunków glebowo-klimatycznych stwarzaj¹ szansê na wzrost powierzchni obsadzonej tym gatunkiem. Istotn¹ cech¹ topinamburu jest mo¿liwoæ
jego wykorzystania w produkcji leków, biogazu, etanolu, oraz
energii cieplnej.
Ró¿a energetyczna odmian bezkolcowych jest jednym
z gatunków, które na od³ogach i ugorach woj. zachodniopomorskiego, szczególnie w regionie koszaliñskim mo¿e mieæ
istotne znaczenie praktyczne. Niskie wymagania glebowe
i wodne, coroczny zbiór biomasy, lepsze od innych w³aciwoci fizyko-chemiczne zbieranej biomasy stawiaj¹ j¹ w czo³ówce
rolin które mog¹ byæ uprawiane z przeznaczeniem na cele
energetyczne.
Miskant olbrzymi lub cukrowy jest gatunkiem, którego
uprawa w warunkach klimatu Polski napotyka na spore trud-

noci zwi¹zane z wymarzaniem sadzonek w pierwszym roku
uprawy. Pomimo tych trudnoci, na uwagê zas³uguje ca³y szereg cech, które stawiaj¹ miskanta w cis³ej czo³ówce uprawianych rolin energetycznych. Niskie wymagania glebowe, lepsze wykorzystywanie wiat³a w procesie fotosyntezy, wysokie
coroczne plony zielonej i suchej masy, mo¿liwoæ wykorzystania opanowanych technologii zbioru przy zastosowaniu
maszyn rolniczych daje du¿¹ szansê na to, ¿e gatunek ten zajmie sta³e miejsce w wykazie uprawianych rolin przeznaczonych do produkcji energii.
Badania wykonane w ramach grantu KBN przyczyni¹ siê
w sposób istotny do opracowania zaleceñ do praktyki rolniczej maj¹cych na celu pobudzenie aktywnoci produkcyjnej
w zakresie uprawy rolin energetycznych.
dr Romuald Kie³czewski
Zak³ad Agrobiznesu
Wydz. Ekonomi i Zarz¹dzania

Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej
Ksi¹¿ka dr. hab. Józefa Maleja w
znacznej czêci stanowi treæ wyk³adów
z przedmiotu Technologia oczyszczania
cieków, wyg³aszanych przez autora na
Politechnice Koszaliñskiej w latach 19752003. Ksi¹¿ka wydana zosta³a przez Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej.
W ci¹gu szeciu lat autor prezentowa³ problematykê z zakresu gospodarki
osadowej i eksploatacji oczyszczalni cieków typu rowy cyrkulacyjne w Wielkopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej
i Ochrony rodowiska CEDEKO w Poznaniu oraz na Krajowych Seminariach
Szkoleniowych organizowanych przez
Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych Oddzia³ w Poznaniu.
Wieloletnia wspó³praca z biurami
projektowymi i z przedsiêbiorstwami
eksploatuj¹cymi oczyszczalnie cieków
oraz zrealizowanie kilkudziesiêciu tematów badawczych umo¿liwi³o wzbogacenie ksi¹¿ki w informacje o charakterze
aplikacyjnym i poznawczym.
W monografii uwzglêdniono zagadnienia dotycz¹ce gospodarki osadowej w
oczyszczalniach cieków. Omówiono stosowane procesy i urz¹dzenia do przeróbki osadów. Wieloletnie zainteresowania
autora dotyczy³y eksploatacji oczyszczalni cieków, ze szczególnym uwzglêdnieniem problemów zwi¹zanych z wytwarzaniem i przeróbk¹ produktów wtórnych
osadów ciekowych, m.in.: kondycjonowaniem, zagêszczaniem, odwadnianiem
osadów, a tak¿e oczyszczaniem wód nadosadowych.

40

Obecnie przywi¹zuje siê du¿¹ wagê
do prawid³owego postêpowania w zakresie gospodarki osadowej, która uregulowana jest w prawie ochrony rodowiska.
W ksi¹¿ce uwzglêdniono równie¿ obowi¹zuj¹ce normy w Unii Europejskiej.
Podczas II Miêdzynarodowej i XII
Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej w Politechnice Czêstochowskiej
Nowe spojrzenie na osady ciekowe 
odnawialne ród³o energii, która odby³a siê w Czêstochowie w 2003 roku,
przedstawiono szereg nowych rozwi¹zañ
technologicznych z uwzglêdnieniem
energooszczêdnych procesów suszenia i
spalania osadów ciekowych. Zwrócono
uwagê na celowoæ wykorzystania energii odnawialnej: s³onecznej, geotermicznej, wyprodukowanej z biomasy. Biomasa jako ród³o energii odnawialnej obejmuje odpady powstaj¹ce podczas produkcji i przetwarzania produktów rolinnych
(s³oma, odpady drzewne w przemyle
drzewnym i celulozowo-papierniczym).
Roliny hodowane w celach energetycznych na specjalnych plantacjach np.:
wierzba i topola  to tak¿e nowoczesne
ród³a energii. Szczególnie du¿e zapotrzebowanie na energiê wystêpuje w procesach zagêszczania osadów, ich stabilizacji i odwadniania.
Istnieje mo¿liwoæ, zw³aszcza w
oczyszczalniach o ma³ej przepustowoci,
zastosowania przyrodniczych metod zagêszczania, odwadniania i unieszkodliwiania osadów ciekowych. Na uwagê
zas³uguje zaprojektowana hydrofltowa
Pismo Politechniki Koszaliñskiej

metoda utylizacji osadów z nowoczesnym
sposobem utylizacji osadów w z³o¿u trzcinowym. Ten bezenergetyczny sposób utylizacji osadów jest powszechnie stosowany w krajach Unii Europejskiej i Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.
W niniejszym opracowaniu zosta³y
opisane równie¿ zagadnienia unieszkodliwiania i dezodoryzacji odsysanego
powietrza ze stosów kompostowych oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z przeróbk¹ osadów ciekowych.
Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla pracowników i instytucji zajmuj¹cych siê
problemem oczyszczania cieków. Mog¹
z niej korzystaæ biura projektowe oraz
studenci studiuj¹cy na kierunku in¿ynieria rodowiska lub na kierunkach pokrewnych.
Nr 2/2004
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W dobie Internetu, globalizacji i integracji du¿ego znaczenia nabiera kompleksowe widzenie ca³oci nazywane myleniem systemowym. W Wydawnictwie Uczelnianym zosta³a z³o¿ona do druku monografia habilitacyjna dr. in¿. B. S³owiñskiego ujmuj¹ca taki sposób widzenia rzeczywistoci, pt. Systemowa ocena jakoci
ciernic ceramicznych. Redakcja poprosi³a autora o jego refleksje na temat my³enia systemowego.

Myleæ systemowo

Maszyna, obraz, film, budynek, rachunek prawdopodobieñstwa, system edukacji, rzeba, wiersz, system energetyczny,
zasady zaliczania zajêæ, ksiêgowoæ  co jest wspólnego miêdzy tymi pojêciami?  to wszystko s¹ systemy. Widmo systemu kr¹¿y wokó³ nas  chcia³oby siê powiedzieæ, parafrazuj¹c znane powiedzenie o komunimie.
Cz³owiek dla podniesienia swojej sprawnoci tworzy ró¿nego rodzaju systemy. System, jest to pewne pojêcie nadawane zbiorowi elementów ujêtych w jedn¹ ca³oæ (min. 3) i spe³niaj¹cych okrelon¹ funkcjê. System jest wiêc wynikiem zorganizowania idei lub materii do wykonania okrelonego zadania. Jego podstawow¹ cech¹ jest systema, z której wywodzi siê systematycznoæ (powtarzalnoæ). System o wiêkszej
powtarzalnoci jest bardziej doskona³y od systemu o mniejszej powtarzalnoci (st¹d wynikaj¹ np. okrelone oceny stawiane studentom przez nauczycieli). Chc¹c mieæ wiêkszy po¿ytek z systemu (a to jest powodem powstawania ka¿dego sytemu), trzeba mieæ o nich okrelon¹ wiedzê.
Ró¿nica pomiêdzy wiedz¹ artysty, a wiedz¹ in¿yniera dotycz¹c¹ warunków, które musz¹ byæ spe³nione, aby ich dzie³o
dawa³o jak najwiêcej po¿ytku, polega g³ównie na tym, ¿e wiedza in¿yniera jest dok³adniejsza, bardziej zobiektywizowana,
w wiêkszoci wypadków prawie ca³kowicie uwiadomiona i mo¿e byæ ³atwo wyra¿ona za pomoc¹ s³ów czy symboli, ma on
zatem do czynienia z tzw. tward¹ rzeczywistoci¹ (J. Rudniañski Homo cogitans). Dlatego elementy systemu technicznego (tworzonego przez in¿ynierów) ³atwiej okreliæ, wyliczyæ,
czy sklasyfikowaæ  co nie oznacza wcale, ¿e ³atwiej wyci¹gn¹æ z nich ten oczekiwany po¿ytek. wiadczy o tym ca³a historia postêpu technicznego. ¯adne dzie³o cz³owieka (a w tym
zw³aszcza z³o¿one  tworz¹ce system) nie robi nic, aby przyczyniæ siê do uzyskania z niego wiêkszego po¿ytku (a jeli robi
 to na odwrót). Mog¹ one istnieæ, a cz³owiek mo¿e ich nie
znaæ, nie s³yszeæ i nie widzieæ. Mo¿e nawet i wiedzieæ, ale nie
rozumieæ. Do ich rozumienia potrzebna jest bowiem znajomoæ odrêbnego jêzyka: tak jak chc¹c porozmawiaæ np. z Anglikiem musimy nauczyæ siê jego jêzyka, tak samo chc¹c porozmawiaæ z systemem, musimy znaæ okrelony jêzyk.
Do wszystkich systemów z ró¿nych dziedzin ¿ycia istnieje
wspólny klucz jêzykowy i jeli kto chce mieæ z nich wiêkszy
po¿ytek, to musi go poznaæ. Nowy jêzyk jest szczególnie istotny
w zetkniêciu siê ze z³o¿onymi problemami, a z takimi mamy
do czynienia obecnie z nauce, technice, a szczególnie w biznesie. Ten nowy jêzyk, którego nale¿y zacz¹æ siê uczyæ to 
MYLENIE SYSTEMOWE.
Mylê  wiêc siê uczê  patrzeæ systemowo. Ta triada pozwala zobaczyæ pêtlê przyczynowoci, czyli zjawiska przyczynowo-skutkowe w ich sprzê¿eniu zwrotnym (tak stwierdza³em w poprzednich swoich refleksjach Na temat 6/12).
Co jednak oznacza to stwierdzenie myleæ systemowo?
Dla wiêkszoci ludzi mylenie systemowe oznacza (niestety) zwalczanie jednej z³o¿onoci inn¹ z³o¿onoci¹ (wymylanie coraz bardziej szczegó³owych rozwi¹zañ dla coraz bardziej z³o¿onych problemów). Jest to zaprzeczenie prawdziwego mylenia systemowego.
Nr 2/2004

Stosowanie podejcia systemowego (wtedy gdy nie jest to
tylko werbalizmem) jest niczym innym bowiem, jak poszukiwaniem bardziej wyrafinowanych sposobów poznawczego
radzenia sobie ze zmieniaj¹c¹ siê z³o¿onoci¹, w myl zasady,
¿e nale¿y upraszczaæ jak tylko siê da, ale nie bardziej. Upraszczaæ nie znaczy jednak abstrahowaæ od z³o¿onoci lub jej po
prostu nie dostrzegaæ. (K. Mudyñ Zdarza siê, ¿e mylimy).
Mylenie systemowe prowadzi do umiejêtnoci rozpoznawania typów struktur systemowych, które bezustannie wystêpuj¹ wokó³ nas. W efekcie pomaga dostrzec g³êbsze mechanizmy rz¹dz¹ce zdarzeniami i ich sekwencjami. Wymaga zauwa¿enia przede wszystkim charakteru i trendu zmian oraz wystêpuj¹cego opónienia pomiêdzy dzia³aniem a jego skutkiem.
Pe³ne wyjanienie tego, jak rozpoznawaæ podstawowe struktury systemu (dotychczas badacze wykryli ich 12), aby mieæ z niego wiêkszy po¿ytek, mo¿na znaleæ w ksi¹¿ce Petera S. Senge
pt.: Pi¹ta dyscyplina  teoria i praktyka organizacji ucz¹cych
siê (wyd. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1998 r.), która by³a
jednym z dwóch najwiêkszych bestsellerów w USA (w ostatnim
dziesiêcioleciu), a która wed³ug mnie powinna byæ obowi¹zkow¹ lektura dla wszystkich studentów Politechniki Koszaliñskiej
(i nie tylko), którzy bêd¹ mieli do czynienia z zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwami i organizacjami. Je¿eli przyj¹æ, ¿e organizacja
pojawia siê tam, gdzie jest ju¿ troje ludzi, maj¹cych okrelone
cele (np. rodzina z jednym dzieckiem), to dla zdecydowanej wiêkszoci ludzi ksi¹¿ka ta jest co najmniej godna uwagi. Ta pi¹ta
dyscyplina, to nic innego, jak tylko umiejêtnoæ mylenia systemowego, integruj¹cego (wg P. Senge) cztery dyscypliny podstawowe: G doskonalenie umiejêtnoci zawodowych, G ujawnianie
i wyjanianie mylowych modeli dzia³ania ludzi i organizacji,
G tworzenie wspólnej wizji przysz³oci organizacji oraz G umiejêtnoæ organizacyjnego uczenia siê i doskonalenia w zespole.
Ksi¹¿ka ta propaguje równie¿ humanistyczny nurt w zarz¹dzaniu i technice (mi osobicie szczególnie bliski), który jest
reakcj¹ na odhumanizowane teorie naukowego zarz¹dzania,
a który tak skutecznie wspó³czenie wykorzystuj¹ Japoñczycy
w swoich przedsiêbiorstwach. Dla zwolenników tego nurtu w zarz¹dzaniu Pi¹ta dyscyplina P. Senge mo¿e staæ siê Bibli¹.
Uzyskanie koñcowego efektu przy wytwarzaniu z³o¿onego wyrobu nie jest wynikiem pojedynczej technologii, ale zintegrowaniem ich w najbardziej w³aciwy sposób. Tê rolê integracyjn¹ w dziedzinie ludzkiego mylenia zapewnia w³anie
mylenie systemowe. Istot¹ tego mylenia jest przejcie od
postrzegania siebie jako bytu odseparowanego od wiata  do
jednoci ze wiatem, od postrzegania problemów jako powodowanych przez kogo lub co innego  do spostrze¿enia, ¿e
to nasze w³asne dzia³ania tworz¹ problemy, których dowiadczamy. Organizacja za jest tym miejscem, gdzie ludzie zbieraj¹ siê, aby byæ bardziej skutecznymi (w kilku zawsze ³atwiej
podnieæ ciê¿ar, trzeba tylko mieæ odpowiedni¹ dwigniê).
Mylenie systemowe mo¿e byæ t¹ legendarn¹ dwigni¹ poszukiwan¹ przez Archimedesa, który mia³ jakoby powiedzieæ
dajcie mi dwigniê i wska¿cie punkt podporu, a poruszê z posad Ziemiê. Warto wiedzieæ: jak ona wygl¹da?
Myleæ systemowo, to uwzglêdniaæ kontekst, zak³adaj¹c
przy tym, ¿e jest on zmienny, z³o¿ony i uporz¹dkowany (czyli
systemowy) oraz ¿e nie wiadomo dok³adnie ani gdzie siê zaczyna, ani gdzie siê koñczy (K. Mudyñ).
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aby wykorzystaæ elementy w wiêkszym
stopniu, czyli wyci¹gn¹æ z nich wiêcej  prawid³owoci systemowe s¹ wszêdzie takie
same. Gdzie tu jest wiêc s³u¿ba (kto komu
s³u¿y)? W ka¿dym systemie zdrowie elementów s³u¿y wyci¹gniêciu wiêkszych korzyci (po¿ytku) z tego systemu. Taka jest
rzeczywistoæ systemowa. Mo¿na jej nie
widzieæ, mo¿na siê na ni¹ obra¿aæ, ale to
nie zmieni tego, ¿e element zanurzony w
danym systemie, musi siê zachowywaæ tak
jak mu nakazuje struktura tego systemu i na³o¿one nañ funkcje. Wystarczy np. spojrzeæ
na ko³o samochodu. Ma siê zachowywaæ od-

powiednio do wymogów kierowcy i krêciæ
siê tak jak on mu nakazuje. Je¿eli siê za du¿o
opiera  to zostanie odpowiednio nadmuchane i dalej do pracy (dla cz³owieka takie
nadmuchanie to branie go np. na honor,
ojczyznê, patriotyzm, czy te¿ tzw. wietlan¹ przysz³oæ). Na takie kó³ko, które siê
za mocno opiera, jest tylko jedyna rada: wymiana na nowe  bowiem spektakl musi
trwaæ (Show must go on  jak piewa³
Fredi Mercury z zespo³u Queen). Ka¿de
kó³ko jest bowiem tylko trybikiem w wiêkszej ca³oci, któr¹ nazywamy SYSTEMEM.
dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Public relations  kryzysy, media i nowe technologie

dzin spêdzonych w poci¹gu. Prze¿ycie doæ
stresuj¹ce i nu¿¹ce! Jedynym pocieszeniem
i os³od¹ po przejechaniu trasy KoszalinGdañsk-Warszawa-Katowice-Kraków-Rzeszów by³ przyjazd w porze obiadowej dnia
poprzedzaj¹cego kongres, a w zwi¹zku
z tym szansa na krótk¹ wycieczkê po przepiêknym Rzeszowie. Szczególnie polecam
rzeszowski Rynek i zabytki zlokalizowane
wokó³ niego. Co uroczego!
III Kongres Public Relations przeszed³
moje najmielsze oczekiwania z dwóch powodów. Pierwszy, to znaczna iloæ czasu
powiêcona tematyce Internet PR, czyli
funkcji zarz¹dzania poprzez instrumenty
internetowe w celu prowadzenia d³ugofalowej, ci¹g³ej i planowej komunikacji pomiêdzy organizacj¹ a jej otoczeniem zewnêtrznym i wewnêtrznym. Drugi z powodów zadowolenia to satysfakcja, ¿e moje
wstêpne analizy i prognozy dotycz¹ce Internet PR prezentowane przed dwoma laty
na I Kongresie sprawdzi³y siê, mimo i¿
pierwotnie budzi³y w¹tpliwoci. Dzi ju¿
nikt nie w¹tpi w si³ê Internetu  nawet je¿eli nie jest jeszcze przekonany do jego
wartoci, to ma wiadomoæ, i¿ tego medium nie mo¿na lekcewa¿yæ. Spostrze¿enia te pozwalaj¹ mi wierzyæ w pozytywny
odbiór fragmentów mojej rozprawy doktorskiej (wci¹¿ jeszcze nie obronionej)
w artykule i wyst¹pieniu przygotowanym
wspólnie z promotorem, prof. dr hab. Ryszardem £awniczakiem (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), na The 11th International Public Relations Research
Symposium, które odbêdzie siê w Bled
w S³owenii. Tegoroczne spotkanie badaczy
i praktyków PR o wiatowej renomie bêdzie przebiegaæ pod has³em: New Concepts
and Technologies for Public Relations, Public Affairs and Corporate Communication (www.bledcom.com). Niestety bêdê jedynie duchowym uczestnikiem tego sympozjum, poniewa¿ wzglêdy finansowe nie
pozwalaj¹ mi na realn¹ obecnoæ. Ale wierzê, ¿e kiedy tam pojadê, a wówczas przeka¿ê kolejn¹ relacjê
mgr Monika Kaczmarek-liwiñska

Najbardziej istotny zatem jest kontekst: komu TO s³u¿y, jaki jest tego
cel, lub jaki po¿ytek?
Po¿ytek z systemu ma ten, który ma do
niego prawa w³asnoci, lub ten, który nim
kieruje. Je¿eli nastêpuje modernizacja systemu (jego reforma) to po to, aby uczyniæ
go bardziej sprawnym i wyci¹gn¹æ tego po¿ytku wiêcej. Je¿eli modernizujemy samochód, to po to, aby wykorzystaæ jego elementy w wiêkszym stopniu, a nie po to, aby
one pracowa³y mniej. Tak samo jest i przypadku np. reformy (modernizacji) systemu
s³u¿by zdrowia. Modernizacja jest po to,

W dniach 2123 kwietnia 2004 r. w siedzibie Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie odby³ siê III Kongres Public Relations. Tematyka tegorocznego Kongresu, wród wielu obszarów
public relations (PR), szczególne silnie
koncentrowa³a siê wokó³ kryzysowego public relations, wspó³pracy z mediami oraz
nowych technologii w PR.
Statystyka Kongresu jest imponuj¹ca: ponad 250 osób zainteresowanych tematyk¹ public relations, ponad 80 wyg³oszonych referatów, 3 panele dyskusyjne, w tym jeden prowadzony on-line, szerokie grono wybitnych
specjalistów z dziedziny public relations, zarówno naukowców, jak i praktyków.
Kongres sta³ siê tak¿e okazj¹ do spotkania przedstawicieli dwóch organizacji bran¿owych, a mianowicie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (www.pspr.org.pl)
oraz Zwi¹zku Firm Public Relations
(www.zfpr.pl). Istotnym zagadnieniem zauwa¿anym przez obie organizacje i szeroko
dyskutowanym zarówno na sali obrad, jak i w
kuluarach, sta³ siê problem etyki w PR, wizerunku przedstawicieli tej bran¿y i jej przysz³oci. Wersje pesymistyczne koncentrowa³y siê wokó³ negatywnego postrzegania i nieprawid³owego rozumienia intencji, zadañ
i przes³anek PR, optymistyczne za prognozowa³y szerokie otwarcie rynku na us³ugi public relations w zwi¹zku z wejciem Polski
do Unii Europejskiej.
Ka¿dy z trzech kongresowych dni
wzbogacony zosta³ o panel dyskusyjny, pod
przewodnictwem praktyków PR. Pierwszy
dzieñ wprowadzi³ uczestników Kongresu
w tematykê Zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych, drugi prezentowa³ kwestie etyki w PR oraz pozycji specjalistów PR na
tle innych zawodów, natomiast trzeci panel, koñcz¹cy kongresowe zmagania, koncentrowa³ siê wokó³ roli mediów w sytuacjach kryzysowych.
Podczas III Kongresu PR aktywn¹ dzia³alnoæ prowadzi³a grupa panelistów repre-
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zentuj¹ca internetowy serwis bran¿owy
Internet PR (www.internetpr.pl). Aktualnie w serwisie Internet PR dzia³a osiem grup
dyskusyjnych, z których cztery maj¹ charakter otwarty  mo¿e uczestniczyæ w nich ka¿da zarejestrowana w serwisie osoba. Dostêp
do dwóch pozosta³ych wymaga spe³nienia
dodatkowych kryteriów lub indywidualnego zaproszenia ze strony dotychczasowych
ich u¿ytkowników. Najliczniejsz¹ i zarazem
powsta³¹ jako pierwsza jest lista@internetPR.pl, która skupia 534 osoby. Zakres
poruszanych tematów jest bardzo szeroki,
czêsto kontrowersyjny, ale zawsze pouczaj¹cy, edukacyjny, na szczêcie bez mentorskich tonów. Zainteresowanych uczestnictwem w tej grupie zapraszam na www.internetpr.pl i dokonanie rejestracji. Grupa
Internet PR przejê³a patronat merytoryczny
nad panelem umo¿liwiaj¹c poprzez chat aktywne uczestnictwo specjalistom PR nieobecnym na Kongresie.
Gociem specjalnym i niew¹tpliwie
atrakcj¹ drugiego dnia Kongresu by³ dziennikarz TVP Piotr Krako, którego wyst¹pienie wywo³a³o du¿e o¿ywienie i zainteresowanie wród uczestników. Przedstawiaj¹c temat Kreowanie wizerunku w wyst¹pieniach publicznych omówi³ miêdzy innymi ogólne regu³y przeprowadzania wywiadu, dialogu, monologu i wyjani³, jak powinno wygl¹daæ dobre wyst¹pienie publiczne. Okreli³ zasady przeprowadzania prób
generalnych przed konferencjami prasowymi. Piotr Krako, mimo ¿e zosta³ bardzo
pozytywnie i sympatycznie odebrany przez
obecnych na sali obrad, zosta³ równie¿ nagrodzony gradem pytañ, w¹tpliwoci i czasami k³opotliwych tematów.
III Kongres Public Relations to jednak
nie tylko obrady kongresowe i dziesi¹tki wyg³oszonych referatów. To równie¿ wspania³a
atmosfera i okazja do nawi¹zania wartociowych kontaktów wród wielu wieczornych
atrakcji. Szczególnym prze¿yciem jest
równie¿ sama podró¿ do Rzeszowa i 17 go-
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Studia  rajski czas
Z têsknot¹ wielk¹ rzesze in¿ynierów i magistrów wspominaj¹ czasy uroczego, b³ogiego, przepe³nionego przyjemnociami okresu ¿ycia  zwanego studiami. Teraz panuj¹ca, a wczeniej wyczekiwana, rzeczywistoæ wiata pracy, godziwych zarobków, niezale¿noci finansowej oraz kariery zawodowej 
okazuje siê czêsto z³udn¹, pe³n¹ stresu, niepewnoci i króluj¹cego bezrobocia faz¹ ¿ycia. Dlatego têsknota, wracaj¹ce myli
do przesz³ych akademickich szaleñstw s¹ tak bliskie sercu.
Wspomnienia studenckiej egzystencji jednak nie u wszystkich wywo³uj¹ pe³n¹ satysfakcjê i entuzjazm. Nieliczni niezadowoleni, pluj¹ sobie teraz w brodê, wypominaj¹c zbyt lekkoduszne podejcie do nauki i w³asnego rozwoju. Nadmierne
oddawanie siê rzeczom ulotnym  zabawie i beztrosce  wzglêdem zaanga¿owania w zdobywanie wiedzy. To tylko niektóre
powody ¿alu i wyrzutów sumienia. Aby tak nie by³o, przekazaæ pragnê kilka praktycznych rad dla braci studenckiej, które mog¹ byæ zbawienne podczas szarzyzny ¿ycia w poszukiwaniu pracy. Wszystko to w celu ³agodnego przejcie z czasu
sielanki akademickiej do rzeczywistoci wiata pracy.
Aktywnoæ i elastycznoæ to w obecnym wiecie bardzo
po¿¹dane cechy, które poza wiedz¹ s¹ podstaw¹ powodzenia
na rynku pracy. Gospodarka nasycona jest zmianami. Dlatego te¿ pracodawcy w pierwszej kolejnoci nale¿y udowodniæ
w³asne przystosowanie do zmian, w³asn¹ zmiennoæ i elastycznoæ. Czasy, gdy rozpoczynano i koñczono pracê w jednym zak³adzie, pamiêtaj¹ tylko pokolenia odchodz¹ce na
emeryturê.
Jak jednak przekonaæ pracodawcê o w³asnych predyspozycjach, które przydatne bêd¹ w jego przedsiêbiorstwie czy
urzêdzie? Jak dokonaæ tego nie maj¹c dowiadczenia na rynku? Jest to trudne zadanie!! Nikt zreszt¹ nie obiecywa³, ¿e
bêdzie ³atwe! Jednak jak siê ju¿ rozpocznie, to
¯yciorys (CV) to podstawowa wizytówka pospolitego poszukiwacza. Powinien on pracodawcê zainteresowaæ, wprawiæ w os³upienie i zastanowienie  jak to mo¿liwe przez 5 lat
dokonaæ tylu rzeczy, byæ w tylu miejscach i jeszcze obroniæ
tak dobrze dyplom? Korzystaæ w tym celu nale¿y z wszelkich
ciekawych i rozwojowych inicjatyw dostêpnych na uczelni i
jej otoczeniu. Trzeba po prostu byæ aktywist¹. Z logicznym
celem edukacyjnym i planem na przysz³oæ, wiedzieæ trzeba
czego siê chce. Oto kilka przyk³adowych inicjatyw, które dobrze rokuj¹ na przysz³oæ.
Ko³a naukowe, zapewne jest ich kilka na Politechnice Koszaliñskiej. Jako miejsca dla szczególnie zainteresowanych
jak¹ dziedzin¹ nauki, ale nie tylko, równie¿ dla tych studentów, którzy dopiero szukaj¹ takiej dziedziny. Ko³o takowe
umo¿liwia oprócz rozwoju naukowego, poznawanie nowych
ludzi, uczestnictwo w sesjach i konferencjach naukowych,
równie¿ sposobnoæ organizowania podobnych imprez. Wspomnieæ muszê jedno z kó³, do których nale¿a³em na PK  Studenckie Ko³o Mened¿erów, w ramach jego dzia³alnoci mo¿na by³o publikowaæ artyku³y, uczestniczyæ w obozach naukowych i konferencjach, nawet zagranicznych, no i poznaæ wielu interesuj¹cych ludzi, a kontakty miêdzyludzkie zazwyczaj
prowadz¹ do rozwoju w³asnej osoby. Jak powiedzia³ kto m¹dry: Dzieñ bez nowej znajomoci jest dniem straconym. DlaNr 2/2004

tego polecam gor¹co ten sposób spêdzania wolnego czasu
i ogóln¹ otwartoæ na drugiego cz³owieka.
Praktyki i sta¿e oraz prace wakacyjne to jedyne mo¿liwoci na zdobycie faktycznego dowiadczenia zawodowego podczas trwania studiów dziennych. Spogl¹daj¹c na naszych zachodnich kolegów, rzecz¹ naturaln¹ jest odbywanie co najmniej semestralnej praktyki na uczelniach o profilu technicznym. Czas ten daje mo¿liwoæ zweryfikowania w³asnych zdolnoci i zainteresowañ. Pozwala wykazaæ braki w wykszta³ceniu, czy te¿ potrzebê zmiany kierunku studiów. Takie zetkniêcie siê z realiami zawodowej pracy czêsto jest doskona³¹ motywacj¹ do dalszych studiów, jak równie¿ sposobem na pierwsz¹ prezentacjê w³asnej osoby  pracodawcy. Miejsce praktyki, czy sta¿u powinno byæ odpowiednio dobrane pod wzglêdem w³asnych predyspozycji, fascynacji i planów.
Urlop dziekañski to zupe³nie normalny instrument pracy
nad w³asn¹ karier¹. Stosowany jest jednak rzadko przez zapobiegliwych studentów, a szkoda, bo to kolejny sposób kierunkuj¹cy w³asn¹ osobê. Urlop dziekañski wykorzystaæ mo¿na wielorako, np.: ciekawy wolontariat, praca za granic¹, czy au-pair.
Czas spêdzony za granic¹ lub w kraju zapewne nie bêdzie prowadzi³ do zaleg³oci na uczelni. Dziekanka umiejêtnie zagospodarowana spowoduje wzrost w³asnej wartoci na rynku pracy poprzez dowiadczenie, jêzyki obce, nowe kontakty itp.
Organizacje pozarz¹dowe (NGO), czy partie polityczne to
kolejny wspania³y sposób na dope³nienie akademickiej edukacji. Praca spo³eczna, pozyskiwanie rodków w ramach programów pomocowych poszerzaj¹ wiedzê i pozwalaj¹ poznaæ
tajniki pracy metod¹ projektów. Ponadto zaanga¿owanie w
dzia³alnoæ polityczn¹, udzia³ w kampaniach wyborczych to
metody ucz¹ce dobrej organizacji, daj¹ce szeroki horyzont
mo¿liwoci i perspektywy na przysz³oæ oraz bardzo potrzebne w rzeczywistoci dnia dzisiejszego  znajomoci.
Stypendia na uczelniach zagranicznych to przede wszystkim przygoda, a ponadto nowa osobowoæ, doskona³y jêzyk
obcy i niesamowici nowi znajomi. Czêsto Polacy poprzez swoj¹
wrodzon¹ skromnoæ ju¿ na samym starcie rezygnuj¹ z ubiegania siê o stypendium zagraniczne. Twierdz¹ bowiem, ¿e
poziom jêzyka i rodki finansowe to bariery nie do przejcia. Wszystkie argumenty s¹ do obalenia  tak twierdz¹ stypendyci. Wystarczy chcieæ, a zapewne siê uda. Prawdziwa
nauka jêzyka rozpoczyna siê dopiero w kraju jego pochodzenia, a pieni¹dze mo¿na dorobiæ posiadaj¹c wizê studenck¹.
Z koleg¹ Paw³em odbylimy semestralne stypendium w Niemczech na Fachhochschule Neubrandenburg. Je¿eli chodzi o korzyci, to oprócz wymienionych powy¿ej, stypendium dla Paw³a zaowocowa³o prac¹ w jednej z niemieckich firm jako przedstawiciela na Polskê, dla mnie za przyczyni³o siê do poznania
niemieckiego promotora pisanej przeze mnie pracy doktorskiej.
Có¿ mo¿na dodaæ do powy¿szego tekstu, oprócz ¿yczeñ wytrwa³oci i powodzenia? Pamiêtaæ nale¿y o s³owach Seneki: Je¿eli cz³owiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, ¿aden wiatr
nie jest pomylny; oby studia by³y czasem najlepszej nawigacji
i ustalania kursu, a wiatr bêdzie zapewne wtedy sprzyja³.
mgr Grzegorz wita³a
absolwent Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania
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Marzec w Grecji
Na og³oszenie przez greckiego organizatora informacji
o zaproszeniu trojga studentów z naszego kraju, zg³osi³a siê
jedynie Politechnika Koszaliñska. By³ to kolejny krok w miêdzynarodowych kontaktach akademickich i zastanawiaj¹ce
jest, dlaczego, mimo zwrotu ca³ych kosztów, tylko jedna uczelnia podjê³a dialog w celu wys³ania tam swoich przedstawicieli. Nas ten fakt móg³ jedynie cieszyæ. Wyznaczone zosta³y dwie
osoby ze Wzornictwa oraz jedna z Turystyki.
Wybór oparty zosta³ na tytule programu, który brzmia³:
Przestrzeñ miejska oraz turystyka. Tak naprawdê niewiele
wiêcej by³o na ten temat wiadomo, wiêc wybór tych osób by³
nieco niepewny. Mog³o siê okazaæ, ¿e pobyt w Grecji tych trzech
osób z Polski nie bêdzie wskazany w kontekcie realizacji za³o¿enia naukowego. Ta niepewnoæ zosta³a do samego wyjazdu.
D³ugie godziny przygotowañ  g³ównie w wielu rodzajach biur,
zak³adów administracji zosta³y w koñcu wynagrodzone wydaniem biletów na samolot do Aten. Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ o wziêciu na siebie odpowiedzialnoci przez Politechnikê Koszaliñsk¹ odnonie wszystkich kwestii finansowych. My
ze swojej strony nie w³o¿ylimy w to przedsiêwziêcie ani z³otówki, nie licz¹c oczywicie tzw. kieszonkowych.
Pobyt w Atenach przypad³ na najlepszy w tym regionie wiata okres. Spokojnie mo¿na by³o zostawiæ kurtki, paraduj¹c w
swetrach b¹d nawet koszulkach, z drugiej za strony nie dowiadczylimy jeszcze s³ynnych greckich upa³ów, kiedy to ka¿dy ruch sprawia trudnoæ. Zakwaterowani zostalimy w dwugwiazdkowym hotelu z pe³n¹ obs³ug¹. Warunki bardzo nietypowe dla przyzwyczajonych do ascezy polskich studentów.
Nasze dni w czasie pobytu w Grecji wygl¹da³y dosyæ podobnie do siebie, czego nie nale¿y odczytywaæ w taki sposób,
¿e by³y nudne. Zawsze rano po hotelowym niadaniu udawalimy siê do tamtejszej uczelni na seriê wyk³adów prowadzonych przez przyjezdnych profesorów. W kwestii uzupe³nienia
pragnê dodaæ, ¿e w programie, oprócz nas uczestniczyli studenci z Niemiec, Bu³garii, Rumunii, Portugalii, oraz Grecji.
Wyk³ady prowadzone by³y w jêzyku angielskim, zawsze jednak z dodatkiem charakterystycznego akcentu dla danego
pañstwa, co w przypadku niektórych profesorów z Niemiec
dawa³o naprawdê zabawn¹ mieszankê. Wyk³ady dotyczy³y architektury. G³ównie architektury Aten i odnosz¹cej siê do niej
architektury innych du¿ych miast europejskich. Cykl tych spotkañ mia³ na celu wprowadzenie nas do wykonania projektu.
Po wyk³adach ca³a grupa sz³a na lancz do sto³ówki studenckiej. Warto w tym momencie wspomnieæ o tym, ¿e ka¿demu
studentowi przys³uguj¹ trzy darmowe posi³ki dziennie w sto³ówkach studenckich, a studia s¹ bezp³atne. Kolejnym punktem dnia by³o zwiedzanie Aten z po³o¿eniem szczególnej
uwagi na pewn¹ dzielnicê, której dotyczy³ nasz program. Gospodarze dbali o nasze bezpieczeñstwo, oraz wiadomi wartoci swojej stolicy starali siê, aby jak najwiêcej nam pokazaæ.
Nie kryli przy tym spraw, które bol¹ dzisiejsze Ateny, czyli
niezliczona iloæ pojazdów, zaniedbane i brudne ulice. I w³anie tego dotyczy³ nasz program. Dostalimy do opracowania
pewn¹ zapuszczon¹ dzielnicê Aten. Naszym zadaniem by³o
znalezienie alternatywy architektonicznej dla wielu sypi¹cych
siê budynków. Mielimy wiele mo¿liwoci  od malowania
fasad a¿ do wyburzenia wielkich segmentów mieszkalnych,
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Sk³ad polskiej grupy z Koszalina by³ nastêpuj¹cy: prof.
Andrzej Wielgosz oraz studenci: Anna Winiewska WM
(Wzornictwo), Marcin Janik WEiZ (Turystyka), Marek
Jastrzêbski WM (Wzornictwo)
je¿eli mia³o to pozytywnie wp³yn¹æ na wizualny odbiór otoczenia. Przy realizacji okaza³o siê, ¿e mamy do dyspozycji
niezbyt ciekawe komputery z niewystarczaj¹cym do tego typu
zadañ oprogramowaniem.
Dziesiêciodniowe spotkanie zakoñczy³o siê pokazem prezentacji komputerowych ka¿dej z grup. Okaza³o siê, ¿e wszyscy obecni na programie studenci kszta³c¹ siê jako przyszli architekci. Bylimy wiêc jedynymi osobami, które mog³y pomóc
w jakim innym zakresie. I dobrze, ¿e tak siê sta³o, poniewa¿
wspó³praca samych architektów mog³aby zaowocowaæ ciekawymi, jednak nieumiejêtnie podanymi pomys³ami. Nasza rola
polega³a, oprócz konsultowania z zagranicznymi kolegami koncepcji wykonania zadania, na ciekawym podaniu rozwi¹zañ.
Okaza³o siê, ¿e nasi koledzy z Europy niezbyt dobrze radz¹
sobie z przekazaniem swoich idei w postaci niewerbalnej.
Panuje w tym wszystkim wielka chêæ, ale jednoczenie pewien chaos w segregacji wiadomoci. Brakuje im pewnej systematyki, logiki w uk³adaniu swoich myli. Mo¿na by snuæ wiele
domys³ów, dlaczego tak siê dzieje, jednak w tym momencie chodzi³o o to, ¿eby ka¿da z grup dobrze siê zaprezentowa³a i aby
ka¿dy pokaza³ to, co potrafi, a co mo¿e wszystkim siê przydaæ.
Odczuwalimy wiêc satysfakcjê mog¹c pokazaæ to, czego
nauczylimy siê dotychczas w trakcie naszych studiów, widz¹c
powa¿anie w oczach wielu osób. Cieszy fakt, ¿e to, czego siê
uczymy jest na poziomie, który jest w stanie zaskoczyæ ludzi z
pañstw, wobec których czasami mamy wiele kompleksów.
Marek Jastrzêbski, student wzornictwa
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Studenci z Maroka

Pochodz¹ z Maroka. Maj¹ rednio po 25 lat. Na razie
jest ich trzech. Od po³owy stycznia mieszkaj¹ w akademiku. Systematycznie ucz¹ siê jêzyka polskiego, aby od przysz³ego roku rozpocz¹æ studia w Politechnice Koszaliñskiej.
Mowa oczywicie o przysz³ych studentach z Maroka.
Z Younesem Zahouni oraz jego kolegami Mohamedem El
Addouli i Noureddinem El Idrissi rozmawia³ Piotr Zaczek.
Co sk³oni³o Ciebie do przyjechania do Polski na studia?
Moja uczelnia w Meknes nawi¹za³a wspó³pracê z Politechnik¹ Koszaliñsk¹. Profesorowie Leon Kukie³ka i Tomasz Heese opowiedzieli nam o tym, jak bêdzie wygl¹da³a nauka w Politechnice.
Po tym spotkaniu zrodzi³a siê we mnie chêæ wyjazdu do Polski.
Razem z moimi kolegami, w ambasadzie polskiej w Maroku, uda³o nam siê przejæ specjalne testy. Teraz jestemy w Koszalinie
i przygotowujemy siê do studiowania na waszej uczelni.
Jakie mielicie obawy przed przybyciem do naszego kraju?
Obawialimy siê trzech rzeczy. Po pierwsze niskich temperatur w zimie, po drugie rasizmu, a po trzecie blondynek. Przed
przyjazdem zakupilimy sobie ciep³e ubrania, wiêc zima nie by³a
dla nas takim zaskoczeniem. Natomiast blondynki u nas s¹ wielk¹ rzadkoci¹ i kontakt z nimi nadal uwa¿amy za co wielkiego.
Co wiedzielicie o Polsce?
Znalimy tylko kilku sportowców z Polski. Interesujemy siê pi³k¹
no¿n¹ i nie obce nam jest nazwisko Boniek. S³yszelimy te¿ o polskim skoczku Ma³yszu i o piêciarzu Darku Michalczewskim.
Czy odpowiadaj¹ wam warunki mieszkaniowe, jakie
panuj¹ w akademiku?
Mog¹ byæ. Aczkolwiek uwa¿amy, ¿e pokoje s¹ za ma³e
oraz ¿e kuchnia jest za daleko. Cieszymy siê bardzo z dostêpu
do Internetu, który u³atwia nam kontakt z bliskimi. Czêsto
rozmawiamy z naszymi kolegami z Maroka.
Czy w Maroku akademik jest dro¿szy i czy p³acicie tam
za studiowanie?
Tak. Akademik jest znacznie dro¿szy i za studia musimy
p³aciæ. Dlatego te¿ studia w Polsce znacznie siê op³acaj¹.
Czy nauka jêzyka polskiego sprawia wam wiele trudnoci?
Rzeczywicie jest to trudny jêzyk. Dziêki naszym nauczycielkom
te trudnoci siê zmniejszaj¹. Uczymy siê codziennie przez trzy godziny. Równie¿ po zajêciach kontynuujemy naukê samodzielnie w
pokoju. Chcielibymy szybko nauczyæ siê waszego jêzyka.
Jakie by³o wasze pierwsze poznane s³owo w jêzyku polskim?
Dzieñ dobry.
Co bêdziecie studiowaæ?
Tak naprawdê nasze studia rozpoczn¹ siê dopiero w przysz³ym
roku akademickim. Ja chcia³bym studiowaæ telekomunikacjê, za
Noureddine informatykê a Mohamed technologiê roln¹ i len¹.
W jaki sposób spêdzacie wolny czas?
Bardzo lubimy graæ w pi³kê no¿n¹. Oczywicie uczymy
siê jêzyka polskiego oraz doæ czêsto rozmawiamy przez Internet z naszymi znajomymi.
Czy w Maroku istnieje tydzieñ kultury studenckiej?
Pewnie, ¿e tak. Jest tylko ma³e ,,ale. Podczas tych imprez
nie pije siê tyle alkoholu, co tutaj. Mimo to, tegoroczne juwenalia w Koszalinie bardzo mi siê podoba³y.
Co s¹dzisz o Polakach?
Niektórzy Polacy s¹ przyjanie nastawieni. Natomiast s¹
i tacy, którzy s¹ rasistami. Dziêkuje Bogu, ¿e ju¿ nie mam
z tym problemów.
Jak mylisz, sk¹d siê bierze na wiecie terroryzm i jak by
usprawiedliwi³ wydarzenia w Hiszpanii z dnia 11 marca?
Nr 2/2004

W towarzystwie nauczycielki jêzyka polskiego
Terroryzm jest z³y. Mylê, ¿e bierze siê on z braku demokracji. S¹ grupy, które z tego korzystaj¹ i uwa¿aj¹, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem mo¿e byæ w³anie terroryzm. Jeli chodzi
o konflikt pomiêdzy Hiszpani¹ a Marokiem, to istnieje on od
dawna i dotyczy terenów ³owienia ryb na morzu. Uwa¿am
jednak, ¿e to nie Maroko jest odpowiedzialne za ten zamach,
nawet, jeli brali w tym udzia³ Marokañczycy.
Jaki masz kontakt z rodzicami i czy zamierzasz zostaæ
w Polsce na d³u¿ej?
Kontakt z najbli¿szymi utrzymujê poprzez telefon, Internet i listy. Chcia³bym tutaj zostaæ na d³u¿ej, poniewa¿ jestem
zakochany w pewnej polskiej blondynce.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Piotr Zaczek, Foto  Keli

Nowe w³adze
samorz¹du studentów

Wybory 24 cz³onków Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej odbywa³y siê na pocz¹tku marca br.
Przewodnicz¹cym zosta³ ponownie student Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Bogumi³ Go³¹bek, jego zastêpc¹ studentka tego samego wydzia³ Urszula Malewicka.
Parlament Studentów Politechniki Koszaliñskiej jest najwy¿szym organem samorz¹dnoci studenckiej dzia³aj¹cym na
Politechnice Koszaliñskiej. Organami podleg³ymi Parlamentowi Studentów Politechniki Koszaliñskiej s¹ Samorz¹dy Wydzia³owe, Rada Osiedla Domów Studenckich oraz Rady Mieszkañców Domów Studenckich.
Parlament Studentów reprezentuje ogó³ studentów i prowadzi na terenie Uczelni dzia³alnoæ w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych, wychowawczych,
sportowych i turystycznych.
Wybory cz³onków PS odbywaj¹ siê co trzy lata. Czternastu sporód dwudziestu czterech nowych cz³onków PS (po 6 z
ka¿dego wydzia³u) to osoby zupe³nie nowe.  Nasze plany
pojawiaj¹ siê w³aciwie z dnia na dzieñ  mówi przewodnicz¹cy Bogumi³ Go³¹bek.
Ostatnim, przygotowanym przez PS wydarzeniem by³ na
przyk³ad Tydzieñ Kultury Studenckiej. Wiêcej szczegó³ów pod
adresem: http://pspk.tu.koszalin.pl
(agat)
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Ju¿ na wodzie
Po kilku latach remontu, gdy widok pe³nomorskiego jachtu klasy Carter zla³ siê z otoczeniem hangaru w Mielnie, dziêki
olbrzymiemu zaanga¿owaniu Panów: Janka Skrzypaczka,
W³odka ¯ywno, Janka Lisaja oraz wielu studentów, jacht sp³yn¹³ na wodê. Pierwszego sierpnia 2003 roku, w porcie jachtowym w Ko³obrzegu, odby³o siê uroczyste podniesienie bandery na jachcie Yacht Clubu Politechniki Koszaliñskiej s/y KOOKABURRA. Honorowymi goæmi byli prorektor Politechniki Koszaliñskiej  prof. Tomasz Heese i jej dyrektor administracyjny  dr Artur Wezgraj.
Komandor klubu, Les³aw Maciek przedstawi³ nasz¹ historiê, losy budowanego przed laty jachtu typu Rigel, okolicznoci zakupu KOOKABURRY. Wspomnia³ o Komitecie Budowy Jachtu Morskiego, w którym pracowali  pierwszy rektor Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej doc. Jerzy Smoleñski, Tadeusz Stêpieñ, Janusz Bielak, a tak¿e Ryszard Piszczecki, Jerzy
Jastrzêbski, Janusz Gajewski, Jerzy Henschke, W³odzimierz
¯ywno, Jan Skrzypczak, Les³aw Macieik.
Budowany jacht mia³ umo¿liwiæ szersze szkolenie ¿eglarskie koszaliñskich studentów, popularyzowaæ nasz¹ uczelniê
poprzez udzia³ w krajowych i miêdzynarodowych regatach,
spotkaniach i zlotach ¿eglarskich. Rozpoczêta w 1984 roku
budowa trwa³a do roku 1996. Niestety, brak pieniêdzy zmusi³
Klub do sprzeda¿y ukoñczonego w 85 % jachtu, a za uzyskane
rodki nabyto mniejszy, o powierzchni 36 m2 i d³ugoci 9,11 m.
A dzisiaj Za nami pierwsze rejsy. Poni¿ej wra¿enia ze
swojego pierwszego rejsu spisane na gor¹co tu¿ po zejciu
z pok³adu przez S³awka Kukie³kê.

Mój pierwszy rejs

(1921 wrzenia 2003)
Jakim sposobem uda³o mi siê jednak na ten rejs pop³yn¹æ.
Kiedy dotar³em do portu jachtowego w Ko³obrzegu, Kookkaburry nie by³o. Na szczêcie po kilkunastu minutach siê okaza³o, ¿e jacht wraca z morza, chyba specjalnie po mnie. Od 15 do
18 zafundowalimy sobie byczenie siê. No mo¿e nie zupe³nie,
bo w tym czasie naprawilimy kuchenkê, zjedlimy obiad, zatankowalimy wodê, pod³adowalimy akumulatory, i i to chyba wszystko z po¿ytecznych czynnoci. O 18 minêlimy g³ówki
portu i udalimy siê w stronê winoujcia. Wia³o WSW (zachodni ku po³udniowo-zachodniemu), wiêc przewidywalimy
ciê¿ki kawa³ek ¿eglowania. Wiatr niele d¹³, morze by³o rozko³ysane  przygotowane mielimy: grot sztormowym i zwyk³y
fok. W pierwszych minutach po wyp³yniêciu z portu (wci¹¿ na
katarynie) czu³em siê jak w czó³enku na falach. Potem to
uczucie przesz³o. Po postawieniu ¿agli, czego w³aciwie ju¿
sobie nie przypominam, wiêc musia³o pójæ doæ lekko, jeszcze
przez kilka godzin by³em z siebie dumny. Przez ca³y ten czas
czu³em siê wietnie  ¿adnej choroby morskiej. Szlimy na pó³nocny zachód: jakie warunki, takie halsowanie. Potem pojawi³a mi siê choroba. Niestety, nie na tyle silna, bym odda³ pok³on
i dary Neptunowi (a na obiad by³y klopsiki). Mêczy³em siê chyba jeszcze ze dwie godziny. Potem postanowi³em uleczyæ siê
sposobem na dwa palce i przez jak¹ godzinê by³ spokój. Kapitan podniós³ za³ogê na duchu daj¹c przyk³ad jak to siê robi.
Wyjanieniem tego stanu rzeczy s¹ klopsiki, które zw³aszcza w
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W³adze Uczelni i Yacht Clubu za sterem jachtu
pierwszy dzieñ rejsu, gwarantuj¹ oddawanie czci Neptunowi.
Oj, dawa³em, nie ¿a³owa³em
Kiedy przysz³a moja wachta, a przysz³a godzinê wczeniej,
by³a trzecia nad ranem. Tak wysz³o, bo za³oga nieco chorowa³a (co nie znaczy, ¿e ja nie chorowa³em). Niebo piêkne tej
nocy by³o. ¯adnych chmur, zamglenia, gwiazdy jak na d³oni.
¯eby jeszcze ¿o³¹dek, a mo¿e b³êdnik, nie dawa³ znaæ o sobie,
to by³oby o tyle w³anie lepiej (a to ju¿ by siê równa³o doskona³oci). Bez problemów p³ynêlimy wci¹¿ na zachód  taki
by³ ogólny kierunek, a z halsowaniem wychodzi³o ró¿nie.
Wiatr nieco zdech³ podczas wachty mojej i kapitana. Oko³o
szóstej doszlimy do wniosku, ¿e grot sztormowy jest nieco
przyma³awy. Ale nie chcielimy budziæ pochorowanych ani
zmêczonych po nocnej wachcie (prawie podwójnej). Do dziewi¹tej p³ynêlimy we dwóch. Potem pojawi³a siê za³oga, wiêc
zmienilimy grota. Do po³udnia jako poruszalimy siê na
zachód. Ze wzglêdu na s³abn¹cy wiatr ³ódka mia³a du¿y k¹t
martwy, wiêc wolniej nabieralimy wysokoci. A potem ju¿
nic nie wia³o  robilimy 0,3 knota i to w niezupe³nie znanym
kierunku. Jako przekonalimy kapitana, ¿eby zatrzymaæ ³ód
i wyk¹paæ siê na rodku morza W koñcu s³oñce pra¿y³o
(24°C), na niebie jednej chmurki nie by³o, tafli wody nie psu³
¿aden podmuch. Ko³o wyrzucone na lince za burtê robi³o za
bojkê, cumy wypuszczone z obu burt  s³owem pe³na asekuracja. Pod kilem 15 metrów, do brzegu 12 mil. Skoki do wody i
ogólne pluszczenie rozgrza³o cia³a, choæ woda za ciep³a nie
by³a. Po tym godzinnym moczeniu przyszed³ wiatr, choæ wtedy ju¿ bylimy w komplecie na pok³adzie. S³oñce tak przygrzewa³o, ¿e szkoda by³o siê ubieraæ (wspomnienie lata, ech).
Wkrótce przyszed³ szkwalik i pop³ynêlimy robi¹c ponad 3
wêz³y. Mimo sprzyjaj¹cych warunków uznalimy, ¿e nie damy
rady dojæ do winoujcia. Dwadziecia mil bli¿ej znalelimy
Dziwnów (jak to Asia okreli³a: Dziwad³owo). Postanowilimy
tam zawin¹æ. Wtedy mnie sennoæ dopad³a, a by³a dopiero 16.
Po godzinie odpoczynku ockn¹³em siê. Morze by³o ju¿ niele
rozko³ysane, a nasz okrêt zmierza³ do wejcia portu Dziwnów.
Jeszcze godzina, zmiana napêdu na katarynê, i o 18:10 minêlimy g³ówki portu. O 18:20 nasze stopy stanê³y na twardym
l¹dzie. Dziwne uczucie  jako buja na tym kawa³ku betonu
Po czterech godzinach uznalimy, ¿e porty to z³odzieje czasu. Nape³nilimy ¿o³¹dki, choæ chyba ja najbardziej nape³ni³em  wró¿ono mi szybkie obdarowywanie boga mórz. Po nastêpnej godzinie przewidywania mia³y siê sprawdziæ, ale siê
nie sprawdzi³y. Wyszlimy w kierunku na Ko³obrzeg. Morze
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siê uspokoi³o. Wiatr obróci³ siê i wia³ teraz z po³udniowego
zachodu. Idealne warunki. Poszed³em spaæ. O czwartej przysz³a moja wachta. Równie¿ tej nocy niebo by³o przeliczne, a
morze nawet spokojniejsze. O pi¹tej zmieni³y siê nieco warunki. Wiatr przybra³ na sile i zmieni³ nieco kierunek. Jacht
rozpêdzi³ siê do 5,5 knota. Od czasu do czasu co zabrzêcza³o
o pod³ogê w kabinie, a i spaæ za³odze chyba te¿ niezbyt wygodnie by³o. Promienie wschodz¹cego s³oñca ogrzewa³y przyjemnie twarz. Do Ko³obrzegu doszlimy przed dziewi¹t¹. Od
tamtego czasu ju¿ trzymalimy siê o milê, dwie od brzegu.
Znów pospa³em godzinkê. Obudzi³em siê w okolicach Ustronia Morskiego. Nasi za³oganci umówili siê telefonicznie
z przyjació³mi z Yacht-Clubu Politechniki Koszaliñskiej na
kontakt optyczny i dwiêkowy w Mielnie. £ajba sz³a przepiêknie w tamtym kierunku. Spokojnie robilimy 5 knotów.
Do dwunastej doszlimy do Uniecia Tam nas obserwowali, zwrot, i kierunek Ko³obrzeg. S³oñce ju¿ zd¹¿y³o nagrzaæ
trochê powietrze, zrobi³o siê ciep³o i przyjemnie. Wiatr wia³
prawie z po³udnia w sile oko³o czterech stopni, morze prawie
g³adkie. Im dalej na zachód, tym wiatr bardziej nam siê odwraca³ na po³udniowy-zachód i przybiera³ na sile. Kapitan
zarz¹dzi³ zmianê ¿agli na mniejsze, ale za³oga zwleka³a z
wykonaniem polecenia. Tak przyjemnie by³o w przechyle.
Wtem zawia³ porz¹dnie szkwa³ (kapitan mówi, ¿e zrobi³o siê
7B), ³ódka siê wyprê¿y³a, przyspieszy³a, nagiê³a w kierunku
wody, 35 stopni, 40 stopni, ponad 40 stopni, dziób jeszcze siê
podostrzy³ na wiatr, kontra na sterze przesta³a dzia³aæ zupe³nie Fru fru fru, trach, fur fur fur fur, stracilimy grota. Przysz³a chwila pokory i niestety przymus zmiany ¿agli. Zaraz trzeba
by³o wyskakiwaæ pod maszt i ci¹gaæ jak najszybciej  tu zatyrka³a kataryna  grota, potem na dziobie foka, w tym samym
tempie. Ale to dopiero pocz¹tek k³opotów. £ódk¹ zaczê³o niele ko³ysaæ  do tej pory p³ynêlimy ukonie do fal, i to mniejszych  teraz dziób naszego ma³ego okrêtu ci¹³ fale w poprzek
 zrzucalimy ¿agle w ³opocie. Niestety, natrafiaj¹c na wzno-

sz¹c¹ falê udawa³o mu siê nawet nabraæ wodê na pok³ad, po
czym wystrzeliwa³ w górê, by zaraz opaæ w dolinê fali, pozostawiaj¹c rufê pó³tora metra wy¿ej. W takich warunkach uda³o
siê postawiæ sztormowego grota. Niestety, fok te¿ dosta³ swoje,
co okaza³o siê po jego ponownym postawieniu. Kapitan podj¹³
decyzjê o zmianie foka na sztormowy, a tego pod ig³ê  tym
razem za³oga siê ju¿ nie oci¹ga³a. Po tej operacji bylimy ca³kowicie przemoczeni. Niestety, na tych ¿aglach nie uda³o siê
p³yn¹æ w kierunku, jaki nas interesowa³. Kataryna tyrka³a
Od tego czasu skoñczy³a siê swoboda poruszania po jachcie.
Wszyscy zostali przypiêci do jachtu szeklami asekuracyjnymi.
Po trzech godzinach szycia powtórzylimy operacjê wymiany foka. Tym razem ju¿ siê za³oga nie umoczy³a tak bardzo (czy¿by zas³uga sternika-kapitana?). Jacht z³apa³ wiêcej
wiatru w ¿agle i uda³o siê halsowaæ. P³ynêlimy w pasie przybrze¿nym, co powodowa³o bardzo du¿o k³opotu z sieciami
rybaków; wypatrywanie chor¹giewek, zwrot Halsuj¹c przy
wietrze 56B, a potem 7B z zachodu, dotarlimy na wysokoæ
kilku mil od Ko³obrzegu. Fale ju¿ wtedy dosiêga³y 3 metrów
(licz¹c ró¿nicê poziomów do³ka i górki). Do tego czasu
zrobi³o siê ju¿ ciemno. wiat³a g³ówek portu by³o widaæ odwrotnie ni¿ powinno byæ, ze wzglêdu na budowê tego portu.
Zachodnia g³ówka jest krótka, a my podchodzilimy od wschodu. Jeszcze dwa halsy i zbli¿ymy siê do portu Bylimy o
jak¹ milê od brzegu, kiedy Asia zajê³a siê kontaktem z kapitanatem portu. Niestety u-k-f-ka sama prze³¹cza³a kana³y z
12 (normalny) na 16 (alarmowy). Kapitan mnie oddelegowa³
do pogadania z portem. Kilka minut mi zajê³o, jaki jest powód przerzucania kana³ów. Otó¿ w obudowie mikrofonu (trzymanego w rêce) znajduje siê metalowa czêæ s³u¿¹ca do zawieszania go na cianie. Kiedy mokra rêka dotyka³a tej czêci, kana³ siê zmienia³ automatycznie.
Mimo naszych w¹tpliwoci co do uzyskania pozwolenia
na wejcie do portu oby³o siê bez ¿adnych hm, powiedzmy
problemów. Bylimy o kabel (0,1 mili morskiej) od wejcia do

Mokry pok³ad na nawietrznej i k³êbi¹ca siê woda na zawietrznej. Z po³o¿enia masztu i horyzontu widaæ, w jakim idziemy przechyle
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Tak wygl¹da³o wejcie do portu od strony l¹du podczas
wchodzenia. Zdjêcie wykonano nastêpnego dnia
portu. Wtedy zobaczylimy, jaka tam by³a kipiel. Nawet kapitanat portu zaleca³ wchodzenie na ¿aglach. Przed wejciem
ustalilimy zadania oraz przygotowalimy siê do nich. Mi przy-

pad³o le¿enie na decku po prawej stronie ³odzi. Podejcie
widzia³em nawet dok³adniej, ni¿ bym sobie tego ¿yczy³; fale
roztrzaskiwa³y siê betonowe umocnienia, a przede mn¹ wieci³a z³owrogo zielona lampa, wprost przed dziobem. M³odzi
¿eglarze, ³¹cznie ze mn¹, chcieli krzyczeæ o zmianê kursu,
ale wytrzymali. Kapitan wiedzia³, co robi p³yn¹c na praw¹
g³ówkê (wiatr wia³ z prawej strony). Z odpowiednim zapasem odleg³oci minêlimy zielon¹ lampê, pod czerwon¹ woda
kipia³a z naporu fal. Gdybymy siê tam wepchali, to bymy
tam chyba zostali.
Chwilê po wejciu (tam, gdzie fale by³y ju¿ wyt³umione)
dostalimy rozkaz opuszczenia ¿agli. Czynnoæ ta musia³a
byæ wykonana bardzo szybko, bo wiatr, który jeszcze 5 sekund temu dawa³ nam prêdkoæ do przebicia siê przez fale
do portu, teraz spycha³ nas na wschodnie nabrze¿e. Uda³o
siê zrzuciæ ¿agle w b³yskawicznym tempie. Teraz pozosta³o
ju¿ tylko dop³yn¹æ na silniku po spokojnej wodzie do mariny, zacumowaæ oraz godnie zakoñczyæ rejs.
Wejcie w ciemnociach, przy tak niesprzyjaj¹cych warunkach (budowa portu i wiatr), pozostanie niezapomnianym prze¿yciem dla ka¿dego z nas, m³odych adeptów sztuki
¿eglarskiej.
Po zacumowaniu zorientowalimy siê, ¿e w zasadzie nie
by³o obiadu, ani nawet kolacji Przemoczony, nawet nie
zmarzniêty, szczêliwy, no i niestety spóniony. Ostatni poci¹g tej doby do Koszalina odszed³ z godzinê wczeniej
S³awek Kukie³ka

Radio Jantar historia i teraniejszoæ
W maju zakoñczy³ siê remont w studenckim studiu radiowym ,,Jantar.
By³ on konieczny, gdy¿ nie by³ przeprowadzany od prawie 30 lat, czyli od
pocz¹tków powstania radia. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy mia³
miejsce w samym studiu, za drugi dotyczy³ naprawy instalacji radiowêz³owej dochodz¹cej do trzech akademików. Dziêki remontowi studenci mog¹
s³uchaæ radia w znacznie lepszej jakoci, a tak¿e w tradycyjny sposób przy
pomocy tzw. ,,ko³chonika. Innym sposobem nadawania jest nadawanie
przez Internet. Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na znaleæ na stronie www.radiojantar.glt.pl. Studenckie studio nawi¹za³o tak¿e wspó³pracê
z Radiem Koszalin, co zaowocowa³o powstaniem audycji pt. ,,¯akowsko.
Audycji tej mo¿na wys³uchaæ w ka¿d¹ sobotê o godzinie.22.45. Poza tym

w SSR ,,Jantar znalaz³o siê kilka ciekawych eksponatów, które zasili³y ekspozycjê w Muzeum Historii Radiofonii w Koszalinie. Muzeum mieci siê w starym budynku Radia Koszalin. Jest to pierwsze takie muzeum
utworzone w kraju. Mo¿na tam znaleæ ró¿ne ciekawe
eksponaty pocz¹wszy od odbiornika detektorowego do
komputerowego tunera radiowego.
Piotr Zaczek
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Wizyta prezesa

Polskiej Konfederacji Sportu
Na zaproszenie w³adz uczelni, w lutym wizytê z³o¿y³ prezes Polskiej Konfederacji Sportu  Andrzej Kranicki. Polska Konfederacja Sportu w istotny sposób
udziela wsparcia szkoleniu sportowemu,
prowadzonemu w oparciu o kluby AZS
AWF. Jak podaje Akademicki Przegl¹d
Sportowy, szkoleniu podlega, w tym przez
wielu wybitnych trenerów, oko³o 1000 klasowych zawodników. Ponad 40 sekcji
uczestniczy w rywalizacji wiatowej.
Spotkanie z g³ównym przedstawicielem Konfederacji to równie¿ okazja do
wymiany pogl¹dów na temat rozwi¹zañ
organizacyjno-finansowych w zakresie
sportu akademickiego. Istnieje koncepcja budowy w oparciu o szko³y wy¿sze
Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego. Jak powiedzia³ prezes Andrzej
Kranicki w rozmowie z redakcj¹ Akademickiego Przegl¹du Sportowego Centra bêd¹ tworzone i finansowe przez Polsk¹ Konfederacjê Sportu w oparciu o kluby AZS AWF i Akademie Wychowania
Fizycznego, przy której dany klub dzia³a. Nadzór merytoryczny nad projektem
sprawuje Polska Konfederacja Sportu
wraz z Zarz¹dem G³ównym AZS przy
wspó³pracy z Zespo³em Prognoz i Analiz Wyników Sportowych Centralnego
Orodka Sportu. Centra maj¹ dzia³aæ na

rzecz szkolenia zawodników, studentów
w wieku od 18 do 25 lat. ( ) W dalszej
perspektywie dopuszcza siê mo¿liwoæ
powo³ywania ACS-ów w oparciu o kluby AZS dzia³aj¹ce przy innych uczelniach ni¿ Akademie Wychowania Fi-

Prezes Polskiej Konfederacji Sportu 
Andrzej Kranicki

W spotkaniu w³adz uczelni uczestniczyli (od lewej): dr Andrzej Kranicki  prezes
Polskiej Konfederacji Sportu, prof. Leon Kukie³ka  prezes AZS PK, prof. Tadeusz
Piecuch  prezes autonomicznej Sekcji Pi³ki Rêcznej PK (siedz¹cy ty³em), prof.
Micha³ Jasiulewicz  prorektor, prof. Krzysztof Wawryn  rektor, dr Artur Wezgraj
 dyr. administracyjny.
zycznego, o ile bêd¹ one spe³niaæ okrelone kryteria sportowo-organizacyjne.
Rozbudowa bazy sportowej stwarza
lepsze warunki do rozwoju sportu. Budowa nowej hali sportowej w Koszalinie, organizowanie presti¿owych imprez
sportowych, to dobry pomys³ na promocjê naszego regionu i naszej uczelni.
Wspó³czesny sport jest silnie zwi¹zany
z promocj¹ i reklam¹, to jedno z podstawowych zadañ sportu. Ka¿da du¿a impreza, dobrze zorganizowana, dzia³a na
korzyæ regionu.
(AM)
W hali sportowej politechniki
uczestników spotkania przywita³
mgr Jerzy Kielar (pierwszy z prawej) 
kierownik SWF i gospodarz obiektu
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35 lat Klubu Uczelnianego AZS
AZS w Koszalinie rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoæ w pierwszych
dniach po inauguracji pierwszego roku akademickiego w ówczesnej Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, w padzierniku 1968
roku. Z inicjatywy doc. dr Leszka Wojciechowskiego odby³o
siê zebranie organizacyjne w auli Uczelni, któremu przewodniczy³ z ramienia Zarz¹du G³ównego AZS, kol. W³adys³aw
Twardo. By³ to ceniony dzia³acz ruchu sportowego, który m.in.
z Aleksandrem Pilarskim i Zdzis³awem Straszakiem usilnie
zabiegali o odbudowê AZS-u w Polsce po II wojnie wiatowej. Na pierwszego Prezesa Zarz¹du Klubu Uczelnianego
wybrany zosta³ p³k. Jan Zió³kowski.
W okresie 19682003 sport wyczynowy uprawia³o ³¹cznie
575 osób (229 koszykówka mêska, 109 koszykówka kobiet, 94
pi³ka rêczna kobiet, 33 siatkówka kobiet, 36 siatkówka mê¿czyzn, 22 p³ywanie, 16 lekkoatletyka, 12 badmintona i 12 tenis
sto³owy). Wród wychowanków mamy równie¿ olimpijczyków
oraz reprezentatów kraju, np.: siostry Bo¿ena i Ma³gorzata Wo³ujewiczówny, Leszek Doliñski, Dariusz Zelig, Wies³awa Reut,
Ryszard Razik, Marian Ta³aj, Andrzej Pawlak, Krzysztof Janicki, Wioleta Gawêcka, Ma³gorzata Janowicz i wielu innych.
Na rzecz AZS w Koszalinie pracowa³o 72 trenerów i ponad
120 dzia³aczy sportowych. Wydana pod redakcj¹ Leona Kukie³ki i Leszka Wojciechowskiego monografia klubowa pt. 35 lat
sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 19682003, zawiera najwa¿niejsze informacje z tej dzia³alnoci.
Aktualnie Klub Politechniki to 4 sekcje rywalizuj¹ce w
ligach o gólnopolskich: I liga pi³ki rêcznej kobiet, I Liga Akademicka Koszykówki, I liga badmintona, II liga tenisa sto³owego oraz 26 sekcji dzia³aj¹cych w wymiarze uczelni. Wyros³y z Politechniki Klub AZS koszykówki mê¿czyzn awansowa³ do ekstraklasy w sezonie 2003/2004.
Dla uczczenia 35-lecia AZS w Koszalinie powo³ano Komitet Honorowy w nastêpuj¹cym sk³adzie: prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn, J.M. Rektor Politechniki Koszaliñskiej 
Przewodnicz¹cy, Miros³aw Mikietyñski  Prezydent Miasta
Koszalina, Stanis³aw Wzi¹tek  Wojewoda Zachodniopomorski, Krzysztof Modliñski  Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego, prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz
 Prorektor ds Studenckich Politechniki Koszaliñskiej, prof.
dr hab. Marian Noga  Prezes ZG AZS Warszawa, Bart³omiej
Korpak  Sekretarz Generalny ZG AZS Warszawa, prof. dr
hab. dr n. med. Eugeniusz Szmat³och  Prezes Z AZS Szczecin, Zbigniew Lipczyñski  Wiceprezes Z AZS Szczecin,
Stanis³aw Olszyñski  Prezes RFS, dr in¿. Artur Wezgraj 
Dyrektor Administracyjny Politechniki Koszaliñskiej, mgr in¿.
Alicja Kêsik  GAZ System i mgr in¿. Marek Kêsik  Zak³ad
Gazowniczy. Patronat nad obchodami obj¹³ Prezydent Miasta
Koszalina Miros³aw Mikietyñski. W sk³ad Komitetu Organizacyjnego obchodów weszli wszyscy obecni cz³onkowie Zarz¹dów KU AZS PK i AZS Gaz Ziemny oraz zas³u¿eni dzia³acze sportowi: prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka (przewodnicz¹cy), Bogus³aw Kowalski (wiceprzewodnicz¹cy), in¿.
Krzysztof Bicz, in¿. Dariusz Chanulak, mgr Boles³aw Czerniachowicz, mgr Agnieszka Falana, mgr Henryk Gawe³, mgr
Zbigniew Jasiñski, mgr Jerzy Kielar, mgr in¿. Piotr Kondraciuk, mgr Jolanta Krawsz, mgr Justyna Nyczka, Marcin Puciato, mgr Jan Witek i doc. dr Leszek Wojciechowski.
Oficjalnego otwarcia obchodów dokona³ Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego prof. nadzw. dr hab. in¿. Leon Ku-

50

kie³ka, który przywita³ przyby³ych na uroczystoæ znakomitych Goci, Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Edwarda
Wojtalika, w³adze Miasta Koszalina i Powiatu Koszaliñskiego, przedstawicieli administracji rz¹dowej w województwie,
przedstawicieli Zarz¹du G³ównego AZS Warszawa oraz Zarz¹du rodowiskowego AZS Szczecin, oraz sportowców, dzia³aczy sportowych i sympatyków. W dalszej czêci uroczystoci prof. Leon Kukie³ka przedstawi³ historiê 35-lecia sportu
akademickiego w Koszalinie.
Uroczyste obchody by³y doskona³¹ okazj¹ do wrêczenia
odznaczeñ i wyró¿nieñ dla wybitnych sportowców i dzia³aczy
sportowych. Mgr Jerzy Olejniczak za wybitne osi¹gniêcia trenerskie otrzyma³ najwy¿sze odznaczenie przyznawane przez
Zarz¹d G³ówny AZS w Warszawie  medal im. Piaseckiego.
Jerzy Olejniczak otrzyma³ równie¿ nagrodê specjaln¹ ufundowan¹ przez Pos³a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Edwarda Wojtalika. Z³ot¹ odznakê Zarz¹du G³ownego AZS za zas³ugi trenerskie i organizacyjne na rzecz sekcji tenisa sto³owego otrzyma³ mgr Henryk Gawe³. Srebrna odznakê AZS za
zas³ugi trenerskie w pi³ce rêcznej kobiet otrzyma³ mgr Józef
Cudzik, natomiast za za wyró¿niaj¹ce wyniki sportowe srebrne odznaki otrzymali: Joanna Chmiel  pi³ka rêczna, Agnieszka Janko  pi³ka rêczna, Katarzyna Nowak Stasiuk  pi³ka
rêczna, Anna Ta³aj  pi³ka r¹czna, Anna Wartalska  judo,
Jaros³aw Domañski  koszykówka, Pawe³ Komorowski  tenis sto³owy, Marcin Kufel  lekka atletyka, Marcin Puciato 
badminton, Tomasz Tabor  tenis sto³owy, Maciej Tartas 
koszykówka, Wojciech Zêbala  badminton. Srebrnymi odznakami za dzia³alnoæ organizacyjn¹ i trenersk¹ zostali równie¿ wyró¿nieni: in¿. Dariusz Chanulak, mgr Agnieszka Falana, mgr Marek Garnuszewski, mgr Les³aw Gerlaczyñski,
mgr Jerzy Kielar, Bogus³aw Kowalski, mgr Jolanta Krawsz,
mgr Justyna Nyczka, mgr Stanis³aw Zbiewski i Janusz Ziêba.
Wyró¿nienia i odznaczenia Zarz¹du G³ownego AZS w Warszawie wrêczali Tomasz Szponder  Wiceprezes ds Organizacyjnych i Bart³omiej Korpak  Sekretarz Generalny ZG AZS.

Prof. Leon Kukie³ka wrêcza dyplomy uznania
dla zas³u¿onych dzia³aczy

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

Nr 2/2004

SPORT
J.M. Rektor Politechniki Koszaliñskiej prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn ufundowa³ nagrody pieniê¿ne za wyró¿niaj¹ce wyniki sportowe dla nastêpuj¹cych sportowców Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszaliñska: Ilony Hauzer, Katarzyny Stasiuk, Joanny Chmiel, Agnieszki Janko,
Anny Ta³aj, Micha³a Schreiber, Macieja Tartasa, Jaros³awa
Domañskiego, Micha³a Zañczuka, Ewy Wartalskiej, Marcina
Kufel, Marcina Puciato, Wojciecha Zêbali, Agnieszki Grabarczyk i Tomasza Tabora. Kapitu³a Medalu Honorowego im.
Janusza Kusociñskiego za wyró¿niaj¹ce wyniki sportowe i za
wyró¿niaj¹c¹ siê pracê trenersk¹ z m³odzie¿¹ oraz organizacyjn¹ na rzecz AZS-u przyzna³a medale nastêpuj¹cym osobom: Sebastian Balcerzak, Krzysztof Bicz, mgr Boles³aw Czerniachowicz, mgr Andrzej Czubaj, mgr Agnieszka Falana,
Zbigniew Jasiñski, mgr in¿. Jerzy Jastrzêbski, mgr in¿. Marek Kêsik, mgr in¿. Piotr Kondraciuk, Bogus³aw Kowalski,
mgr Jolanta Krawsz, mgr in¿. Bogdan Sierant, Jan Stasiuk,
in¿. Ryszard Toczko, Krzysztof Wiechowski. Medale wrêczali prof. Leon Kukie³ka  prezes Zarz¹du KU AZS PK i mgr.
Jerzy Kielar  kierownik SWFiS.
Prezes Zarz¹du KU AZS Politechniki Koszaliñskiej prof.
Leon Kukie³ka ufundowa³ nagrody pieniê¿ne dla nastêpuj¹cych
sportowców Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszaliñska: Ma³gorzaty Pokorowskiej, Katarzyny Stasiuk, Joanny
Chmiel, Agnieszki Janko, Anny Ta³aj, Macieja Tartasa, Damiana Lipigórskiego, Paw³a Saka, Jakuba Nagórskiego, Przemys³awa Polek, Jaros³awa Domañskiego, Micha³a Schreibera,
Agnieszki Grabarczyk, Ewy Wartalskiej, Marcina Kufla, Marcina Puciato, Tomasza Tabora i Macieja Stefanowskiego. Zarz¹d Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Koszaliñskiej ufundowa³ nagrody rzeczowe za zdobycie medali na Akademickich
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Politechnik i Indywidualnych Mistrzostwach Polski dla nastêpuj¹cych sportowców Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszaliñska: Ma³gorzaty Pokorowskiej, Pauliny Mikoszy, Joanny Chmiel,
Agnieszki Janko, Anny Ta³aj, Agaty Celuch, Arlety Czyczyn,
Kamili Sudnik, Ilony Hauzer, Barbary Zaremby, Agnieszki Kowalskiej, Adrianny Omelañczuk, Anny Anuszewskiej, Marty
Szostakowskiej, Micha³a Schreibera, Jaros³awa Domañskiego,
Sebastiana Balcerzaka, Damiana Lipigórskiego, Paw³a Saka,
Krzysztofa Wiechowskiego, Jakuba Nagórskiego, Jacka Gibalskiego, Micha³a Zañczuka, Przemys³awa Polka, Macieja Stefa-

Delgacja podczas sk³adania wi¹zanki kwiatów przed p³yt¹
pami¹tkow¹ Janusza Kusociñskiego.
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nowskiego, Macieja Tartasa, Tomasza Okupskiego, Adama
Przednówka, Wiktora Walczaka, Paw³a Webera, Marcina Puciato, Wojciecha Zêbali, Paw³a Komorowskiego, Tomasza Tabora, Anny Wartalskiej i Macieja Stefanowskiego.
Prorektor ds Studenckich prof. dr hab. Micha³ Jasiulewicz
wyró¿ni³ dyplomem uznania nastêpuj¹cych zawodników KU
AZS PK za wyró¿niaj¹ce wyniki sportowe nastêpuj¹ce osoby:
Ilonê Hauzer, Barbarê Zarembê, Martê Szostakowsk¹, Ma³gorzatê Pokorowsk¹, Iwonê Marcisz, Jadwigê Perzyñsk¹,
Karolinê Kadlec, Annê Grzesik, Paw³a Michnê, Tomasza
Marciniaka, Tomasza Tabora, Paw³a Komorowskiego, Jaros³awa Domañskiego, Micha³a Schreibera, Krzysztofa Wiechowskiego, Macieja Tartasa, Sebastiana Balcerzaka, Damiana
Lipigórskiego, Paw³a Saka, Jakuba Nagórskiego, Micha³a
Zañczuka, Annê Wartalsk¹, Marcina Kufla, Marcina Puciato, Wojciecha Zêbalê i Agnieszkê Grabarczyk, natomiast za
wyró¿niaj¹c¹ pracê trenersk¹ z m³odzie¿¹ dyplomy otrzymali: mgr Józef Cudzik, mgr Marek Garnuszewski, mgr Jerzy
Woliñski, mgr Henryk Gawe³ i mgr in¿. Leszek Doliñski.
Zarz¹d Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszaliñska wyró¿ni³ dyplomem uznania za wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia
organizacyjne i szkoleniowe na rzecz AZS nastêpuj¹ce osoby:
doc dr Leszka R. Wojciechowskiego, mgr Jana Witek i mgr
Jerzego Kielara, natomiast za dzia³alnoæ organizacyjn¹: Bo¿enê Górsk¹, Ewê Kobia³ka, Ma³gorzatê Serwa, Bogumi³ê
Nowackê, in¿. Dariusza Chanulaka, mgr in¿. Jacka Gawluka,
Romana Janusa, Mariana Juszê, Marcina Kobylarza, Wies³awa Suszyckiego, Andrzeja Szyperskiego, Artura Szyperskiego i Bo¿enê Miko³ajczak.
W imieniu nagrodzonych g³os zabra³ mgr Jerzy Olejniczak. W trakcie uroczystoci obchodów ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ oraz zapalono znicz i z³o¿ono wi¹zanki kwiatów
przed p³yt¹ pami¹tkow¹ Janusza Kusociñskiego, wybitnego
polskiego sportowca. Obchody uwietni³y wystêpy Akademickiego Klubu Tañca i rycerzy.
Na zakoñczenie oficjalnej czêci uroczystoci obchodów
35-lecia AZS w Koszalinie prof. Leon Kukie³ka w imieniu
Komitetu Organizacyjnego pogratulowa³ wszystkim by³ym i
obecnym sportowcom osi¹gniêtych sukcesów, ¿ycz¹c osi¹gania jeszcze lepszych sukcesów w przysz³oci. Specjalne podziêkowania zosta³y skierowane do wszystkich tych, którzy
przyczynili siê do sukcesów AZS-u, a w szczególnoci prezesów, trenerów i dzia³aczy sportowych, w³adz samorz¹dowych
województwa zachodniopomorskiego, Urzêdu Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego i Urzêdu Miasta Koszalin,
w³adz Politechniki Koszaliñskiej oraz sponsorów, lokalnych
mediów, sympatyków sportu i kibiców.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê imprezy sportowe
otwieraj¹ce tydzieñ obchodów: turniej tenisa sto³owego i ziemnego, badmintona oraz pokazy i nauka gry w golfa.
Obchody zakoñczy³ wieczorek integracyjny dla dzia³aczy,
cz³onków i zaproszonych goci. Wieczorek zosta³ ca³kowicie
sfinansowany przez sponsorów: Karczma Jamneñska, Restauracja Viva Italia, Restauracja Zielony M³yn, Pizzeria Boungiorno, Dolmart-Centrum, Bar Rogaliczek, Sto³ówka Studencka
Avantage, Piekarnia W.T. Jakubowscy S³awno, Piekarnia Bravo Wrzosowo, Hurtownia Papiernicza Ballpen, GazSystem,
BROK S. A., Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Millenium. Z okazji 35-lecia AZS wydana zosta³a, wczeniej wspomniana, monografia pt. 35 lat sportu akademickiego w Koszalinie w okresie 19682003, stanowi¹ca swoistego rodzaju podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoci AZS w Koszalinie.
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Witamy w ekstraklasie pi³ki rêcznej kobiet
Zespó³ pi³karek rêcznych Autonomicznej Sekcji Pi³ki Rêcznej
Kobiet KU AZS Politechnika Koszaliñska, prowadzony w sezonie 2003/2004 przez trenera mgr Waldemara Szafulskiego, zaj¹³
w rozgrywkach I ligi miejsce premiowane awansem do ekstraklasy  jest to ogromny sukces zarówno zawodniczek, jak trenera
oraz dzia³aczy tworz¹cych Zarz¹d Autonomicznej Sekcji.
Do rozgrywek pierwszoligowych sezonu 2003/2004 zosta³o
zg³oszonych 12 dru¿yn reprezentuj¹cych 11 klubów oraz jedn¹
szko³ê redni¹, a mianowicie Szko³ê Mistrzostwa Sportowego
w Gliwicach  w której ucz¹ siê najlepsze zawodniczki z ró¿nych polskich klubów w kategorii juniorek starszych i kategorii
m³odzie¿owej  co w praktyce odpowiada reprezentacji Polski
w tej kategorii wiekowej.
Praktycznie od pocz¹tku rozgrywek ligowych w sezonie 2003/
2004 by³o wiadomo, ¿e zespó³ reprezentacji Polski graj¹cy w tej
klasie rozgrywkowej i skoszarowany w Szkole Mistrzostwa Sportowego bêd¹cej pod opiek¹ Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polsce, nie
mo¿e spaæ z tej ligi, ale te¿ nie bêdzie móg³ awansowaæ  m.in.
z tej przyczyny, ¿e wiêkszoæ zawodniczek tego zespo³u zdaje w
tym roku kalendarzowym maturê (a¿ 7 zawodniczek  s¹ to zawodniczki najlepsze)  a tym samym nie mia³by kto graæ na
odpowiednim poziomie w ekstraklasie.
W zwi¹zku z powy¿szym, decyzj¹ Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w
Polsce z dnia 13 kwietnia br. do ekstraklasy awansowa³y dwa pierwsze zespo³y oprócz SMS Gliwice. Tak wiêc mimo faktu, ¿e m³odzie¿owa reprezantacja Polski graj¹ca jako SMS Gliwice zajê³a
pierwsze miejsce, awans uzyska³ zespó³ drugi i trzeci w tabeli 
tym trzecim zespo³em jest nasz zespó³ Politechniki Koszaliñskiej.
Warto jednak przypomnieæ, ¿e w meczach z SMS Gliwice
nasz zespó³ zremisowa³ w Gliwicach, mimo ¿e sêdziowie podyktowali przeciwko naszej dru¿ynie a¿ 13 rzutów karnych (o czym
dobitnie pisa³y nasze koszaliñskie dzienniki) oraz nasz zespó³
wygra³ z dru¿yn¹ SMS Gliwice w Koszalinie  a to oznacza, ¿e
w bezporednich pojedynkach z t¹ m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹
Polski nasz zespó³ jako jedyny w lidze osi¹gn¹³ dodatni bilans.
Zatem jest to niekwestionowany ogromny sukces naszej dru¿yny. Trzeba jednak jednoznacznie stwierdziæ, ¿e nasz zespó³
nie utrzyma siê po rozgrywkach w przysz³ym sezonie 2004/2005,
o ile nie nast¹pi¹ zasadnicze wzmocnienia kadrowe zespo³u, bo-

52

wiem ró¿nica w wyszkoleniu technicznym i taktycznym pomiêdzy zespo³ami ekstraklasy a zespo³ami I ligi jest ogromna.
Wzmocnienie oznacza jednak znaczne rodki finansowe na zakupienie i utrzymanie nowych zawodniczek w Koszalinie  o co
bêdzie oczywicie bardzo trudno.
Nasze dziewczêta zapowiadaj¹ jednak bardzo ambitn¹ walkê
w ka¿dym meczu, a gra w ekstraklasie bêdzie zapewne ich wielk¹ przygod¹ ¿ycia  spotkanie siê z profesjonaln¹ w pe³ni lig¹,
gra przeciwko wielu reprezentantkom Polski znajduj¹cym siê w
sk³adach czo³owych zespo³ów ekstraklasy. Pamiêtajmy tak¿e, i¿
nasze zawodniczki to w wiêkszoci studentki i to studiów dziennych, b¹d te¿ dziewczyny, które niedawno ukoñczy³y studia i normalnie w ramach pe³nego etatu pracuj¹ w szkolnictwie  nie s¹
to wiêc zawodniczki, które mog¹ sobie pozwoliæ na dwa treningi
dziennie i koncentrowanie siê wy³¹cznie na rozgrywkach  jak
ma to miejsce w przypadku innych prawie wszystkich zespo³ów
ekstraklasy  pamiêtajmy o tym szczególnie kibicuj¹c naszej dru¿ynie na meczach w Koszalinie, gdy nasz przeciwnik bêdzie okazywa³ siê wyranie lepszy.
Przedstawiamy zatem nasze zawodniczki, które zdoby³y historyczny awans dla miasta Koszalina do ekstraklasy pi³ki rêcznej kobiet.
(AP)
Tabela koñcowa o mistrzostwo I ligi pi³ki rêcznej kobiet
sezonu 2003/2004
Mecze
Punkty
1. SMS Gliwice ............................................ 20 ............... 33
2. Pogoñ 1922 ¯ory ..................................... 20 ............... 33
3. KU AZS Politechnika Koszaliñska ...... 20 ............... 31
4. S³upia S³upsk ........................................... 20 ............... 25
5. Sokó³ ¯ary ................................................ 20 ............... 23
6. Izohan Gdynia ......................................... 20 ............... 22
7. AZS AWF Wroc³aw ................................. 20 ............... 15
8. £ysogóry Kielce ....................................... 20 ............... 13
9. MKS Zgierz ............................................. 20 ............... 10
10. Beskid Nowy S¹cz ................................... 20 ................. 8
11. Cracovia Kraków ..................................... 20 ................. 7
12. TPR Chorzów ............................................ 0 ................. 0
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Nasza dru¿yna

mgr Anna Anuszewska  obrotowa,
zawodniczka kontraktowa, wychowanka
Startu EB Elbl¹g Pana trenera Ludwika
Fonferka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  pracê
dyplomow¹ pisa³a pod kierunkiem dr.
hab. Henryka Norkowskiego. Jest trenerem drugiej klasy pi³ki rêcznej.

mgr Agata Celuch  boczne rozegranie,
zawodniczka kontraktowa, wychowanka Startu EB Elbl¹g Pani trener Ewy Ciechanowicz,
absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  pracê dyplomow¹ pisa³a pod kierunkiem dr. hab. Henryka Norkowskiego. Pracuje w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
przy ul. Jednoci w Koszalinie jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jest trenerem
drugiej klasy pi³ki rêcznej.

Joanna Chmiel  rodek rozegrania,
zawodniczka kontraktowa, wychowanka
S³upi S³upsk trenera Adama FedorowiNr 2/2004

cza, studentka studiów dziennych VI semestru kierunku In¿ynierii rodowiska
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska Politechniki Koszaliñskiej
na specjalnoci Technologia Wody, cieków i Odpadów, stypendystka naukowa.

Arleta Czyczyn  rodek rozegrania,
zawodniczka niekontraktowa, wychowanka KU AZS Politechnika Koszaliñska trenera Józefa Cudzika, Prywatny
Przedsiêbiorca (Hurtownia Napoi TYMBARK Koszalin).

Ilona Hauzer  bramkarka, zawodniczka kontraktowa, wychowanka S³upi
S³upsk trenera Adama Fedorowicza, studentka studiów dziennych VI semestru
kierunku In¿ynierii rodowiska na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej na specjalnoci Technologia Wody, cieków
i Odpadów, stypendystka naukowa.

mgr Agnieszka Janko  bramkarka,
zawodniczka kontraktowa, wychowanka
Pismo Politechniki Koszaliñskiej

S³upi S³upsk trenera Adama Fedorowicza, absolwentka Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej, kierunek pedagogika
opiekuñcza, pracê dyplomow¹ pisa³a pod
kierunkiem dr Marii Januszewskiej-Warych. Pracuje w Koszalinie jako opiekun
wychowawca w Specjalnym Orodku
Szkoleniowo-Wychowawczym.

Karolina Kadlec  boczne rozegranie, zawodniczka kontraktowa, wychowanka KU AZS Politechnika Koszaliñska trenera Józefa Cudzika, studentka studiów dziennych IV semestru kierunku
Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej.

Izabela Mierzejewska  skrzyd³owa, zawodniczka niekontraktowa, wychowanka KU AZS Politechnika Koszaliñska trenera Józefa Cudzika, studentka kierunku Pedagogika semestr VIII
Ba³tyckiej Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Koszalinie.

Adriana Omelañczuk  bramkarka,
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zawodniczka kontraktowa, wychowanka
KU AZS Politechnika Koszaliñska trenera Józefa Cudzika, studentka studiów
dziennych II semestru kierunku Technika Rolna i Lena, Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej.

Ma³gorzata Pokorowska  boczne
rozegranie, zawodniczka kontraktowa,
wychowanka S³upi S³upsk trenera Adama Fedorowicza, studentka studiów
dziennych VI semestru kierunku In¿ynierii rodowiska na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej na specjalnoci Technologia Wody, cieków i Odpadów.

Lic. Katarzyna Stasiuk  boczne rozegranie, zawodniczka kontraktowa, wychowanka Startu EB Elbl¹g trenerki Ewy
Ciechanowicz, absolwentka studiów dziennych I stopnia (licencjat), praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Szwichtenberga na kierunku Marketing i Zarz¹dzanie Wydzia³u Ekonomii
i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej.
Kamila Sudnik  rodek rozegrania,
zawodniczka kontraktowa, wychowanka
S³upi S³upsk trenera Adama Fedorowicza, studentka studiów dziennych VI semestru kierunku In¿ynierii rodowiska
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska Politechniki Koszaliñskiej
na specjalnoci Technologia Wody, cieków i Odpadów, stypendystka naukowa.
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nej w Polsce, pracuje w Zespole Szkó³
Samochodowych w Koszalinie jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jest
trenerem pi³ki rêcznej drugiej klasy.

Marta Szostakowska  skrzyd³owa,
zawodniczka kontraktowa, wychowanka
UMKS Kêtrzyn trenera Krzysztofa Wernera, studentka studiów dziennych VI
semestru kierunku In¿ynierii rodowiska
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska Politechniki Koszaliñskiej
na specjalnoci Technologia Wody, cieków i Odpadów.

Barbara Zaremba  obrotowa, zawodniczka kontraktowa, wychowanka
AKS Gdynia (obecnie IZOCHAN Gdynia) trenera Piotra Rembowicza, studentka studiów dziennych VIII semestru na
kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania oraz studentka na kierunku In¿ynierii rodowiska studiów
Dziennych II semestru na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska PK.

Trener  mgr Waldemar Szafulski

mgr Anna Ta³aj  skrzyd³owa, zawodniczka kontraktowa, wychowanka
Varsovi Warszawa trenera Paw³a Grzelaka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdañsku  pracê dyplomow¹ napisa³a pod promotorstwem
prof. dr hab. Janusza Czerwiñskiego by³ego wieloletniego Rektora Akademii,
a w przesz³oci tak¿e trenera reprezentacji Polski w pi³ce rêcznej mê¿czyzn 
honorowego Prezesa Zwi¹zku Pi³ki RêczPismo Politechniki Koszaliñskiej

Artur Szyperski  kierownik dru¿yny 
student Politechniki Koszaliñskiej
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ERATO W POLITECHNICE

Urszula Maria Rajch
♣ Szczêciarki

♣ Moja wena
Próbujê wiersz napisaæ
– ten obiecany na jutro –
lecz da³am wenie wychodne
nie umiem trzymaæ jej
krótko
Chcia³a siê urwaæ na trochê
i poplotkowaæ wród sfery
pewnie j¹ zwabi³ na geniusz
pa Ga³czyñskiego
– limeryk

Mog³ymy siê nigdy nie spotkaæ
wród sekund uschniêtych z têsknoty
a ja bym czernia³a od rodka
a ty nie wiedzia³aby o tym…
Mog³ymy siê póniej pogubiæ
wród ciuchów, seriali i kremów
a ty by nie chcia³a mnie lubiæ
a ja bym nie czu³a problemu…
Mog³ymy tak wiele przegapiæ
ho³ubi¹c nad wyraz swe ego…
Dzi sercem otwierasz doros³oæ
wci¹¿ moja i troszkê ju¿… jego

Albo siê zo³za upi³a
i przewróci³a nad ranem
zapl¹tawszy siê w Leca
myli
nieuczesane…

19.12.2003

Wróci kapryna i g³odna
sk³amie, ¿e by³a z Mi³oszem
a ja zaparzê jej kawê
i podam
ciep³e bambosze
I usi¹dziemy na stryszku
nad kartk¹ – wpó³ objête
i zakrelimy obszary
radoci
wniebowziêtej

♣ W kieszeniach
Ka¿dy w kieszeni co tam nosi
– choæby okruszek albo dwa –
kamyczek, guzik, pestkê, grosik
ka¿dy przy sobie co tam ma
Krzy¿yk z tabletki od bólu g³owy
co ukry³ siê w podszewki fa³dzie
papieros, metal kolorowy …
co siê w kieszeni zawsze znajdzie

♣ Komu poezja…
I na co komu garæ poezji
gdy rozum rz¹dzi w g³owie…
Kto bêdzie czyta³ te dyrdyma³y
jak cierpi wiatr, co liæ powie
i co siê stanie z kaczym piórkiem
gdy na jab³once zanie….
Komu potrzebna jest poezja?
Tym zbyt rozs¹dnym w³anie!
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dla Córki

Wszystko siê przecie¿ mo¿e przydaæ
/chocia¿ siê wcale przydaæ nie musi/
kluczyk do serca – choæ go nie widaæ
lub pomys³ na kwietniowy blusik …
Mo¿na te¿ nosiæ zapach jesieni
w ogonku licia, br¹zie kasztana
i smutnych myli puentê odmieniæ
gdy siê na je¿a st¹pnê³o z rana
Ka¿dy w kieszeni co tam trzyma
jak chomik albo zapominacz
i ja nie widzê w tym nic z³ego
by mieæ co oprócz… kieszonkowego

Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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