Z ¯YCIA UCZELNI

Doktorat

honoris causa dla prof. Henryka Hawrylaka

6 maja 2005 w audytorium przy ul. Kwiatkowskiego w Koszalinie odby³o siê Uroczyste Posiedzenie Senatu, na
którym profesor Henryk Hawrylak, wybitny uczony w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn z Politechniki Wroc³awskiej, otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Politechniki Koszaliñskiej. Na uroczystoæ oprócz wielu znamienitych profesorów przybyli m.in. Wojewoda Zachodniopomorski Stanis³aw Wzi¹tek, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego prof. Zygmunt Meyer oraz pose³ do parlamentu europejskiego prof. Bogus³aw Liberadzki.

Tytu³y i godnoci doktora honoris
causa, nadawane ludziom wybitnym,
s¹ szczególne, tak jak szczególne s¹
cechy i osi¹gniêcia osób je uzyskuj¹cych  napisa³ Dziekan Wydzia³u Mechanicznego, prof. dr hab. in¿. Wojciech
Kacalak  w uzasadnieniu wniosku
o nadanie prof. dr hab. in¿. Henrykowi
Hawrylakowi z Politechniki Wroc³awskiej tej najwy¿szej godnoci akademickiej. W posumowaniu podkreli³, ¿e
nadanie godnoci doktora honoris causa (doktora dla zaszczytu) prof. H. Hawrylakowi jest nie tylko szczególnym wyró¿nieniem wybitnego Profesora i Cz³owieka, ale przede wszystkim wyró¿nieniem Osoby o wielkiej pracowitoci
w swych dzie³ach, ¿yczliwoci innym
i umiejêtnoci jednoczenia ludzi dla osi¹gania niezwyk³ych celów.
Godnoæ doktora h.c. jest najwy¿sz¹ form¹ uznania, jak¹ uczelnia mo¿e
nadaæ profesorowi. Nadanie tego tytu³u oznacza, ¿e dana Osoba mo¿e s³u¿yæ za wzór uczonego, nauczyciela
akademickiego i organizatora ¿ycia
Uczelni. Jest to wyró¿nienie, które
przynosi zaszczyt wyró¿nionemu oraz
Uczelni, która go nadaje (prof.
W. Kollek  recenzent dorobku prof. H.
Hawrylaka).
Politechnika Koszaliñska we wczesnych latach swego istnienia, zw³aszcza
Wydzia³ Mechaniczny, dziêki wspó³pracy z Politechnik¹ Wroc³awsk¹ i jej profesorami oraz Wydzia³em, którym prof.
H. Hawrylak kierowa³, zyska³a szansê
korzystnego rozwoju, któr¹ wykorzysta³a w stopniu takim, i¿ obecnie posiada
pe³ne prawa akademickie i mo¿liwe sta³o siê wyró¿nienie Profesora, który ma
w tym wielki i trwa³y udzia³.
Profesor Henryk Hawrylak urodzi³ siê
24 maja 1924 roku w Lublinie. W 1945
roku, po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zamociu, przyby³ do
Wroc³awia i odt¹d Jego ¿ycie zwi¹za³o siê
na sta³e z Politechnik¹ Wroc³awsk¹.
Uczestniczy³ w pierwszych polskich wyk³adach na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym tej Uczelni, któr¹ ukoñNr 2/2005

czy³ w 1950 roku. W 1961 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych, w 1965 r.
doktora habilitowanego. Tytu³ profesora
nadzwyczajnego otrzyma³ w 1969 r.,
a profesora zwyczajnego w 1975 r.
W powsta³ym w 1963 roku Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Politechniki Wroc³awskiej utworzy³ Zak³ad Maszyn i Urz¹dzeñ Górnictwa Odkrywkowego, którym kierowa³ przez 25
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lat. Wród licznych funkcji, które pe³ni³
blisko 30 lat na Uczelni, mo¿na wymieniæ: Prodziekana i Dziekana Wydzia³u,
Dyrektora Instytutu, Przewodnicz¹cego
Prezydium Senatu oraz Pe³nomocnika
Rektora ds. Rozwoju Kadry Naukowej.
Dzia³alnoæ naukowa prof. Hawrylaka oraz kierowanego przez Niego Zespo³u Badawczego koncentrowa³a siê g³ównie na zagadnieniach analizy i matematycznego modelowania procesów urabiania przestrzennej struktury kopalin u¿ytecznych i ska³ oraz procesów oddzia³ywania narzêdzi roboczych na te twory
geologiczne. Badania nad problematyk¹
kinetyki procesów ci¹g³ego urabiania
i ³adowania surowców mineralnych by³y
podstaw¹ stworzenia w tej dziedzinie
szko³y naukowej. Wspó³praca Profesora
z licznymi orodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i przemys³owymi
doprowadzi³a do stworzenia podstaw
zunifikowanych zestawów krajowych
maszyn górnictwa odkrywkowego, w tym
serii koparek wielonaczyniowych oraz
³adowarko-zwa³owarek.
c.d. na str. 5
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Z ¯YCIA UCZELNI
Dorobek naukowy Profesora zawiera
ponad 120 publikacji naukowych, w tym
8 ksi¹¿ek, monografii i podrêczników.
Przesz³o 90 pozycji niepublikowanych
prac wykonanych dla przemys³u wiadczy tak¿e o znacz¹cej tam pozycji Profesora i Jego Zespo³u.
Prof. H. Hawrylak ma równie¿ niekwestionowany udzia³ w kszta³ceniu
i rozwoju kadr naukowych. Wypromowa³
16 doktorów, a z grona Jego wspó³pracowników 4 osoby uzyska³y stopieñ doktora habilitowanego, a 5 osób tytu³ naukowy profesora.
O wysokim autorytecie naukowym
Profesora wiadczy tak¿e Jego obecnoæ
w licznych radach, komitetach lub komisjach naukowych, ró¿nych orodków
badawczych, m.in.: w Komisjach Komitetu Nauki i Techniki, Komitetach Naukowych IV Wydzia³u Nauk Technicznych PAN, Komitecie Badañ Naukowych. Profesor by³ te¿ cz³onkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr
Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów, a obecnie jest przewodnicz¹cym
Sekcji Nauk Technicznych Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytu³ów.

Nr 2/2005

O wysokich kompetencjach, autorytecie naukowym i szacunku, jakim darz¹ Go rodowiska naukowe niech wiadczy fakt, ¿e liczne rady Wydzia³ów i Rady
Naukowe, a tak¿e CK ds. Stopni i Tytu³ów powo³ywa³y Go ponad 70-krotnie na
funkcje recenzenta, w tym 24 prac doktorskich, 15 rozpraw habilitacyjnych, 27
postêpowañ o poparcie wniosków o nadanie tytu³u naukowego profesora oraz 7krotnie w postêpowaniu o nadanie tytu³u i godnoci Doktora Honoris Causa.
Profesor Hawrylak by³ te¿ opiniodawc¹
wniosku naszej Uczelni o zmianê nazwy
na Politechnika Koszaliñska.
Za swoj¹ dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹, organizacyjn¹ i spo³eczn¹ Prof.
H. Hawrylak otrzyma³ liczne odznaczenia, wyró¿nienia i tytu³y, a w tym dwukrotnie Nagrodê Pañstwow¹, Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
i Medal Politechniki Wroc³awskiej. Jest
Honorowym Zas³u¿onym Pracownikiem
wszystkich polskich kopalñ wêgla brunatnego. 15 listopada 2000 roku Senat Politechniki Wroc³awskiej nada³ Mu najwy¿sz¹ godnoæ akademick¹ Doktora Honoris Causa.
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20 kwietnia 2005 roku – po uwzglêdnieniu znakomitych recenzji, zatwierdzonych przez senaty politechnik: Szczeciñskiej, l¹skiej i Wroc³awskiej  Senat
Politechniki Koszaliñskiej uzna³ prof. dr
hab. in¿. Henryka Hawrylaka za godnego przyznania tytu³u doktora honoris
causa Politechniki Koszaliñskiej.
W czasie uroczystego wrêczania prof.
H. Hawrylakowi doktoratu honorowego
Politechniki Koszaliñskiej JM Rektor
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn powiedzia³: od tysi¹cleci cz³owiek poszukuje, zmienia, modernizuje, tworzy, a suma jego dzia³añ prowadzi ludzkoæ drog¹ rozwoju. Nie wszyscy jednak, a w³aciwie, w porównaniu z liczbami okrelaj¹cymi zaludnienie, tylko nieliczni
bezporednio i osobicie uczestnicz¹
w wyznaczaniu kierunków tego rozwoju.
To ludzie nieprzeciêtni, wykraczaj¹cy
swoimi dokonaniami poza wspó³czesny
im czas, poza schemat. To ludzie, których dzie³o zapisuje siê w kronikach
ludzkiej kultury. Do takich ludzi nale¿y prof. dr hab. in¿. Henryk Hawrylak, doktor h.c. Politechniki Koszaliñskiej.
dr hab. in¿. Bronis³aw S³owiñski
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Wybory na kadencjê 20052008
6 kwietnia by³ wa¿nym dniem w kalendarzu wyborczym  odby³o sie zebranie Senatu Uczelni, na którym
wybrano JM Rektora na kadencjê 20052008. Na stanowisko rektora rywalizowa³o dwóch kandydatów
z Wydzia³u Mechanicznego: prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka i prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski.

Sala Senatu  wybory Rektora

Niepewnoæ?
 prof. Tomasz Krzy¿yñski

6

Oto wyniki wyborów!
 prof. Józef Borkowski, przewodnicz¹cy komisji skrótacyjnej
Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Z ¯YCIA UCZELNI
Og³oszenie wyników; od prawej:
Rektor  prof. Krzysztof Wawryn,
prof. Józef Borkowski, prof. Tadeusz
Pa³osz  przewodnicz¹cy UKW, mgr in¿.
Ryszard Ga³¹zka  sekretarz Komisji ð
Wybory na kadencjê 20052008 do
wszystkich organów statutowych Uczelni odby³y siê na podstawie regulaminu
i harmonogramu wyborów, zatwierdzonego przez Senat Politechniki Koszaliñskiej. Wyniki wyborów podajemy na nastêpnej stronie.
Odby³y siê te¿ wybory elektorów do
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, zakoñczone w marcu. W grupie profesorów
i doktorów habilitowanych przys³uguj¹
2 mandaty, a grupie pozosta³ych nauczycieli akademickich nastêpne 2 mandaty.
Wybory JM Rektora Uczelni zakoñczy³y siê 6 kwietnia, a wybory prorektorów zaproponowanych przez Rektora
elekta trwa³y do 22 kwietnia.
Na poszczególnych wydzia³ach
Uczelni przeprowadzone zosta³y wybory dziekanów, które trwa³y do 11 maja,
oraz wybory prodziekanów  do 20 maja.
W tym te¿ terminie komisje wydzia³owe zakoñczy³y wybory do Senatu
Uczelni i Rad Wydzia³ów. Zgodnie z regulaminem wyborów, do Senatu wybierano ³¹cznie 20 cz³onków z grupy profesorów i doktorów habilitowanych, 10 
sporód pozosta³ych nauczycieli akademickich, 4  z grupy pracowników nie
bêd¹cych nauczycielami akademickimi,
oraz 6  sporód studentów.
Niepewnoæ zniknê³a
 gratulacje dla Rektora elekta ð

Rektor elekt i prorektorzy

Jak ju¿ pisalimy w porzednim numerze, decyzj¹ Senatu Politechniki Koszaliñskiej, na kadencjê 20052008 wybrany zosta³ JM Rektor  prof. Tomasz Krzy¿yñski, który przejmie obowi¹zki we wrzeniu.
Ponadto Senat zatwierdzi³: prof. dr.
hab. in¿. Tomasz Heese na stanowisko
Prorektora ds. Nauki i Wspó³pracy z Gospodark¹, prof. nadzw. dr hab. in¿. Zbigniewa Suszyñskiego na stanowisko
Prorektora ds. Kszta³cenia, oraz prof.
nadzw. dr. hab. Micha³a Jasiulewicza
na stanowisko Prorektora ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju.
Kandydaci po wyborach,
od lewej: prof. Leon Kukie³ka,
prof. Tomasz Krzy¿yñski,
z ty³u prodziekan Zbigniew Budniak ð
Nr 2/2005
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Zestawienie z wyborów na kadencjê 20052008 r.

elektorzy do RGSzW, w³adze wydzia³ów i przedstawiciele do Senatu Politechniki Koszaliñskiej
Elektorzy do Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
 prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski
 prof. nadzw. dr hab. Stanis³aw Piocha
z grupy pozosta³ych nauczycieli akademickich
 dr Monika Stanny-Burak
 dr in¿. Mieczys³aw Pancielejko

W³adze wydzia³ów

n Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
dziekan
 prof. dr hab. in¿. Kazimierz Szymañski
prodziekan ds. nauki
 dr hab. in¿. Wies³awa G³odkowska
prodziekan ds. nauczania
 dr in¿. Robert Nowak
prodziekan ds. studiów zaocznych
 dr in¿. Marek Nowakowski

n Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania
dziekan
 prof. nadzw. dr hab. Czes³aw Partacz
prodziekan ds. nauki
 prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rembeza
prodziekan ds. nauczania
 dr Monika Foremna-Pilarska
prodziekan ds. studiów zaocznych
 dr Jerzy Czerwiñski

 prof. dr hab. in¿. Tadeusz Piecuch
 prof. nadzw. dr hab. in¿. Zbigniew Sienkiewicz
 prof. nadzw. dr hab. in¿. Leszek Styszko
z grupy pozosta³ych nauczycieli akademickich:
 dr in¿. Henryk Dondelewski
 dr in¿. Jacek Piekarski

n WEiZ
z grupy profesorów i doktorów habilitowanych:
 prof. dr hab. W³odzimierz Deluga
 prof. dr hab. Bogus³aw Polak
 prof. dr hab. Andrzej Suszyñski
 prof. dr hab. Tadeusz Waciñski
z grupy pozosta³ych nauczycieli akademickich:
 dr Jacek Bo¿yszkowski
 dr Bo¿ena Kromer
 dr Marcin Olkiewicz

n WEiI
z grupy profesorów i doktorów habilitowanych:
 prof. dr hab. in¿. Zbigniew Banaszak
 prof. dr hab. in¿. Micha³ Bia³ko
 prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn
z grupy pozosta³ych nauczycieli akademickich:
 dr in¿. Robert Suszyñski

n WM

n Wydzia³ Elektroniki i Informatyki
dziekan
 prof. nadzw dr hab. in¿. Henryk Budzisz
prodziekan ds. badañ naukowych
 dr Miros³aw Maliñski
prodziekan ds. kszta³cenia
 dr in¿. Andrzej Biedrycki
prodziekan ds. studenckich
 dr in¿. Wies³aw Madej

n Wydzia³ Mechaniczny

z grupy profesorów i doktorów habilitowanych:
 prof. dr hab. in¿. Józef Borkowski
 prof. nadzw. dr hab. in¿. Przemys³aw Borkowski
 prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak
 prof. nadzw. dr hab. in¿. Czes³aw £ukianowicz
 prof. dr hab. in¿. Wojciech Piotrowski
 prof. nadzw. dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta
 prof. nadzw. dr hab. in¿. Bronis³aw S³owiñski
 prof. nadzw dr hab. in¿. Borys Storch
z grupy pozosta³ych nauczycieli akademickich:
 dr in¿. Zbigniew Budniak
 dr in¿. Marek Fligiel
 dr in¿. S³awomir Nagnajewicz

n Jednostki Miêdzywydzia³owe

dziekan
 prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka
prodziekan ds. nauki
 prof. nadzw. dr hab. in¿. Czes³aw £ukianowicz
prodziekan ds. nauczania
 dr in¿. Marek Fligiel
prodziekan ds. studiów zaocznych
 dr in¿. Zbigniew Budniak

z grupy pozosta³ych nauczycieli akademickich:
 mgr Jan Winkler

Przedstawiciele do Senatu Politechniki Koszaliñskiej

 Micha³ Skowron, WBiI
 Cezary Winiarski, WBi
 Szymon Odrow¹¿-Petrykowski, WEiZ
 Marcin Czernicki, WEiI
 Marek Wiskont, WM
 Karolina Gikowlaw, WM

n WBiI
z grupy profesorów i doktorów habilitowanych:
 prof. dr hab. in¿. Anna Maria Anielak
 prof. dr hab. in¿. Szymon Pa³kowski
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n Pracownicy nt i administracyjni
 mgr in¿. Ryszard Grzybowski
 mgr Ma³gorzata Kotnowska
 mgr in¿. Teresa Nagórska
 mgr Ma³gorzata Pietrzelin

n Studenci
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Prorektorzy na kadencjê 20052008
Prorektor ds. Nauki i Wspó³pracy z Gospodark¹
 prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese

Absolwent Wydzia³u Rybactwa Morskiego i Technologii ¯ywnoci Akademii Rolniczej w Szczecinie, tam te¿ uzyska³ stopieñ naukowy doktora (1986) i doktora habilitowanego (1993). Tytu³ naukowy profesora otrzyma³ w 2001 roku i jest obecnie
najm³odszym profesorem na Uczelni. Swoje badania naukowe prowadzi przez 25 lat,
wspó³pracuj¹c z orodkami z Kanady, Niemiec, Danii, Finlandii. Jest kierownikiem
Katedry Biologii rodowiskowej na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska,
na którym pe³ni³ stanowiska prodziekana: w latach 19921993 do spraw nauczania
i wychowania, 19931994 do spraw nauki i wspó³pracy z przemys³em, 19961999 do
spraw nauki. Autor ponad 100 publikacji i doniesieñ, w tym równie¿ ksi¹¿kowych
o charakterze monografii, jak i podrêczników akademickich wydanych przez PWN
i PWRiL. Opiekun specjalnoci ochrona i kszta³towanie rodowiska. Cieszy siê uznaniem w rodowisku naukowym w kraju i za granic¹. Uzyska³ wiele nagród i wyró¿nieñ.
Uczestniczy w pracach wielu towarzystw naukowych, komisji administracji pañstwowej i samorz¹dowej. W poprzedniej kadencji pe³ni³ funkcjê prorektora ds. nauczania.

Prorektor ds. Kszta³cenia
 dr hab. in¿. Zbigniew Suszyñski, prof. nadzw. PK

Absolwent Politechniki Kijowskiej, stopieñ doktora nauk technicznych w zakresie
elektroniki uzyska³ na Wydziale Technologii Elektronowych Politechniki Kijowskiej,
a doktora habilitowanego w zakresie elektroniki w Instytucie Technologii Elektronowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1991 r. zatrudniony na Wydziale
Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszaliñskiej na stanowisku adiunkta, a od 2003 r.
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1998–2002 pe³ni³ kolejno funkcje
prodziekana ds. kszta³cenia ustawicznego i prodziekana ds. studenckich. Prowadzi
wyk³ady, æwiczenia i prace dyplomowe na kierunku informatyka. Od 1998 r. jest
cz³onkiem Rady Wydzia³u, a od 2002 r. cz³onkiem Senatu Uczelni i przewodnicz¹cym
Komisji ds. Organizacji i Rozwoju. Jest cz³onkiem towarzystw naukowych, uzyska³
wiele nagród i wyró¿nieñ, m.in. nagrodê za wyró¿niaj¹c¹ siê publikacjê roku w IEEE
Transactions on CPMT-PartA. Jest autorem i wspó³autorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych na konferencjach i w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym
oraz autorem ekspertyz, patentów, a tak¿e kierownikiem kilku projektów badawczych.

Prorektor ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju
 dr hab. Micha³ Jasiulewicz, prof. nadzw. PK

Absolwent Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu (1970), doktor nauk geograficznych (1986)  UMK, doktor habilitowany w zakresie geografii ekonomicznej
(2000)  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.
Kierownik Katedry Polityki Spo³eczno-Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania. Kierownik zespo³owych projektów badawczych, obecnie kieruje projektem UE Jean Monnet  Modu³ Europejski  Integracja Europejska.
Wyró¿niony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Nagrod¹ Ministra Owiaty i Wychowania. Jest cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego Studia Obszarów Wiejskich Zespo³u
Badañ Transformacji Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN w Warszawie oraz przewodnicz¹cym Kolegium Redakcyjnego Koszaliñskie Studia i Materia³y. Od wielu lat wspó³pracuje z placówkami naukowymi za granic¹  w Niemczech, Szwecji, Bu³garii, Holandii. Jest cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, a tak¿e cz³onkiem Zespo³u Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
w Warszawie. Autor 115 publikacji naukowych, w tym 15 zagranicznych. Wybrany na
nastêpn¹ kadencjê, obecn¹ funkcjê prorektora pe³ni od 2002 r.

Dziekani na kadencjê 20052008
Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska
 prof. dr hab. Kazimierz Szymañski

Absolwent Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii na kierunku Chemia Uniwersytetu Gdañskiego.
Pracê doktorsk¹ obroni³ w 1977 roku na Uniwersytecie M. K. w Toruniu. W roku 1983 i 1986
uzyska³ pó³roczne stypendium rz¹du francuskiego. Przebywa³ g³ównie na Uniwersytecie w Chambery.
Odby³ sta¿ naukowy w Laboratorium Dróg i Mostów w Nantes oraz na Uniwersytecie Paryskim 
Paris VII. W ramach wspó³pracy naukowej przebywa³ na Uniwersytecie w Grenoble oraz na
Politechnice Turyñskiej. By³ koordynatorem projektów w europejskich programach TEMPUS
i SOCRATES. Od tego czasu utrzymuje kontakt z orodkami naukowymi w kraju i za granic¹. Doktor
habilitowany od 1988 r., tyu³ naukowy profesora otrzyma³ w 1997 r.  zatrudniony w Uczelni na
stanowisku profesora zwyczajnego. Obok d³ugoletniej funkcji kierownika katedry, obecnie Katedry
Gospodarki Odpadami, w latach 19871990 by³ prodziekanem ds. nauczania i wychowania, a w latach
19901992 prodziekanem ds. nauki Wydzia³u. Otrzyma³ wiele nagród i odznaczeñ. Jest m.in.
cz³onkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, cz³onkiem Sekcji In¿ynierii Sanitarnej Komitetu
In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN oraz cz³onkiem 2 komisji PAN. Jest przewodnicz¹cym Komisji
Ochrony rodowiska NOT w Koszalinie i wiceprezesem NOT. Opublikowa³ 30 oryginalnych prac
naukowych, 8 monografii oraz 97 innych prac. Jest autorem lub wspó³autorem 17 patentów.

Dziekan Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania
 dr hab. Czes³aw Partacz, prof. nadzw. PK

Absolwent Wydzia³u Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracê w Uczelni zacz¹³ w 1979 r. od stanowiska asystenta. Obecnie jest kierownikiem Katedry
Nauk Spo³ecznych. Autor omiu monografii ksi¹¿kowych i osiemdziesiêciu artyku³ów i biogramów. Od wielu lat cz³onek komisji ds. stosunków polsko-ukraiñskich Polskiej Akademii Nauk,
cz³onek Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Mniejszoci, cz³onek Miêdzynarodowej Asocjacji Ukrainistów i Koszaliñskiego Towarzystwa Naukowego. Odby³ sta¿e naukowe na
Uniwersytecie Jagielloñskim i Lwowskim. Prowadzi³ wyk³ady w Niemczech, na Ukrainie i wielu
uczelniach w Polsce. Jego dzia³ania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ Ukrainy, pod wzglêdem historycznym, politycznym i ekonomicznym.

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

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

Dziekan Wydzia³u Mechanicznego
 prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka

Jest pierwszym absolwentem Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszalinie (1973), który przeszed³
wszystkie szczeble kariery naukowej: stopieñ doktora nauk technicznych (1983) i stopieñ naukowy
doktora habilitowanego (1996) uzyska³ na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznañskiej, a
tytu³ naukowy profesora (2004) po przeprowadzeniu procedury w Politechnice Koszaliñskiej. Mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego (2005). Przez dwie kadencje (19962002) by³ prorektorem ds. studenckich. Od 1996 r. kieruje Katedr¹ Maszyn Roboczych. W latach 20022005 pe³ni³
funkcjê prodziekana ds. nauki na Wydziale oraz prezesa Zarz¹du Klubu Uczelnianego AZS. Jest
dyrektorem Parku Naukowo-Technologicznego Uczelni. Cz³onkiem prezydium KBM PAN Oddzia³
w Poznaniu, cz³onkiem 3 sekcji PAN, cz³onkiem komitetów naukowych konferencji miêdzynarodowych i krajowych. Od 2000 r. ekspert Unii Europejskiej ds. opiniowania projektów badawczych.
Autor ksi¹¿ki Podstawy badañ in¿ynierskich PWN, wspó³autor kilkunastu ksi¹¿ek, w tym zagranicznych, 2 monografii, skryptów i podrêczników akademickich, autor i wspó³autor ponad 210 publikacji  w tym o zasiêgu wiatowym, oraz patentów, a tak¿e wielu innych opracowañ naukowych
i dydaktycznych, recenzent rozpraw doktorskich  3 obronionych na Uniwersytecie w Orleanie.

Pamiêci Kolegi
dr. in¿. Adama Romanowskiego
Nie mo¿emy jeszcze uwierzyæ w to co siê sta³o!
Nic nie zapowiada³o, ¿e upalna, piêkna niedziela 29 maja
2005 roku stanie siê dla nas takim smutnym dniem. A jednak
sta³o siê! Czy mo¿na opisaæ jak nam Go brakuje? Czy mo¿na
w paru zdaniach przekazaæ ¿al po stracie naszego Kolegi?
Kilka dni wczeniej nie przypuszczalimy, ¿e o Adamie
zaczniemy mówiæ, ¿e by³ Mamy wra¿enie, ¿e za chwilê
otworz¹ siê drzwi i wejdzie Adam, jak zwykle pogodny, trochê zabiegany i zapracowany, ale zawsze m³odzieñczo oddany swojej pasji ¿ycia  lataniu. Ale niestety, czasu cofn¹æ nie
sposób, tragiczne wydarzenia s¹ nieodwracalne. I tylko wspomnienia o naszym Koledze bêd¹ nam stale towarzyszyæ.
Adam urodzi³ siê 10 wrzenia 1945 roku w Gródkach ko³o
Dzia³dowa. Po maturze, w roku 1966, rozpocz¹³ studia w Politechnice Gdañskiej, które ukoñczy³ w 1971 roku. Ju¿ z dyplomem magistra in¿yniera budownictwa l¹dowego przyjecha³ do Koszalina, aby w naszej Uczelni, wtedy jeszcze bardzo m³odej  Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, w Katedrze Konstrukcji Metalowych, podj¹æ pracê asystenta.
Jak czas pokaza³, w naszej Katedrze, na ró¿nych stanowiskach, pracowa³ bez przerwy a¿ do dnia tragicznej mierci.
Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych otrzyma³
w czerwcu 1981 roku po studiach doktoranckich w Kijowskim Instytucie In¿ynieryjno-Budowlanym. Oprócz pracy naukowej, Adam zajmowa³ siê intensywnie praktycznym projektowaniem konstrukcji stalowych i w tej dziedzinie mia³ du¿e
osi¹gniêcia. Tê bardzo cenn¹, zdobyt¹ w³asn¹ prac¹ zawodow¹ wiedzê, przekazywa³ swoim studentom i dyplomantom.
Szczêliwy M¹¿, Ojciec, a od niedawna i Dziadek, nie móg³,
nie potrafi³, oprzeæ siê swojemu ¿yciowemu powo³aniu, swojej
drugiej mi³oci. By³ prawdziwym Pilotem, dla którego latanie
by³o najpiêkniejszym prze¿yciem i prawie sensem ¿ycia. O lotnictwie móg³ mówiæ zawsze. Ju¿ do legendy przejd¹ nasze
zebrania, które koñczy³y siê, a czasami zaczyna³y od opowieci Adama. Samoloty pojawia³y siê nawet w tematach prac
dyplomowych  s³ynne Adamowe hangary na ma³e samoloty.
Dzisiaj wiemy, ¿e bêdzie nam tego bardzo brakowaæ. Bêdzie
nie jak zwykle, bêdzie nie tak samo, bêdzie inaczej! Po¿egnanie
Kolegi, z którym przepracowa³o siê wiele lat, to jak po¿egnanie
z Kim najbli¿szym, jak po¿egnanie z cz³onkiem rodziny
¯egnamy Ciebie Adamie, mo¿liwie najlepiej jak umiemy,
ze szczerego serca !!!
Kole¿anki i Koledzy
z Katedry Konstrukcji Metalowych
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Pamiêci Kolegi
in¿. Jana Kukie³ki

Jana droga w przestworza zaczê³a siê tam, gdzie jak mawia³,
asfalt siê koñczy³ we wsi schowanej wród lasów, gdzie miêdzy Szczecinkiem i Bornym Sulinowem. Nad g³ow¹ przelatywa³y radzieckie samoloty, stacjonuj¹ce w okolicznych bazach. Te
wielkie i tajemnicze ptaszyska pobudza³y wyobraniê. Potem by³y
latawce, proste modele, poszukiwanie lektur w bibliotece. Wkrótce
znalaz³ siê poród progenitury szczecineckich notabli w renomowanym liceum imienia Ksiê¿nej El¿biety  Jan czêsto w rozmowach wraca³ do tego okresu ¿ycia. Granie na tubie w szkolnej
orkiestrze  nowa wówczas pasja  nie zepchnê³y na plan dalszy
marzeñ o lataniu. Nic zatem dziwnego, ¿e nim odebra³ wiadectwo maturalne, by³ ju¿ po badaniach lekarskich niezbêdnych do
ubiegania siê o przyjêcie do Szko³y Orl¹t w Dêblinie. Tygodnie oczekiwania w napiêciu i jest decyzja Przyjêty na pierwszy rok studiów w Szkole Pilotów. Wymarzona szko³a  pierwsze miesi¹ce wytê¿onej nauki, jednoczenie wojskowe przysposobienie. W czasie którego z zimowych obozów wojskowych
pod namiotami, zbagatelizowane przeziêbienie okaza³o siê powa¿nym zapaleniem p³uc. Ledwo odratowany pacjent zostaje wypisany do domu ze wiadomoci¹, ¿e ju¿ nigdy nie zasi¹dzie za
sterami odrzutowca, ze wzglêdu na uszczerbek na zdrowiu. W
takim stanie ducha Jan pojawi³ siê w Koszalinie, aby podj¹æ naukê w ówczesnej Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej. By³ wyró¿niaj¹cym siê studentem, nic wiêc dziwnego, ¿e wpad³ w oko promotorowi, szukaj¹cemu kandydata do wykonania ambitnej pracy dyplomowej z teorii skrawania. Obrona tej pracy by³a rodowiskowym wydarzeniem. Po studiach poszed³ Jan do Fabryki
Urz¹dzeñ Budowlanych pracowaæ jako konstruktor i technolog.
Wówczas by³ to nowoczesny i prê¿ny zak³ad BUMARu, w którym mo¿na by³o przejæ dobr¹ praktyczn¹ szko³ê. Te nauki procentowa³y. Kiedy BUMAR podupad³, Jan znalaz³ zatrudnienie
w swojej macierzystej Uczelni, w Katedrze In¿ynierii Produkcji.
Choæ by³ zatrudniony na etacie pracownika technicznego, tu i ówdzie poprawia³ dyskretnie kolegów dydaktyków. Robi³ to z wielkiej bezinteresownej ¿yczliwoci  bo takim ju¿ by³. Jan z marzeniem o lataniu nie rozsta³ siê nigdy, by³ jednym z pierwszych
lotniarzy. W wolny czas ³adowa³ na dach swojej Syrenki lotniê,
i gna³ noc¹, by rano szybowaæ z góry ¯ar. Tak d³ugo, jak starcza³o si³, ale potem kolejne zawa³y, operacje, by-passy. Trzeba
by³o o lotniarstwie zapomnieæ. I wtedy pojawi³ siê Adam, z którym dalej realizowa³ swoj¹ pasjê Wraz z Nim odesz³a cz¹stka
nas samych i naszego wiata. I jeszcze d³ugo na odg³os warkotu
silnika odruchowo bêdziemy spogl¹dali w niebo
Kole¿anki i Koledzy
z Katedry In¿ynierii Produkcji
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NA TEMAT

Profesorowie z tytu³em

W styczniu br. tytu³ profesorski
w dziedzinie nauk technicznych odebra³
z r¹k Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego  prof. dr hab. in¿. Janusz
Badur, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa, a w kwietniu br. tytu³ profesorski w dziedzinie
nauk rolniczych odebra³ z r¹k Prezydenta
RP  prof. dr hab. Micha³ Kostiw, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biologicznych
Podstaw Rolnictwa.

Profesorowie nadzwyczajni

Na Wydziale Mechanicznym na stanowiska profesorów nadzwyczajnych zatrudnieni zostali: dr hab. in¿. Przemys³aw
Borkowski, w Katedrze In¿ynierii Mechanicznej; dr hab. in¿. Dieter Grey  z Niemiec, w Zak³adzie In¿ynierii Rolnictwa;
dr hab. in¿. Pierre Joseph Marche 
z Francji, w Katedrze Maszyn Roboczych;
dr hab. Jerzy Ratajski, w Katedrze Fizyki; dr hab. in¿. Bronis³aw S³owiñski, jako
kierownik nowego Zak³adu Logistyki
i Eksploatacji; dr hab. in¿. Ryszard Szadziul, w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej.

Habilitacja

25 kwietnia 2005 roku zosta³a zatwierdzona habilitacja dr Wies³awy
G³odkowskiej z Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii rodowiska. Centralana Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u Budownictwa, Architektury i In¿ynierii rodowiska Politechniki Pozanañskiej z dnia
19 marca 2004 r. o nadaniu stopnia na-

ukowego doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie budownictwa 
budownictwa betonowego.

Laureat Nobla
Zachodniopomorskiego

Dr hab. in¿. Przemys³aw Borkowski
zosta³ laureatem konkursu pod nazw¹
Zachodniopomorski Nobel 2004
w dziedzinie nauk technicznych za
Opracowanie podstaw i opatentowanie
nowej metody obróbki trudnodostêpnych
powierzchni wysokocinieniow¹ strug¹
hybrydow¹: wodno-cierno-lodow¹
(CO2). Nagrodê tê przyznaje siê corocznie w 6 dyscyplinach naukowych za osi¹gniêcia potwierdzone dorobkiem naukowym odnotowanym w poczytnych periodykach bran¿owych zamieszczonych na
tzw. Licie Filadelfijskiej, b¹d te¿ pracami wdro¿onymi czy patentami.

Doktoraty z budowy
i eksploatcji maszyn

W kwietnia i w czerwcu br. odby³y
siê publiczne dyskusje nad rozprawami
doktorskimi czterech doktorantów Wydzia³u Mechanicznego, którzy obronili
swoje prace przed Rad¹ Wydzia³u.
19 kwietnia 2005 roku odby³y siê publiczne dyskusje nad rozprawami doktorskimi mgr. in¿. Tomasza Szatkiewicza i mgr. in¿. Igora Maciejewskiego,
natomiast 6 czerwca  nad rozprawami
doktorskimi mgr. in¿. Roberta Mroza
i mgr. in¿. Dariusza Lipiñskiego.
Praca Tomasza Szatkiewicza ma tytu³ Hybrydowy, adaptacyjny system
optymalizacji przemieszczeñ wzglêdnych narzêdzi i przedmiotów w systemach technologicznych, jej promotorem

Doktorat z budownictwa
Jaros³aw Ko³odziej obroni³ pracê
doktorsk¹ na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii rodowiska 24 maja 2005
roku. Praca nosi tytu³ Numerycznomodelowa analiza zwichrzenia sprê¿ystego kratownic stalowych, jej promotorem jest prof. dr hab. in¿. Szymon
Pa³kowski z Politechniki Koszaliñskiej, a recenzentami  prof. dr hab.
in¿. Bronis³aw Gosowski z Politechniki Wroc³awskiej i dr hab. in¿. Zbigniew Sienkiewicz, profesor Politechniki Koszaliñskiej.
Dr in¿. Jaros³aw Ko³odziej urodzi³ siê w 1959 roku w Koszalinie. Jest absolwentem naszej Uczelni, któr¹ ukoñczy³
w 1978 roku, uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera budownictwa
l¹dowego ze specjalnoci¹: konstrukcje in¿ynierskie i budowlane. Przez okres dwóch lat po ukoñczeniu studiów zdobywa³
dowiadczenie zawodowe w bezporednim wykonawstwie w Ko-
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jest prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak
z Politechniki Koszaliñskiej, a recenzentami  prof. dr hab. in¿. Józef Gawlik
z Politechniki Krakowskiej oraz prof. dr
hab. in¿. Wojciech Tarnowski z Politechniki Koszaliñskiej.
Praca Igora Maciejewskiego nosi tytu³ Badania efektywnoci zastosowania
pneumatycznych uk³adów wibroizolacji
do ochrony operatorów maszyn roboczych
przed drganiami, jej promotorem jest dr
hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski, prof.
nadzw. Politechniki Koszaliñskiej, a recenzentami  prof. dr hab. in¿. Wojciech
Tarnowski i prof. dr hab. in¿. Andrzej
Tylikowski z Politechniki Warszawskiej.
Praca Roberta Mroza zatytu³owana jest
Sterowanie autonomicznym szeciono¿nym robotem krocz¹cym za pomoc¹ algorytmów adaptacyjnych opartych na metodach sztucznej inteligencji, jej promotorem jest dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski,
prof. nadzw. Politechniki Koszaliñskiej,
natomiast recenzentami  prof. dr hab. in¿.
Roman Bogacz z Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki PAN w Warszawie
oraz prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski z Politechniki Koszaliñskiej.
Praca Dariusza Lipiñskiego ma tytu³
Nadzorowanie jakoci w procesach
zautomatyzowanego szlifowania ma³ych
elementów ceramicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, promotorem jest prof. dr hab. in¿. Wojciech
Kacalak z Politechniki Koszaliñskiej, recenzentami s¹  prof. dr hab. in¿. Adam
Hamrol z Politechniki Poznañskiej i dr
hab. in¿. Jaros³aw Plichta, prof. nadzw.
Politechniki Koszaliñskiej.
(AM)

szaliñskim Przedsiêbiorstwie Budownictwa Przemys³owego,
gdzie pracowa³ na stanowisku in¿yniera budowy przy realizacji obiektów Centralnej Ciep³owni oraz oczyszczalni cieków
w Ko³obrzegu. Maj¹c dwuletni sta¿ na stanowisku in¿yniera
zosta³ zatrudniony w Uczelni w katedrze Konstrukcji Metalowych, najpierw na stanowisku asystenta, a nastêpnie starszego
asystenta. W czasie ca³ego okresu zatrudnienia w Katedrze Konstrukcji Metalowych, do 1994 roku, prowadzi³ æwiczenia audytoryjne i projektowe z konstrukcji metalowych oraz z wytrzyma³oci materia³ów. W tym okresie uzyska³ te¿ pe³ne uprawnienia projektowe w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej
W 1995 roku zosta³ zatrudniony w nowo tworzonej Pracowni
Komputerowej Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska, pe³ni¹c od 1997 roku obowi¹zki jej kierownika. Jest autorem i wspó³autorem dziewiêciu publikacji naukowych, oraz licznych ekspertyz i opracowañ projektowych zwi¹zanych z konstrukcjami stalowymi. W pracy naukowej interesuje siê g³ównie zagadnieniami zwi¹zanymi z utrat¹ statecznoci ustrojów
prêtowych, w ujêciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.
Jego hobby to wêdkarstwo spiningowe.
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Z ¯YCIA UCZELNI

Bieg po indeks 2005
Historia ma to do siebie, ¿e lubi siê powtarzaæ, mo¿e
wiêc w przysz³ym roku bêdzie szansa powtórzenia konkursu
w tej nowej postaci tak napisa³em w podsumowaniu ubieg³orocznej VIII edycji konkursu pt.: Bieg po indeks, organizowanego przez Politechnikê Koszaliñsk¹ dla maturzystów
wybieraj¹cych siê na studia. I powtórzy³o siê. 19 kwietnia
2005 r. w Sali Senatu odby³o siê uroczyste podsumowanie tegorocznej, IX ju¿ edycji tego konkursu.
Na spotkaniu tym JM Rektor Politechniki Koszaliñskiej
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn oraz Prorektor ds. Nauczania prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese dokonali podsumowania konkursu i wrêczyli listy gratulacyjne laureatom 
uprawniaj¹ce ich do podjêcia studiów na Politechnice Koszaliñskiej. Z³o¿yli te¿ gratulacje oraz wrêczyli dyplomy i nagrody pieniê¿ne nauczycielom, którzy w najwiêkszym stopniu
przyczynili siê do sukcesów swoich wychowanków.
Konkurs ten organizowany ju¿ po raz dziewi¹ty przez Politechnikê Koszaliñsk¹, przy du¿ej pomocy redakcji G³osu
Koszaliñskiego i G³osu Pomorza (a w tym roku tak¿e i G³osu
Szczeciñskiego), które go promowa³y, umo¿liwia³ m³odzie¿y
Regionu Pomorza rodkowego zapoznanie siê z tematyk¹ zagadnieñ egzaminacyjnych z matematyki i informatyki, jego
laureatom za pozwala³ uzyskaæ dokument, który (po z³o¿eniu we w³aciwym Dziekanacie podania wraz ze wiadectwem
dojrza³oci) stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do otrzymania,
podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006
w Politechnice Koszaliñskiej, indeksu na wybranym przez siebie kierunku studiów (oprócz wzornictwa).
W bie¿¹cym roku konkurs przebiega³ w innej ni¿ dotychczas formule, zastosowano bowiem interaktywny kontakt
uczestników konkursu z Uczelni¹ przez Internet. Konkurs mia³
3 etapy. Pierwszy i drugi etap odbywa³ siê w szko³ach, które
zg³osi³y siê do konkursu. Uczniowie mieli dostêp do zadañ
konkursowych po wprowadzeniu kodu przez nauczyciela prowadz¹cego dan¹ grupê. Nastêpnie przesy³ali oni swoje rozwi¹zania zadañ i uzyskiwali odpowied o poprawnoci danego rozwi¹zania.
Nowa forma konkursu zosta³a zaakceptowana przez uczniów i nauczycieli,
bowiem do pierwszego etapu przyst¹pi³o
520 uczniów z 35 szkó³ rednich (2 razy
wiêcej ni¿ w starej formule publikowania
zadañ konkursowych tylko w gazetach).
Potwierdzeniem tego jest tak¿e m.in. fakt,
¿e do konkursu zg³osi³y siê szko³y nie
tylko z Koszalina, ale tak¿e z takich miejscowoci, jak: Gdynia, Szczecin, Starogard Gd., S³upsk, widwin, Szczecinek,
Ko³obrzeg, Cz³uchów, Ustka.
Politechnika Koszaliñska zaoferowa³a
szko³om bior¹cym udzia³ w konkursie
nieodp³atne korzystanie z platformy e-learningu w nowym semestrze, a nauczycielom zaproponowano 50 % ulgê w op³atach za studia podyplomowe organizowaNr 2/2005

Bronis³aw S³owiñski

Zwyciêzca konkursu  Tomasz Rudziñski
z I LO im. S. Dubois w Koszalinie, odbiera nagrodê
z r¹k Rektora  prof. Krzysztofa Wawryna
ne przez Uczelniê oraz dodatkowo przekazano licencjê do
tworzenia kursów elektronicznych. Nauczyciele prowadz¹cy
grupê uczestników zostali tak¿e przeszkoleni na jednodniowym kursie e-learningu oraz uzyskali certyfikat z zakresu
prowadzenia zajêæ w tym systemie. Niezale¿nie od tego nauczyciele mogli skorzystaæ z pomocy studentów. W Uczelni
powo³ano bowiem grupê studentów wolontariuszy (IV i V rok
z Wydzia³u Elektroniki i Telekomunikacji), którzy w miarê
zg³aszanych potrzeb wyje¿d¿ali do szkó³ i usuwali na miejscu
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wszelkie niedomagania systemowe (w tym miejscu nale¿¹ im
siê szczególne podziêkowania!).
Uczniowie ze szkó³ uczestnicz¹cych w konkursie, pod opiek¹
swoich nauczycieli rozwi¹zywali (w szkolnej pracowni komputerowej) zadania konkursowe, a nastêpnie byli przez nich
typowani do fina³u, który odby³ siê 11 kwietnia 2005 r. w siedzibie Politechniki. Przyst¹pi³o do niego 252 uczniów. Mieli
oni do rozwi¹zania w czasie 2 godzin (tym razem ju¿ technik¹
tradycyjn¹) 5 poni¿szych zadañ z matematyki. Za ka¿de zadanie mo¿na by³o uzyskaæ maksymalnie po 20 punktów.
1. Dla jakich wartoci parametru m równanie

(m − 2) x 4 − 2(m
ma cztery ró¿ne pierwiastki rzeczywiste?
2. Trapez prostok¹tny, którego k¹t ostry ma miarê ? = 60o jest
opisany na okrêgu o promieniu d³ugoci r = 5.
Obliczyæ pole tego trapezu.
3. Obliczyæ sumê stu najmniejszych dodatnich rozwi¹zañ równania: sin2x = cosx.
4. W sto¿ek, którego promieñ podstawy ma d³ugoæ R = 6 wpisano walec o najwiêkszej objêtoci. Obliczyæ objêtoæ tego
walca wiedz¹c, ¿e powierzchnia boczna sto¿ka po rozwiniêciu jest pó³kolem.
5. Ze zbioru liczb {1,3,4,5,6,7,9} losujemy kolejno bez zwracania liczby: a,b,c. Niech A i B bêd¹ zdarzeniami:
A – suma a + b + c jest liczb¹ parzyst¹,
B  ci¹g (a, b, c) jest ci¹giem arytmetycznym.
Obliczyæ prawdopodobieñstwa tych zdarzeñ, a nastêpnie
rozstrzygn¹æ, czy zdarzenia te s¹ niezale¿ne.
Kapitu³a Konkursowa dokona³a bardzo wnikliwej oceny prac
(przewodniczy jej bowiem prof. dr hab. in¿. Czes³aw £ukiano-

14

wicz  kierownik Zak³adu Metrologii i Jakoci!) i ustali³a listê
laureatów tegorocznej edycji. Lista ta obejmuje nazwiska 55
nagrodzonych osób (punktacja dotyczy wyników fina³u), które
maj¹ zapewniony indeks Politechniki Koszaliñskiej.
Ogólnie po zmaganiach fina³owych mo¿na by³o zaobserwowaæ podzia³ uczestników na dwie wyranie zró¿nicowane
grupy: 55 osób o dobrym (lub bardzo dobrym) przygotowaniu
i pozosta³¹ czêæ znacznie odbiegaj¹c¹ od tej pierwszej grupy.
St¹d te¿ na tegorocznej licie laureatów konkursu znajduje
siê w³anie 55 osób.
W bie¿¹cym roku bezapelacyjne zwyciê¿yli uczniowie
z I LO im. S. Dubois w Koszalinie, którzy zajêli nie tylko
pierwsze 4 miejsca w finale konkursu, uzyskuj¹c bardzo wysok¹ punktacjê, ale stanowi¹ tak¿e najwiêksz¹ liczbê (ponad
50%) laureatów konkursu. Na drugim miejscu pod tym wzglêdem (niespodziewanie, bo zwykle by³o to miejsce rezerwowane przez uczniów z II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie) s¹ uczniowie z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im.
M. Kopernika w Ustce. Nale¿y pogratulowaæ nauczycielom
matematyki i informatyki z tej szko³y pracy u podstaw. W ubieg³orocznej edycji uznali oni bowiem, ¿e ich uczniowie nie s¹
wystarczaj¹co dobrze przygotowani do tego, aby odegraæ istotn¹ rolê podczas fina³u konkursu i nie zg³osili nikogo do zmagañ fina³owych. Obiecywali, i¿ w kolejnej edycji ich uczniowie dadz¹ siê poznaæ z dobrej strony i s³owa dotrzymali.
Z tej szko³y 5 osób znalaz³o siê w gronie laureatów konkursu
i mo¿e siê ju¿ czuæ studentami Politechniki Koszaliñskiej, jeli
podtrzymaj¹ one swoje zamiary (wyra¿one w ankiecie) studiowania na naszej Uczelni.
Ka¿dy z uczestników zmagañ fina³owych wype³nia³ bowiem
kwestionariusz ankietowy, podaj¹c w nim nie tylko nazwisko
nauczyciela, który najbardziej pomóg³ mu w przygotowaniu siê
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do konkursu, ale tak¿e informuj¹c, czy zamierza podj¹æ studia na Politechnice Koszaliñskiej
i na jakim kierunku.
Z ankiet wynika, ¿e prawie 90% uczestników zmagañ fina³owych zamierza podj¹æ studia na Politechnice Koszaliñskiej. O ile w poprzednich latach dominowa³y zg³oszenia na kierunki ekonomiczne (Ekonomia oraz Zarz¹dzanie i Marketing), to obecnie (drugi rok z rzêdu)
najwiêcej chêtnych jest na Informatykê (29%)
oraz Elektronikê i Telekomunikacjê (18,5%).
Byæ mo¿e wynika to z nowej formu³y konkursu (e-learning), w której lepiej siê czuj¹
pasjonaci informatyki i to oni sprawdzaj¹ w
ten sposób swoje umiejêtnoci, a byæ mo¿e
z ogólnego trendu, wskazuj¹cego na zmiany
w zakresie zainteresowañ maturzystów kierunkami studiów.
Niezale¿nie jednak od tych wstêpnych deklaracji laureaci tegorocznej edycji Konkursu
chêtni do podjêcia studiów w Politechnice Koszaliñskiej mog¹ sobie wybieraæ dowolny kierunek z 11 istniej¹cych (za wyj¹tkiem wzornictwa przemys³owego, na którym prowadzony jest dodatkowy sprawdzian predyspozycji
i uzdolnieñ plastycznych).
Pierwsze 5 osób, znajduj¹ce siê na licie finalistów konkursu, uzyska³o nagrody pieniê¿ne. Nagrody uzyskali tak¿e nauczyciele wskazani (w ankietach) przez tych finalistów. I tak:
 Julianna Wawrzyniak I LO im. St. Dubois w
Koszalinie (za I miejsce podopiecznego),
 Pawe³ Rudecki I LO im. St. Dubois w Koszalinie  3 nagrody (za II, III i IV miejsce
podopiecznego),
 Marcin Hesse LO w Bytowie (za V miejsce
podopiecznego).
Ponadto nagrodzeni zostali tak¿e nauczyciele, których podopieczni znaleli siê w najwiêkszej liczbie wród finalistów konkursu:
 Katarzyna Czerwiñska II LO w Koszalinie,
 Dorota Sienkiewicz II LO im. M. Kopernika
w Ko³obrzegu,
 Marzena Winiewska-Kleban V LO w Koszalinie.
Uroczyste posumowanie konkursu wraz
z wrêczeniem laureatom nagród i dokumentów uprawniaj¹cych ich do podjêcia studiów
w Politechnice Koszaliñskiej zakoñczy³o tradycyjne ju¿ wspólne zdjêcie laureatów z Rektorem Politechniki Koszaliñskiej  prof. dr.
hab. in¿. Krzysztofem Wawrynem.
W opinii nauczycieli szkó³ uczestnicz¹cych
w tegorocznej edycji konkursu Bieg po indeks, konkurs ten spe³nia rolê swoistych korepetycji z matematyki i informatyki, dlatego te¿ oczekuje siê jego kontynuacji w przysz³ym roku.
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Laureaci konkursu Bieg po indeks  edycja 2005
Lp Nazwisko i imiê
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.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Nazwa szko³y

Punkty

Rudziñski Tomasz ......................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 93
wiêcicki Michael ......................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 90
Ziss Grzegorz ................................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 89
Szumski Marcin ............................ I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 88
Zaborowski Grzegorz ................................................ LO w Bytowie .... 87
Mêcel Arkadiusz ............................ I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 86
Stec Micha³ .................................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 86
G³owacki Konrad ............................ ZSO im. M.Kopernika w Ustce .... 85
Smentek Filip ................................ I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 85
Strucka Aleksandra .............. I LO im. M.Kopernika w Ko³obrzegu .... 85
Malczewski Piotr ........................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 84
Krzy¿aniak Rafa³ ........................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 82
Siewierski £ukasz .......................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 80
¯o³nowski Mateusz .................................................... LO w Bytowie .... 80
£opucki Marcin .................... I LO im. M.Kopernika w Ko³obrzegu .... 79
Romañski Piotr .............................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 79
Górna Joanna .................................. ZSO im. M.Kopernika w Ustce .... 78
Husejko Grzegorz .......................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 78
Paszylk Marcin .......................................................... LO w Bytowie .... 78
Jarzêbski Pawe³ .............................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 77
Karnas Katarzyna ............. ZSP im. W.Broniewskiego w widwinie .... 77
Klimaszewska Agnieszka .... LO im. S.Czarnieckiego w Cz³uchowie .... 77
Spica Tomasz ................................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 77
Wnuk-Lipiñski Pawe³ .................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 77
Górna Karolina ............................... ZSO im. M.Kopernika w Ustce .... 76
Kiszewski Marek ............................ ZSO w Starogardzie Gdañskim .... 76
Sobieraj Aleksandra .......................................... V LO w Koszalinie .... 74
Kobierski Piotr ............................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 73
Sarnowski Dorian .......................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 73
Falborski Tomasz .................. I LO im. M.Kopernika w Ko³obrzegu .... 72
Kamiñski Andrzej ......................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 71
Kot³owski Bartosz ................................................... III LO w Gdyni .... 71
Plutowski Mateusz .......................... ZSO w Starogardzie Gdañskim .... 69
Teter Maciej ................................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 68
Rosiak Jakub .................................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 67
Hajduczenia Katarzyna ................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 65
Koleñski Karol .............................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 64
Artymko Aleksandra ................ I LO im. Ks.El¿biety w Szczecinku .... 63
Czerwonka Urszula ....................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 63
Jówiak Jakub ................................. ZSO im. M.Kopernika w Ustce .... 62
Kêpa Krzysztof ............................... ZSO w Starogardzie Gdañskim .... 61
Mosicki Bart³omiej ......................................... ZS nr 9 w Koszalinie .... 61
Przybylski Marcin .......... II LO im. W.Broniewskiego w Koszalinie .... 61
Szafraniec Alicja ........... II LO im. W.Broniewskiego w Koszalinie .... 61
Wezgraj Urszula ............................ I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 61
Marmo³owski Szymon ............................................. III LO w Gdyni .... 60
Marszewski Micha³ ....... II LO im. W.Broniewskiego w Koszalinie .... 60
Polit Artur ...................................... I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 60
Wrzosek Artur .......................... I LO im. Ks.El¿biety w Szczecinku .... 60
Zmys³owski Marek ........................ I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 60
Bartosik Leszek ............................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 59
Gancarz Michalina ............................................ V LO w Koszalinie .... 59
Rafalski Nikodem .............................................. I LO w Ko³obrzegu .... 58
Górski Pawe³ .................................. I LO im. S.Dubois w Koszalinie .... 57
Kuczyñski Adrian .............................................. V LO w Koszalinie .... 57
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Laureaci konkursu Bieg po indeks 2005 w towarzystwie Rektora  prof. Krzysztofa Wawryna
Wychodz¹c temu naprzeciw, Kapitu³a Konkursu deklaruje nie tylko chêæ podjêcia siê organizacji przysz³orocznej edycji, ale tak¿e widzi potrzebê rozszerzenia zakresu przedmiotów konkursowych o jêzyki obce oraz przedmioty spo³ecznoekonomiczne, by umo¿liwiæ zapoznanie siê z mo¿liwociami
systemów e-learningowych tak¿e maturzystom o predyspozy-

cjach humanistycznych. Mamy nadziejê, ¿e zamierzenia te
znajd¹ swoje odzwierciedlenie w praktyce przysz³orocznej
X (jubileuszowej) edycji konkursu, bowiem: historia lubi siê
powtarzaæ.
dr hab. in¿. Bronis³aw S³owiñski,
cz³onek Kapitu³y Konkursowej

Prezentacja
sprzêtu pomiarowego

Dnia 3 czerwca 2005 w holu g³ównym budynku Politechniki przy ul. niadeckich odby³a siê skierowana do studentów i pracowników Politechniki Koszaliñskiej multimedialna prezentacja najnowoczeniejszego sprzêtu i technologii
pomiarowych stosowanych miêdzy innymi w geodezji, budownictwie i drogownictwie. Prezentacjê tê zorganizowa³o
Towarzystwo Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych TPI sp. z o.o. Warszawa  przedstawiciel japoñskiej firmy Topcon Corporation w Polsce oraz Laboratorium
Geodezji i Kartografii WBiI. Prezentacja ta by³a po³¹czona z pokazem sprzêtu
pomiarowego firmy Topcon.
Odby³a siê ona w dwóch blokach tematycznych: dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia oraz dla studentów Budownictwa i In¿ynierii rodowiska.
W ka¿dym z dwóch oko³o pó³toragodzinnych bloków tematycznych przedstawione zosta³y zasady pomiarów tachimetrycznych, GPS, stosowane systemy sterowania maszynami i sprzêt do nich wykorzystywany: tachimetry, odbiorniki GPS, niwelatory laserowe. Zaprezentowany zosta³
równie¿ uniwersalny system fotograme-
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tryczny PI-3000 przeznaczony do realizacji opracowañ naziemnych i lotniczych.
Nie zapomniano o niezbêdnych akcesoriach stosowanych przy pomiarach: radiotelefonach, specjalistycznych znakach do
stabilizacji i markowania punktów, farbach do znakowania. Po prezentacji by³
czas na pytania i dyskusjê oraz na osobiste zapoznanie siê obs³ug¹ kilku prezentowanych instrumentów pomiarowych. Ta
czêæ pokazu cieszy³a siê chyba najwiêkPismo Politechniki Koszaliñskiej

szym zainteresowaniem studentów.
Z dowiadczeñ p³yn¹cych z lat poprzednich wynika, ¿e takie pokazy i prezentacje s¹ wa¿nym i cennym dope³nieniem procesu dydaktycznego realizowanego na kierunkach studiów: Geodezja
i Kartografia, Budownictwo, In¿ynieria
rodowiska. Potwierdza to równie¿ du¿e
zainteresowanie studentów tego typu prezentacjami.
Krzysztof Deska
Nr 2/2005

KONFERENCJA

Kolejny raz

w Ustroniu Morskim
Po raz siódmy w Ustroniu Morskim
w dniach 26 do 29 maja br. odby³a siê
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.
Kompleksowe i szczegó³owe problemy
in¿ynierii rodowiska.
W³anie w tym roku minê³o 20 lat
od zorganizowania pierwszej konferencji w roku 1985. Konferencja ta organizowana jest w sposób cykliczny co
dwa lata od roku 1985, z 10-letni¹ przerw¹ miedzy konferencjami w roku 1987
i 1997  zawsze w Ustroniu Morskim.
Zarówno wad¹, jak i zalet¹ tych konferencji jest ich rozleg³oæ tematyczna,
i w³anie tym ró¿ni¹ siê one od wielu
spotkañ konferencyjnych w¹skotematycznych. Organizator zak³ada, ¿e
uczestnicy konferencji jeszcze bardziej
pog³êbiaj¹ sw¹ specjalistyczn¹ wiedzê
uczestnicz¹c w odpowiedniej sesji,
a jednoczenie poszerzaj¹ sw¹ wiedze
ogóln¹ uczestnicz¹c w innych sesjach
problemowych. Uczestnicy konferencji
zatrudnieni w administracji pañstwowej
i samorz¹dowej otrzymuj¹ natomiast
w sposób syntetyczny i komunikatywny, a tak¿e najczêciej w miarê ³atwy
i przystêpny, przegl¹d aktualnoci, bêd¹cych przedmiotem badañ i analiz prowadzonych w jednostkach naukowych.
Nasza konferencja wros³a ju¿ w tradycje imprez naukowych i kulturalnych
organizowanych w Ustroniu Morskim.
Tak siê sk³ada, ¿e pocz¹wszy od pierwszej konferencji w roku 1985, we
wszystkich uczestniczy³ wójt Gminy
Ustronie Morskie  mgr in¿. Stanis³aw
Zieliñski, cz³owiek zas³u¿ony dla tego
regionu, dla którego problemy in¿ynierii rodowiska s¹ wa¿ne, bo spotyka siê
z nimi na codzieñ, m.in. podejmuj¹c
walkê z ¿ywio³em Morza Ba³tyckiego,
które w sposób szczególny niszczy
brzeg nadmorski, w³anie w rejonie
gminy Ustronie Morskie.
Ponadto we wszystkich dotychczasowych konferencjach udzia³ brali: prof.
dr hab. in¿. Wies³aw Blaschke z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN w Krakowie oraz
prof. dr hab. in¿. Andrzej Mianowski
z Politechniki l¹skiej.
Oprócz wymienionych osób, które
nie opuci³y ¿adnego z naszych spotkañ,
na pierwszej konferencji w roku 1985
w Ustroniu Morskim obecni byli równie¿ m.in. prof. dr hab. in¿. Czes³awa
Nr 2/2005

Podczas sesji otwarcia  od lewej: Edward Wojtalik  pose³ RP, Seweryn Jurgielaniec 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i zastêpca G³ównego Inspektora Sanitarnego
Kraju, prof. Wies³aw Blaschke z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹
PAN w Krakowie, Miros³aw Mikietñski  prezydent Koszalina
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Rosik-Dulewska  dyrektor Instytutu
Podstaw In¿ynierii rodowiska PAN w
Zabrzu, oraz dr in¿. Wojciech Janczukowicz z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W tegorocznej konferencji akredytowanych by³o 212 osób, sporód których
uczestniczy³o w naszym spotkaniu 189
osób, a to oznacza, ¿e 23 osoby z ró¿nych przyczyn losowych nie dojecha³y do
Ustronia Morskiego.
W tej liczbie obecnych na konferencji
by³o 42 profesorów  których wszystkich
wymieniæ nie sposób, niemniej jednak warto
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e gocilimy w
Ustroniu Morskim tak liczn¹ i znamienit¹
grupê profesorów z bran¿y in¿ynierii rodowiska, którzy decyduj¹ o strategii rozwoju tego kierunku na naszych uczelniach.
W konferencji uczestniczy³a tak¿e
du¿a grupa profesorów naszej Politechniki Koszaliñskiej. Obecny by³ podczas
ca³ej konferencji m.in. dziekan elekt Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska  prof. dr hab. Kazimierz Szymañski, który prowadzi³ jedn¹ z sesji konferencji. Ponadto obecni byli prof. dr hab.
Aleksander Szkarowski, prof. dr hab. Józef Malej, prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun, prof. dr hab. in¿. Jan Filipkowski.
Obecni byli przedstawiciele w³adz naszej Uczelni: JM Rektor  prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn, JM Rektor elekt  prof.
dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski, prorektor prof. dr hab. Micha³ Jasiulewicz, dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska  prof. dr hab. in¿. Szymon
Pa³kowski, dziekan Wydzia³u Mechanicznego  prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak oraz dyrektor administracyjny Uczelni
 dr in¿. Artur Wezgraj.
Na konferencji zosta³o zg³oszonych 75
referatów  wszystkie zosta³y recenzowane przez dwóch recenzentów i tradycyjnie

opublikowane w naszych Zeszytach Naukowych Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska naszej Uczelni. 72 referaty zosta³y przedstawione na konferencji.
Konferencje tradycyjnie zaczyna³a
sesja wyk³adów zamawianych, tzw. Szko³a In¿ynierii rodowiska, czyli wyk³ady
monograficzne. W ramach tych wyk³adów prof. Winnicki przedstawi³ zakres
prac Pañstwowej Rady Ochrony rodowiska, w szczególnoci w odniesieniu do
sieci rad europejskich.
Profesor Wies³aw Blaschke w bardzo
ciekawym wyk³adzie omówi³ bezpieczeñstwo energetyczne kraju w odniesieniu
do przysz³oci eksploatacji wêgla kamiennego w Polsce, ze szczególnym
uwzglêdnieniem uwarunkowañ ekonomicznych i ekologicznych, w tym zasad
ustalania cen wêgla, a tak¿e przedstawi³
przyk³ady niegospodarnoci jego u¿ytkowania oraz nieprawid³owoci podwy¿szania jego ceny na skutek przepompowywania wêgla od producenta do odbiorcy przez podstawione tzw. spó³ki,
z których ka¿da podbija cenê wêgla
jako porednik. To w³anie powoduje, ¿e
cena ostateczna wêgla dla u¿ytkownika
mo¿e byæ nieop³acalna.
W kolejnym wyk³adzie monograficznym tej sesji prof. Andrzej Heim w sposób bardzo zwiêz³y, czytelny i komunikatywny omówi³ proces i urz¹dzenia do tzw.
aglomeracji ziarn  co stanowi jeden
z czêsto spotykanych wêz³ów procesowych w technologicznych uk³adach m.in.
przeróbki odpadów.
Wreszcie prof. Hanna Obarska-Pempkowiak, w podobnym stylu jak prof. Andrzej Heim, omówi³a oczyszczalnie hydrofitowe, stosowane obecnie coraz czêciej do oczyszczania cieków i to w odniesieniu do rygorów Unii Europejskiej.
Wród 72 wyg³oszonych referatów

wiele by³o zas³uguj¹cych na szczególn¹
uwagê i nie sposób je wszystkie tu wymieniæ, nie pomijaj¹c którego z tych
szczególnie wartociowych. Aczkolwiek
nale¿a³o by zwróciæ uwagê na prace zespo³u prof. Miros³aw Krzemieniewskiego  który tym razem przedstawi³ badania nad oczyszczaniem cieków metod¹
roztwarzania metali ród³em pr¹du elektrycznego w koroduj¹cym wype³nieniu.
Badania te wykaza³y m.in., i¿ przebieg
procesów korozyjnych w ciekach mo¿e
byæ kontrolowany na podstawie wartoci natê¿enia pr¹du przep³ywaj¹cego pomiêdzy elementami wype³nienia.
Tak¿e ciekaw¹ pracê dotycz¹c¹ wykorzystania badañ mikrobiologicznych
do oceny stopnia wtórnego zanieczyszczenia sieci wodoci¹gowej przedstawi³
zespó³ prof. Anny Grabiñskiej-£oniewskiej. Badania wykaza³y, ¿e wtórne zanieczyszczenie sieci wodoci¹gowej determinowane jest liczebnoci¹ i sk³adem
rodzajowym mikroorganizmów, znajduj¹cych siê w toni wodnej oraz biomasie
w niej zawieszonej.
Ciekaw¹ pracê dotycz¹c¹ wymiany
ciep³a i masy w komorze klimatyzacyjnej
z fontannowym z³o¿em fluidalnym przedstawi³ zespó³ prof. Janusza Je¿owieckiego. Zastosowanie aparatu nad fontannowym z³o¿em fluidalnym do nawil¿ania
powietrza pozwoli³o uzyskaæ dobre parametry powietrza na wyjciu  uzyskano
wysok¹ efektywnoæ nawil¿ania przy niewielkich stopniach zraszania.
Zespó³ prof. Tadeusza Tumidajskiego z Karkowa przedstawi³ pracê nt. wp³ywu lokalizacji stacji pomiarowych na
efekt modelowania stochastycznego stê¿eñ dwutlenku siarki, na przyk³adzie
górnol¹skiego okrêgu przemys³owego.
Specjalizuj¹cy siê w wykorzystaniu
metod komputerowych do projektowania
procesów i technologii w in¿ynierii rodowiska dr in¿. Jacek Piekarski z Politechniki Koszaliñskiej, przedstawi³ kolejn¹ ciekaw¹ pracê, dotycz¹c¹ obliczania czasu pracy z³o¿a sorpcyjnego z wykorzystaniem programu komputerowego
SORD, a mianowicie wyznaczenie czasu trwania procesu na podstawie równañ
dynamiki adsorpcji, a w lad za nimi
okrelenie wielkoci i prêdkoci migracji frontu adsorpcji.
Konferencja sta³a siê ponadto forum
dyskusyjnym oraz miejscem bezporedniego nawi¹zania kontaktów przedstawicieli
przemys³u z jednostkami badawczymi.
(Na nastêpnej stronie zdjêcia z konferencji)
Przew. Komitetu Organiz. Konferencji
prof. Tadeusz Piecuch
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Na jubileuszu profesora

Zgodnie z tradycj¹ konferencji, profesor Tadeusz Piecuch zabawia goci
podczas jej nieoficjalnej czêci

W Bia³owie¿y w dniach 57 czerwca odby³a siê uroczysta konferencja naukowa powiêcona jubileuszowi 50
lat pracy zawodowej prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Królikowskiego  dyrektora Instytutu In¿ynierii Ochrony rodowiska Politechniki Bia³ostockiej  cz³onka Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
oraz cz³onaka zespo³u doradców Ministra Edukacji
i Sportu  wybitnego uczonego, specjalisty w dziedzineie
gospodarki wodno-sciekowej, autora wielu wdro¿onych projektów o tej specjalnoci oraz autora wielu ksi¹¿ek, wydanych nak³adem
wydawnictw ogólnokrajoprof. dr hab. in¿.
wych PWN, WNT, dotycz¹Andrzej Królikowski
cych tej problematyki.
W konferencji tej uczestniczy³a liczna delegacja 11
pracowników kierunku in¿ynieria rodowiska Politechniki Koszalinskiej, reprezentuj¹cych 2 katedry, a minowicie: Katedrê Techniki Wodno-Mu³owej  prof. T. Piecuch, prof. J. Malej, dr in¿. Jacek Piekarski, dr in¿. Tomasz D¹browski, mgr in¿. Barbara Juraszka, oraz Katedrê Technologii Wody i cieków  prof. Anna M. Anielak, dr in¿. Renata widerska, dr in¿. Robert Nowak, mgr
in¿. Mariusz Wojnicz, mgr in¿. Artur Majewsi oraz dyplomantka katedry Milena Grzegorczuk.

Goci zabawiali równie¿ tancerze z Akademickiego Klubu Tañca
Towarzyskiego Politechniki Koszaliñskiej  mistrzowie Polski 
Agnieszka Ciszewska i Grzegorz Wojciechowski

Od prawej: jubilat  prof. A. Królikowski,
prof. A.M. Anielak, dyplomantka Milena Grzegorczuk
oraz prof. T. Piecuch

Widok na morze z okien domu wczasowego Wodnik,
gdzie odbywa³a siê konferencja
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Pracownicy naszej uczelni przedstawili na konferencji 7 referetów, które zosta³y opublikowane w serii Monografie Komitetu In¿ynierii rodowiska PAN.
Szanowny Jubilat otrzyma³ od nas bukiet ró¿ oraz okolicznociowy album. Podobne ¿yczenia i upominki otrzyma³ od licznych delegacji prawie wszystkich uczelni technicznych w kraju.
zdjêcie: prof. Lech Dzienis
 Politechnika Bia³ostocka
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Seminarium

Sekcji Eksploatacji KBM PAN

Polska Akademia Nauk to korporacja grupuj¹ca wybitnych uczonych z ca³ego kraju. Jej podstawow¹ strukturê tworz¹ Wydzia³y i Komitety Naukowe, stanowi¹ce ogólnokrajow¹ reprezentacjê
uczonych z poszczególnych dyscyplin
naukowych. W ich sk³ad wchodz¹ krajowi cz³onkowie PAN oraz wybitni pracownicy nauki, reprezentuj¹cy szko³y
wy¿sze i placówki PAN. Cz³onkowie
Komitetu spotykaj¹ siê na cyklicznych
posiedzeniach w siedzibach danego Komitetu lub na posiedzeniach wyjazdowych w placówkach naukowych. W ramach Komitetów Naukowych PAN dzia³aj¹ sekcje oraz miêdzysekcyjne zespo³y
bran¿owe. Sekcje stanowi¹ najbardziej
reprezentatywne grono specjalistów w
danej dyscyplinie naukowej.

W czêci informacyjnej Dziekan
Wydzia³u Mechanicznego prof. dr hab.
in¿. Wojciech Kacalak dokona³ prezentacji osi¹gniêæ naukowych i publikacyjnych poszczególnych zespo³ów badawczych oraz przedstawi³ g³ówne kierunki
realizowanych obecnie badañ naukowych, wdro¿enia i efekty badañ prowadzonych na Wydziale.
Tematyka naukowa dotyczy³a zagadnienia: Zastosowanie metod heurystycznych w rozwi¹zywaniu problemów technicznych. W tym zakresie zaprezentowano 4 referaty:
1. dr in¿. Jan Markul: Heurystyka w
twórczym rozwi¹zywaniu problemów
 zagadnienia nauczania,
2. prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta:
Heurystyka w innowacji i rozwoju

prof. dr hab. in¿. Jerzy Girtler
wyrobów na przyk³adzie zadania dydaktycznego,
3. dr in¿. Grzegorz Jurkowski: Heurystyka jako metoda rozwi¹zywania
problemów logistyki w zagadnieniach wytwórczych,
4. prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski Heurystyka w zastosowaniach do
rozwi¹zywania zadañ odwrotnych
w budowie maszyn.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym
obiadem uczestników. Przewodnicz¹cy
Zespo³u rodowiskowego Sekcji  prof.
dr hab. in¿. Jerzy Girtler (Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechni-

W dniu 24 marca 2005 r.
na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Koszaliñskiej
odby³o siê posiedzenie wyjazdowe Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN (Zespó³ rodowiskowy w Gdañsku). Organizatorem tego spotkania z ramienia Wydzia³u by³a Katedra In¿ynierii Produkcji.
W programie posiedzenia
oprócz czêci organizacyjnej
zaplanowano czêæ informacyjn¹ o Wydziale oraz czêæ
naukow¹.
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ki Gdañskiej) w swoim licie przes³anym na rêce organizatorów bardzo pozytywnie oceni³ organizacjê spotkania i poziom
naukowy wyst¹pieñ pisz¹c: proszê o przyjêcie s³ów najwy¿szego uznania w zwi¹zku z dokonaniami pracowników Wydzia³u w sferze nauki i dydaktyki oraz najszczerszych ¿yczeñ
dalszych sukcesów. Z wielk¹ satysfakcj¹ wys³ucha³em wszystkich wyst¹pieñ autorów referatów, które zosta³y przedstawione niezwykle starannie, a ich wartoæ merytoryczna by³a na
najwy¿szym poziomie naukowym.
Nale¿y wiêc podziêkowaæ referentom za w³o¿ony wysi³ek
w przygotowanie swoich wyst¹pieñ. Nios¹ one bowiem nie
tylko okrelon¹ wartoæ informacyjn¹, ale tak¿e s¹ bardzo
dobr¹ wizytówk¹ Uczelni i s³u¿¹ jej popularyzacji w kraju.
Bronis³aw S³owiñski

Krajowa

Konferencja Elektroniki

Czwarta Krajowa Konferencja Elektroniki odby³a siê 12–15 czerwca 2005
roku, zorganizowana zosta³a przez Wydzia³ Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszaliñskiej. Wziê³o w niej udzia³
oko³o stu naukowców z wy¿szych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych
i Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Na
konferencjê nades³ano blisko 100 prac,
z których ka¿da zosta³a zaopiniowana
przez dwóch cz³onków Komitetu Naukowego Konferencji. Do prezentacji zakwalifikowano 89 prac.
Otwarcia Konferencji dokona³ przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr hab. in¿. W³odzimierz
Janke  prodziekan Wydzia³u Elektroniki
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i Informatyki. Uczestnicy konferencji
serdecznie gratulowali prof. dr hab. in¿.
Antoniemu Rogalskiemu z WAT w Warszawie, uzyskania godnoci cz³onka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.
Na zaproszenie Komitetu Naukowego, piêciu naukowców reprezentuj¹cych
poszczególne obszary tematyczne przygotowa³o referaty plenarne:
G prof. dr hab. in¿. Janusz Dobrowolski
 Systemy MEMS na zakres czêstotliwoci radiowych i mikrofalowych,
G prof. dr hab. in¿. Roman Szeloch 
Metody mikroskopii bliskiego pola od
mikro do nanoelektroniki: diagnostyka
wytwarzanie,
G dr in¿. Józef Gromek  Technologie
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bezkontaktowych kart i etykiet do elektronicznej identyfikacji osób i produktów,
G prof. dr hab. in¿. Antoni Rogalski 
Stan i perspektywy rozwoju laserów i fotodetektorów z AlGaN,
G prof. dr hab. in¿. Andrzej Jeleñski 
Pó³przewodniki szerokopasmowe dla
elektroniki i fotoniki.
Pozosta³e prezentacje podzielono na
szeæ grup tematycznych: elementy elektroniczne, uk³ady analogowe, uk³ady cyfrowe, optoelektronika, zastosowanie
uk³adów elektronicznych oraz szumy,
zak³ócenia, ograniczenia cieplne i niezawodnoæ. Podczas konferencji wyg³oszono 48 referaty, 46 referatów prezentowano w sesjach plakatowych. Referaty
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prezentowano w jêzyku polskim i angielskim. W ocenie Komitetu Naukowego
i recenzentów poziom prezentowanych
prac by³ wysoki. Na uwagê zas³uguje
du¿y udzia³ m³odych pracowników nauki. Komitet Naukowy dokona³ wstêpnego wyboru artyku³ów, które zostan¹
zamieszczone w biuletynie obcojêzycznym Polskiej Akademii Nauk. Biuletyn
w ca³oci zostanie powiêcony IV KKE.
W sesji powiêconej projektom finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, przedstawiono 15 referatów.
W trakcie Konferencji odby³a siê sesja specjalna powiêcona dyskusji nad
perspektywami rozwoju technologii
i zastosowania elementów z wêglika
krzemu w Polsce. Dyskusja ta zwi¹zana by³a z przygotowaniem wniosku do
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
o ustanowienie projektu badawczego zamawianego powiêconego wêglikowi
krzemu. Przedstawiono 6 referatów informuj¹cych o pracach naukowych zwi¹zanych z wêglikiem krzemu.
W czasie trwania Konferencji odbywa³y
siê imprezy integruj¹ce rodowisko Elektroników, jak równie¿ promocja naszego
regionu. Konferencja odby³a siê w Dar³owie-Dar³ówku Wsch. w obiektach Hotelu
Jan. Obiekt posiada profesjonalne Cen-
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trum Konferencyjne oraz Park Wodny, zapewniaj¹cy odnowê biologiczn¹. Ustalono
termin kolejnej konferencji.
Pi¹ta Krajowa Konferencja Elektroniki odbêdzie siê 1214 czerwca 2006
roku w rejonie nadmorskim. Liczymy na
to, ¿e V Konferencja bêdzie i tym razem
stanowi³a forum interesuj¹cych prezentacji i twórczych dyskusji, a warunki pro-

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

wadzenia obrad i zakwaterowania oraz
imprezy towarzysz¹ce zyskaj¹ przychyln¹ ocenê uczestników. Szczegó³y organizacyjne znajduj¹ siê na stronie internetowej www.kke.man.koszalin.pl
Do zobaczenia nad Ba³tykiem.
Komitet Naukowy i Organizacyjny
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Konferencja regionalna

 Bilans pierwszego roku cz³onkostwa Polski w UE z perspektywy województwa zachodniopomorskiego
Jednodniowa konferencja regionalna,
z udzia³em przedstawicieli w³adz centralnych, w³adz województwa, przedstawicieli konkretnych bran¿, rodowisk naukowych, ekspertów i przedstawicieli
mediów, odby³a siê 17 maja 2005 roku
w auli Politechniki Koszaliñskiej. Organizatorem by³ Zachodniopomorski Urz¹d
Wojewódzki przy wspó³udziale Politechniki Koszaliñskiej i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. Konferencja by³a transmitowana
on-line w internecie.
Konferencja mia³a na celu dokonanie swoistego podsumowania dotychczasowych dzia³añ i efektów pierwszego
roku cz³onkostwa w UE, prezentacjê
szans i wyzwañ stoj¹cych przed województwem zachodniopomorskim w kolejnych latach oraz promocjê idei integracji europejskiej. Województwo zachodniopomorskie ze wzglêdu na swoje
przygraniczne po³o¿enie jest w sposób
szczególny zainteresowane dalszym pog³êbianiem procesu integracji.
Pierwsza rocznica wst¹pienia Polski
do struktur unijnych sk³ania do refleksji
dotycz¹cych efektów tego historycznego
wydarzenia oraz ka¿e formu³owaæ pytania o kierunki rozwoju województwa za-
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chodniopomorskiego w warunkach rozszerzonej Europy. Kwesti¹ priorytetow¹
w tym kontekcie staje siê zatem stworzenie swoistej platformy dialogu, pomiêdzy
przedstawicielami wiata polityki, nauki,
gospodarki i administracji, na temat dziedzin priorytetowych dla naszego regionu.
W wyst¹pieniach oficjalnych goci
powitali: Stanis³aw Wzi¹tek  Wojewoda Zachodniopomorski, Mariusz Holicki – Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego, prof. Tomasz
Krzy¿yñski – Prorektor i Rektor elekt Politechniki Koszaliñskiej, dr Piotr Drobniak – Szef Centrum Informacji Europejskiej, Radca Ministra w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej, dr Zofia
Krzy¿anowska  Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Danuta Hübner
 Komisarz ds. Polityki Regionalnej
(z Brukseli, w formie telekonferencji).
W dalszej czêci konferencji odby³y siê
wyst¹pienia tematyczne ekspertów krajowych i regionalnych reprezentuj¹cych ró¿ne rodowiska, podsumowuj¹ce dotychczasowe dzia³ania oraz efekty pierwszego roku cz³onkostwa w UE, z perspektywy województwa zachodniopomorskiego.
Kolejno przedstawione zosta³y prezentacje na nastêpuj¹ce tematy:
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Stanis³aw Wzi¹tek,
wojewoda zachodniopomorski
G Pierwszy rok cz³onkostwa w wiadomoci spo³ecznej  Katarzyna Sz³apka,
Kierownik Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie,
G Zachodniopomorski rynek pracy  Sebastian Snop, Zastêpca Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy,
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G Przedsiêbiorczoæ w regionie  Robert
Zwierzchnikowski, Wiceprezydent Koszaliñskiej Izby Przemys³owo-Handlowej,
G Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego  Urszula Murawska, Naczelnik Wydzia³u Strategii Regionu i Programów
Wojewódzkich,
G Oferta turystyczna Pomorza Zachodniego  ¯aneta Krüger, Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki,
G Edukacja w zjednoczonej Europie 
prof. Tomasz Krzy¿yñski, Prorektor Politechniki Koszaliñskiej,
G Rolnictwo w Zachodniopomorskiem
 Roman Kobyliñski, Dyrektor Oddzia³u Terenowego Agencji Nieruchomoci
Rolnych.
Po przerwie g³oszono wyniki i wrêczono zespo³om nagrody w konkursie
Moja szko³a w UE. Protokó³ konkursowy odczyta³a przewodnicz¹ca jury 
pani Magdalena Skrzypek  konsultantka Regionalnego Centrum Informacji
Europejskiej. Wojewoda zachodniopomorski, w asycie przedstawiciela RCIE,
z³o¿y³ gratulacje ka¿demu z uczestników
konkursu oraz wrêczy³ im dyplomy.
Szeæ zespo³ów ze szkó³ w ró¿nych kategoriach  gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne  ka¿dy sk³adaj¹cy siê z nauczyciela i trzech uczniów, otrzyma³o równe¿ nagrody rzeczowe. Na koniec wrê-
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czania nagród przewodnicz¹ca jury podzieli³a sie krótk¹ refleksj¹ na temat prac
konkursowych i wyników konkursu.
W nastêpnej czêci konferencji odby³
siê panel dyskusyjny z udzia³em zaproszonych goci na temat szans, zagro¿eñ
oraz wyzwañ stoj¹cych przed województwem zachodniopomorskim w nowym
unijnym okresie programowania 2007–
2013. Uczestnikami panelu byli: Stanis³aw Wzi¹tek – Wojewoda Zachodnio-
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pomorski, Mariusz Holicki – Cz³onek
Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego, dr Zofia Krzy¿anowska –
przedstawiciel Rz¹du RP, Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Tomasz Krzy¿yñski  Prorektor Politechniki Koszaliñskiej.
Konferencjê prowadzi³ Cezary Szewczyk, a jej zakoñczenia dokona³ wojewoda zachodniopomorski.
Na podst. materia³ów
organizatorów konferencji (AM)
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Konferencja  polityki i programy Unii Europejskiej
2 czerwca 2005 roku odby³a siê w Koszalinie miêdzynarodowa konferencja
zorganizowana przez Kierunek Geodezji
i Kartografii Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Koszaliñskiej, pt. Polityki i programy Unii
Europejskiej. Przedsiêwziêcie w ca³oci
zosta³o sfinansowane ze rodków Unii
Europejskiej (Modu³u Jeana Monneta).
Konferencja by³a podsumowaniem ca³orocznej pracy, szczególnie grupy studentów I roku Geodezji i Kartografii, nad
zagadnieniami integracyjnymi, co by³o
tematem dodatkowych ró¿norodnych zajêæ w celu g³êbszego poznania problematyki europejskiej. By³a to te¿ niecodzienna okazja i dodatkowy walor intelektualno-wychowawczy, ¿e nasi studenci mogli
bezporednio uczestniczyæ w konferencji
oraz wyg³aszaæ w³asne referaty na temat
obywatelstwa w Unii Europejskiej.
Poza du¿¹ grup¹ m³odzie¿y studenckiej w konferencji wziê³a udzia³ kadra
naukowo-dydaktyczna Politechniki Koszaliñskiej, Uniwersytetu Gdañskiego,
Uniwersytetu Szczeciñskiego, Ba³tyckiej
Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Koszalinie, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie oraz
zaproszeni gocie z ró¿nych instytucji
szczebla miejskiego i powiatowego. Tematyka konferencji dotyczy³a wielu dziedzin, które aktualnie s¹ bardzo popularne i wa¿ne dla dalszego kszta³towania
procesu integracyjnego. Konferencjê
otworzy³ i prowadzi³ dr Piotr Wensierski, który jest odpowiedzialny za realizacjê Modu³u J. Monneta.
Pierwsza wyst¹pi³a prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean z Uniwersytetu Gdañskiego, z referatem pt. Polityka
i prawo ochrony rodowiska naturalnego
Unii Europejskiej w XXI wieku. Zaprezentowa³a te¿ dobre i z³e strony ró¿nych
decyzji, szczególnie Komisji Europejskiej,
i ich skutki. W referacie tym zaprezentowane zosta³y te¿ trendy na pierwsze dwie
dekady bie¿¹cego wieku w zakresie intensyfikacji dzia³añ ochronnych rodowiska
naturalnego.
Goæ z Niemiec  prof. dr hab. Charles Elworthy  dyr. Akademii Europejskiej
w Wartkin (Niemcy) bardzo szczegó³owo
i ciekawie scharakteryzowa³ cele i strukturê euroregionu Pomerania, którego
cz³onkiem jest miêdzy innymi miasto
Koszalin. Prof. dr hab. Andrzej G³owacki z Uniwersytetu Szczeciñskiego by³ koNr 2/2005

Przy stole prezydialnym od lewej: prof. Andrzej G³owacki, dr Piotr Wensierski,
prof. Janina Ciechanowicz-McLean

Referuje prof. dr hab. Charles Elworthy
lejnym mówc¹. W swoim wyst¹pieniu w kszta³ceniu naszej m³odzie¿y oraz rozskoncentrowa³ siê na znaczeniu i anali- wijania wspó³pracy kadry naukowo-dyzie najwa¿niejszych w¹tków istniej¹cych daktycznej z orodkami naukowymi na
i funkcjonuj¹cych programów polityki naszym kontynencie.
strukturalnej Unii Europejskiej.
Piotr Wensierski z Politechniki KoszaZ interesuj¹cym tematem, szczególnie liñskiej zaprezentowa³ referat pt. Rozdla m³odzie¿y studenckiej, wyst¹pi³ prof. wa¿ania nad traktatem ustanawiaj¹cym
dr hab. Tadeusz Hryniewicz z Politechni- Konstytucjê dla Europy. Zosta³y równie¿
ki Koszaliñskiej, który przedstawi³ pro- omówione wyniki przeprowadzonych reblematykê realizacji programu Sokrates- ferendów narodowych we Francji 29 maja
Erazmus na przyk³adzie Politechniki i w Holandii 1 czerwca, i wynikaj¹cych
Koszaliñskiej. Mówca zwróci³ uwagê na z tego faktu skutków dla Europy w najtendencjê wzrostow¹ bud¿etu zwi¹zane- bli¿szej przysz³oci.
go z wymian¹ studentów i pracowników
Przedstawiciel Ba³tyckiej Wy¿szej
naukowych, co tworzy nowe mo¿liwoci Szko³y Humanistycznej – dr in¿. WiePismo Politechniki Koszaliñskiej
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s³aw Cienkowski, omówi³ zagadnienia
zwi¹zane z funduszami Unii Europejskiej dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Przedstawi³ te¿ mo¿liwoci pozyskiwania wsparcia finansowego przez
ma³e i rednie przedsiêbiorstwa oraz
mikroprzedsiêbiorstwa z sektorowych
programów operacyjnych.
Mgr in¿. Urszula Marchlewicz z Politechniki Koszaliñskiej omówi³a akademickie programy Unii Europejskiej jako
instrumenty wdra¿ania Strategii Lizboñskiej w regionach oraz przedstawi³a schemat wsparcia rozwoju regionów.
Mgr Maria Pelc, równie¿ z Politechniki Koszaliñskiej, przedstawi³a sam program Leonardo da Vinci oraz sposoby
jego realizacji w uczelni.
Konsultant Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej  mgr Magdalena Skrzypek, szeroko przedstawi³a zagadnienia zwi¹zane z prawem funkcjonuj¹cym w UE, a dotycz¹cym obywateli
Polski. Grupa studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Koszaliñskiej wyg³osi³a nastêpuj¹ce komunikaty:
 Rzecznik Praw Obywatelskich UE i petycje  Honorata Stoltman
 Ogólne wiadomoci o obywatelstwie europejskim  Ma³gorzata Kmita
 S¹dowa ochrona osób posiadaj¹cych obywatelstwo europejskie  Tomasz Kogut
 Pomoc konsularna  £ukasz Dominiak.
Podsumowania konferencji dokona³
dr Piotr Wensierski, który podkreli³
wysoki poziom przygotowanych referatów, jak te¿ znaczn¹ ich wartoæ merytoryczn¹. Publikacja pokonferencyjna,
wed³ug niego, bêdzie bardzo przydatnym
i wartociowym materia³em informacyjnym nie tylko dla studentów.

Studentki  Ma³gorzata Kmita i Honorata Stoltman, referuje dr Piotr Wensierski
Zamykaj¹c konferencjê dr Piotr Wensierski podziêkowa³ wszystkim licznie
przyby³ym uczestnikom za udzia³ w konferencji oraz za przygotowanie i zaprezentowanie referatów, komunikatów
i wypowiedzi w dyskusji. Szczególnie
serdecznie podziêkowa³ te¿ zespo³owi
w sk³adzie: prof. Tadeusz Hryniewicz,
Urszula Marchlewicz, Maria Pelc, Magdalena Skrzypek i Wies³aw Cienkowski
za przygotowanie konferencji, jej oprawy oraz strony technicznej, co mia³o
du¿y wp³yw na sprawny jej przebieg.
Niezale¿nie od wyg³oszonych na konferencji referatów do protoko³u zosta³y
z³o¿one cztery dalsze referaty:
 prof. dr hab. Myko³a Zymomryja (Pañstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.
W. Wynnyczenki w Kirowohradzie 

Mened¿er XXI wieku

Realizowanie konferencji naukowych zosta³o na sta³e wpisane do kalendarza imprez Studenckiego Ko³a Mened¿erów, które
funkcjonuje na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki
Koszaliñskiej. W dniach 68 maja br. SKM zorganizowa³o III
Studenck¹ Konferencjê Naukow¹ pn. Mened¿er XXI wieku.
Obejmowa³a ona trzy panele tematyczne dotycz¹ce roli mened¿era w ma³ych i rednich formach przedsiêbiorczoci, róde³
sukcesów i pora¿ek w zarz¹dzaniu, roli marketingu w kreowaniu wizerunku mened¿era.
Uczestnikami konferencji byli studenci z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomiczno-Informatycznej
w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej, Wy¿szej Szko³y
Biznesu w Gorzowie, Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Politechniki wiêtokrzyskiej, Politechniki Bia-
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Ukraina) pt. W wietle nieprzemijaj¹cych wartoci: Ukraina Polska,
 prof. dr hab. W³odzimierz Deluga, dr
Jerzy Czerwiñski (Politechnika Koszaliñska) pt. Ewolucja pogl¹dów
spo³eczeñstwa wobec wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej (w nastêpuj¹cych okresach: 20032004 i 2005
majczerwiec),
 prof. dr hab. Janusz Soboñ (Ba³tycka
Wy¿sza Szko³a Humanistyczna) pt. Polityka spo³eczna w Unii Europejskiej,
 dr Adam Roman, dr Piotr Wensierski
(Politechnika Koszaliñska) pt. Formalna zmiana si³y g³osu ka¿dego pañstwa w podejmowaniu decyzji w UE
wed³ug propozycji zawartej w projekcie traktatu konstytucyjnego.
Piotr Wensierski

³ostockiej, oraz pracownicy uczelni wy¿szych i przedsiêbiorcy
z regionu koszaliñskiego.
Gociem honorowym pierwszego dnia konferencji by³ pan
Roman Kluska, by³y prezes gie³dowej spó³ki Optimus S.A.,
bohater spektakularnego zwyciêstwa nad fiskusem. Za walkê
z bezprawiem aparatu pañstwowego otrzyma³ nagrodê Kisiela.
Prelekcja na temat etyki mened¿era oraz polityki gospodarczej
kraju cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Podjêt¹ tematykê
etyki mened¿era, negocjacji w interesach i konfliktów kontynuowali zaproszeni przez nas lokalni przedsiêbiorcy, a mianowicie
Pan Krzysztof £ukasik  prezes Kospel S.A, Janusz Jankowiak  wspó³w³aciciel firmy JAAN Woniakowski, Jankowiak
Sp.j., a tak¿e Pan W³adys³aw Husejko  zastêpca dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego, Pan Lech Wojciechowski 
prezes EkoWodrol sp. z o.o. Referat dr. Paw³a Krasiñskiego
nt.: Mo¿liwoci redukcji kosztów finansowania przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych zakoñczy³ oficjaln¹ czêæ kon-
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Roman Kluska podczas prelekcji

ferencji. Uwieñczeniem pierwszego dnia obrad by³a uroczysta
kolacja w restauracji Klub Pod Z³ot¹ Tr¹bk¹, podczas której
swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas prezydent Koszalina  Miros³aw Mikietyñski  honorowy patron konferencji i wiceprezydent  Piotr Kroll. Patronami honorowymi byli równie¿: Rektor
 prof. Krzysztof Wawryn, dziekan Wydzia³u prof. Bogus³aw
Polak oraz Business Centre Club. Patronaty medialne sprawowali Radio Koszalin, G³os Pomorza, a tak¿e TKK MAX.
Drugi dzieñ konferencji przebiega³ pod znakiem obrad poruszaj¹cych tematykê róde³ sukcesów i pora¿ek w zarz¹dzaniu.
Tok obrad znakomicie poprowadzi³ dr Ryszard Jankowiak. Drugi panel dotycz¹cy roli marketingu w kreowaniu wizerunku mened¿era rozpocz¹³ prof. dr hab. W³odzimierz Deluga. Sesja pn.:
Rola mened¿era w ma³ych i rednich formach przedsiêbiorczo-

Eurodeputowany z wizyt¹

c.d. na nastêpnej stronie

Rozmowa z rektorem, zwiedzanie uczelni oraz spotkanie ze studentami i kadr¹ wype³ni³y program pobytu w Politechnice Koszaliñskiej
Bogus³awa Liberadzkiego  pos³a
do Parlamentu Europejskiego.
Wizyta Bogus³awa Liberadzkiego, który jest profesorem ekonomii
w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie i pos³em do Europarlamentu
z województwa zachodniopomorskiego, odby³a siê 22 marca. Goæ rozmawia³ z rektorem, prof. dr hab. in¿.
Krzysztofem Wawrynem, zwiedzi³
uczelniê, a nastêpnie spotka³ siê ze
studentami, pracownikami Politechniki oraz mieszkañcami Koszalina. Podczas tego spotkania poinformowa³
o swojej pracy poselskiej oraz o dzia³aniach na rzecz rozwoju gospodarczego województwa. Odpowiada³ tak¿e
(RD)
na pytania s³uchaczy.

Ç

Spotkanie z rektorem, profesorem
Krzysztofem Wawrynem. Stoj¹ od
lewej: rektor, profesor Tomasz
Krzy¿yñski  prorektor ds. nauki,
Krystyna Kociñska  radna Rady
Miejskiej w Koszalinie, pose³
Bogus³aw Liberadzki

Æ

Spotkanie z eurodeputowanym
w audytorium przy ulicy niadeckich
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ci z uwzglêdnieniem procesu decyzyjnego zamknê³a sobotnie
obrady. Panel poprowadzi³a dr Agnieszka Jakubowska. W tym
dniu uczestnicy konferencji mieli okazjê nie tylko na prezentacjê
swojej wiedzy, ale tak¿e na wymianê pogl¹dów, a wieczoerm na
integracjê z uczestnikami konferencji, podczas ogniska w hotelu
Adhara w Sarbinowie Morskim.
Dziêki sponsorom cz³onkowie Studenckiego Ko³a Mened¿erów mogli zapewniæ gociom i uczestnikom wymienity poczêstunek. Naszymi sponsorami byli: Bank PKO S.A., firma Kospel
S.A., JAAN Woniakowski, Jankowiak Sp.j., firma EkoWodrol Sp. z o.o. Poczta Polska, Supermarkety Torg, Hurtownia
Kajbi, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Import  Eksport Makropol, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Kacper, Kompania
Piwowarska S.A., Browary Brok Strzelec S.A., Piekarnia Bajgiel, Piekarnia  Cukiernia Zakalec, Cukiernia Pielesiak,
Piekarnia Wega, Piekarnia  Cukiernia Stanis³aw Jakubow-

ski, Piekarnia Drzewiañska, Piekarnia Polpain  Stan.
Studenckie Ko³o Mened¿erów pragnie podziêkowaæ prof.
W³odzimierzowi Deludze, prof. Tadeuszowi Waciñskiemu, dr.
Ryszardowi Jankowiakowi oraz dr Alinie Oczachowskiej  opiekunce naszego ko³a  za pomoc i wsparcie przy organizacji konferencji. Wyra¿amy równie¿ podziêkowania dla regionalnych
przedsiêbiorców, którzy na forum konferencyjnym podzielili siê
z nami swymi dowiadczeniami z zakresu zarz¹dzania, negocjowania i etyki mened¿era.
III Studencka Konferencja Naukowa zakoñczy³a siê sukcesem, którego wyznacznikiem by³y pozytywne oceny uczestników
oraz du¿e zainteresowanie wród studentów. Gocie tegorocznej
konferencji deklaruj¹ chêæ udzia³u w jej nastêpnej edycji. Mam
nadziejê, ¿e spotkamy siê w przysz³ym roku w szerszym gronie
studentów, kadry naukowej i praktyków.
Ewa Reczka

Ekonomia instytucjonalna
Ekonomia instytucjonalna jest szerokim nurtem badawczym metodologicznie niejednorodnym, bazuj¹ca na historycznej ekonomii zmiany (Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John
Commons), zawieraj¹ca elementy ekonomii ewolucyjnej
(Geoffrey M. Hodgson), ekonomii procesu rynkowego szko³y
austriackiej (Carl Menger, Friedrich A. Hayek), teorii kosztów transakcji i praw w³asnoci (R. H. Coase), ekonomii konstytucyjnej (James M. Buchanan) oraz teorii zmiany instytucjonalnej (Douglas C. North).
Tym, co ³¹czy ró¿ni¹ce siê pomiêdzy sob¹ koncepcje i podejcia naukowe sk³adaj¹ce siê na poszczególne nurty ekonomii instytucjonalnej jest twierdzenie, ¿e instytucjonalna struktura gospodarki i spo³eczeñstwa jest czynnikiem determinuj¹cym wymianê i produkcjê.
Niektórzy ten szeroki nurt ekonomii dziel¹ na star¹ (T. Veblen,W. Mitchell, J. Commons), na któr¹ wp³ynê³a szczególnie niemiecka szko³a historyczna, oraz now¹ ekonomiê instytucjonaln¹ (nastêpcy i kontynuatorzy).
Podstawowym okreleniem tej ekonomii jest pojêcie instytucji. To pojêcie jest pierwotne w porównaniu z definicj¹
rynku. Instytucja to organizacja stosunków miêdzy podmiotami odbywaj¹ca siê wed³ug norm prawnych. Niektórzy przedstawiciele tego kierunku za instytucjê uznaj¹ trwa³y sposób
mylenia lub dzia³ania powi¹zany z obyczajami grupy spo³ecznej, b¹d te¿ ustabilizowany obyczaj przyjêty przez dan¹
grupê spo³eczn¹ albo zespó³ norm prawnych lub zwyczajowych dotycz¹cych organizacji jakiej dziedziny ¿ycia 1.
Douglas C. North, ekonomista amerykañski, laureat Nagrody Nobla, definiuje instytucjê: Istitutions are the rules of
the game in a society; more formally they are the humanly
devised contraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in exchange, whether political,social or economic 2.
Instytucje maj¹ znaczenie w interakcjach miêdzy podmiotami, s¹ one d³ugotrwa³e i maj¹ cechê samopodtrzymywania.
Ekonomici reprezentuj¹cy aspekt instytucjonalny nie zawê¿aj¹ przedmiotu swych badañ do przedmiotowo ujmowanych relacji poda¿y i popytu. Badaj¹c rynek, sposób alokacji
dóbr i okrelania cen ujmuj¹ go wraz ze strukturami dzia³aj¹-
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cych na nim podmiotów gospodarczych, instytucjami kszta³tuj¹cymi ich postêpowanie i relacjami si³.
Za koncepcja neoklasyczna ekonomii upatruje istotê
przedmiotu ekonomii w wyborze, w alokacji ograniczonych
rodków pomiêdzy alternatywne, konkuruj¹ce podmioty. Jest
to w³anie zagadnienie alokacji. Decyzje alokacyjne, czyli
wybory ekonomiczne podejmowane przez ka¿dy podmiot ekonomiczny: gospodarstwa, przedsiêbiorstwa, osoby fizyczne,
sumuj¹ siê na ostateczne rozwi¹zanie ekonomicznego problemu, czyli znalezienie takiego wektora produkcji i wymiany
oraz dopasowanego do nich wektora cen, które zapewniaj¹
odpowiednie maksimum zysku i u¿ytecznoæ uczestnikom
procesu gospodarczego.
Tak wiêc okrelenie podstawowego problemu ekonomicznego w kategoriach alokacji  logiki wyboru  ustawi³o ekonomiê na swoistej trajektorii dalszego rozwoju. Dlatego wybór maksymalizuj¹cy u¿ytecznoæ przy wprowadzeniu okrelonych, upraszczaj¹cych za³o¿eñ, daje siê przedstawiæ w postaci zadania matematycznego, za podmiot gospodaruj¹cy
uzyskuje swoj¹ reprezentacjê matematyczn¹ w postaci uporz¹dkowanego zbioru preferencji (consistent set of preference). Z kolei przedsiêbiorstwo jest odwzorowane za pomoc¹
krzywej kosztów i krzywej popytu. Postêpuj¹ca formalizacja
powy¿szego problemu doprowadzi³a do przeobra¿enia ekonomii w matematykê in¿ynierii spo³ecznej.
Drug¹ cech¹ neoklasycznej teorii ekonomii jest to, ¿e podczas swego przedmiotu badañ tworzy ogólny model upraszczaj¹cy, odcinaj¹c siê od konkretnych zjawisk wzbogaconych
o cechy jednostkowe, indywidualne. Badania dotycz¹ nie konkretnego tu i teraz zachodz¹cego zjawiska ekonomicznego,
ale wyabstrahowanego teoretycznego modelu pozbawionego
cech indywidualnych.
Nadto przy wyborze ekonomicznym zak³ada siê istnienie
pe³nej racjonalnoci i znajomoci wszystkich informacji dotycz¹cych pe³nej znajomoci funkcji produkcji i preferencji
konsumentów oraz orientacji podmiotu decyduj¹cego siê na
maksymalizacjê wielkoci najlepiej przybli¿aj¹cego jego cele.
Homo economicus dzia³a i dokonuje wyborów w warunkach
pe³nej racjonalnoci. Podstawowym, przyjmowanym jako oczywisty, warunkiem wyboru jest te¿ pe³na znajomoæ warunków
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i konsekwencji wyboru oraz pe³ne rozeznanie, co do stopnia
osi¹gniêcia celów podmiotu przy ró¿nych wchodz¹cych w rachubê mo¿liwociach dzia³ania.
Oczywistoæ przedstawionych za³o¿eñ zosta³a zakwestionowana przez H. Simona 3 i przedstawicieli ekonomii instytucjonalnej. Uznaj¹ oni, ¿e istniej¹ naturalne ograniczenia poznawcze powoduj¹ce, ¿e okrelony wybór ekonomiczny nie
mo¿e byæ uwa¿any za dokonany zgodnie z zasad¹ pe³nej racjonalnoci. Ograniczenia o charakterze obiektywnym wynikaj¹ z niepe³nej wiedzy o rzeczywistoci oraz z nie w pe³ni
okrelonych lub zhierarchizowanych celów decyduj¹cego podmiotu. Zatem podmiot decyduj¹cy usi³uje byæ racjonalnym,
ale obiektywnie nim nie jest. Racjonalnoæ jego postêpowania
jest wiêc jedynie intencjonalna, a nie absolutna.
Ekonomia instytucjonalna przyjmuje tezê, ¿e podmioty
dzia³aj¹ce kieruj¹ siê racjonalnoci¹ intencjonaln¹, ograniczon¹ (bounded rationality), a nie pe³n¹. Szczególnie istotnym
czynnikiem ograniczaj¹cym racjonalnoæ w podejmowaniu
decyzji jest wiadomoæ istnienia ryzyka zwi¹zanego z motywacjami wspó³pracuj¹cych podmiotów 4.
Drugi rodzaj za³o¿eñ dotyczy tworzenia ogólnego, wyabstrahowanego modelu pozbawionego cech indywidualnych,
bêd¹cego wiêc uproszczonym ahistorycznym przedmiotem
analizy ekonomicznej.
Ekonomia instytucjonalna nie umniejszaj¹c koniecznoci
stosowania uproszczeñ i budowania modeli, stwierdza, ¿e rzeczywistoæ konkretnych, wchodz¹cych w interakcje pomiêdzy
sob¹ podmiotów jest czêsto zbyt istotna, by mo¿na by³o abstrahowaæ od nich. K³adzie nacisk, w odró¿nieniu od neoklasycznego, ahistorycznego podejcia, na zmiany, ewolucjê, procesy adaptacyjne w procesach ekonomicznych. Ekonomici
[neoklasyczni] postrzegaj¹ zachowania ekonomiczne jako
uniwersalne w czasie i przestrzeni. Instytucjonalni ekonomici traktuj¹ je jako uniwersalne w czasie i przestrzeni, ale traktuj¹ je jako specyficzne dla danego czasu i miejsca. [Neoklasyczny] ekonomista twierdzi, ¿e zachowania ekonomiczne
maksymalizuj¹, instytucjonalni ekonomici myl¹ o gospodarce jako o drodze, dziêki której spo³eczeñstwo zaspokaja
swe potrzeby 5.
Proces ewolucji ekonomiczno-spo³ecznej jest do pewnego
stopnia podobny do darwinowskiej koncepcji, o innym jednak pochodzeniu i charakterze.
Ekonomici instytucjonalni nie przyjmuj¹ za³o¿enia standaryzacji sposobu postêpowania podmiotów ekonomicznych
i ogólnoci modeli teoretycznych badañ. Badanie ekonomiczne musi uwzglêdniaæ szersze spo³eczne, prawne, polityczne t³o, a tak¿e ró¿norodnoæ jednostek. St¹d ujmowanie
przedmiotu ekonomicznych badañ w jego historycznym rozwoju. Szczególnym propagatorem powy¿szych tez jest Douglass C. North.W swym dziele Institutions, Institutional
Change and Economic Performance stwierdzi³: History
matters. It matters not just because we can learn from the past,
but because the present and the future are connected to the past
by the continuity of a societys institutions. Todays and tomorrows choices are shaped by the past. And the past can only be
made intelligible as a story of institutional evolution 6. North
dodaje te¿:  A theory of institutional change not only to provide a framework for economic (and other) history, but also to
explain how the past influences the present and future 7.
Podobnie inny przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej
J.K. Gilbraith podkrela: Ekonomii nie mo¿na zrozumieæ bez
znajomoci jej historii.Teorie ekonomiczne s¹ zawsze wytwoNr 2/2005

rem okrelonego czasu i miejsca. Nie mo¿na ich rozpatrywaæ
w oderwaniu od wiata, który próbuj¹ wyjaniæ. A ten wiat
siê zmienia, podlega procesowi nieustannych przemian. Je¿eli wiêc teorie ekonomiczne maj¹ zachowaæ swój zwi¹zek z
rzeczywistoci¹ musz¹ siê tak¿e zmieniaæ 8. W tym samym
dziele J.K. Galbraith dodaje: Mo¿emy próbowaæ zrozumieæ
teraniejszoæ, poniewa¿ przysz³oæ nieuchronnie zachowa
pewne istotne aspekty tego, co istnieje obecnie, a z kolei teraniejszoæ jest niew¹tpliwie owocem przesz³oci. Tylko na
podstawie tego, jak oceniamy kszta³towanie siê w przesz³oci
cen i produkcji, zatrudnienia i bezrobocia, podzia³u dochodu
i bogactwa, oszczêdnoci, bankowoci i inwestycji oraz istoty
i perspektyw kapitalizmu i socjalizmu, mo¿emy zrozumieæ
teraniejszoæ, a tym samym  w jakiej nieznacznej mierze 
tak¿e i przysz³oæ 9.
Galbraith, podobnie jak inni przedstawiciele ekonomii
instytucjonalnej, podkrela³ rolê rozwoju historycznego w
wiecie ekonomii. Przesz³oæ nie jest tylko biernym przedmiotem zainteresowania, ale aktywnie z wielk¹ si³¹ kszta³tuje
zarówno teraniejszoæ, jak i przysz³oæ. Tam, gdzie w grê
wchodzi ekonomia, wp³yw historii jest wyranie widoczny.
Teraniejszoci nie mo¿na zrozumieæ, jeli siê nie wemie pod
uwagê przesz³oci 10.
Ju¿ twórca ekonomii instytucjonalnej T. Veblen dostrzega³ rolê zmian historycznych w badaniach ekonomicznych.
Veblen, podobnie jak Mitchell, zwraca³ uwagê: The question
is not how things stabilize themselves in a static state, but
how they endlessly grow and change 11.
G. M. Hodgson, uznany za najwybitniejszego przedstawiciela ekonomii instytucjonalnej w Europie, profesor ekonomii Oxfordu, podkrela rolê twórcy tego kierunku: Veblens
crucial argument against neoclassical theory was not that is
was unrealistic but that it was inadequate for the theoretical
purpose. His intention was to analyse the process of change
and tranformation in the modern economy 12.
Veblen by³ przeciwny neoklasycznej statycznej teorii ekonomii, poniewa¿: In his criticism he put great stress both on
the process of economic evolution and technological transformation 13.
Ekonomici instytucjonalni uznaj¹ holistyczn¹ koncepcjê
analizy, a nie kawa³kowania rzeczywistoci, jak jest to w neoklasycznej koncepcji.Economists generally fail to recognize
that the economy is merely one aspect of whole ecological
and social fabric: a living system composed of human beings
in continual interaction with one another and with their natural resources, most of which are, in turn, living organisms.
The basic error of the social sciences is to divide this fabric in
fragments, assumed to be independent and to be dealt with in
separate academic departaments 14.
Ekonomici instytucjonalni zak³adaj¹ nieredukcjonizm
w sprawie analizy przedmiotu badañ. Zachowanie grupy lub
systemu, wiêkszej ca³oci nie mo¿e byæ wy³¹cznie podporz¹dkowane do funkcjonowania poszczególnych jednostek lub
pojedynczych czêci procesu. Nie zak³adaj¹ równie¿ autonomicznoci postêpowania jednostkowego podmiotu ekonomicznego w stosunku do grupy podmiotów.
Zamiast jednoznacznego za³o¿enia oddolnego (od jednostki do grupy podmiotów) lub odgórnego (od grupy do
indywidualnego podmiotu) oddzia³ywania ekonomicznego,
przyjmowane jest za³o¿enie interakcji czynników sprawczych
wystêpuj¹cych na ró¿nych poziomach hierarchii spo³ecznoekonomicznych. W sensie metodologicznym oznacza to, ¿e
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w teorii instytucjonalnej nie wystêpuje jeden podstawowy poziom czy jednostka. Grupy spo³eczno-ekonomiczne mog¹
ujawniaæ cechy ró¿ne od sumy cech znajduj¹cych siê w nich
jednostek.
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ekonomiê instytucjonaln¹ od innych
kierunków jest ujmowanie przedmiotu badañ ekonomicznych
w szerokim spo³ecznym, a nawet politycznym kontekcie.
Wskazywa³ ju¿ na to T. Veblen: The wants and desires, the
end and the aim, the ways and the means, the amplitude and
drift of the individuals conduct are functions of an institutional variable that is of a highly complex and wholly unstable
charakter 15.
G. M. Hodgson podkrela spo³eczny charakter rynku ekonomicznego: The market is itself a social institution 16.
Wskazuje te¿ cztery zasady, które wystêpuj¹ w ekonomii instytucjonalnej T. Veblena:
1. Zale¿noæ spo³ecznych struktur od jednostki. Jednostki
przez ich dzia³anie mog¹ tworzyæ, potwierdzaæ, reprodukowaæ, odtwarzaæ, transformowaæ lub niszczyæ spo³eczne
struktury.
2. Negacja metodologicznego indywidualizmu. Spo³eczne
struktury nie mog¹ byæ wyjanione ca³kowicie przez jednostki i ich relacje.
3. Zale¿noæ jednostek od spo³ecznych struktur. Jednostki
zale¿¹ w swym istnieniu i oddzia³ywaniu od struktur spo³ecznych. Indywidualne zachowanie jest istotnie uzale¿nione od spo³eczno-strukturalnego kontekstu.
4. Negacja metodologicznego kolektywizmu. Indywidualne
zachowania nie mog¹ byæ wyjanione ca³kowicie poprzez
struktury spo³eczne 17.
Z kolei J.K. Galbraith dodaje: Ekonomia nie mo¿e istnieæ bez polityki Teorie ekonomiczne rzeczywicie nadaj¹
polityce kierunek, ale s¹ równie¿ dzieæmi polityki oraz interesów, którym ona s³u¿y 18.
W ekonomii instytucjonalnej lub cilej instytucjonalnoewolucyjnej obok czynników endogenicznych, stricte gospodarczych, na procesy ekonomiczne ma wp³yw ca³y zespó³ czynników egzogenicznych: historycznych, spo³ecznych, kulturowych tworz¹cych holistyczn¹ strukturê, zgodnie z koncepcj¹
wszystko ze wszystkim siê ³¹czy, wszystko na wszystko ma
wp³yw.
Przedmiot swych badañ przedstawiciele ekonomii instytucjonalnej rozpatruj¹ pos³uguj¹c siê czteropoziomow¹ klasyfikacj¹ analizy zjawisk ekonomiczno-spo³ecznych 19:
Poziom I  otoczenie spo³eczne (instytucje nieformalne,
kultura, zwyczaje, religia, rodowisko spo³eczne),
Poziom II  otoczenie instytucjonalne (prawne regu³y funkcjonowania, prawa w³asnoci egzekwowane przez aparat s¹downiczo-administracyjny),
Poziom III  zarz¹dzanie (regu³y realizacji dzia³añ gospodarczych, dostosowanie struktur zarz¹dzania do cech transakcji),
Poziom IV  alokacja zasobów (okrelanie cen, iloci i zatrudnienia, dobieranie bodców).
Wszystkie powy¿ej przedstawione poziomy s¹ ze sob¹ powi¹zane, przy czym poziomy pierwsze (wy¿sze) wp³ywaj¹ i nak³adaj¹ ograniczenia na stan i rozwój poziomów ni¿szych. Im
wy¿szy poziom, tym wolniejsze s¹ zachodz¹ce zmiany. Najwolniej zmienia siê otoczenie spo³eczne, kulturowe, religijne.
Regu³y drugiego poziomu bêd¹ce formalnymi zasadami
gry, s¹ zazwyczaj skodyfikowane w postaci norm prawnych.
Instytucje dziel¹ siê na formalne i nieformalne. Do instytucji formalnych zalicza siê wszystkie regu³y postêpowania
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maj¹ce postaæ pisan¹. Zawieraj¹ one normy polityczne, jurydyczno-spo³eczne, ekonomiczne i kontrakty. Funkcjonuj¹ one
w strukturze hierarchicznej, obejmuj¹cej jako podstawê konstytucjê, poprzez ró¿ne zbiory aktów prawnych, statuty, regu³y administracyjne, prawo zwyczajowe, prawo lokalne. Douglass C. North w pracy Institutions, Institutional Change
and Economic Performance skomentowa³: A hierarchy of
rules  constitutional, statute law, common law (and even
bylaws)  together will define the formal structure of rights 20.
Normy formalne, choæ wystêpuj¹ we wszystkich wspó³czesnych gospodarkach, s¹ niewystarczaj¹ce do regulowania
wszelkich interakcji spo³ecznych. Dlatego musz¹ byæ uzupe³niane przez grupê norm nieformalnych w postaci zwyczajów,
regu³ postêpowania, konwencji. Normy nieformalne pe³ni¹
funkcje uzupe³niania, b¹d rozszerzania obszaru oddzia³ywania norm formalnych. Jeli w danym kraju istnieje spójny system norm formalnych oraz uzupe³niaj¹cych je norm nieformalnych, wysoka jakoæ egzekucji prawa, to powstaje sieæ
instytucji zapewniaj¹ca efektywne dzia³anie rynków.
Konkluduj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e ekonomia instytucjonalna uzupe³nia neoklasyczn¹ teoriê o analizy instytucji jako
podstawowego ogniwa procesów ekonomicznych, normy formalne bêd¹ce zespo³em norm prawnych usprawniaj¹cych funkcjonowanie instytucji, holistyczne ujmowanie rzeczywistoci
i czynników wp³ywaj¹cych na ekonomiê, a przez to bêdzie
odgrywaæ wa¿n¹ rolê w ekonomicznej teorii zachowañ w najbli¿szej przysz³oci 21.
Tadeusz Sznajderski
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Z ¯YCIA UCZELNI

Minister z wizyt¹
Miros³aw Sawicki  minister edukacji narodowej i sportu odwiedzi³
Politechnikê Koszaliñsk¹.
Minister przyjecha³ do Koszalina
23 marca. Spotka³ siê m.in. z w³adzami miasta oraz z kierownictwem naszej uczelni. Po obejrzeniu budynków
przy ulicy niadeckich, a w nich kilku
laboratoriów, audytoriów oraz sali Senatu, Miros³aw Sawicki stwierdzi³, ¿e
Politechnikê Koszaliñsk¹ odwiedza
pierwszy raz i doda³:
 Jestem pod ogromnym wra¿eniem
rozwoju uczelni. Gratulujê w³adzom
uczelni i wszystkim wspó³pracownikom.
W spotkaniu w Politechnice i rozmowie z ministrem uczestniczyli:
ksi¹dz biskup ordynariusz Kazimierz
Nycz, Stanis³aw Wzi¹tek  wojewoda zachodniopomorski, Jerzy Kotlêga  zachodniopomorski kurator owiaty, Miros³aw Mikietyñski  prezydent
Koszalina oraz prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn  rektor i prof. dr
hab. in¿. Tomasz Heese  prorektor ds.
nauczania.
(RD)

Spotkanie w gabinecie rektora. Stoj¹ od lewej: kurator Jerzy Kotlêga minister
Miros³aw Sawicki, rektor profesor Krzysztof Wawryn, wojewoda Stanis³aw Wzi¹tek

W laboratorium Katedry
Technologii Wody i cieków.
Kierownik Katedry  prof. dr
hab. in¿. Anna Maria Anielak
przedstawia gociom zakres
prowadzonych badañ
naukowych

Ê

È

Przy makiecie rozbudowy uczelni
rektor profesor Krzysztof Wawryn
informuje o perspektywach rozwoju
Politechniki Koszaliñskiej. Od lwej
stoj¹: prorektor profesor Tomasz
Heese, ksi¹dz biskup Kazimierz Nycz,
minister Miros³aw Sawicki, rektor
profesor Krzysztof Wawryn i
prezydent miasta Miros³aw
Mikietyñski
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Za europejskie pieni¹dze

Budowa trwa

Sukcesem Politechniki Koszaliñskiej zakoñczy³y siê starania
o uzyskanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy Centralnego Laboratorium Wydzia³u Elektroniki
i Informatyki przy ulicy niadeckich. Budowa ju¿ siê rozpoczê³a.

Sukces uczelni jest tym wiêkszy, ¿e
w województwie zachodniopomorskim
w dziedzinie infrastruktury edukacyjnej
na 90 z³o¿onych projektów do realizacji zakwalifikowano tylko cztery, wród których projekt Politechniki
bêdzie wsparty najwy¿sz¹ kwot¹  5,64 mln z³.
Pieni¹dze te, uzyskane w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którym kieruje wojewoda zachodniopomorski, stanowi¹ 75
proc. kosztów inwestycji, zaplanowanych na 7,52 mln
z³. Resztê sfinansuj¹: 1,06 mln z³ (14 %)  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz 0,82 mln z³
(11%)  uczelnia.
Zwieñczeniem starañ uczelni o europejskie pieni¹dze by³o uroczyste spotkanie (na zdjêciu  jego uczestnicy) w koszaliñskim oddziale Urzêdu Wojewódzkiego, podczas którego dosz³o do podpisania umowy miêdzy reprezentuj¹cym uczelniê rektorem, prof. dr hab.
in¿. Krzysztofem Wawrynem a wojewod¹ Stanis³awem Wzi¹tkiem (na
zdjêciu  w chwilê po
podpisaniu umowy).
W spotkaniu uczestniczyli tak¿e przedstawiciele
samorz¹dów lokalnych,
które uzyska³y dofinansowanie na inwestycje komunalne.
Budowa Centralnego
Laboratorium Wydzia³u
Elektroniki i Informatyki
ruszy³a wczesn¹ wiosn¹.
Wed³ug projektu bêdzie to
3-kondygnacyjny budynek o powierzchni u¿ytkowej ponad 3 tys. m kw.,
w którym znajd¹ siê laboratoria i zespo³y laboratoriów, centrum informatyczne oraz centrum komputerowe uczelni. Budowa ma siê zakoñczyæ
w po³owie roku 2007.
4,
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Apple Macintosh na wyci¹gniêcie rêki
19 maja 2005 Wydzia³ Elektroniki i Informatyki zorganizowa³ seminarium na temat: Sprzêt i oprogramowanie Apple Macintosh w edukacji. Zaproszeni na seminarium prelegenci to pracownicy firmy Apple IMC Poland1 . Apple jest
jedn¹ z najstarszych oraz najwiêkszych firm komputerowych.
Od pocz¹tku swojego istnienia firma uwa¿ana jest za innowacyjn¹ oraz odwa¿nie wprowadzaj¹c¹ nowoci na rynek komputerowy. Ponad dwadziecia lat temu Apple wprowadzi³o na
rynek pierwszy komputer wyposa¿ony w mysz oraz graficzny
interfejs u¿ytkownika. Apple wprowadzi³o po raz pierwszy
do powszechnego u¿ytku m.in. takie technologie, jak dyskietka 3.5 cala, drukarka laserowa, palmtopy, magistralê FireWire, sieci bezprzewodowe. Dwa lata temu firma wyprodukowa³a pierwszy komputer osobisty z 64-bitowym procesorem, rok
póniej procesory te trafi³y do komputerów domowych. Najnowszym produktem firmy jest MacMini2  pe³nowartociowy komputer z procesorem PowerPC G4 mieszcz¹cy siê w kostce o boku 16,5 cm oraz wysokoci 5 cm.
Na dzieñ dzisiejszy komputery Macintosh to standardowe
Moc z bliska  PowerMac Dual G5
wyposa¿enie wszêdzie tam, gdzie wa¿na jest niezawodnoæ,
prezentowany
przez dr Janusza Borodziñskiego
szybkoæ dzia³ania, ³atwoæ u¿ycia, niskie koszty u¿ytkowania. Dla przyk³adu, przesz³o 80 procent prasy codziennej
G iTunes do zarz¹dzania baz¹ muzyki zgromadzonej na p³yw Polsce wydawane jest na Macach, prawie 60 proc. profesjotach CD, komputerze, odtwarzaczach mp3 oraz w sieci;
nalnych stron WWW te¿ powstaje na tej platformie.
G iPhoto program, który automatycznie rozpoznaje oraz obKomputery Apple zarz¹dzane s¹ przez system Mac OS X.
s³uguje wszystkie aparaty cyfrowe dostêpne na rynku, w proLata dowiadczeñ w konstruowaniu prostych i przyjaznych
gramie tym mo¿na skatalogowaæ fotografie, skorygowaæ
u¿ytkownikowi rozwi¹zañ spowodowa³y, i¿ interfejs
niedoskona³oci zdjêæ a tak¿e przygotowaæ pokaz lub zaMac OS X jest uwa¿any za najwygodniejszy oraz najbardziej
mówiæ odbitki przez Internet;
intuicyjny z dostêpnych systemów operacyjnych. System ten
G iMovie HD to pierwszy powszechnie dostêpny program do
jest oparty na architekturze Mach oraz module sieci z systemonta¿u video pozwalaj¹cy pracowaæ w najnowszej techmów BSD. To po³¹czenie powoduje, i¿ jest to najnowoczenologii HDTV, jednoczenie jest to program, którego opaniejszy system uniksowy na wiecie. Konsekwencj¹ tego jest
nowanie zajmuje kilka minut;
m.in. ca³kowita odpornoæ na wirusy, wysoka stabilnoæ, brak
sterowników oraz bezpieczeñstwo. Przy
tym, jak powiedzia³ podczas wyst¹pienia
dr Janusz Borodziñski, system ten jest
Unixem z ludzk¹ twarz¹. System jest
przyjazny u¿ytkownikowi, a dziêki oparciu czêci systemu na technologiach z rodziny OpenSource mo¿na instalowaæ oraz
u¿ywaæ praktycznie ca³e oprogramowanie dostêpne dla systemów linuksowych.
Sam Linus Torvalds, znany jako twórca
i autor systemu Linux na platformê x86
poinformowa³, ¿e pracuje obecnie na
komputerze Apple Macintosh.
Obecnie ka¿dy komputer Apple poza
systemem operacyjnym jest wyposa¿ony
bezp³atnie w pakiet aplikacji iLife, zaprezentowany na seminarium przez Adama
Cyrañskiego. Jest to rodzina programów,
która pozwala na pe³ne wykorzystanie
ka¿dego cyfrowego urz¹dzenia, jakie
mo¿na pod³¹czyæ do komputera. W sk³ad
pakietu wchodz¹:
Ma³y przed komisj¹ wydzia³ow¹  MacMini poddawany oglêdzinom
przez pracowników Wydzia³u Elektroniki i Informatyki
Nr 2/2005
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G iDVD pozwala na przygotowanie profesjonalnej p³yty DVD,
oraz wzbogacenie jej o efektowne menu;
G GarageBand który pozwala na utworzenie studia muzycznego, aplikacja zawiera bazê kilku tysiêcy instrumentów
oraz próbek, pozwala to na tworzenie za pomoc¹ jednego
komputera orkiestrowych aran¿acji muzycznych.
Programy z pakietu iLife s¹ ze sob¹ w pe³ni zintegrowane,
np. muzyka utworzona w GrageBand lub zaimportowana do
iTunes natychmiast mo¿e byæ zastosowana jako podk³ad muzyczny w iDVD lub jako cie¿ka dwiêkowa w iMovie HD.
Macintosh jest ³atwy w obs³udze, ³adny, jest to produkt
markowy, komputery te nie starzej¹ siê tak szybko, jak pecety i dodaj¹ w³acicielom presti¿u. S¹ jednak i trudnoci,
które napotyka przeciêtny u¿ytkownik Apple w Polsce: najwiêkszym problemem jest to, ¿e oryginalnie system MacOSX
nie ma zasobów polskich. Mimo, ¿e firma SAD cierpliwie
t³umaczy kolejne systemy na polski, to i tak spora czêæ u¿ytkowników preferuje jêzyk angielski. Wynika to jednak raczej
z przyzwyczajeñ, a nie z realnych problemów. Faktem jest, ¿e
ma³o jest programów stworzonych dla MacOS w Polsce. Wynika to z malej popularnoci platformy Apple wród informatyków, co za tym idzie ma³o osób wie, ¿e programy na Apple
pisze siê podobnie jak na Linuksa  jest to w koñcu Unix.
Seminarium w Koszalinie, jak i podobne spotkania na innych
uczelniach o profilu informatycznym, mia³o miêdzy innymi
na celu obalenie mitu, ¿e Apple to co egzotycznego. Byæ mo¿e
w efekcie takich spotkañ doczekamy siê kiedy w Polsce podobnej liczby programistów na platformê Apple jak we Francji czy Niemczech.
Istotnym jest to, ¿e komputery Macintosh s¹ bardzo popularne w edukacji na ca³ym wiecie, np. oko³o 50 procent komputerów w szko³ach w USA i przesz³o 10 procent w Polsce to Macintoshe. Co najwa¿niejsze  nie ma tu komputerów drugiej kategorii. Macintoshe, które trafiaj¹ do polskich szkó³, to te same
komputery, które obs³uguj¹ centrum sejsmologiczne laboratorium

Co ka¿dy Mac mo¿e  t³umaczy pracownik firmy Apple
Adam Cyrañski
w Loma Prieta w Kalifornii; szkolne serwery w polskich liceach
to takie same PowerMac, jakich u¿ywa jako serwerów kwatermistrzostwo US Army czy filmowcy Hollywood.
Gdañski Dom Wydawniczy w roku 2000 wydrukowa³
pierwszy podrêcznik szkolny do nauki elementów informatyki na komputerach Apple Macintosh. Podrêcznik autorstwa
Jaros³awa Sk³odowskiego Macintosh idzie do szko³y jest
adresowany g³ównie do uczniów gimnazjów, ale mo¿e z niego skorzystaæ ka¿dy, kto zaczyna swoj¹ przygodê z Macintoshem. Ksi¹¿ka prostym i komunikatywnym jêzykiem omawia
system operacyjny MacOS, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program graficzny i bazê danych. Wprowadza tak¿e ucznia w problematykê algorytmów, jêzyka Logo, Internetu i w wiat programowania w jêzyku Pascal. Uczy w³aciwego
pos³ugiwania siê komputerem i wykorzystania oprogramowania. Warto równie¿ zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e projekt3 Pracownie komputerowe dla szkó³, finansowany Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu wspólnie
z Europejskim Funduszem Spo³ecznym przewiduje mo¿liwoæ wyboru jako platformy edukacyjnej komputerów Apple Macintosh. Kolejne pokolenie m³odzie¿y przyjdzie na studia
z wiedz¹ i dowiadczeniem w tej nowoczesnej
technologii. Czy my, pracownicy uczelni jestemy do tego przygotowani?
Walery Sus³ow
zdjêcia: Micha³ Statkiewicz
1

http://www.apple.com.pl
http://www.apple.com.pl/macmini/
3
http://www.menis.gov.pl/oswiata/ed_infor/
pracownie.php
2

Gotowi na zmianê? Studenci WEiI byli najbardziej liczn¹ i najbardziej
aktywn¹ grup¹ wród uczestników seminarium
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Polska, Europa, wiat Jana Paw³a II
16 maja 2005 r. pracownicy katedr humanistycznych Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania zaprosili spo³ecznoæ akademick¹ Wydzia³u i koszaliñskie szko³y na I seminarium Polska, Europa, wiat Jana Paw³a II. Na seminarium przybyli m.in.: JM rektor prof. Krzysztof Wawryn, rektor  elekt prof. Tomasz Krzy¿yñski, prorektor prof. Micha³ Jasiulewicz, wicestarosta koszaliñski mgr Henryk Pacjan, studenci, uczniowie i nauczyciele. Pieni religijne piewa³ chór
Politechniki Koszaliñskiej pod batut¹ dr. Marka Bohuszewicza. Goci i referentów powitali: dziekan Wydzia³u prof.
Bogus³aw Polak i JM rektor prof. Krzysztof Wawryn.
Referaty wyg³aszali: JE ksi¹dz biskup dr Kazimierz Nycz, ordynariusz diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej; ks. prof.
nadzw. dr hab. Zdzis³aw Kroplewski, dziekan Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego; dr Micha³ Polak;
prof. dr hab. Bogus³aw Polak; ks. Henryk Romanik. Skróty wyst¹pieñ poni¿ej i w nastêpnym numerze.

Europa potrzebuje Polski, Polska Europy.
Jan Pawe³ II wobec akcesji Polski do Unii Europejskiej
(skrót wyst¹pienia prof. Bogus³awa Polaka)
Dla Jana Paw³a II pojêcia Europa i Polska s¹ ze sob¹ zwi¹zane od ponad tysi¹ca lat. Podczas swego Pontyfikatu stale
akcentowa³, i¿ jako naród i pañstwo zawsze bylimy w Europie: gdy¿ j¹ tworzylimy w wiêkszym nieraz stopniu ni¿ ci,
którzy bez przerwy powo³uj¹ siê na swoj¹ Europejskoæ.
Ju¿ u progu pontyfikatu, w czasie pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny, Jan Pawe³ II g³ono apelowa³, i¿: Nie mo¿e byæ Europy rodkowej bez Polski niepodleg³ej na jej mapie. Przywi¹zywa³ ogromn¹ rolê do wydarzeñ w Polsce, w sierpniu 1980 r.,
akcentuj¹c, i¿ Polacy upomnieli siê o wolnoæ, godnoæ i sprawiedliwoæ, sprzeciwili siê zniewoleniu i ograniczeniu suwerennoci, a Koció³ by³ obroñc¹ praw sumienia i to nie tylko
ludzi wierz¹cych. Historyczny zakrêt Polski w 1989 r. traktowa³ jako logiczne zamkniêcie tych wysi³ków, doceniaj¹c ich
znaczenie dla innych krajów Europy rodkowej i Wschodniej.
Jest zrozumia³e, ¿e po 1989 r. Papie¿ koncentrowa³ siê na
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci i sposobie jej wykorzystania. Akcentowa³ znaczenie Solidarnoci i postaæ ksiêdza
Jerzego Popie³uszki, który przez swoje mêczeñstwo w imiê wolNr 2/2005

noci ka¿dego cz³owieka sta³ siê patronem naszej (polskiej, B.P.)
obecnoci w Europie i ma prawo obywatelstwa w Europie.
W wyg³oszonej w Warszawie 9 czerwca 1991 r. homilii
dotycz¹cej kwestii Polska a Europejskoæ, akcentowa³, ¿e
Polska, kraj w rodku Europy naznaczony jest w³asn¹ europejskoci¹. Dalej, ¿e zbyt siê szafuje tym upokarzaj¹cym argumentem, ¿e mamy dopiero wchodziæ do Europy.
Wracaj¹c do wspomnianej wy¿ej pielgrzymki Ojca wiêtego do Ojczyzny w 1997 r., warto przywo³aæ wezwanie do prezydentów siedmiu pañstw Europy rodkowej  w tym tak¿e
prezydenta Polski  przyby³ych 3 czerwca 1997 r. do Gniezna:
Dzisiaj otwieraj¹ siê przed nimi nowe drogi. Trzeba, aby
Europejczycy umieli zdecydowanie podj¹æ wysi³ek twórczej
wspó³pracy, aby umacniali pokój miêdzy sob¹ i wokó³ siebie!
Nie mo¿na pozostawiæ ¿adnego kraju, nawet s³abszego, poza
obrêbem wspólnot, które obecnie powstaj¹!
O integracji mówi³ Papie¿ podczas wyst¹pienia w polskim
Sejmie 11 czerwca 1999 r.: Polska ma pe³ne prawo, aby uczestniczyæ w ogólnym procesie postêpu i rozwoju wiata, zw³aszcza Europy. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ jest od samego pocz¹tku wspierana przez Stolicê Apostolsk¹.
¯egnaj¹c siê z Ojczyzn¹ 19 sierpnia 2002 r. na lotnisku w
Balicach Papie¿ przypomnia³ raz jeszcze: Odje¿d¿aj¹c, te trud-
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ne sprawy Ojczyzny chcê poleciæ Bo¿ej Opatrznoci i zachêciæ
wszystkich odpowiedzialnych za stan pañstwa do troski o dobro
Rzeczypospolitej i jej obywateli. Niech zapanuje duch mi³osierdzia, bratniej solidarnoci, zgody i wspó³pracy oraz autentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny. Mam nadziejê, ¿e pielêgnuj¹c te wartoci, spo³eczeñstwo polskie  które od wieków przynale¿y do Europy  znajdzie w³aciwe sobie miejsce w strukturach
Wspólnoty Europejskiej i nie tylko nie zatraci w³asnej to¿samoci, ale ubogaci sw¹ tradycj¹ ten kontynent i ca³y wiat.
Wypowiedzi w tym tonie by³o wiele, ale najwiêksze znaczenie mia³ g³os Ojca wiêtego przed g³osowaniem w referendum europejskim w 2003 r. 19 dni przed unijnym referendum w Polsce, na Placu w. Piotra do zebranych oko³o 20000
polskich pielgrzymów przemówi³ wpierw Prezydent Aleksander Kwaniewski: Polska jest myl¹ i sercem przy Waszej wi¹tobliwoci. Dziêki pontyfikatowi wiat, Europa i Polska odmieni³y siê nie do poznania. Nie dokona³oby siê to bez Papie¿a
Polaka, Papie¿a S³owianina i Europejczyka. Bez jego si³y i
wiary, bez nies³abn¹cego wezwania: Nie lêkajcie siê!. Polska i Polacy maj¹ szczególny d³ug wobec Waszej wi¹tobliwoci. Nie by³oby polskiej wolnoci bez Papie¿a Polaka. Stolica
Apostolska od samego pocz¹tku wspiera³a wysi³ki Polski na
rzecz integracji z Uni¹ Europejsk¹. Jan Pawe³ II s³ucha tego z
umiechem. Jest wzruszony. Odstêpuj¹c od przygotowanego
przemówienia, mówi, ¿e s³owa prezydenta s¹ dla niego bardzo
wa¿ne. Swoje wyst¹pienie zaczyna w ciszy od przejmuj¹cej retrospekcji. Zwraca siê do s³uchaczy jak do przyjació³, z którymi
spêdzi³ 25 lat pontyfikatu. Wspomina pielgrzymki do kraju, od
tej pierwszej w 1979 r., gdy wzywa³ Ducha wiêtego, by odnowi³ oblicze tej ziemi, przez te z lat 80., gdy razem z narodem
zmaga³ siê z mocami wrogiej ideologii, a¿ do wspó³czesnych,
gdy naucza³, jak nie zmarnowaæ bezcennego daru wolnoci.
Przypomina s³owa, które wypowiedzia³ w 1997 r. w obecnoci
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prezydentów ociennych pañstw w Gnienie: Nie bêdzie jednoci Europy, póki nie bêdzie ona wspólnot¹ ducha. Ten najg³êbszy fundament jednoci przynios³o Europie i przez wieki
go umacnia³o chrzecijañstwo ze swoj¹ Ewangeli¹, rozumieniem cz³owieka i wk³adem w rozwój dziejów ludów i narodów.
Wejcie w struktury UE na równych prawach z innymi
pañstwami jest dla naszego Narodu wyrazem jakiej dziejowej
sprawiedliwoci, a z drugiej strony mo¿e ubogaciæ Europê.
Wiem, ¿e wielu jest przeciwników integracji. Doceniam
ich troskê o zachowanie kulturalnej i religijnej to¿samoci
naszego Narodu. Podzielam ich niepokoje zwi¹zane z gospodarczym uk³adem si³. Muszê jednak podkreliæ raz jeszcze, ¿e
Polska zawsze stanowi³a wa¿n¹ czêæ Europy i dzi nie mo¿e
wy³¹czaæ siê z tej wspólnoty, która wprawdzie na ró¿nych
p³aszczyznach prze¿ywa kryzysy, ale która stanowi jedn¹ rodzinê narodów opart¹ na wspólnej chrzecijañskiej tradycji.
Europa potrzebuje Polski. Koció³ w Europie potrzebuje
wiadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy.
Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To wielki skrót,
ale wiele siê w tym mieci.
Zdaniem wielu politologów i polityków znaczenie deklaracji Jana Paw³a II odegra³o decyduj¹c¹ rolê w referendum,
rozwia³o w¹tpliwoci licznych rzesz polskich katolików. Pamiêtaæ te¿ nale¿y o tym, ¿e wielu hierarchów kocio³a katolickiego, ksiê¿y diecezjalnych i wieckich katolików mia³o
wiele w¹tpliwoci zwi¹zanych z integracj¹.
Nie sposób ogarn¹æ dorobek Jana Paw³a II dotycz¹cy kwestii
tak kapitalnych jak widzenie Europy z optyki historycznej, jej
chrzecijañskiej przysz³oci, miejsca Polski w europejskich strukturach. Przypomnia³ Polakom, i¿ zdalimy ju¿ egzamin z europejskoci, ale egzamin z wolnoci jest jeszcze przed nami.
prof. Bogus³aw Polak
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Duchowoæ i nieprzemijalnoæ wartoci
g³oszonych przez Jana Paw³a II
(skrót wyst¹pienia JE Biskupa dr Kazimierza Nycza )
Jego Eminecja ksi¹dz biskup dr Kazimierz Nycz dziêkuj¹c za zaproszenie na seminarium nt. Polska, Europa, wiat
Jana Paw³a II stwierdzi³, ¿e temat spotkania jest w³aciwie
tematem na ca³e lata ( ), dlatego, ¿e duchowoæ i nieprzemijalnoæ tego nauczania to jest kwestia zagadnienia, które
z jednej strony bêdzie potwierdzane przez przysz³oæ, a z drugiej strony bêdziemy wchodziæ w g³¹b tego wszystkiego, co
jest do poznania i upamiêtnienia, co jest do podjêcia, jako
dziedzictwo Papie¿a. Wtedy, kiedy ten pontyfikat ( ), zmierza³ ku koñcowi ( ), to ju¿ wówczas mylelimy wszyscy o tym,
w jaki sposób podj¹æ dziedzictwo ( ). Ale kiedy przysz³y same
godziny umierania, i to co przysz³o po mierci Papie¿a, to
dzisiaj, z perspektywy szeciu tygodni wiemy, ¿e ta energia
i to wszystko to, co siê wyzwoli³o w ludziach, w wiecie, w Polsce, w naszej diecezji w Koszalinie, tak¿e wród studentów
i uczniów koszaliñskiej szkó³ i koszaliñskich uczelni, przeros³o wszelkie mo¿liwe oczekiwania i w zwi¹zku z tym, jestemy
wiadomi, ¿e ciê¿ar odpowiedzialnoci za to dziedzictwo jest
nies³ychanie wa¿ny. ( ) Po pierwsze, ¿eby go opracowaæ,
przybli¿yæ do siebie i siebie do tego dziedzictwa ( ).
Biskup wskaza³ na wielowarstwowoæ papieskiego dziedzictwa. Po pierwsze osoba Jana Paw³a II, Jego styl spotkania z cz³owiekiem, ( ) sprawowania pontyfikatu, ( ) bezporedni, ( ) duszpasterski, ( ) bardzo nastawiony na to, by
byæ przy cz³owieku wspó³czesnym. I ten styl sam z siebie wymaga opracowania, bowiem Ojciec wiêty nas uczy³ nie tylko
tym, co mówi³, uczy³ nas tak¿e sposobem przekazywania prawd,
tych objawionych, do których nas prowadzi³, a tak¿e spojrzenia Kocio³a. Biskup podkreli³ autorytet Papie¿a, który zabiera³ g³os w trudnych sprawach wspó³czesnego wiata, a wiat
w miarê up³ywu lat coraz bardziej siê z jego opini¹ liczy³.
Drug¹ warstw¹ spucizny po Janie Pawle II jest …nieprzebrany materia³ tekstów, przemówieñ, dokumentów, spotkañ, listów, które s¹ interesuj¹ce, ciekawe i m¹dre, które
pomog¹ nam prze¿ywaæ nasze dzi Kocio³a, Polski, wiata. Materia³y te s¹ nies³ychanie wa¿ne dla nas, spadkobierców, trzeba je poznaæ.
Biskup K. Nycz szerzej omówi³ w swoim wyst¹pieniu
trzeci¹ warstwê spucizny po Janie Pawle II ( ) to jest to,
co u Papie¿a, ale tak¿e u kardyna³a Wojty³y (…), by³o wynikaj¹ce z Jego osobowoci. To by³ cz³owiek z natury interdyscyplinarny (…), który bardzo zwraca³ uwagê na te wszystkie spotkania (…) nauki z wiar¹. Wyrazem tego by³a nie tylko encyklika, ale (…) wszystkie Jego dociekania na p³aszczynie naukowej jako profesora, jako biskupa i kardyna³a
w Krakowie, a póniej (…) w swoim pontyfikacie(…). Zawsze (…) uprawia³ ow¹ interdyscyplinarnoæ, która pomaga³a mu rozumieæ Koció³ i cz³owieka i która (…) pomaga³a
tym, których do siebie przyprowadza³, by rozeznawaæ wyzwania wspó³czesnoci i ukazywaæ, w jaki sposób nauka mo¿e
s³u¿yæ wierze, i w jaki sposób wiara mo¿e owietlaæ wszystkie przestrzenie cz³owieka, który zajmuje siê nauk¹. (…)
Ostatnie ksi¹¿ka Papie¿a Pamiêæ i to¿samoæ w pewnym
sensie by³a pok³osiem spotkañ interdyscyplinarnych, które
papie¿ pielêgnowa³ i prowadzi³ przez ca³e 25 lat (…). ci¹-
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ga³ najwybitniejszych naukowców z ca³ego wiata, filozofów, fizyków, biologów, astronomów, ludzi wielkiej nauki,
i spotyka³ siê z nimi przez kilka dni wakacyjnych w Castelgandolffo na seminariach na przeró¿ne tematy sobie zadane, poprzedzone w³anie takimi wprowadzeniami, potem dyskusj¹. I w³anie przy okazji takiego sympozjum i takiego spotkania, w roku 93 bodaj¿e, ks. profesor Tischner i prof.
Krzysztof Michalski, szef Instytutu Nauk o Cz³owieku w Wiedniu, zawsze uczestnicz¹c w tych spotkaniach przeprowadzili
z Janem Paw³em II szereg rozmów w ogrodach w Castelgandolfo na tematy wspó³czesnoci, z których to rozmów, w³anie natury interdyscyplinarnej, powsta³a ksi¹¿ka Pamiêæ
i to¿samoæ.
Spotkania tego typu Karol Wojty³a organizowa³ ju¿ w latach 60. i 70. w Krakowie. Przychodzili na nie (…) ci profesorowie, którzy szukali czego wiêcej, szukali aksjologii, szukali jakich podstaw, fundamentów filozoficznych uprawianej przez siebie dyscypliny naukowej, szukali takiego oparcia, i On im takie oparcie dawa³.
Gocili na tych seminariach wybitni naukowcy. Niektórzy z nich uczestniczyli póniej w spotkaniach w Castelgandolfo. Karol Wojty³a zawsze te¿ dba³ o to, by (…) to co wypracowano na górze, póniej przenoszono na poziom studentów.
Biskup Nycz wyrazi³ przekonanie, ¿e to, co Jan Pawe³ II
(…) mówi³ w odniesieniu do spraw konkretnych i wyranie
doczesnych, bêdzie mia³o swoj¹ nieprzemijaln¹ wartoæ, dlatego, ¿e te problemy, których dotyka³ i którymi nawietla³
dzisiejsze ¿ycie, one bêd¹ towarzyszyæ cz³owiekowi do koñca czasu. (…) I tak¿e w tym znaczeniu Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II, jako Papie¿ prze³omu tysi¹cleci, Papie¿ tego
wszystkiego, co siê przydarzy³o w p³aszczynie spraw przemijaj¹cych, tak znacz¹co i tak wa¿nie pozostanie tym, który
wniós³ w wiek XX, który siê koñczy³ i pocz¹tek XXI wieku
duchowo,æ i jak ufamy gor¹co, i jak jestemy przekonani,
(…) jest i pozostanie papie¿em nieprzemijalnym w swoich
ideach i pogl¹dach, tak¿e w tym znaczeniu, ¿e jest zakotwiczonym w Ewangelii, a beatyfikacja i ewentualnie kanonizacja dadz¹ nam kogo, kto bêdzie patronem Kocio³a
w wiecie i w Polsce na prze³omie wieków XX, XXI tysi¹cleci, patronem podobnym do tego, kim by³ kiedy w. Wojciech
i w. Stanis³aw tysi¹c lat wczeniej.
Oprac. AL
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5-lecie

Komitetu Lokalnego AIESEC w Koszalinie

W maju bie¿¹cego roku w Miejskim Orodku Kultury
w Koszalinie odby³y siê obchody 5-lecia istnienia Komitetu Lokalnego AIESEC w Koszalinie.
AIESEC jest miêdzynarodow¹ organizacj¹ studenck¹ o ponad 50-letniej tradycji i dowiadczeniu. Atmosfera entuzjazmu dla idei pokoju i wykorzystania potencja³u ludzkiego,
poprzez wspólne realizowanie projektów, zawsze towarzyszy³a
jej twórcom, a up³ywaj¹cy czas nie zdo³a³ jej ostudziæ. Coraz
wiêcej m³odych ludzi na ca³ym wiecie pragnie wmurowaæ
sw¹ ceg³ê buduj¹c zrozumienie kulturowe i tolerancjê miêdzy
ró¿nymi narodowociami.
Historia AIESEC w Koszalinie rozpoczê³a siê w padzierniku 1998 roku. Wtedy zawi¹za³a siê Grupa Aspiruj¹ca do
AIESEC. Tworzy³o j¹ kilku m³odych marzycieli. Wiele pracy,
nieprzespanych nocy, czasem nawet wyrzeczeñ. W³o¿ony trud
przyniós³ jednak wymierne rezultaty  w maju 1999 roku grupa
uzyska³a status Grupy Inicjatywnej, aby w sierpniu 2000 roku
decyzj¹ prezydentów wszystkich Komitetów Lokalnych staæ
siê 21. pe³noprawnym cz³onkiem Stowarzyszenia w Polsce.
Od tego momentu AIESEC w Koszalinie mo¿e pochwaliæ
siê organizacj¹ 26 praktyk w koszaliñskich przedsiêbiorstwach
i wys³aniem na praktykê 18 koszaliñskich studentów za granicê. Oprócz realizacji Miêdzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Komitet Lokalny by³ ³¹cznikiem pomiêdzy wiatem biznesu oraz studentami m.in. poprzez organizacjê Dni
Kariery, Konferencji Na Bank czy Millennium Gate. Edukacyjny charakter organizacji wyra¿a³ siê w organizacji oraz
uczestnictwie wielu cz³onków w Ogólnopolskich Seminariach
Szkoleniowo-Motywacyjnych.
W dotychczasowym okresie istnienia AIESEC pozwoli³
zdobyæ cenne dowiadczenia zawodowe oraz ¿yciowe znacznej grupie studentów. Wielu z nich jest ju¿ absolwentami Politechniki Koszaliñskiej, którzy z ³atwoci¹ odnaleli siê w otaczaj¹cej rzeczywistoci kreuj¹c swoje cie¿ki rozwoju.
Wartoci, którymi kieruje siê AIESEC Koszalin, to:
ü Dowodziæ uczciwoci
ü Inspirowaæ przywództwo
ü D¹¿yæ do doskona³oci
ü Doceniaæ wspó³dzia³anie
ü ¯yæ ró¿norodnoci¹
ü Dbaæ o trwa³oæ.
Te wartoci powoduj¹, ¿e cz³onkowie Komitetu maj¹ ambicje bycia coraz lepszymi, bardziej profesjonalnymi, wnosz¹cymi istotn¹ wartoæ dodan¹ nie tylko do samego AIESEC,
ale równie¿ do Partnerów z nim wspó³pracuj¹cych.
W Koszalinie przychylny klimat dla rozwoju m³odych ludzi stwarza kilka przedsiêbiorstw, które wspieraj¹ ich dzia³ania w wielu obszarach.
Przedstawiciele niektórych z nich z radoci¹ przybyli, aby
uczestniczyæ w obchodach 5-lecia istnienia Komitetu Lokalnego AIESEC Koszalin. Miêdzy innymi byli to: Plawgo &
Zawisza, Piekarnia Pielesiak, Kospel S.A., Miejska Energetyka Cieplna, PKO S.A., Elbro S.A., Empik, International
House, Naczelna Organizacja Techniczna, Drewexim.
Z w³adz uczelni swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³ wszystkich
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zebranych Prorektor ds. Studenckich  prof. ndzw. dr. hab.
Micha³ Jasiulewicz. Oprócz firm i przedstawicieli Politechniki Koszaliñskiej przybyli zaproszeni gocie z kraju i z zagranicy, wród nich praktykanci, którzy odbyli praktyki w Koszalinie, gocie z innych Komitetów Lokalnych, partnerzy
Aiesec Koszalin, jak równie¿ sympatycy organizacji.
Obchody rozpoczê³y siê wyst¹pieniem Rafa³a Kozickiego
 cz³onka AIESEC, który serdecznie przywita³ wszystkich zebranych, podziêkowa³ za dotychczasow¹ wielop³aszczyznow¹ wspó³pracê partnerom, co stanowi³o wyraz publicznego
uznania dla nich, po czym zaprosi³ do zabrania g³osu przyby³ych goci.
Jako pierwszy wyst¹pi³ Prorektor ds. Studenckich  prof.
ndzw. dr. hab. Micha³ Jasiulewicz. Pogratulowa³ cz³onkom
Komitetu Lokalnego dotychczasowej pracy i zaanga¿owania,
wyrazi³ swoje uznanie dla istnienia i dzia³alnoci AIESEC, jak
równie¿ ¿yczy³ dalszej owocnej pracy i kolejnych sukcesów.
Kolejn¹ czêæ obchodów uwietni³y przemówienia i prezentacje okolicznociowe zaproszonych goci, a potem nast¹pi³o podsumowanie dzia³alnoci stowarzyszenia, relacjonuj¹ce historiê powstania organizacji, jej dotychczasowe osi¹gniêcia i plany na kolejne 5 lat. Po zakoñczeniu tej czêci uczestnicy udali siê do restauracji, gdzie zorganizowano uroczysty
bankiet.
Rozmowa z Ma³gorzat¹ Dondelewsk¹ (na zdjêciu z lewej) i Agnieszk¹ Torbiñsk¹ (z prawej)  cz³onkiniami
Komitetu Lokalnego AIESEC Koszalin i wspó³organizatorkami obchodów 5-lecia

 Jakiego typu organizacj¹ jest AIESEC?
AIESEC Polska jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ studentów
z osiemdziesiêciu dziewiêciu krajów. W Polsce dzia³a przy
dwudziestu orodkach akademickich, w tym na Politechnice
Koszaliñskiej. Jestemy stowarzyszeniem rejestrowym, organizacj¹ edukacyjn¹, niezale¿n¹, apolityczn¹, studenck¹ i nieprowadz¹c¹ dzia³alnoci gospodarczej oraz posiadaj¹c¹ status organizacji po¿ytku publicznego.
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 Cz³onkami AIESEC s¹ wy³¹cznie studenci uczelni wy¿szych, wasz¹ wizj¹ jest pokój i pe³ne wykorzystanie potencja³u ludzkiego, a co jest filarem waszej dzia³alnoci?
Filarem naszej dzia³alnoci jest Program Miêdzynarodowej Wymiany Praktyk, w ramach którego koszaliñskie przedsiêbiorstwa i instytucje maj¹ mo¿liwoæ zatrudnienia praktykanta zza granicy, natomiast studenci Politechniki Koszaliñskiej wyjazdu w celu odbycia sta¿u.
 AIESEC, to dla was cz³onków równie¿ warsztat realizowania siê w zakresie finansów, promocji i dzia³añ
marketingowych, zdobywania kontaktów z firmami, mediami, a tak¿e ludmi z ca³ego wiata. Po prostu ka¿dy z
was zajmuje siê tym, w czym naprawdê czuje siê dobrze.
Tak, tu mamy szansê spróbowaæ swych si³ w ró¿nych dziedzinach, sprawdziæ w czym jestemy dobrzy i rozwin¹æ swoje
zainteresowania. Mamy wielk¹ szansê uzupe³niæ studia o praktyczne umiejêtnoci, co na pewno zaowocuje w naszym ¿yciu
zawodowym.
 Co Miêdzynarodowy Program Wymiany Praktyk
umo¿liwia studentom?
Taki program to nie powtarzalna szansa odbycia praktyki
zawodowej za granic¹ w profesjonalnej firmie. Daje to mo¿liwoæ uzupe³nienia wiedzy o praktyczne zagadnienia i umiejêtnoci. Umo¿liwia poznanie kultur ró¿nych narodów. Uczy
tolerancji i wra¿liwoci spo³ecznej.
 Ilu osobom umo¿liwilicie skorzystanie z Miêdzynarodowego Programu Wymiany Praktyk przez te 5 lat waszej dzia³alnoci?
Na praktyki z Programu Miêdzynarodowej Wymiany Praktyk przyjecha³o dwudziestu szeciu praktykantów z takich
krajów jak: Sri Lanka, Kenia, W³ochy, Ukraina, Szwecja,
Niemcy, Honk Kong, Turcja. Z AIESEC Koszalin na sta¿
wyjecha³o za oko³o dwudziestu praktykantów do Irlandii, Sri
Lanki, Niemiec, Rumuni, Czech, Tunezji i na Maltê. Obecnie
czekamy na praktykanta z Turcji.
 Z iloma firmami koszaliñskimi wspó³pracujecie i czy
chêtnie bior¹ udzia³ w Miêdzynarodowym Programie
Wymiany Praktyk?
Liczba koszaliñskich firm, które wziê³y udzia³ w Miêdzynarodowym Programie Wymiany Praktyk, to 13. Musimy przy-
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znaæ, ¿e firmy s¹ zadowolone z takiej wspó³pracy, bo dziêki
niej zarówno studenci, jak i firmy maj¹ mo¿liwoæ rozpoznania swoich potrzeb oraz indywidualnego zaplanowania cie¿ki kariery.
 Oprócz Programu Miêdzynarodowej Wymiany Praktyk organizowalicie ró¿ne projekty na przyk³ad Dni
Kariery, konferencjê Na bank, ale takim najwiêkszym
miêdzynarodowym projektem organizowanym przez was
by³ projekt Millennium Gate. Co by³o jego celem i czy
cel zosta³ osi¹gniêty?
Celem tego projektu by³o nawi¹zanie wspó³pracy gospodarczej miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. Przedstawiciele firm mieli
szansê osobicie porozmawiaæ z wybranymi kandydatami na
sta¿ w danej firmie i dokonaæ wyboru najbardziej odpowiedniego dla nich praktykanta. W ramach Millennium Gate
piêciu ukraiñskich studentów odby³o praktykê w firmach na
terenie Koszalina i okolic, zatem cel zosta³ osi¹gniêty.
 Czy ka¿dy student bez wzglêdu na kierunek studiów
mo¿e wzi¹æ udzia³ w Miêdzynarodowym Programie Wymiany Praktyk?
Praktycznie tak, bo oferujemy praktyki dla ka¿dego kierunku studiów: Management Traineeship  skierowany do
studentów ekonomii, marketingu, finansów, ksiêgowoci, zarz¹dzania projektem, organizacj¹ lub zasobami ludzkimi; evelopment Traineeship  dla studentów socjologii, psychologii,
nauk spo³ecznych; Technical Traineeship  dla studentów nauk
technicznych  informatyka, in¿ynieria z zainteresowaniami
i/lub dowiadczeniem w pracy w systemach informacyjnych
oraz Education Traineeship  dla studentów, którzy posiadaj¹
certyfikat, uprawniaj¹cy ich do nauki jêzyka obcego, nauczania innych przedmiotów w jêzyku obcym.
Jedynymi warunkami, które musz¹ spe³niæ to ukoñczenie
III roku studiów magisterskich lub II licencjackich, jak równie¿ mo¿e to byæ absolwent do roku po ukoñczeniu studiów.
Wymagana jest tak¿e znajomoæ co najmniej jednego jêzyka
obcego na poziomie zaawansowanym.
 Jakie s¹ wasze plany na najbli¿sze lata, czy zamierzacie poszerzyæ swoj¹ dzia³alnoæ?
Nasze plany na przysz³oæ okrelaj¹ siê do roku 2010. Planujemy zrealizowanie oko³o 70 praktyk, kontynuowanie wspó³pracy z lokalnymi organizacjami i przedsiêbiorstwami. Jak
równie¿ bêdziemy starali siê organizowaæ kolejne projekty tak
owocne ja Millennium Gate.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e Komitet Lokalny AIESEC Koszalin
jest jedn¹ z najbardziej aktywnych organizacji studenckich
dzia³aj¹cych w naszym kraju. Pomimo swoich tylko, a mo¿e
a¿, piêciu lat dzia³alnoci ka¿dego roku daje szansê studentom Politechniki Koszaliñskiej na zdobycie wysoce cenionego dowiadczenia miêdzynarodowego poprzez wyjazd na praktykê do firm z 89 pañstw wiata, umo¿liwia zdobycie wymarzonej pracy w trakcie Dni Kariery oraz uczestnictwo w
ciekawych wyk³adach i seminariach w ramach organizowanych projektów.
Tak¿e studenci uczcie siê jêzyków, korzystajcie z pomocy
Komitetu Lokalnego AIESEC Koszalin i wyje¿d¿ajcie na praktyki do zagranicznych firm, aby pi¹æ siê po miêdzynarodowych cie¿kach kariery zawodowej.
Marzena Osiñska
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Erazmus w Lizbonie
Logistyka na Wydzia³e Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej jest stosunkowo m³od¹ specjalnoci¹ i pewnie przez to nie w pe³ni jeszcze rozwiniêt¹.
Wybra³em j¹ jednak, bo jest to najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ca siê ga³¹ wiedzy i praktyki gospodarczej. Stosunkowo skromne wyposa¿enie dydaktyczne
i brak specjalistycznego oprogramowania z zakresu
logistyki w naszej Uczelni sk³oni³y mnie do poszukiwania zewnêtrznych mo¿liwoci wzbogacenia wiedzy
i umiejêtnoci. Pierwszym programem, który przyku³
moj¹ uwagê, by³ unijny Sokrates-Erasmus. Bez wiêkszych problemów trafi³em do koordynatora tego programu na Uczelni, prof. dr. hab. in¿. T. Hryniewicza.
To w³anie dzieki jego pomocy uda³o mi siê skorzystaæ
z dobrodziejstw miêdzynarodowej wymiany studentów.
Po spe³nieniu wymogów i uzyskaniu niezbêdnych dokumentów w koñcu mog³em zarezerwowaæ bilet

Autor na tle Instituto Superior Técnico

Do Lizbony!

Dlaczego do Lizbony? To nie by³ przypadek. ledz¹c zagraniczn¹ literaturê, natkn¹³em siê na ciekawe
prace z logistyki prof. Ferao, który pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Lizbonie. Nie mog³o
byæ lepiej  nie doæ ¿e logistyka na wiatowym poziomie, to jeszcze Wydzia³ Mechaniczny (!). Oczywicie
bra³em te¿ pod uwagê wiele innych czynników: przyjazny klimat, niew¹tpliw¹ egzotykê kraju, wielki zwi¹zek z Brazyli¹ i pocztówkê od znajomego z Lizbony,
otrzyman¹ parê lat temu. Kartka ta nies³ychanie pobudzi³a moj¹ ciekawoæ odnonie tej, tak czêsto zapominanej stolicy. Wyje¿dzaj¹c nie wiedzia³em o Portugalii
wiele. Nie wiedzia³em, czego siê spodziewaæ. I w³aciwie dobrze, bo to co zasta³em na miejscu przeros³o moje
najmielsze oczekiwania

Lizbona jaka jest  ka¿dy widzi,
czyli odrobina geografii

Lizbona po³o¿ona jest w centralnej czeci Portugalii, na zachodnim wybrze¿u, przy delcie Tagu uchodz¹cego tam do Oceanu Atlantyckiego. Jest to najdalej na zachód wysuniêta stolica kontynentu Europejskiego. Temu po³o¿eniu zawdziêcza swój typowo portowy charakter, a zwi¹zek tego miasta z oceanem jest
tu widoczny na ka¿dym kroku. Miasto ma bardzo d³ug¹
i bogat¹ historiê. Wiekowa zabudowa, w po³udniowym
stylu, przeplata siê tu z nowoczesnoci¹, tworz¹c icie
zdumiewaj¹c¹ kombinacjê. Sprawia to podzia³ Lizbony na dwie strefy: Lisboa Cidade, czyli samo miasto
(ale to zaledwie 564 tys. jej mieszkañców) i znacznie
wiêksza Grande Lisboa. W sumie bowiem ca³a aglomeracja liczy obecnie ponad 2.6 mln osób. Powy¿szy
podzia³ wytworzy³ siê niejako samoistnie. Pierwsz¹
przyczyn¹ jest dro¿sze ¿ycie w centrum miasta, a drug¹ to, ¿e Portugalczycy ceni¹ sobie spokój i raczej staraj¹ siê szukaæ dla siebie miejsc zacisznych, z dala od
wielkomiejskiego zgie³ku. A jest tu czasami faktycznie g³ono, o czym szybko siê przekona³em
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Stara Lizbona

Kolejka linowa nad brzegiem Tagu  teren wystawy EXPO
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Lizbona widziana oczyma koszaliñskiego studenta

Podczas ca³ego mojego pobytu zastanawiam siê, jak najlepiej okreliæ to miasto i ¿ycie tutaj. I najbardziej trafne jest
chyba okrelenie: przyjemne. Na to wra¿enie sk³ada siê wygl¹d otoczenia i sposób bycia Portugalczyków. Ludzie s¹ przyjanie nastawieni, generalnie tolerancyjni wobec obcokrajowcow, mniejszoci, cudzego ubioru, czy zachowania. Ma to
zwi¹zek z ró¿norodnoci¹ tutejszej spo³ecznoci. Nale¿y przecie¿ pamiêtaæ, ¿e Portugalia by³a niegdy kolonialnym gigantem (Brazylia, Angola, Mozambik), st¹d du¿o tu ludzi z Afryki
i Brazylii oraz turystów i zagranicznych studentów. Bycie czêci¹ tej zró¿nicowanej mieszanki etnicznej nie nastrêcza wiele trudnoci  no mo¿e poza porozumiewaniem siê. Ufny
w swoj¹ dobr¹ znajomoæ angielskiego i niemieckiego, po
przybyciu do Lizbony dozna³em wielkiego rozczarowania.
Okaza³o siê, ¿e rzadko kto (nie tylko na ulicy, ale nawet na
uczelni) mówi w innym jêzyku ni¿ portugalski, a po angielsku sobie porozmawia³em, ale z kanadyjskimi turystami.
Pozosta³o nauczyæ sie portugalskiego. Jêzyk portugalski do
³atwych i cywilizowanie brzmi¹cych nie nale¿y  przynajmniej
na pocz¹tku. Póniej jest ju¿ trochê ³atwiej, a dla Polaków
chyba naj³atwiej, z racji zbli¿onej fonetyki naszych jêzyków.
Pocz¹tkowe próby naladowania tego jezyka wypadaj¹ zabawnie i spotykaj¹ siê z wyrozumia³ymi umiechami portugalskich rozmowców. Ogólnie mówi¹c, ludzie staraj¹ siê tu ¿yæ
powoli, co mo¿na  odk³adaj¹ na póniej, skrupulatnie uwa¿aj¹ ¿eby siê nie przemêczaæ, a jedyne co robi¹ szybko i nieskoordynowanie  to prowadzenie samochodów i parkowanie. Je¿d¿¹ fatalnie, klaksonu u¿ywaj¹ zamiast migacza, a w poszukiwaniu miejsca do parkowania wykazuj¹ siê niebywa³ym
brakiem wyobrani. Czasem mo¿na zostaæ poproszonym o przesuniêcie siê z chodnika, bo kto chce zaparkowaæ auto.
Jeli chodzi o wygl¹d samego miasta, to jest o czym opowiadaæ. Czyste alejki, mnóstwo zabytków, a przede wszystkim nies³ychanie urokliwe w¹skie uliczki w charakterystycznym dla Portugalii stylu  kompletny nie³ad architektoniczny. Usytuowanie miasta w pagórkowatym krajobrazie zaowocowa³o niezliczon¹ iloci¹ schodków, prowadzacych nieraz
do nik¹d, lepych uliczek i niewielkich skwerków. Stara Lizbona jest piêkna, romantyczna i melancholijna w swym ba³aganie. Jednak¿e to miasto ma równie¿ zupe³nie odmienne
oblicze. I mo¿na je okresliæ tylko jednym s³owem: EXPO.
EXPO mia³o miejsce w Lizbonie w 1998 roku. Przygotowuj¹c miasto do tej wystawy, nad brzegiem Tagu w miejscu,
gdzie nie by³o nic, w ci¹gu 2 lat powsta³a wizytówka nowoczesnej Lizbony. Wiele zabudowañ EXPO pe³ni dzisiaj funkcje mieszkalne. Miejsce to nie przyt³acza ogromnymi wie¿owcami. Jest to wyj¹tkowo harmonijna, kunsztowna kombinacja
nowoczesnej architektury, zieleni i ogrodów. Mnie to zestawienie powali³o na kolana. Niestety Erasmus w Lizbonie, to
nie tylko przechadzki po rozmaitych miejscach

¿ach nad rzek¹ Tag, przep³ywaj¹c¹ przez Lizbonê. Wydzia³
Mechaniczny (na którym przebywam) mieci siê w pierwszym
z nich. Po przyjedzie pierwsze kroki skierowa³em do dziekanatu dla studentów zagranicznych (a jest ich obecnie ok. 140)
 bardzo przyjanie przyjety. Wyjaniono mi wszystkie formalnoci, zosta³em skierowany do koordynatora programu
Sokrates-Erasmus, którym okaza³ siê, ku memu zaskoczeniu,
profesor Ferao. Te¿ by³ zaskoczony, ¿e znam jego prace z logistyki. Uczelnia nie szokuje nowoczesnoci¹, przez co nie
czu³em siê obco, przyzwyczajony do budynków na Rac³awickiej. Bardzo przypomina czêæ naszej Uczelni przy ulicy Rac³awickiej, pomimo znacznie wiêkszych rozmiarów i zupe³nie innego usytuowania. Jest to uczelnia zdecydowanie przyjazna studentom. Wyk³adowcy bardzo rzadko u¿ywaj¹ jakiegokolwiek przymusu. Stosunki student  wykladowca s¹ raczej przyjacielskie. No i przed wejciem do uczelni rosn¹ pomarañcze, co nieco os³adza (niekiedy) gorzki smak nauki.
Jedyne co mnie osobicie dra¿ni, zarówno w ca³ej Portugalii,
jak i na samej uczelni, to fakt, i¿ jest to raj dla palaczy.
Wszêdzie mo¿na paliæ, w sklepach, urzêdach, w uczelnianych
budynkach i bufetach. W bufetach, gdzie mo¿na rownie¿ kupiæ piwo i to wcale nie bezalkoholowe (sic).

Nie tylko nauka, czyli Lizbona noc¹

Lizbona jest miastem zdecydowanie rozrywkowym. Szczególnie bogatym w wydarzenia kulturalne: koncerty, festiwale,
wystawy, wszystko, czego wra¿liwa dusza studenta zapragnie.
W weekendy zje¿d¿aj¹ tu tabuny Hiszpanów, znêconych ni¿szymi cenami i miasto ¿yje noc¹. Tak siê z³o¿y³o, ¿e wespó³
z kilkoma kolegami i kole¿ankami z Portugalii wynajmujê
kwaterê w starej secesyjnej kamienicy (ale z Internetem !)
w centrum miasta. Mam wiêc nieocenion¹ pomoc jêzykow¹,
ale te¿ wdziêczne pole do obserwacji i nauki miejscowych obyczajów. Portugalczycy bardzo sumiennie przyk³adaj¹ siê do
nauki przez ca³y tydzieñ. Za to w sobotê wiêtuj¹ z pasj¹. Wychodzi siê do miasta dopiero po pó³nocy, a wraca w niedzielny poranek. Z rozrywek mniej wyrafinowanych, miasto
oferuje bardzo bogat¹ ro¿norodnoæ barów, barków, kawiarenek, klubów i dyskotek. S³owem, nie mo¿na siê w tym miecie nudziæ wieczorem, zw³aszcza jeli jako tako porfel zasobny. Nawet dla zwyczajowo ubogiego studenta znajdzie
siê wieczorem miejsce, gdzie ma rozrywkê i mo¿liwoæ poznania ludzi z naprawdê ro¿nych zakatków wiata.
Vem conhecer Portugal znaczy przyjed by poznaæ Portugaliê. Warto!
Piotr Jurkowski

Od poniedzia³ku do pi¹tku,
czyli po co ja tu w³aciwie jestem?

Odpowiednikiem naszej alma mater jest tu uczelnia
o dumnie brzmi¹cej nazwie: Instituto Superior Técnico. Szko³a ta ma d³ug¹ tradycjê, uchodzi za najlepsz¹ techniczn¹ uczelniê w Portugalii i jedn¹ z lepszych w Europie. Ze wzglêdu na
otwarty charakter i du¿¹ liczbê visiting profesors z obu
Ameryk  jest nazywana europejsk¹ MIT. Mieci siê w dwóch
kampusach; jeden, IST-Alameda po³o¿ony prawie w samym
centrum miasta, drugi IST- Taguspark, le¿y na jego obrzeNr 2/2005
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Wycieczka po ciekawszych miejscach naszego powiatu
W kwietniu s³uchacze Studium Podyplomowego
Europejskiej Integracji Agrobiznesu Politechniki Koszaliñskiej mieli okazjê uczestniczyæ w wycieczce zorganizowanej przez kierownika Studium, prof. nadzw.
dr hab. Micha³a Jasiulewicza. Trasa wycieczki wiod³a z Koszalina do Bia³ego Boru poprzez Dobrzycê,
Bagicz, Ko³obrzeg, Budzistowo, widwin, Po³czyn
Zdrój, Szczecinek. Uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ
jedne z ciekawszych atrakcji turystycznych naszego
regionu.
Pierwszym zwiedzanym miejscem na trasie wycieczki by³o gospodarstwo szkó³karskie Hortulus,
nale¿¹ce do Zwi¹zku Szkó³karzy Polskich w miejscowoci Dobrzyca, gmina Bêdzino. Gospodarstwo istnieje od 1992 r., a jego powierzchnia ogólna to 70 ha.
W sk³ad gospodarstwa wchodzi szkó³ka rolin
ozdobnych, centrum ogrodnicze, market Ogród i Galeria oraz ogrody za³o¿one w uk³adzie tematycznym.
W 2003 r. ogród Hortulus zdoby³ tytu³ wicemistrza
województwa zachodniopomorskiego Agroligi w kategorii Firma, a w 2004 r. tytu³ krajowego wicemistrza w tej samej kategorii. W kwietniu 2005 r. ogród
ten zosta³ nagrodzony Medalem Europejskim w kategorii us³ug. Gospodarstwo produkuje ³¹cznie ponad
2000 gatunków rolin i odmian krzewów liciastych,
iglastych, pn¹czy, ró¿, bylin i zió³. Jak zapewnia
wspó³w³acicielka, pani Iwona Bigoñska do produkcji i pielêgnacji rolin zatrudnionych jest przesz³o 100
osób. Pani Iwona napisa³a na temat wspó³tworzonego
przez siebie ogrodu ksi¹¿kê pt. HORTULUS ogrody
marzeñ, w której zaprezentowa³a sztukê tworzenia
kompozycji rolinnych. Jak sama zapewnia, roliny
to jej wielka pasja. Ksi¹¿ka zawiera 465 fotografii
ogrodów tematycznych, 15 planów i projektów ogrodów z opisem, jak równie¿ grafiki, ryciny i rysunki.
Niedaleko miejscowoci Bagicz znajduje siê stadnina koni, w której to by³ kolejny przystanek wycieczki. Stadnina nale¿y do
Ba³tyckiego Centrum Turystycznego, którego ³¹czna powierzchnia obejmuje
220 ha. Jedziectwo konne jest stosunkowo dobrze rozwiniête na terenie naszego
regionu i stanowi, obok atrakcji zabytkowych i przyrodniczych zwi¹zanych z bliskoci¹ morza, wa¿ny punkt na turystycznej mapie powiatu.
Nastêpnym miejscem na trasie wycieczki by³a miejscowoæ Budzistowo
ko³o Ko³obrzegu. W niej mieci siê pa³ac wzniesiony w latach 70. XIX wieku
w stylu neogotyckim i neorenesansu.
Obecnie w³acicielem pa³acu jest pan
Ryszard We³niak. Pa³ac ten jest po³o¿ony w doæ atrakcyjnym miejscu nad
rzek¹ Parsêt¹, w odleg³oci 3 km od morza, w centrum starej osady zwanej Alt-
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stadt. Atrakcj¹ jest du¿y park, w którym w sezonie
letnim organizowane s¹ ogniska, grille. Budynek pa³acu dysponuje baz¹ noclegow¹ i gastronomiczn¹.
W restauracji pa³acu serwowane s¹ potrawy tradycyjne zgodne z tradycjami kuchni polskiej i europejskiej.
Kolejnym zwiedzanym miejscem by³o gospodarstwo rolne w miejscowoci Kêdrzyno, nale¿¹ce do
szkockiej spó³ki LIND. Jak poinformowa³a nas kierownik, pani Anita Lange, gospodarstwo specjalizuje siê w produkcji ziemniaków. Wiêkszoæ produkcji
trafia do zak³adów wytwarzaj¹cych wyroby spo¿ywcze, m.in. chipsy.
Ostatni¹ miejscowoci¹ na trasie wycieczki by³ Bia³y Bór, gdzie uczestnicy mogli zwiedziæ zak³ad wytwarzaj¹cy pelety i brykiety z trocin drzewnych, nale¿¹cy do spó³ki FUREL. W³aciciel zak³adu, pan Wekwert, opowiedzia³ o swoich osi¹gniêciach, jak równie¿ o problemach, jakie napotyka jako producent ekologicznego paliwa sta³ego. Zak³ad opracowa³ w³asne,
nowatorskie rozwi¹zania techniczne w zakresie suszenia i transportu mokrych trocin drzewnych, jak
równie¿ sposobów jej przetwarzania na gotowy wyrób tj. pelety i brykiety.
Na zakoñczenie wycieczki odby³o siê ognisko
w Stadninie Ogierów Hubertus w Bia³ym Borze.
Administrator stadniny, pan Krzysztof Mlicki, opowiedzia³ historiê orodka oraz zaprezentowa³ jego ofertê turystyczn¹. Pensjonat po³o¿ony jest na terenie
130 ha parku nad jeziorem Bielsko. Orodek prowadzi szerok¹ dzia³alnoæ w zakresie jedzieckiej turystyki kwalifikowanej i nale¿y do czo³owych orodków
dzia³aj¹cych na rzecz koni i jedziectwa w Polsce.
Maciej Bukowiecki
Adresy internetowe niektórych prezentowanych w artykule miejsc: www.hortulus.com.pl; www.palac.afr.pl;
www.hubertus.pensjon.pl

Upadek Ikara
Przecina³e, Janku, eter
Samolotem jak laserem,
Twoje loty w czasoprzestrzeñ
By³y jakby nieba piewem.
Wiem, Ty zawsze by³ Ikarem,
Twoja pasja  kul¹ s³oñca.
Bêd¹c ci¹gle tam, za sterem,
Wyobrani¹ by³e j¹dra
Tego s³oñca tak¹ cz¹stk¹,
Co ma moce wielkich marzeñ,
Nieskoñczon¹ si³ê d¹¿eñ
Do przebicia wszelkich barier...
Nigdy tego nie zapomnê,
Mam przed sob¹ obraz taki:
Samolotu model skrobiesz
Swym skupieniem i… iglakiem.
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Bêdziesz ci¹gle w mym umyle,
Sercu moim i mej duszy
Takim mocnym, jasnym skrzyd³em,
Co ci¹g dzia³añ mych poruszy
Rozwiñ teraz duszy skrzyd³a
I do nieba leæ od razu.
W tej intencji ma modlitwa
£¹czy siê ze strug¹ p³aczu.
Janku, przyjmij moje s³owa,
Które-m pisa³ piórem-skrzyd³em
Bezporednio, dzi, na s³oñca
Blasku Widzê Ciebie, widzê
W dalszym ci¹gu lot, mig³owiec
Ale teraz jest za sterem
Sam Bóg Wszyscy Anio³owie,
Ty wraz z nimi  s¹ wszak w niebie.
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To by³ Tydzieñ

Podczas Tygodnia Kultury Studenckiej, tj. 8–
13 maja br., ju¿ XXVII raz, studenci z Koszalina
udowodnili, ¿e potrafi¹ siê wspaniale bawiæ. Organzacj¹ tego du¿ego przedsiêwziêcia, ju¿ du¿o
wczeniej, zajmowali siê studenci z Parlamentu
Studentów Politechniki Koszaliñskiej.
Codziennie na osiedlu akademickim odbywa³y siê koncerty, wród których najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³ siê koncert Agnieszki Chyliñskiej. Studenci wspaniale bawili siê równie¿ przy
muzyce takich zespo³ów, jak Gdzie CiKwiaty, Indios Bravos, winka Halinka, Ivona, Tortilla i Habakuk. Akademicki Klub Filmowy Studnia zorganizowa³ ju¿ po raz IV Studencki Nocny Przegl¹d Kina Amatorskiego i Niezale¿nego OffMoon. Filmy z Warszawskiego przegl¹du Jutro Filmu 2005 wype³ni³y czas tym, którzy przyszli do kina Kryterium z niedzieli na poniedzia³ek. Na jednej z tradycyjnych imprez koszaliñskich Juwenaliów, czyli na X ju¿ Regatach na
Dzier¿êcince, stawi³a siê jedynie jedna za³oga
z pojazdem p³ywaj¹cym. Mimo to organizatorzy
zapewnili studentom szereg innych konkurencji,
takich jak np. przeci¹ganie liny przez rzekê. Niektórzy studenci studzili swoje gor¹ce temperamenty w zimnej jeszcze Dzier¿êcince. Tak¿e zmagania wydzia³ów przyci¹gnê³y rzesze ludzi do dopingowania przedstawicieli swoich wydzia³ów.
Imprezy wspaniale prowadzi³ Cezary Winiarski.
W rodowym Dniu Sportu pi³karze z Politechniki pokazali, ¿e mecze to prawdziwy, pe³en
wyzwañ i powiêceñ sport dla prawdziwych facetów. Mimo padaj¹cego deszczu, na twarzach wielu
zawodników widaæ by³o chêæ walki. Równie¿ rozgrywki w siatkówkê przyci¹gnê³y rzeszê braci studenckiej na boisko osiedla akademickiego. W konkursie si³aczy zadanie polega³o m.in. na przepchniêciu samochodu marki ¯uk przez plac ko³o
osiedla akademickiego. Wród ostrych bitów muzyki, napiêtych miêni, potu i olbrzymiego wysi³ku potrafi³a siê odnaleæ jedyna uczestniczka konkursu  pani Celina.
Nowymi pomys³ami na zape³nienie czasu studentom by³y konkursy: grillowanej kie³baski,
maniaków komputerowych i pizzo¿erców. Uczestnicy tych konkursów wykazali siê olbrzymi¹ inwencj¹ w przyrz¹dzaniu zwyk³ej kie³basy, mieli
szanse wy¿yæ siê na ju¿ zniszczonym sprzêcie
komputerowym i okazali siê ludmi o naprawdê
pojemnych ¿o³¹dkach. Nie zawiedli równie¿ rycerze z naszego miasta, którzy zorganizowali pokazy redniowieczny walk.
Podczas dwugodzinnego ,,¯akowska na Osiedlu Akademickim, które zosta³o wyemitowane na
antenie Radia Koszalin, wyst¹pi³ rektor elekt 
profesor Tomasz Krzy¿yñski.
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Co wieczór w klubach studenckich Krelarnia i Kwadrans dobrzy DJ prowadzili dobre zabawy. Przez ca³y
czas Tygodnia Kultury Studenckiej jedzi³a po Koszalinie TKS-owa ciuchcia, której pasa¿erowie zapraszali
mieszkañców miasta do udzia³u w Juwenaliach. Niestety pogoda pokrzy¿owa³a wiêkszoæ planów. Tylko czasami pojawia³o siê s³oñce, które dodawa³o optymizmu
i sprzyja³o organizacji konkursów i zabaw. A oto ich niektóre wyniki: G Zmagania Wydzia³ów: 1. WEiI,
2. WBiI, 3. WM, 4. WEiZ. G Pi³ka no¿na: 1. WM,
2. WEiZ, 3. WEiI. G Regaty na Dzier¿êcince  za³oga
WEiI  ,,Wicher pustyni. G Siatkówka: 1. WEiZ,
2. WBiI, 3. WM. G Najsilniejszy cz³owiek Politechniki Koszaliñskiej: 1. Artur Majchrzak, 2. Jan Trukawka,
3. Dawid Lis. G Konkurs Pizzo¿erców: 1. Mateusz Zaborowski, 2. £ukasz Karnacz, 3. Wojciech Owczarek.
G Szachy: 1. Piotr Mickiewicz, 2. Janusz Fronckowski.
Bart³omiej Kowalewicz, Piotr Zaczek

Studenci dzieciom

Klika miesiêcy temu w Politechnice Koszaliñskiej powsta³ Akademicki Bank Umiejêtnoci.
Tworzy go grupa kilkudziesiêciu studentów z ró¿nych wydzia³ów. Ich pomoc skierowana jest do
dzieci z ubogich rodzin, maj¹cych problemy
w szkole, trudnoci w nawi¹zywaniu kontaktów
z rówienikami, czêsto niedowartociowanymi
i boj¹cymi siê wyjæ na zewn¹trz.
Dzieci te niejednokrotnie pochodz¹ z biednych rodzin. Ich rodzice od d³u¿szego czasu nie
pracuj¹, przez co nie s¹ w stanie zapewniæ im
dobrych warunków do nauki oraz spêdzania w interesuj¹cy sposób wolnego czasu po lekcjach.
Czêsto s¹ to dzieci z rodzin patologicznych, nieakceptowane przez swoich rówieników, co skutkuje narastaniem w nich olbrzymich kompleksów, poczucia, ¿e s¹ gorsi.
Studenci pomagaj¹ tym dzieciom, które po zajêciach lekcyjnych uczêszczaj¹ do wietlic rodowiskowych Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci oraz klubów osiedlowych w Koszalina. Do
tej dzia³alnoci nie s¹ potrzebne pieni¹dze, gdy¿ w Banku
Umiejêtnoci za nic siê nie p³aci. Pomaganie dzieciom pozwala studentom na dzielenie siê z nimi swoimi zdolnociami oraz wiedz¹, któr¹ ju¿ zdobyli. Inicjatywa ta ma jeszcze
inny wymiar. Studenci chc¹ zmieniæ wizerunek koszaliñskiego ¿aka w oczach mieszkañców miasta z imprezowiczów
i lekkoduchów na tych, którzy chc¹ dzia³aæ na rzecz innych
i maj¹ co do zaoferowania.
Akademicki Bank Umiejêtnoci prowadzony jest przez
Fundacjê Nauka dla rodowiska. Pozwala to na pozyskiwanie rodków pieniê¿nych z europejskiego programu M³odzie¿. Organizacja otrzyma³a ju¿ pierwszy grant. Zostanie
on wykorzystany na utworzenie biura organizacji oraz zakup
pomocy dydaktycznych. Biuro mieciæ siê bêdzie w budynkach uczelni przy ulicy Rac³awickiej. Zainteresowanie t¹ organizacj¹ stale wzrasta.
Ostatnio do projektu pomocy dzieciom przy³¹czyli siê tak¿e studenci jêzyka niemieckiego. Nauka jêzyka prowadzona
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przez studentów bêdzie wstêpem do zorganizowania polskoniemieckiej wymiany oraz obozów m³odzie¿owych. Z tym projektem studenci chc¹ wyjæ do dzieci wiejskich, poniewa¿ zauwa¿yli, ¿e wiêkszoæ z nich nie zna jêzyka obcego, co wiêcej, niektórzy z nich nigdy w swoim
¿yciu nie spotkali obcokrajowca, nie mówi¹c ju¿
o wspólnej zabawie, czy komunikacji w jego ojczystym jêzyku. Projekt jest zatem szans¹ dla tych
dzieci na poznanie jêzyka niemieckiego, niemieckiej kultury, ¿ycia w tym kraju, oraz zachêca do
aktywnej nauki tego jêzyka.
Poprzez zajêcia z wykorzystaniem nowatorskich metod aktywizuj¹cych studenci z Banku
Umiejêtnoci pragn¹ tak¿e wzbudziæ w dzieciach
chêæ poznania czego innego, co do tej pory
by³o dla nich nieosi¹galne i niemo¿liwe do zrealizowania.
Nagrod¹ za pomoc dzieciom bêd¹ szkolenia pedagogiczne oraz nabywanie cennego dowiadczenia. Wiêcej na temat
Akademickiego Banku Umiejêtnoci mo¿na znaleæ na internetowej stronie www.abu.er.pl
Piotr Zaczek

Wzajemne poznawanie siê, wzajemna nauka
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Majówka Wydzia³u Elektroniki i Informatyki
Tegoroczna Majówka Wydzia³u Elektroniki i Informatyki organizowana przez
studentów Wydzia³u odby³a siê w Mostowie w orodku wypoczynkowym Raj.
Orodek po³o¿ony jest na terenie Krajobrazowego Parku Narodowego nad jeziorem Rosnowskim w centrum piêknego,
bogatego w grzyby i jagody lasu. Usytuowany jest 15 km od Koszalina. 14. ju¿
z kolei Majówkê Wydzia³u otworzy³ krótkim przemówieniem dziekan prof.
Henryk Budzisz.
Pierwszym punktem programu by³
tradycyjny ju¿ mecz w pi³kê no¿n¹ kadra  studenci. Tradycyjnie równie¿ mecz
wygra³a kadra 3:2.

W trakcie tegorocznej Majówki Dziekan Wydzia³u dokona³ równie¿ inauguracji sezonu wiolarskiego na jeziorze
Rosnowo. Odby³o siê wiele konkurencji
sportowych takich jak rzucanie m³otem
do monitora czy wyciskanie monitora.
Dla pokrzepienia cia³a kuchnia serwowa³a kie³baski oraz karkówkê z ro¿na. Atrakcj¹ kulinarn¹ by³o za prosiê z
ro¿na. Pierwszego ciêcia dokona³ Prodziekan Wies³aw Madej. Nie zabrak³o
równie¿ tradycyjnego ogniska i pieczonych kie³basek. Jednym s³owem bylimy
w Raju. Szkoda, ¿e tak krótko. Czekamy
na kolejn¹ Majówkê w przysz³ym roku.
(MM)
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Srebro Anny Wartalskiej

17 kwietnia br. w hali sportowej Uniwersytetu Warszawskiego odby³y siê XXIII Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych
w Judo Kobiet. Nasz¹ uczelniê reprezentowa³a studentka Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Anna Wartalska. Impreza ta
rozgrywana jest co dwa lata, a Ania bra³a w niej udzia³ po raz
trzeci. Nasza utytu³owana judoczka po sukcesach w latach
ubieg³ych srebrnym i br¹zowym medalu Mistrzostw Polski
i tym razem jecha³a po medal. Do zawodów zg³osi³o siê dok³adnie 87 zawodniczek, które rywalizowa³y w siedmiu kategoriach wagowych. Na starcie stanê³o wiele aktualnych medalistek Turniejów zarówno krajowych, jak i miêdzynarodowych.
Zawodniczka Politechniki Koszaliñskiej postanowi³a spróbowaæ swoich si³ w wy¿szej kategorii wagowej. Tam w wadze
52 kg czeka³o ju¿ na ni¹ 12 zawodniczek, miêdzy innymi z bardzo mocnych dru¿yn, jakie wystawi³y AWF Warszawa i AWF
Katowice. Losowanie okaza³o siê szczêliwe i Ania maj¹c
w pierwszej rundzie wolny los zaczyna³a udzia³ w Turnieju
od rundy drugiej. Spotka³a siê w niej z bardzo dobr¹ judoczk¹
AWF Warszawa Joann¹ Brzozowsk¹. Walka jednak nie trwa³a zbyt d³ugo i koszalinianka po wykonaniu dwóch technicznych akcji zakoñczy³a j¹ przed czasem. Pojedynek o wejcie
do fina³u by³ jeszcze krótszy. Naprzeciwko naszej reprezentantki stanê³a studentka Uniwersytetu £ódzkiego. Ania sprowadzi³a swoj¹ przeciwniczkê do parteru i po niespe³na 30 sekundach sêdzia przerwa³ walkê. Jest Fina³. Politechnika Koszaliñska kontra AWF Warszawa. Walka pomiêdzy Ani¹
a Ma³gorzat¹ Kamiñsk¹ aktualn¹ wicemistrzyni¹ Polski M³odzie¿y by³a wyrównana. Niestety, pod koniec walki warszawianka wykona³a akcjê na wagê zwyciêstwa, a Ania dozna³a
kontuzji.
Zawody sta³y na bardzo wysokim poziomie. wiadczy
o tym chocia¿by udzia³ w nich aktualnych reprezentantów kra-

Nowy prezes AZS

ju. Anna Wartalska do swoich posianych ju¿ tytu³ów Mistrzyni Polski do³o¿y³a ju¿ czwarty tytu³ wicemistrzyni Polski. Klasyfikacjê dru¿ynow¹ wygra³y judoczki AWF Warszawa przed
Uniwersytetem Warszawskim i AWF Katowice. Je¿eli chodzi
o typy uczelni, to wród Politechnik najlepiej wypad³a Nasza
Uczelnia, która jako jedyna zdoby³a medal.
Daniel Pawlewicz

14 czerwca br. odby³ siê w klubie uczelnianym AZS Politechniki Koszaliñskiej zjazd sprawozdawczo-wyborczy tego naszego stowarzyszenia sportowego. Goæmi zjazdu byli: JM rektor prof. Krzysztof Wawryn, rektor elekt
prof. Tomasz Krzy¿yñski oraz prorektor ds. studenckich prof. Micha³ Jasiulewicz. Zebranie prowadzi³ pan Leszek Pujdak  cz³onek zarz¹du ustêpuj¹cych w³adz, sêdzia miêdzynarodowy koszykówki  kierownik dru¿yny narodowej kobiet koszykówki. Sprawozdanie z prac zarz¹du i klubu z³o¿y³ dotychczasowy prezes prof. Leon Kukie³ka. Sprawozdanie zosta³o przyjête po
pozytywnej ocenie komisji rewizyjnej, a tym samym zarz¹d otrzyma³ absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym prezesem KU AZS
PK zosta³ prof. Tadeusz Piecuch. Wybrano te¿ zarzad klubu: Marcin Kobylarz, Stanis³aw Zbierski, Leszek Pujdak, Leszek Doliñski, Józef Cudzik, Marek Garnuszewski, Bart³omiej Jermakowicz, Henryk Gawe³.
Na pierwszym posiedzeniu nowego zarz¹du na wniosek prezesa prof. T. Piecucha zastêpcami zostali: wiceprezes  mgr Marcin Kobylarz, wiceprezes urzêduj¹cy  mgr Stanis³aw Zbiewski. Ponadto na zjedzie wybrano komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie: Marian Jusza, Jacek Gawluk, Marcin Mróz. Wybrano tak¿e
s¹d kole¿eñski w sk³adzie: Joanna Dworaczyk, Grzegorz Kontek, Andrzej Szymañski.
(AP)
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Tancerze Akademickiego Klubu Tañca PK
w dniach 1415 maja 2005 r. wziêli udzia³ w
Mistrzostwach Polski w Poznaniu, które by³y
eliminacjami do Mistrzostw wiata i Europy.
W Mistrzostwach Polski tancerze wywalczyli:
Ø Tytu³ Mistrza Polski w tañcu Tango Argentino  para Miko³aj Tousty i Ilona wi¹tkowska,
Ø Tytu³ Mistrza Polski w tañcu Swing i Mixing Blues  para Krzysztof Himkowski i Oliwia Olech,
Ø IV miejsce w tañcu Mambo  para Grzegorz
Kmita i Anna Pietrzak,
Ø Tytu³ Wicemistrzów Polski i II miejsce zespó³ wywalczy³ w kategorii Formacje Rueda de
Casino.
Wszyscy tancerze Akademickiego Klubu
Tañca Politechniki Koszaliñskiej zakwalifikowali siê na Mistrzostwa wiata, które odbêd¹ siê 69 lipca 2005 r. w Seefeld (Austria).
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Gramy dalej w ekstraklasie
Po niezwykle dramatycznej koñcówce sezonu 2004/2005
– pierwszego sezonu w ekstraklasie naszej dru¿yny jako beniaminka, pi³karki Autonomicznej Sekcji Pi³ki Rêcznej Kobiet KU AZS Politechnika Koszaliñska utrzyma³y siê w ekstraklasie kobiet. Poni¿ej podajemy ostateczn¹ kolejnoæ zespo³ów po sezonie 2004/2005:
1. SPR Lublin
2. KS NATA AZS AWFiS Gdañsk
3. MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra
4. MKS Zag³êbie Lubin
5. KS Zgoda Ruda l¹ska-Bielszowice
6. GZKS Sonica Gliwice
7. KS EB Start Elbl¹g
8. KS £¹cznociowiec  Poczta Polska Szczecin
9. KU AZS Politechnika Koszaliñska
10. MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
11. TS Pogoñ 1922 ¯ory
12. KS Gocibia Su³kowice
Nasze dziewczêta w 26 meczach odnios³y 10 zwyciêstw
i jeden raz zremisowa³y, przy czym w meczach w Koszalinie
odnios³y 6 zwyciêstw i zanotowa³y 1 remis.
Bezsprzecznie liderk¹ zespo³u by³a aktualna reprezentantka kraju mgr Joanna Dworaczyk, która wyst¹pi³a w 23 spotkaniach na 26 meczy ligowych i rednio w meczu rzuci³a
6,56 bramki. Joanna Dworaczyk odnios³a powa¿n¹ kontuzjê
w meczu reprezentacji Polski z Rumuni¹ w Oradei (Rumunia) i to spowodowa³o, ¿e nie wyst¹pi³a w trzech tzw. przedostatnich meczach. Mia³o to oczywicie zasadniczy wp³yw na
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rezultaty tych spotkañ i spowodowa³o, ¿e nasza dru¿yna musia³a w ostatnim meczu  w którym ju¿ Joanna wyst¹pi³a, odnieæ zwyciêstwo nad Pogoni¹ ¯ory w ¯orach.
We wszystkich spotkaniach ligowych w d³u¿szym lub krótszym wymiarze czasu wyst¹pi³y: bramkarka Iwona Pabich 
która zagra³a wiele doskona³ych spotkañ, szczególnie w meczach wyjazdowych, kapitan dru¿yny Sylwia Pociecha, Marta
Szostakowska, Anna Ta³aj oraz Kamila Sudnik.
Drug¹ co do skutecznoci bramkowej nasz¹ zawodniczk¹
by³a kapitan dru¿yny Sylwia Pociecha  która zdoby³a 4,3
bramki na mecz, przy czym wszystkie bramki uzyska³a z gry.
Ogromne znaczenie dla utrzymania siê dru¿yny w ekstraklasie mia³o pozyskanie w po³owie sezonu zawodniczek z Jeleniej Góry, a mianowicie mgr Katarzyny Je¿ i mgr Ma³gorzaty Jêdrzejczak. Po ich przyjciu do Koszalina nasza dru¿yny zanotowa³a szeæ meczy pod rz¹d bez pora¿ki, w tym piêæ
zwyciêstw i jeden remis.
£¹cznie w sezonie 2004/5 wyst¹pi³o w naszej dru¿ynie 18
zawodniczek. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ
zespo³u do dziewczêta, które studiuj¹ stacjonarnie w Politechnice Koszaliñskiej  s¹ to Ilona Hazuer, Joanna Chmiel, Aleksandra Koby³ecka, Kamila Sudnik, Marta Szostakowska, Anna
¯o³yniak (wszystkie kierunek In¿ynieria rodowiska), Marta
Derendarz (kierunek Budownictwo), Magdalena Kura, Barbara Zaremba (obydwie kierunek Ekonomia), Dorota Skipor
(kierunek Technika Rolna i Lena), a kilka zawodniczek studia ukoñczy³o (mgr Agnieszka Janko, mgr Joanna Dworaczyk, mgr Katarzyna Je¿, mgr Ma³gorzata Jêdrzejczak, lic.
Katarzyna Stasiuk oraz mgr Anna Ta³aj). Jest to wiêc rzeczywicie dru¿yna akademicka w pe³nym tego s³owa znaczeniu.
Oczywicie zajêcia na Uczelni czêsto koliduj¹ z godzinami treningów, a w szczególnoci z meczami wyjazdowymi,
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kiedy to zawodniczki wyje¿d¿aj¹ najczêciej ju¿ w pi¹tek przed
sobotnim meczem, a wracaj¹ nad ranem w niedzielê. Warto
wiêc pamiêtaæ, jak ogromny ponosz¹ wysi³ek, aby uprawiaæ
sport na poziomie wyczynowym, a równoczenie studiowaæ,
i to w trybie dziennym.
Szczególne uznanie nale¿y siê tak¿e obydwu trenerom zespo³u  mgr. Waldemarowi Szafulskiemu i mgr. Dariuszowi Dworaczykowi za wielki trud, wysi³ek i wiarê do koñca, do ostatniego meczu, i¿ mo¿na siê utrzymaæ w ekstraklasie  a w³anie o tym
zadecydowa³ ostatni mecz wyjazdowy z Pogoni¹ ¯ory.
S³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e dzia³aczom, cz³onkom Zarz¹du Autonomicznej Sekcji Pi³ki Rêcznej Kobiet naszego Klubu, a w szczególnoci Prezesowi Zarz¹du prof. Tadeuszowi Piecuchowi oraz Wiceprezesowi mgr. Marcinowi Kobylarzowi.
Wreszcie trzeba zaznaczyæ w tym miejscu wielkie zaanga¿owanie i pomoc, jak¹ okaza³y dru¿ynie w³adze uczelni, a przede
wszystkim rektor  prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn oraz
dyrektor administracyjny  dr in¿. Artur Wezgraj.
W dniu 3 czerwca br. w sali senatu JM Rektor prof. Wawryn przyj¹³ zawodniczki, trenerów, cz³onków zarz¹du oraz
sponsorów dru¿yny  zawodniczki otrzyma³y obiecane regulaminem premie pieniê¿ne za utrzymanie siê w ekstraklasie.
Najwiêksz¹ pozytywn¹ niespodziank¹ w sezonie 2004/5 by³a
dla trenerów i cz³onków zarz¹du postawa w meczach Marty Szostakowskiej, która bardzo dobrze gra w obronie, a ukoronowaniem Jej dobrej równej formy by³ doskona³y ostatni mecz wyjazdowy w ¯orach, w którym Marta rzuci³a jeszcze 4 bramki z gry.
Wobec powy¿szego Marta Szostakowska ze wskazania trenerów
i zarz¹du otrzyma³a dodatkow¹ nagrodê w postaci 3-dniowego
pobytu w luksusowym hotelu nad morzem (dla dwóch osób).
Obecnie zawodniczki maj¹ do 15 lipca czas wolny od treningów  który powiêc¹ na zaliczenie sesji egzaminacyjnej i wypoczynek. Niestety, w przedostatnim meczu powa¿nej kontuzji ule-
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Trenerzy  Waldemar Szafulski, Dariusz Dworaczyk
g³a Aleksandra Koby³ecka (wi¹zania krzy¿owe), a Katarzyna Je¿
i Ma³gorzata Jêdrzejczak definitywnie zakoñczy³y kariery sportowe. Ma³gorzata Pokorowska bêdzie musia³a poddaæ siê trzeciej operacji kolana, gdy¿ operowane przed rokiem wi¹zania krzy¿owe niestety nie utrzyma³y siê i jeden z implantów zosta³ tak
poluzowany, ¿e konieczna jest kolejna operacja.
Wobec powy¿szego przed Zarz¹dem stoi ogromne wyzwanie
uzupe³niania sk³adu o co najmniej kilka zawodniczek  i to zawodniczek, które zasil¹ w grze tzw. pierwsz¹ siódemkê  a wiêc
bêd¹ tworzyæ korzystny dla nas wynik, a nie bêd¹ tylko tzw. zmienniczkami. O tym, jakie wzmocnienia nast¹pi¹ od nowego sezonu 2005/2006 napiszemy w nastêpnym wydaniu Na temat.
(AP)
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