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Inauguracja roku akademickiego
Inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszaliñskiej odby³a siê 5 paŸdziernika w audytorium Uczelni przy ul.
Kwiatkowskiego. Przemówienie inauguracyjne wyg³osi³ JM
Rektor. Test przemówienia zamieszczamy dalej.
W dalszym ci¹gu uroczystoœci odby³o siê œlubowanie grupy nowych studentów oraz immatrykulacja i wrêczenie indeksów, której dokonali: JM Rektor – prof. Tomasz Krzy¿yñski
i prof. Zbigniew Suszyñski – prorektor ds. kszta³cenia. Potem
nast¹pi³o uroczyste przekazanie sztandaru studentom pierwszego roku, a Chór Politechniki Koszaliñskiej odœpiewa³ “Gaudeamus”. Nastêpnie najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy
z r¹k prorektora i dziekanów swoich wydzia³ów.
W imieniu studentów wyst¹pi³ przewodnicz¹cy Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej, Pan Bogumi³ Go³¹bek, wspaniale witaj¹c siê z nowymi studentami i nauczycielami akademickimi i dziel¹c siê swoimi wra¿eniami ze studiów na Politechnice.
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W dalszej czêœci uroczystoœci wojewoda Stanis³aw Wzi¹tek i JM Rektor, oraz prof. Tomasz Heese – prorektor ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹ wrêczyli odznaczenia pañstwowe i resortowe. Potem prof. Micha³ Jasiulewicz – prorektor
ds. studenckich, organizacji i rozwoju odczyta³ listy i telegramy gratulacyjne, które nap³ynê³y z innych uczelni z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.
Na zakoñczenie Rektor udzieli³ g³osu goœciom. G³os zabrali: Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Kazimierz Nycz – Ordynariusz Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej”, senator-elekt
Pawe³ Michalak, który jest jednym z pierwszych absolwentów naszej Uczelni, pose³-elekt Czes³aw Hoc.
Uroczystoœæ zakoñczy³ wyk³ad inauguracyjny na temat
“Symboliki ziemi w literaturze polski okresu rozbiorów”, który wyg³osi³ prof. Franciszek Ziejka – rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego w poprzedniej kadencji.
(AM)

Przemówienie inauguracyjne
5 paŸdziernika 2005 roku
JM Rektor dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski, prof. nadzw.
Wysoki Senacie, Dostojni Goœcie, Szanowni Pracownicy
i Studenci Politechniki Koszaliñskiej!
Witam Pañstwa na trzydziestej ósmej inauguracji roku akademickiego w Politechnice Koszaliñskiej. Uroczyœcie rozpoczynamy dzisiaj rok akademicki 2005/2006, który bêdzie
pierwszym rokiem dzia³ania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym i bêdzie te¿ pierwszym rokiem nowej kadencji,
wy³onionego w wyborach kierownictwa Uczelni. Jako nowy
rektor mam zaszczyt przewodniczyæ dzisiejszej uroczystoœci,
w której po raz pierwszy uczestnicz¹ nowy Senat Politechniki
Koszaliñskiej, nowi prorektorzy oraz dziekani i prodziekani,
a tak¿e nowi studenci Politechniki Koszaliñskiej. Serdecznie
Pañstwa witam.
Serdecznie witam naszych goœci, witam parlamentarzystów
Rzeczypospolitej Polskiej:
Pana senatora-elekta Paw³a Michalaka,
witam Pana senatora-elekta Piotra Zientarskiego,
witam Pani¹ pose³ Ma³gorzatê Rohde,
witam Pani¹ pose³-elekt Reginê Wasilewsk¹-Kitê,
witam Pana pos³a-elekta Czeslawa Hoca,
witam Pana pos³a-elekta Stanis³awa Wzi¹tka – wojewodê zachodniopomorskiego.
Witam przedstawiciela Urzêdu Marsza³kowskiego – Pana
Krzysztofa Modliñskiego – wicemarsza³ka województwa zachodniopomorskiego.
Serdecznie witam Jego Ekscelencjê ksiêdza biskupa Kazimierza Nycza – ordynariusza Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej. Bardzo dziêkujê Waszej Ekscelencji za przewodniczenie porannej akademickiej mszy œwiêtej, która zosta³a odprawiona w koszaliñskiej Katedrze.
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Witam reprezentantów samorz¹dów lokalnych:
Pana Miros³awa Mikietyñskiego – prezydenta Koszalina
oraz Pana Piotra Krolla – zastêpcê prezydenta,
witam Ryszarda Wiœniewskiego – przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Koszalinie,
witam Pana Ryszarda Osiowego – starostê powiatu koszaliñskiego oraz Pana Zdzis³awa Paw³owskiego – przewodnicz¹cego Rady Powiatu Koszaliñskiego,
witam Pana Arseniusza Finstera – burmistrza Chojnic.
Serdecznie witam naszych goœci z innych uczelni:
Pana prof. Franciszka Ziejkê z Uniwersytetu Jagielloñskiego. W poprzedniej kadencji Pan Profesor by³ rektorem tej
zacnej Uczelni oraz przewodnicz¹cym Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, a obecnie jest honorowym przewodnicz¹cym Konferencji.
Witam Pana Profesora Pierre’a Marchée z francuskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Bourges, doktora
honoris causa Politechniki Koszaliñskiej, Je veux saluer a mon
cher ami prof. Pierre Marché.
Witam Pana Profesora Jean-Guy Fontaine – równie¿ z
uczelni w Bourges. Je veux saluer a mon cher ami prof. JeanGuy Fontaine.
Witam Pana Profesora W³odzimierza Kierno¿yckiego –
rektora Politechniki Szczeciñskiej,
witam Pani¹ Profesor Danutê Gierczyñsk¹ – rektor Pomorskiej akademii Pedagogicznej w S³upsku,
witam Ksiêdza doktora Wac³awa £ukasza – rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego w Koszalinie,
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Z du¿¹ satysfakcj¹ informujemy, ¿e
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wzorow¹ dzia³alnoœæ
naukow¹ i dydaktyczn¹ wyró¿niona zosta³a prof. dr hab. in¿. Anna Anielak.
Informujemy równie¿, ¿e postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 19 wrzeœnia 2005 r. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy zawodowej wyró¿nieni zostali:
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Pa³osz
prof. nadzw. dr hab. in¿.
Czes³aw £ukianowicz
prof. nadzw. dr hab. in¿.
Tadeusz Hryniewicz
dr in¿. Bogdan Wilczyñski
dr Ryszard Skrzypniak
dr Teresa Rakowska
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi uhonorowani zostali:
prof. nadzw. dr hab. in¿. Ewa Wachowicz
dr in¿. Artur Wezgraj
dr in¿. Witold Gulbiñski
dr Jerzy Ratajski
dr Janina Reszka
dr Kazimierz Reszka
dr Miros³aw Maliñski
mgr in¿. Aleksander Krusze
Teresa Cukarew

Ponadto Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi wyró¿nieni zostali:
dr in¿. Mariusz Meller
mgr in¿. Andrzej Markiewicz
mgr in¿. Katarzyna Sêd³ak
mgr in¿. Teresa Nagórska
mgr Ewa Sikorska
mgr Ma³gorzta Kieca
mgr Bo¿ena Bro¿ek
in¿. Stanis³aw Bokiej
in¿. Regina Su³ek
Wies³awa Kobierska
Beata Ciuruœ
Wrêczenia odznaczeñ dokona³ Pan
Stanis³aw Wzi¹tek, Wojewoda Zachodniopomorski.
Z satysfakcj¹ informujemy równie¿,
¿e Minister Edukacji Narodowej i Sportu dnia 16 maja 2005 roku za wzorow¹
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ przyzna³ dla
naszych pracowników medale Komisji
Edukacji Narodowej. Otrzymali je:
prof. nadzw. dr hab. W³odzimierz Deluga
prof. nadzw. dr hab. in¿. Walery Sienicki
dr in¿. Joanna Jankowska-Sandberg
dr in¿. Janusz Rawski
dr in¿. Stanis³aw Soko³owski
dr Franz Stepanek
dr Janusz Œniadecki
dr Renata Œwiderska
Medale Komisji Edukacji Narodowej wrêczy³ JM Rektor Politechniki Koszaliñskiej – prof. Tomasz Krzy¿yñski.
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witam Pana Profesora Krzysztofa Formickiego – prorektora ds. nauki Akademii Rolniczej w Szczecinie,
witam Pana Profesora Mieczys³awa Wysieckiego z Politechniki Szczeciñskiej, rektora tej uczelni w poprzednich
dwóch kadencjach.
Witam Pana p³k Przemys³awa Shielkego – komendanta
Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie i Pana p³k Jana Olecha – komendanta Centrum Szkolenia
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Koszalinie.
Witam dyrektorów szkó³ œrednich oraz innych placówek
oœwiatowych i instytucji kultury, witam przedsiêbiorców, dyrektorów koszaliñskich zak³adów pracy, przedstawicieli organizacji spo³ecznych i zwi¹zków zawodowych. Witam dziennikarzy prasy, radia i telewizji.
Serdecznie witam wszystkich, by³ych i obecnych Pracowników naszej Uczelni, jej studentów i absolwentów, witam
cz³onków Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki
Koszaliñskiej, witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystoœci.
Wysoki Senacie, Dostojni Goœcie,
za kilkanaœcie minut spo³ecznoœæ akademicka naszej Uczelni uroczyœcie przyjmie w poczet swoich studentów przedstawicieli pierwszego roku, którzy w imieniu swoich kole¿anek
i kolegów z³o¿¹ œlubowanie. Nastêpnie najlepsi z naszych tegorocznych absolwentów otrzymaj¹ dyplomy, a dzisiejsze spotkanie zakoñczy wyk³ad inauguracyjny, który wyg³osi Pan
Profesor Franciszek Ziejka z Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Ca³¹ zaœ uroczystoœæ wzbogac¹ pieœni w wykonaniu Chóru
Akademickiego Politechniki Koszaliñskiej pod dyrekcj¹ Pana
dr Marka Bohuszewicza.
Szanowni Pañstwo, Drodzy Studenci,
na pewno wielu z Was, podejmuj¹c decyzjê o rozpoczêciu
studiów zastanawia³o siê, ile wysi³ku musi w³o¿yæ, by osi¹gn¹æ zamierzony cel, jakim jest zdobycie wykszta³cenia akademickiego oraz umiejêtnoœci i kwalifikacji, daj¹cych szanse,
by w przysz³oœci skutecznie konkurowaæ na rynku pracy. I na
pewno dla wiêkszoœci z Was nie by³o innej odpowiedzi, ni¿ ta,
¿e “bez pracy nie ma ko³aczy”. To proste i stare polskie przys³owie zawiera w sobie jeszcze starsz¹ prawdê, któr¹ sformu³owa³ wielki myœliciel Seneka, mówi¹c, ¿e “Nihil est, quod
non expugnet opera et intenta ac diligens cura”, co oznacza, i¿ “Nie ma rzeczy, której nie mo¿na by zdobyæ wytrwa³¹ prac¹ i pilnym staraniem”. Ta formu³a jest nieco szersza ni¿ przys³owie i stanowi motto dzisiejszej uroczystoœci,
uroczystoœci, która rozpoczyna najwa¿niejszy etap Waszej
drogi ku przysz³oœci, etap zdobywania wykszta³cenia akademickiego.
Stawiaj¹c dzisiaj ten pierwszy krok i rozpoczynaj¹c studia, na pewno robicie to z przekonaniem nie tylko o w³asnych
mo¿liwoœciach, ale te¿ z wiedz¹, i¿ przy obecnym tempie rozwoju cywilizacyjnego, w œwiecie konkurencji i specjalizacji,
jest to sposób, by zapewniæ sobie jak najlepszy start. Zapewniam, ¿e w osi¹gniêciu takiego celu pomo¿e Wam Politechnika Koszaliñska, która zaoferowa³a Wam mo¿liwoœci efektywnego zdobywania wiedzy i umiejêtnoœci pod okiem wysoko
kwalifikowanych i doœwiadczonych nauczycieli akademickich,
studiowanie w nowoczesnych, dobrze wyposa¿onych laboraNr 4/2005

toriach i pracowniach, a przy tym wiele form wypoczynku
i uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym i sportowym.
Waszym najwa¿niejszym zadaniem bêdzie natomiast jak
najpe³niejsze, zgodne z Waszymi potrzebami i oczekiwaniami
wykorzystanie tych mo¿liwoœci. Nie jest to oczywiœcie a¿ tak
proste, jak siê mówi, ale przecie¿ “nie ma rzeczy, której nie
mo¿na by zdobyæ wytrwa³¹ prac¹ i pilnym staraniem”.
¯yczê Wam, aby ta “wytrwa³a praca i pilne staranie”, wsparte
Waszym talentem, wszechstronnoœci¹ oraz ciekawoœci¹ poznania i ambicjami, przynios³y Wam satysfakcjê i sukces, którym
bêdzie uzyskanie dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych z jak
najlepszym wynikiem.
Wysoki Senacie, Szanowni Goœcie,
o tym, jakie efekty mo¿na osi¹gn¹æ wytrwa³oœci¹ w pracy
i konsekwencj¹ w dzia³aniu œwiadcz¹ dotychczasowe sukcesy
naszej Uczelni, jej dzisiejsza pozycja i perspektywy rozwoju.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e w 37-letniej historii najwiêkszy
wp³yw na losy naszej Uczelni mia³y, czêsto niesprzyjaj¹ce,
warunki zewnêtrzne, w których funkcjonowa³a. Mimo to rozwija³a siê i rozwija dziêki konsekwencji w dzia³aniu i wyobraŸni w³adz Uczelni, ludzi kieruj¹cych wydzia³ami, instytutami,
katedrami i innymi jednostkami.
Dziêki takiej postawie i pracy ca³ej spo³ecznoœci Politechniki Koszaliñskiej tylko ostatnie lata przynios³y uzyskanie najwy¿szych uprawnieñ akademickich, nadanie pierwszego “uczelnianego” stopnia doktora habilitowanego, wypromowanie pierwszego “naszego” profesora i nadanie czterech tytu³ów doktora
honoris causa. W naszym dorobku s¹ równie¿ wzbogacenie oferty edukacyjnej do 12 kierunków kszta³cenia i uruchomienie studiów doktoranckich. Znacz¹cy jest przy tym rozwój kadry naukowej, wœród której 114 osób to profesorowie i doktorzy habilitowani, rozwój badañ naukowych i wspó³pracy zagranicznej,
a tak¿e rozwój innych dziedzin dzia³alnoœci, miêdzy innymi inwestycyjnej, dziêki której w du¿ym stopniu poprawi³y siê warunki pracy i studiowania w Politechnice.
Szanowni Pañstwo,
skutecznoœæ dzia³añ naszej Uczelni bardzo dobrze ilustruj¹ jej osi¹gniêcia, zwi¹zane z przygotowaniem i wejœciem do
struktur Unii Europejskiej. Do tego momentu przygotowywaliœmy siê przez wiele lat, rozwijaj¹c wspó³pracê z uczelniami
ca³ej Europy, uczestnicz¹c w miêdzynarodowych programach
badawczych i edukacyjnych, czy bior¹c aktywny udzia³ w pracach najwiêkszych organizacji akademickich Europy. Okaza³o siê, ¿e dziêki temu 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstêpowa³a do Unii Europejskiej, Politechnika Koszaliñska w³aœciwie ju¿ w niej by³a, ju¿ wówczas uczestnicz¹c w Procesie
Boloñskim, w budowaniu wspólnej dla Zjednoczonej Europy
przestrzeni edukacyjnej i badawczej oraz ju¿ wtedy posiadaj¹c mo¿liwoœci skutecznej rywalizacji na rynku us³ug edukacyjnych na Starym Kontynencie.
Wysoki Senacie, Dostojni Goœcie,
nawi¹zuj¹c do treœci motta dzisiejszej uroczystoœci, uwa¿am, ¿e w³aœnie systematycznoœci¹ oraz konsekwencj¹ w dzia³aniu i realizowaniu planów powinna cechowaæ siê nasza praca, tak w bie¿¹cym roku akademickim, jak i w ca³ej 3-letniej
kadencji. Jest to niezbêdne, aby utrzymaæ dotychczasowe tempo rozwoju, ale tak¿e, aby przeprowadziæ zmiany, które wyni-
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kaj¹ z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
W zwi¹zku z tym ju¿ w najbli¿szym czasie przyst¹pimy do
prac nad nowym statutem naszej Uczelni, regulaminem organizacyjnym, regulaminem pracy i regulaminem studiów. Bêdzie to ogromne i trudne zadanie, tym bardziej, ¿e – zgodnie
z now¹ ustaw¹ – w uczelniach takich, jak nasza, posiadaj¹cych uprawnienia do nadawania stopnia doktora w czterech
dyscyplinach, odpowiedzialnoœæ za wprowadzenie w ¿ycie
zmian bêdzie spoczywaæ na Senacie.
Jestem, Szanowni Pañstwo, przekonany, ¿e zmiany, które
wprowadzimy, a przede wszystkim nowy Statut, bêd¹ solidn¹
podstaw¹ rozwoju Uczelni w najbli¿szych latach. Zobligowani nowym Prawem o szkolnictwie wy¿szym pierwsze kroki
w tym kierunku ju¿ postawiliœmy, podejmuj¹c dzia³ania, których celem jest skoncentrowanie aktywnoœci dydaktycznej
w mniejszej ni¿ dot¹d liczbie tak zwanych punktów zamiejscowych, a w efekcie podniesienie jakoœci kszta³cenia.
Istotne dla budowania podstaw dalszego rozwoju Uczelni
bêdzie, moim zdaniem, wykonanie wielu zadañ ju¿ w bie¿¹cej kadencji. Wymieniê tylko te najwa¿niejsze.
W zakresie kszta³cenia – za takie uwa¿am przygotowanie
programów i warunków prowadzenia studiów trójstopniowych
przez wydzia³y Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz
Mechaniczny, a tak¿e wyodrêbnienie jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za prowadzenie studiów podyplomowych.
W szczególnie dziœ znacz¹cym dla pozycji Uczelni zakresie organizacji badañ naukowych i rozwoju kadry powinniœmy natomiast dzia³aæ w kierunku uzyskania uprawnieñ do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach in¿ynieria œrodowiska i elektronika, przygotowuj¹c
jednoczeœnie wnioski o przyznanie kolejnych praw doktoryzowania na wydzia³ach Elektroniki i Informatyki, Ekonomii
i Zarz¹dzania oraz Mechanicznym. Dla wzmocnienia istniej¹cych i uruchomienia nowych kierunków studiów oraz spe³nienia wymagañ stawianych uczelniom autonomicznym celowe bêdzie aktywne poszukiwanie i zatrudnianie samodzielnych pracowników naukowych, a dla m³odych pracowników
naszej Uczelni – opracowanie modelu kariery akademickiej.
Wœród zadañ w organizacji wewnêtrznej Uczelni wyró¿ni³bym zamiar wprowadzenia systemu planowania i realizacji
zadañ jednostek poprzez decyzje bud¿etowe wraz z systemem
nadzoru i kontroli ich realizacji, opracowanie i wdro¿enie systemu planowania zajêæ dydaktycznych zawieraj¹cego elementy
analizy kosztoch³onnoœci przedsiêwziêæ dydaktycznych oraz
wprowadzenia zasady wyposa¿enia w kompetencje i odpowiedzialnoœæ osób funkcyjnych.
To, co siê dzieje w Politechnice Koszaliñskiej i w jej otoczeniu ma niew¹tpliwie du¿e znaczenie dla mieszkañców Koszalina i ca³ego Regionu, a tak¿e dla œrodowisk gospodarczych.
Mam nadziejê, ¿e to znaczenie wzroœnie, gdy wykonamy takie zadania, jak: budowa wspólnie z miastem Koszalin hali
sportowo-widowiskowej, wybudowanie zespo³u laboratoriów
wydzia³ów Elektroniki i Informatyki oraz Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, wykonanie termomodernizacji budynków
przy ulicach Rac³awickiej i Rejtana, doprowadzenie sieci PIONIER do obiektów Uczelni, czy rozbudowa sieci komputerowej zapewniaj¹ca realizacjê teleinformatycznych technik nauczania oraz zdalnej obs³ugi procesu kszta³cenia.
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Szanowni Pañstwo,
jest jeszcze wiele innych zadañ, których nie wymieni³em,
ale które na pewno zrealizujemy – przy udziale wszystkich
pracowników Politechniki Koszaliñskiej. Szczególnie liczê na
¿yczliwe wsparcie Senatu naszej Uczelni oraz nowych prorektorów, Pana Profesora Tomasza Heese – prorektora ds.
nauki i wspó³pracy z gospodark¹, Pana Profesora Zbigniewa
Suszyñskiego – prorektora ds. kszta³cenia i Pana Profesora
Micha³a Jasiulewicza – prorektora ds. studenckich, organizacji i rozwoju. Liczê równie¿ na wsparcie ze strony dziekanów i dyrektorów jednostek dydaktycznych. S¹ to: Pan Profesor Kazimierz Szymañski – dziekan Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, Pan Profesor Czes³aw Partacz – dziekan Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania, Pan Profesor Henryk
Budzisz – dziekan Wydzia³u Elektroniki i Informatyki, Pan
Profesor Leon Kukie³ka – dziekan Wydzia³u Mechanicznego, Pani Doktor Monika Zawierowska-£oziñska – dyrektor
Instytutu Wzornictwa, Pan Profesor Boles³aw Andrzejewski
– dyrektor Instytutu Neofilologii i Europeistyki – na dzisiejszej uroczystoœci Instytut reprezentuje Pani Doktor Anna
Mro¿ewska.
Szanowni Goœcie, Pracownicy i Studenci Politechniki
Koszaliñskiej,
dzisiejsz¹ uroczystoœci¹ inaugurujemy rok akademicki
2005/2006. Rozpoczyna go 14 tysiêcy studentów, z których
2.900 to studenci pierwszego roku. Bêd¹ oni studiowaæ na
czterech wydzia³ach i w dwóch instytutach, na 12 kierunkach
studiów i ponad 60 specjalnoœciach. Mam nadziejê, ¿e bêdzie
to rok dobry, i pe³en sukcesów nie tylko w dzia³alnoœci dla
Uczelni podstawowej, ale tak¿e kulturalnej i sportowej, jak
w ostatnich latach, gdy pi³karki rêczne AZS Politechnika Koszaliñska awansowa³y i do dziœ uczestnicz¹ w rozgrywkach
Ekstraklasy, gdy szachistki Klubu “Hetman – Politechnika
Koszaliñska” zdobywa³y medale mistrzostw œwiata, czy tancerze Akademickiego Klubu Tañca uzyskiwali medalowe pozycje na arenach miêdzynarodowych.
Wszystkim Pañstwu dziêkujê za dotychczasow¹ pracê na
rzecz Uczelni, za udzia³ w jej rozwoju i sukcesach, za skuteczne budowanie jej pozycji i coraz lepszego wizerunku.
Szczególne podziêkowania kierujê do Pana Profesora Krzysztofa Wawryna, który przez szeœæ ostatnich lat by³ rektorem
naszej Uczelni i za którego kadencji tak wiele osi¹gnêliœmy.
Wysoki Senacie, Drodzy Goœcie, Szanowni Pañstwo,
Pañstwa obecnoœæ na dzisiejszej uroczystej inauguracji roku
akademickiego w Politechnice Koszaliñskiej jest dla nas wielkim zaszczytem i mam nadziejê, ¿e œwiadczy ona o tym, i¿
nasza Uczelnia jest instytucj¹ wa¿n¹ dla mieszkañców Koszalina i ca³ego Regionu. Mam tak¿e nadziejê, ¿e zechc¹ Pañstwo byæ naszymi ambasadorami w swoich œrodowiskach.
Dziêkujê Pañstwu, w³adzom wojewódzkim i samorz¹dom
lokalnym za wszelkie wsparcie naszych dzia³añ i za ¿yczliwoœæ dla Politechniki Koszaliñskiej.
Wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystoœci, Goœciom
oraz Studentom i Pracownikom Politechniki Koszaliñskiej
dziêkujê za przybycie i ¿yczê zdrowia, wielu sukcesów w pracy i nauce i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
Vivat Politechnika. Vivant Professores.
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W roku 2000 Politechnika Koszaliñska otrzyma³a pierwsze prawo habiitowania dla Wydzia³u
Mechanicznego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Obecnie uzyska³a drugie takie
uprawnienie w dyscyplinie budownictwo dla Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Jako
uczelnia szybko rozwijaj¹ca siê, Politechnika podejmuje starania w kierunku uzyskania najwy¿szych
uprawnieñ akademickch równie¿ w innych dyscyplinach: in¿ynieria œrodowiska oraz elektronika,
natomiast o przyznanie kolejnych ponad cztery posiadane ju¿ prawa doktoryzowania – na wydzia³ach
Elektroniki i Informatyki, Ekonomii i Zarz¹dzania oraz Mechanicznym.

Prawo do habilitowania
dla Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów, dzia³aj¹c na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, po zasiêgniêciu
opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, postanowi³a przyznaæ z dniem 26
wrzeœnia 2005 r. Wydzia³owi Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki
Koszaliñskiej uprawnienie do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.
Aby otrzymaæ to uprawnienie nale¿a³o spe³niæ warunki formalne i merytoryczne dotycz¹ce liczby profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych
oraz ich dorobku naukowego. Minimum
to oznacza co najmniej 6 profesorów tytularnych z dziedziny nauk technicznych,
zatrudnionych na pierwszym etacie oraz
co najmniej 5 profesorów i doktorów habilitowanych z danej dyscypliny, w tym
przypadku z budownictwa. Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska spe³ni³ obydwa te warunki z nadmiarem.
Obecnie na Wydziale pracuje 9 profesorów zatrudnionych na pierwszym etacie
oraz 11 profesorów i doktorów habilitowanych z zakresu budownictwa. Oprócz
oceny dorobku naukowego pracowników, brano równie¿ pod uwagê bazê laboratoryjn¹ i biblioteczn¹ Wydzia³u.
Wniosek o nadanie uprawnienia zosta³ z³o¿ony w paŸdzierniku 2004 roku,
w czasie gdy dziekanem Wydzia³u by³
prof. dr hab. in¿. Szymon Pa³kowski, i po
niespe³na roku oczekiwania Wydzia³
otrzyma³ te najwa¿niejsze uprawnienie
akademickie. Przygotowanie wniosku
by³o zadaniem nie³atwym i pracoch³onnym, wymaga³o bowiem obszernego kilkudziesi¹ciostronicowego opracowania,
zawieraj¹cego dane dotycz¹ce stanu kadry i jej dorobku naukowego w dydcyplinie budownictwo. Tak wiêc sukces
Wydzia³u zosta³ osi¹gniêty równie¿ dziêki staraniu jej w³adz i administracji.

W chwili obecnej tylko oko³o po³owy wydzia³ów budowlanych politechnik
w Polsce mo¿e poszczyciæ siê tym przywilejem. Od pocz¹tku nowego roku akademickiego Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska nale¿y równie¿ do
tej elitarnej grupy.
Poza prawem do nadawania stopnia
doktora habilitowanego, Wydzia³ zyska³
równie¿ kilka nowych, niezwykle wa¿nych uprawnieñ. Wydzia³ mo¿e wiêc prowadziæ studia doktoranckie, co wkrótce
stanie siê faktem. Jeszcze w bie¿¹cym semestrze rozpoczn¹ one dzia³alnoœæ w zakresie budownictwa oraz in¿ynierii œrodowiska. Rada Wydzia³u uzyska³a równie¿ uprawnienia do samodzielnego prowadzenia postêpowania o nadanie tytu³u naukowego profesora. Politechnika
Koszaliñska na wniosek Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska ma
prawo do nadawania tytu³u doktora ho-
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Gratulacje z okazji uzyskania nowych uprawnieñ akademickich. Od lewej: dziekan
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska – prof. Kazimierz Szymañski oraz
rektor – prof. Tomasz Krzy¿yñski
noris causa wybitnym ludziom nauki.
Poza tym Wydzia³ zyska³ wiele uprawnieñ dotycz¹cych zakresu i organizacji
procesu kszta³cenia.
Budownictwo, jako kierunek studiów
istnieje w Uczelni od 1968 roku, kiedy
to zosta³a ona powo³ana, a studia magisterskie na tym kierunku wprowadzono
w 1972 roku. Prawa doktoryzowania
w dyscyplinie budownictwo Wydzia³
uzyska³ w 1995 roku, i od tego czasu wypromowa³ 8 doktorów nauk technicznych
w tej dyscyplinie.
Uzyskanie prawa do habilitowania
przez Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska powoduje, ¿e zdecydowanie
wzrasta presti¿ Politechniki Koszaliñskiej jako oœrodka naukowego. Tym samym Uczelnia nasza dysponuje obecnie
dwoma takimi uprawnieniami.
dr in¿. Mariusz Meller
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29. Miêdzynarodowa Konferencja IMAPS
Ta presti¿owa konferencja miêdzynarodowa organizowana jest co roku
przez inny oœrodek akademicki zwi¹zany z IMAPS Poland.
Organizatorami konferencji byli:
Wydzia³ Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej, Sekcja Polska Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych – IMAPS – Poland Chapter,
Sekcja Mikroelektroniki oraz Sekcja
Technologii Elektronowej i Technologii
Materia³ów Elektronicznych wchodz¹ce
w sk³ad Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Konferencja odby³a siê 18–21 wrzeœnia 2005 w hotelu „JAN” w Dar³ówku.
Komitet Organizacyjny tworzyli: prof. dr
hab. in¿. W³odzimierz Janke, prof.
nadzw. dr hab. in¿. Zbigniew Suszyñski
(przewodnicz¹cy konferencji), mgr in¿.
Robert Arsoba, mgr in¿. Rados³aw Duer,
mgr in¿. Tomasz Juszkiewicz, mgr in¿.
Stefan £uczak, mgr in¿. Ludmi³a Majchrzak, mgr in¿. Piotr Majchrzak – sekretarz. Na konferencji omawiano nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Nowe materia³y ceramiczne, polimerowe i kompozytowe i nowe technologie warstwowe,
2. Projektowanie, modelowanie i symulacja w³aœciwoœci elektrycznych, termicznych i mechanicznych mikrouk³adów i mikromodu³ów,
3. Diagnostyka, jakoœæ i niezawodnoœæ
materia³ów, struktur, elementów
i uk³adów hybrydowych,
4. Diagnostyka, jakoœæ i niezawodnoœæ
w problematyce monta¿u i mikromonta¿u elektronicznego,
5. Wspó³czesne technologie monta¿u
(monta¿ powierzchniowy, kleje przewodz¹ce, luty bezo³owiowe, inne),
6. Elementy bierne, bierne uk³ady zintegrowane, wielomodu³owe uk³ady
funkcjonalne, czujniki i przetworniki
mikroelektroniczne, systemy mikroelektromechaniczne,
7. Uk³ady wielostrukturowe MCM o du¿ej
gêstoœci upakowania,
8. Technologie mikroelektroniczne przyjazne œrodowisku,
9. Zastosowanie mikroelektroniki w motoryzacji, przetwarzaniu danych, telekomunikacji bezprzewodowej,
medycynie i biotechnologii,
10. Edukacja w zakresie mikroelektroniki.
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Odby³o siê 5 sesji plenarnych, na których przedstawiono 16 referatów zaproszonych i 4 sesje plakatowe, na których
zaprezentowano 81 referatów w formie
plakatów. W konferencji udzia³ wziê³o
106 osób: 72 osoby z Polski i 34 z zagranicy. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ konferencjê prezydent amerykañskiego
IMAPSu prof. Bruce Romenesco.
Podczas konferencji cz³onkowie Komitetu Naukowego oceniali przedstawiane prace. Wyró¿niono 3 artyku³y – 2 z Polski i 1 ze Stanów Zjednoczonych. Symboliczne upominki i dyplomy zosta³y wrêczone podczas uroczystego bankietu.
Drugiego dnia odby³a siê wycieczka
do Dar³owa. Zwiedzano Zamek i Koœció³
w Dar³owie. Uczestnicy bez ograniczeñ
mogli korzystaæ z Parku Wodnego, z sauny i basenu wewn¹trz hotelu. Pogoda
sprzyja³a przebywaniu na sesjach plenarnych i plakatowych, ale na szczêœcie by³a
na tyle dobra, ¿e atrakcj¹ by³y spacery
nad morzem, oddalonym o niespe³na 100
metrów od hotelu.
W ostatni wieczór odby³ siê uroczysty bankiet, na który zaproszono prorektora prof. dr. hab. in¿. Tomasza Hesse
wraz z ma³¿onk¹.
Podczas konferencji odby³o siê walne zebranie Polskiej Sekcji IMAPSu, na
którym wybrano nowe w³adze. Wybory
odbywaj¹ siê co 2 lata. Nowym prezydentem sekcji polskiej zosta³ prof. Jerzy
Potencki.

Od lewej: prof. Leszek Golonka, prof.
W³odzimierz Janke (PK) i prof.
Zbigniew Suszyñski (przewodnicz¹cy
konferencji) podczas sesji plakatowej
Pomiêdzy sesjami uczestnicy mogli
siê zapoznaæ z ofert¹ 2 firm: VIGO System S.A. z Warszawy reprezentowan¹
przez pana mgr in¿. Marcina Ratajczaka
i ESPEC CORP. Europe Branch, któr¹
reprezentowa³ Branch Manager Katsumasa Suyama.

Sesja plenarna
Pismo Politechniki Koszaliñskiej
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Czym jest IMAPS?
Sekcja Polska Miêdzynarodowego
Towarzystwa Mikroelektroniki Hybrydowej ISHM-Poland Chapter powsta³a z inicjatywy 12 cz³onków za³o¿ycieli, którzy
zebrali siê na zebraniu za³o¿ycielskim we
wrzeœniu 1981 r. Pierwsz¹ siedzib¹ Sekcji by³ Instytut Elektroniki AGH w Krakowie przy ul. Czarowiejskiej 78.
Sekcja zosta³a zarejestrowana w resortowym rejestrze przynale¿noœci polskich
instytucji naukowych do miêdzynarodowych organizacji pozarz¹dowych pod
pozycj¹ 202-A na podstawie decyzji Ministra Nauki Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki z dnia 1.09.1982 r. Sekcja by³a
autonomiczn¹ organizacj¹ naukowo-techniczn¹ o charakterze spo³ecznym, która
dzia³a³a na podstawie swojego statutu.
Skupia³a cz³onków indywidualnych
i zbiorowych z 12 najwa¿niejszych oœrodków naukowych, naukowo-badawczych
i produkcyjnych zwi¹zanych z elektronik¹. Zadaniem Sekcji by³o poœredniczenie
w wymianie myœli naukowo-technicznej,
organizowanie konferencji naukowo-technicznych, poœredniczenie we wspó³pracy
miêdzynarodowej.
W dniu 7 wrzeœnia 1995 r., zgodnie
z nowymi normami prawnymi dotycz¹cymi stowarzyszeñ, S¹d Wojewódzki
w Krakowie – Wydzia³ I Cywilny, wpisa³ Sekcjê Polsk¹ Miêdzynarodowego
Towarzystwa Mikroelektroniki Hybrydowej do rejestru stowarzyszeñ pod numerem 241/95.

Prof. Bruce Romenesco
Nr 4/2005

W 1997 r., w wyniku po³¹czenia International Society for Hybrid Microelectronics (ISHM) i International Electronic
Packaging Society (IEPS), powsta³o stowarzyszenie International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS). Na
zebraniu ogólnym cz³onków w dniu
8.10.1997 r., w trakcie XXI Konferencji
ISHM Poland Chapter w Ustroniu, polscy cz³onkowie ISHM zadecydowali
o przyst¹pieniu Sekcji Polskiej ISHM do
nowego Stowarzyszenia IMAPS. Komitet Wykonawczy zosta³ upowa¿niony do
przeprowadzenia formalnoœci prawnych.
S¹d Wojewódzki w Krakowie – Wydzia³
I Cywilny w dniu 24.06.1998 r. postanowi³ o zmianie nazwy Stowarzyszenia
z: Sekcja Polska Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Mikroelektroniki Hybrydowej (ISHM- Poland Chapter) na: Sekcja Polska Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych
(IMAPS- Poland Chapter).
Sekcja Polska IMAPS-Poland Chapter jest kontynuatork¹ dzia³alnoœci Sekcji Polskiej ISHM- Poland Chapter na
polu rozwijania i propagowania wiedzy
o nowoczesnych technikach mikroelektronicznych. Siedziba Sekcji mieœci siê
w Oœrodku Badawczo-Rozwojowym
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów w Krakowie, ul. Zab³ocie 39. Sekcja organizuje co roku miêdzynarodowe
konferencje naukowo-techniczne
IMAPS-Poland Chapter, na których spotykaj¹ siê ludzie z wielu oœrodków elektronicznych z ca³ej Polski po to, aby wy-

Mgr in¿. Ludmi³a Majchrzak, mgr in¿.
Jaros³aw Kraœniewski, mgr in¿. Maciej
Oleksy – podczas dyskusji na sesji
plakatowej
mieniæ swoje doœwiadczenia zawodowe
i poznaæ najnowsze osi¹gniêcia w dziedzinie mikroelektroniki. Sekcja prowadzi dla swoich cz³onków prenumeratê
czasopisma „Microelectronics International” wydawanego w Wielkiej Brytanii,
jak równie¿ rozpowszechnia wydawnictwa konferencyjne zagranicznych oddzia³ów IMAPS. Cz³onkowie IMAPSPoland Chapter bior¹ czynny udzia³
w Europejskich Konferencjach Mikroelektronicznych IMAPS.
Przygotowa³a
mgr in¿. Ludmi³a Majchrzak

Zebranie IMAPSu – ustêpuj¹cy prezydent prof. Andrzej Dziedzic, nowo obrany
prezydent IMAPS Poland, prof. Jerzy Potencki, prof. W³odzimierz Kalita i pani dr
Ma³gorzata Kramkowska
Pismo Politechniki Koszaliñskiej

9

NA TEMAT

Prezentacja gospodarcza Meklemburgii
23 listopada 2005 roku, w porozumieniu z Polsko-Niemieckim Krêgiem
Gospodarczym Izby Przemys³owoHandlowej w Neubrandenburgu, odby³o siê w Politechnice Koszaliñskiej
spotkanie pod nazw¹ „Nauka i gospodarka”, poœwiêcone prezentacji gospodarczej Meklemburgii – Pomorza
Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim.
Spotkanie prowadzi³ Gerd-Rüdiger
Reichel – dyrektor Wydzia³u Polityki
Gospodarczej i Strukturalnej, Technologii i Energii w Ministerstwie Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego.
Przemówienia inauguruj¹ce spotkanie wyg³osili: dr Otto Ebnet – Minister
Gospodarki Meklemburgii, prof. Zygmunt Meyer – Marsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Miros³aw
Mikietyñski – Prezydent Koszalina.
Nastênie JM Rektor – prof. Tomasz
Krzy¿yñski – zaprezentowa³ Politechnikê Koszaliñsk¹ i jej rolê w województwie zachodniopomorskim.
Herman Fischer – dyrektor Wydzia³u do spraw Nauki i Badañ Naukowych,
Szkó³ Wy¿szych w Ministerstwie
Oœwiaty, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego, zaprezentowa³ struktury szkolnictwa wy¿szego
w swoim kraju zwi¹zkowym.
Prowadz¹cy spotkanie Gerd-Rüdiger
Reichel – zaprezentowa³ Centra Technologii w Meklemburgii.
Referat g³ówny spotkania pt. „Mo¿liwoœci i granice bioenergii i innych
energii odnawialnych w Niemczech
i w Unii Europejskiej” wyg³osi³ prof.
Matthias Ahlhaus.
Czêœæ plenarna konferencji zakoñczona zosta³a podpisaniem listu intencyjnego w zakresie wspó³pracy naukowo-badawczej w dziedzinie bioenergetyki. Utworzona zosta³a sieæ wspó³pracy “Baltic Bio Energy Net” (BaBEt), do
której przyst¹pi³y uczelnie i jednostki
naukowo-badawcze z Polski, Niemiec,
Norwegii: Instytut Energetyki i Œrodowiska Przyrodniczego ze Stralsundu
(Niemcy), Uniwersytet Zastosowañ Naukowych – Laboratorium Zintegrowanych Systemów Energetycznych w Stralsundzie (Niemcy), Centrum Innowacji
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Czêœæ plenarna konferencji zakoñczona zosta³a podpisaniem listu intencyjnego
w zakresie wspó³pracy naukowo-badawczej w dziedzinie bioenergetyki
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– Uczestnicy BaBEt bêd¹ zapraszaæ œrodowiska akademickie krajów nadba³tyckich oraz przedstawicieli biznesu
do wspólnych dzia³añ w zakresie bioenergetyki i uczestniczenia w pracach
Baltic Bio Energy Net.

Goœcie z Meklemburgii prezentuj¹ siê podczas wystawy w holu Uczelni
i Wdro¿eñ w Stralsundzie (Niemcy), Politechnika Koszaliñska, Politechnika
Szczeciñska, Park Naukowo-Technologiczny w Szczecinie, Fundacja Rozwoju
Pomorza Zachodniego w Szczecinie,
Uniwersytet Techniczny w Agder (Norwegia). Przedstawiciele wszystkich
cz³onków “BaBEt” podpisali list intencyjny, którego zamierzeniem jest:
– Zaktywizowanie dzia³añ w zakresie:
transferu know-how i najnowszych
technologii w zakresie biomasy i jej
wykorzystania energetycznego. Przewidywana jest zarówno wymiana
wyników badañ i doœwiadczeñ, jak

te¿ pracowników naukowych.
– Intencj¹ partnerów jest te¿ wspieranie
wspó³pracy naukowej i po³¹czenie badañ naukowych cz³onków BaBEt oraz
studiów doktoranckich.
– Organizowanie seminariów, sympozjów
naukowych, warsztatów – co bêdzie stanowi³o mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ i wyników badañ naukowych.
– Cz³onkowie BaBEt zobowi¹zuj¹ siê do
zaktywizowania ich dzia³alnoœci na terenie w³asnego kraju w zakresie informowania i promocji znaczenia wykorzystania technologii biomasy w energetyce.

W drugiej czêœci Konferencji odby³y
siê warsztaty naukowe w zakresie:
 Technologii przetwarzania ¿ywnoœci,
 Technologii plazmy,  Medycyny regeneratywna – materia³y zastêpuj¹ce
koœæ w stomatologii,  Wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii – biomasy.
W warsztatach udzia³ wziêli przedstawiciele nauki, biznesu, s³u¿by zdrowia,
urzêdów s³u¿b publicznych. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê
warsztaty IV nt. wykorzystania biomasy
jako Ÿród³a energii, w których wziê³o
udzia³ ponad 70 osób z Polski i Niemiec.
W trakcie trwania konferencji w holu
Politechniki Koszaliñskiej prezentowane
by³y najwiêksze osi¹gniêcia naukowe
i produkcyjne firm oraz uczelni i instytutów badawczych z Maklemburgii Przedpomorze. Uczestnicy konferencji mogli
zapoznaæ siê z dorobkiem Meklemburgii
prezentowanym na wystawie w czasie
przerwy obiadowej oraz po zakoñczeniu
obrad. Wystawa wzbudzi³a zainteresowanie zarówno pracowników naukowych,
jak te¿ studentów, pracowników œrodowiska biznesowego, urzêdników; nawi¹zano wiele kontaktów.
Po zakoñczeniu obrad przedstawiciele z Polski, Niemiec, Norwegii udali siê
na teren plantacji upraw energetycznych
Politechniki Koszaliñskiej do Koœciernicy. Na miejscu odby³a siê dyskusja naukowa, wymiana pogl¹dów i omówiono
propozycje dalszej wspó³pracy.
W konferencji udzia³ wziê³o ponad
200 osób, w tym 65 z Niemiec, reprezentuj¹cych œrodowiska naukowe, biznes,
s³u¿bê zdrowia, urzêdy publiczne, w³adze wojewódzkie, gminne. Zarówno w³adze Landu Maklemburgii Przedpomorze,
jak i województwa zachodniopomorskiego oceni³y konferencjê i wystawê bardzo
wysoko.
Organizatorem konferencji w Koszalinie by³ Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie przy udziale Politechniki Koszaliñskiej i Centrum Biznesu w Koszalinie.
prof. M. Jasiulewicz

Po zakoñczeniu obrad przedstawiciele z Polski, Niemiec, Norwegii udali siê na
teren plantacji upraw energetycznych Politechniki Koszaliñskiej
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Rozwój regionów wed³ug Strategii Lizboñskiej
6. miêdzynarodowa konferencja pt.
“Wspólny rozwój oparty na wiedzy poprzez partnerstwo w europejskich sieciach, strukturach i programach”, zorganizowana zosta³a przez Bran¿owy
Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego przy Politechnice Koszaliñskiej,
przy wspó³udziale Europejskiego Modu³u Jean Monnet “Promocja i rozwój
Strategii Lizboñskiej w regionach”.
Konferencja odby³a siê w dniu 16 grudnia 2005 r., w gmachu g³ównym Uczelni,
przy ul. Œniadeckich. Celem konferencji
by³o uzgodnienie wspó³pracy instytucji Regionu Koszalin i europejskich sieci – partnerów Politechniki Koszaliñskiej w programach Unii Europejskiej.
Na konferencji przedstawiono inicjatywy Uczelni na rzecz rozwoju – jej wspó³pracê miêdzynarodow¹ w programach akademickich Unii Europejskiej oraz mo¿liwoœci wspó³pracy z jej partnerskimi sieciami
zaanga¿owanymi we wspieranie rozwoju
przedsiêbiorstw.
W konferencji uczestniczy³ przedstawiciel Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej, z Brukseli – Reiner Kneifel-Haverkamp, który przedstawi³
nowe za³o¿enia polityki regionalnej Unii na
lata 2007–2013.
Prorektor ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹ – prof. Tomasz Heese – koordynator BPK przy Politechnice Koszaliñskiej,
zaprezentowa³ udzia³ uczelni w programach badawczych i edukacyjnych UE oraz
przygotowanie do nowych programów
2007–2013.
Zaproszeni partnerzy reprezentowali
sieci o zasiêgu paneuropejskim, o sprawnie dzia³aj¹cych strukturach, dziêki czemu
mo¿liwa jest szybka mobilizacja konsorcjów projektowych i realizacyjnych z ca³ymi strukturami, jak i z ich poszczególnymi ogniwami.
Mo¿liwoœci sieci profesjonalnych inkubatorów technologicznych Gate2Growth
Incubator Forum z siedzib¹ w Karlsruhe
(Niemcy) przedstawili: JM rektor prof. Tomasz Krzy¿yñski, cz³onek zarz¹du Incubator Forum, oraz Pim de Bokx, w³aœciciel 2 profesjonalnych holenderskich inkubatorów.
Sieæ biznesu wspieraj¹c¹ dzia³ania biznesu – European Business Network EBN
z siedzib¹ w Brukseli (Belgia), zaprezentowa³ Jacques T. Pronk, doradca, ex-prezydent EBN.
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Strukturê produkcyjn¹ – INBIS, z siedzib¹ w Luksemburgu, dzia³aj¹c¹ na rzecz wsparcia strategicznego rozwoju, przedstawi³a pani Virginia Mulvihill.
Sieæ wspierania podnoszenia kwalifikacji zawodowych –
LEO-NET, przedstawi³a Maria Pelc z Politechniki Koszaliñskiej.
Pani Urszula Marchlewicz z BPK przedstawi³a model rozwoju regionu opartego na wiedzy, oraz wskaza³a na otwarte
konkursy 6. PR dotycz¹ce rozwoju regionów.
Mo¿liwoœci efektywnej wspó³pracy w programach europejskich s¹ ogromne. Politechnika Koszaliñska zainicjowa³a

wspólne projekty praktyk zawodowych w programie Leonardo da Vinci, które koordynuje. Mo¿liwe s¹ wspólne udzia³y
w programach zwi¹zanych wprost z rozwojem w 6. Programie Ramowym i programach funduszy strukturalnych. Poprzez
przyjazd upowa¿nionych przedstawicieli sieci do Koszalina,
w przedœwi¹tecznym okresie, powy¿sze sieci potwierdzi³y wolê
konkretnej wspó³pracy z naszym regionem. Od nas zale¿y, czy
tê mo¿liwoœæ wykorzystamy.
Oprac. AM

Jakoœæ w teorii i praktyce

„… zawsze mo¿e byæ lepiej”

“Ciê¿ka praca siê op³aca” – to efekt pó³torarocznej pracy adiunkta Marcina Olkiewicza z Katedry Zarz¹dzania Wydzia³u
Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej. Dziêki jego wytê¿onym dzia³aniom katedra zarz¹dzania nawi¹za³a wieloletni¹ wspó³pracê z renomowan¹ i jedn¹
z najwiêkszych jednostek certyfikuj¹cych
w Europie, posiadaj¹c¹ w 30 krajach swoje przedstawicielstwa. W Polsce jest to DQS
Polska sp. z o.o., której udzia³owcami s¹:
— DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
– Niemiecki Instytut Normalizacyjny,
— Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.
(DGQ) – Niemieckie Stowarzyszenie
Jakoœci.
DQS Polska sp. z o.o. funkcjonuj¹c na
rynku polskim uzyska³a akredytacjê niemieckich jednostek akredytuj¹cych za poœrednictwem DAR (Deutscher Akkreditirung Rat), jak i polskiej jednostki akredytuj¹cej PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Od lewej: W³odzimierz Smolak – Dyrektor DQS Polska, Anna P³aczkiewiczEfektem nawi¹zanej wspó³pracy by³o Œciesiñska – Dyrektor firmy POWIERNIK, Joanna Pok³adowska – Dyrektor
zorganizowane 22 czerwca 2004 roku
KIP-H, Marcin Olkiewicz – Politechnika Koszaliñska
I sympozjum zarz¹dzania jakoœci¹ nt.: “Zarz¹dzanie jakoœci¹ w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach”. byli wyk³adowcy, studenci dzienni i zaoczni Politechniki KoUczestnikami konferencji byli studenci, nauczyciele akademic- szaliñskiej oraz 47 przedstawicieli firm z bran¿: spo¿ywczej,
cy oraz 59 przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw budowlanej, us³ugowej, handlowej. Firmami reprezentuj¹cyz województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Przed- mi województwo œrodkowopomorskie by³y miêdzy innymi:
stawicielami ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci byli miêdzy PPHT Banaœ, Feretti sp. z o.o., Miejskie Wodoci¹gi i Kanalizainnymi: Aakerman Sp. z o.o., Mlexmilk sp. z o.o., Alta, Arbet cja sp. z o.o., PPHU POLRYB, Popcorn Company Production
Sp. J., Cukrownia Kluczewo, Europejski Instytut Jakoœci, IN- sp. z o.o., POWIERNIK, Koszaliñska Izba Przemys³owo-HanTERMET Sp. z o.o., PPU Karex Food Sp. z o.o., Koszaliñska dlowa, RAIFFPOL sp. z o.o., GAMA SAN S.A., OgólnopolAgencja Rozwoju Regionalnego, KREDYT BANK S.A., skie Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej “Bez ryzyka”.
MORPOL, NORD GLASS Sp. z o.o., Papirus II, Protex sp. z
II Sympozjum Jakoœci zakoñczone zosta³o warsztatami,
o.o., Seko Sp. z o.o., Spó³dzielcza Agrofirma Witkowo, Uni- w których aktywnie uczestniczyli przybyli goœcie. Przeprowason, Zachodniopomorski Fundusz Porêczeñ Kredytowych, dzone sympozjum wskaza³o, i¿ istnieje du¿e zainteresowanie
Zak³ad Gazowniczy, Polfish i inni.
uczestników w praktycznym zastosowaniu systemów zarz¹Tak du¿e zainteresowanie da³o organizatorom wiele do my- dzania jakoœci¹. Wychodz¹c temu na przeciw Katedra Zarz¹œlenia. Dlatego 29 wrzeœnia 2005 r. odby³o siê kolejne II sym- dzania uruchomi³a dwusemestralne studium podyplomowe:
pozjum nt.: “Zarz¹dzanie jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach – “Pe³nomocnik ds. Jakoœci zintegrowanego systemu zarz¹dzaproces certyfikacji w rozwoju systemów zarz¹dzania”. Sym- nia jakoœci¹ oraz Auditor Wewnêtrzny DQS Polska systemu
pozjum cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem, uczestnikami zarz¹dzania jakoœci¹ wg ISO 9001:2000”. Studia prowadzoNr 4/2005
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ne s¹ przy wsparciu jednostki certyfikuj¹cej DQS Polska sp. z o.o.; pozwalaj¹
zdobyæ wiedzê i praktyczne przygotowanie z zakresu wprowadzania i auditowania systemów zarz¹dzania opartych na
wymaganiach norm: ISO 9001, ISO
14001, PN-N 18001, HACCP, ISO/ TS
16949.
Kierownik studium, dr Marcin Olkiewicz uwa¿a, i¿ rozpoczête studia podyplomowe stwarzaj¹ du¿e mo¿liwoœci rozwoju przedsiêbiorcom z zakresu poprawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Koncepcja poprawy oparta jest na jakoœci
œwiadczonych us³ug lub wytwarzanych
produktów. Nale¿y podkreœliæ, i¿ Politechnika Koszaliñska jest jedyn¹ uczelni¹, z któr¹ DQS Polska nawi¹za³a
wspó³pracê.
(red.)

Nasi ludzie w PAN…
W Komitecie Naukoznawstwa Przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk zosta³o powo³ane Gremium Technozofii. Skupia ono uczonych zainteresowanych humanizacj¹ techniki.
Przewodnicz¹cym jednomyœlnie wybrano prof. Jana Kaczmarka, dr h.c. Politechniki Koszaliñskiej. Jego zastêpcami zostali: prof. Czes³aw Cempel z Politechniki Poznañskiej i prof.
Andrzej Targowski z Technical University of Michigan – USA.
Mi³o nam donieœæ, i¿ Sekretarzem Naukowym zosta³ jedno-

myœlnie wybrany dr hab. in¿. Bronis³aw S³owiñski, a jego zastêpc¹ dr in¿. Grzegorz Jurkowski z Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej. W dniu 7 grudnia 2005 roku
w Sali Rady Wydzia³u In¿ynierii Produkcyjnej Politechniki
Warszawskiej odby³o siê zebranie Konwersatorium Dialogu
i Uniwersalizmu po³¹czone z pierwszym Zebraniem Gremium
Technozofii. Przedstawiono na nim referaty programowe. Wyg³osili je: Przewodnicz¹cy prof. Jan Kaczmarek i Sekretarz
Naukowy prof. Bronis³aw S³owiñski. W najbli¿szym numerze przedstawimy istotne fragmenty referatu programowego
wyg³oszonego przez prof. B. S³owiñskiego.

Prezydium pierwszego posiedzenia Gremium Technozofii. Od lewej: prof. Ma³gorzata D¹browa-Szefler – Przewodnicz¹ca Komitetu
Naukoznawstwa PAN, prof. Jan Kaczmarek – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, prof. Janusz Kuczyñski – Honorowy Prezes
International Institution of Universalism, dr hab. in¿. Bronis³aw S³owiñski i dr in¿. Grzegorz Jurkowski – Politechnika Koszaliñska
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Z³oty medal – BRUSSELS EUREKA
Bruksela, siedziba licznych instytucji œwiatowych i europejskich, jest równie¿ stolic¹ badañ naukowych i innowacji przemys³owych. BRUSSELS
EUREKA stanowi okazjê do zaprezentowania dorobku wynalazczego, a tak¿e zainteresowania nim inwestorów
i biznesmenów na arenie miêdzynarodowej. Udzia³ w tej presti¿owej miêdzynarodowej imprezie stwarza mo¿liwoœæ
nawi¹zania wspó³pracy miêdzynarodowej oraz wypromowania prezentowanych produktów poza granicami Polski,
jak równie¿ w kraju.
Na Targach BRUSSELS EUREKA
prezentowane s¹ technologie, wyroby
przemys³owe i ich prototypy z ró¿nych
ga³êzi przemys³u, które podlegaj¹ ocenie
Miêdzynarodowego Jury. Poza z³otymi,
srebrnymi, br¹zowymi medalami, wyró¿nieniami specjalnymi (jedno wyró¿nienie dla bran¿y) oraz pucharami, przyznawane s¹ równie¿ nagrody pieniê¿ne. Najwy¿sza Komisja Odznaczeñ Królestwa
Belgii honoruje szczególnie zas³u¿onych
Twórców Kawalerskimi, Oficerskimi
i Komandorskimi Krzy¿ami Zas³ugi. Ceremonia dekoracji odbywa siê w czasie
trwania Targów.
Przygotowanie do Targów w Brukseli
by³o pracoch³onne, ale op³aci³o siê. Autorzy – prof. Tadeusz Karpiñski i mgr in¿.
Jaros³aw Sieniawski – zdobyli z³oty medal za swoje wynalazki zg³oszone do opatentowania. Koszty udzia³u w Targach
zosta³y czêœciowo zrefundowane przez
Ministerstwo Gospodarki. Przygotowaniami do wystawy w Brukseli zaj¹³ siê Oficjalny Polski Przedstawiciel Œwiatowych
Targów BRUSSELS EUREKA – Biuro
Wspó³pracy z Zagranic¹, T³umaczeñ i Reklamy EUROBUSINESS – HALLER
w Katowicach. 54. Miêdzynarodowe Targi Wynalazczoœci, Badañ Naukowych
i Nowych Technik – BRUSSELS EUREKA 2005, organizowane w Brukseli,
w Centrum Wystawienniczym – Heysel,
odby³y siê 16–20 listopada 2005 roku.
Dwa prezentowane na 54. Targach
Wynalazczoœci Badañ Naukowych i Nowych Technik wynalazki z Politechniki
Koszaliñskiej nt. ch³odzenia strefowego
w procesie szlifowania, zosta³y wysoko
ocenione przez Miêdzynarodowe Jury
i otrzyma³y z³oty medal. Autorami nagro-

dzonych wynalazków pt. “Œciernica walcowa i forma do jej wytworzenia” oraz
“Uchwyt œciernicy do podawania cieczy
ch³odz¹co-smaruj¹cej w procesie szlifowania” s¹ prof. Tadeusz Karpiñski i mgr
in¿. Jaros³aw Sieniawski. Autorzy tak
skrótowo objaœniaj¹ swoje rozwi¹zania
techniczne: “Ch³odzenie strefowe daje
oszczêdnoœæ na zakupie p³ynów ch³odz¹co-smaruj¹cych i ich utylizacji w granicach 95%, w stosunku do obecnie istniej¹cej metody zalewowej. Rozwi¹zania

nicy w strefê obróbki, zmniejsza te¿ napiêcie powierzchniowe materia³u obrabianego. Aby podawaæ p³yn ch³odz¹cy
w odpowiednie miejsce, zastosowana
zosta³a w uchwycie œciernicy wewnêtrzna tuleja z oknem. Badania potwierdzi³y, ¿e odpowiednie ustawienie k¹towe
okna przes³ony, pozwala na dostarczenie
p³ynu bezpoœrednio do strefy szlifowania. Oprócz olbrzymiej oszczêdnoœci p³ynów ch³odz¹co-smaruj¹cych podczas
procesu szlifowania czêœci maszyn, wy-

techniczne wed³ug wynalazków stwarzaj¹ mo¿liwoœæ dostarczania p³ynu ch³odz¹co-smaruj¹cego bezpoœrednio jedynie
do strefy szlifowania oraz sterowania iloœci¹ p³ynu podawanego do strefy obróbki. Uzyskuje siê przez to lepsze warunki
smarowania powierzchni obrabianej,
a wiêc i lepsze warunki ch³odzenia. Doprowadzanie p³ynu na powierzchniê
przedmiotu, chwilê przed wejœciem œcier-

nalazek wp³ywa na ochronê œrodowiska
i oszczêdnoœci zwi¹zane z jego oczyszczaniem.”
Profesor Tadeusz Karpiñski udzia³
w wystawie komentowa³ nastêpuj¹co:
„Jest to bardzo dobrze przygotowana
œwiatowa wystawa trwaj¹ca prawie tydzieñ. Wra¿enie robi¹ potê¿ne piêknie
przygotowane hale wystawowe i sprawna organizacja biura wystawowego. Na
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Targach reprezentowane by³y polskie instytuty przemys³owe
oraz naukowe Polskiej Akademii Nauk. Byliœmy jedynym
przedstawicielem polskich uczelni. Zauwa¿alny by³ du¿y udzia³
polskich eurodeputowanych odwiedzaj¹cych wystawê. Polska
by³a widoczna na Targach, obecny by³ te¿ wiceminister nauki
i informatyzacji. Na wystawie by³ równie¿ dyrektor naukowy
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy i wielu szefów
jednostek naukowych. Komisja oceniaj¹ca sk³ada³a siê z 10
osób – przedstawicieli g³ównych organizatorów z ró¿nych krajów, uczestnicz¹cych w wystawie. Nasz wynalazek prezentowaliœmy w polskiej czêœci pawilonu pod szyldem Politechniki
Koszaliñskiej, w jêzyku angielskim, niemieckim i francuskim.
Mieliœmy prezentacjê komputerow¹, du¿¹ planszê, modele
i materia³y informacyjne. Do naszej dyspozycji byli zawsze
obecni, i zawsze w odpowiedniej chwili, œwietnie sprawuj¹cy
siê t³umacze. Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ œwietn¹ i sprawn¹
organizacjê ca³ej imprezy, jak i na poszczególnych stoiskach.
Po zakoñczeniu Salonu BRUSSELS EUREKA krajowi
Laureaci zaproszeni zostali przez polskie najwy¿sze w³adze
pañstwowe na uroczyste spotkanie po³¹czone z wystaw¹ nagrodzonych wynalazków. W trakcie spotkania medalistom
Œwiatowych Salonów Wynalazczoœci wrêczone zosta³y dyplomy uznania oraz puchary.
Wszyscy wystawcy zostali przyjêci przez burmistrza Brukseli. Podczas tego przyjêcia, w piêknej stylowej sali, urzêdnicy pañstwowi w randze ambasadora, wrêczyli równie¿ wczeœniej przyznane odznaczenia pañstwowe szczególnie zas³u¿onym Twórcom. Podczas Targów w Brukseli odby³a siê równie¿ sesja naukowa zorganizowana przez przedstawicieli PAN,
na której zaprezentowano wynalazki i wyroby.”
Oprac. AM

Biomasa energi¹ jutra
Pod takim has³em w dniu 13 paŸdziernika 2005 r. zorganizowana zosta³a przez Katedrê Polityki Spo³eczno-Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania konferencja naukowa. Biomasa jest jednym z najbardziej
obiecuj¹cych Ÿróde³ energii odnawialnej w Polsce. Mo¿na j¹
produkowaæ w dostatecznej iloœci na terenie ca³ego kraju i pod
tym wzglêdem praktycznie nie ma konkurencji. W Polsce sektor energetyczny oparty jest jak w ¿adnym innym kraju w 97%
na wêglu. Tak wiêc pole do dzia³ania na rzecz OZE jest nieograniczone. Nieograniczona jest równie¿ mo¿liwoœæ produkcji i wykorzystania biomasy do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej. Warunki klimatyczne, s³aba jakoœæ gleb, wolna
si³a robocza na obszarach wiejskich, stwarzaj¹ niepowtarzaln¹ szansê w³¹czenia w proces produkcji roœlin energetycznych,
które mo¿na wykorzystaæ w produkcji energii.
Problemy te by³y wiod¹cym tematem podczas obrad i czasami za¿artych dyskusji. Referaty wyg³oszone na konferencji
dotyczy³y aktualnych problemów rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Konferencjê otworzy³ prof. dr hab. Micha³
Jasiulewicz, który wprowadzi³ zebranych w problemy zwi¹zane z produkcj¹ i zagospodarowaniem roœlin energetycznych
na terenie woj. zachodniopomorskiego. Istotnym przyczynkiem
do dyskusji by³o wyst¹pienie czo³owego producenta i ekspe-
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rymentatora dr. J.W. Dubasa, który specjalizuje siê w uprawie
i wykorzystaniu wierzby energetycznej. Problemy prawne
zwi¹zane z polityk¹ energetyczn¹ Polski do 2025 r. przedstawi³ K. ¯muda – Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemi¹
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Podobn¹ problematykê podj¹³ w swoim wyst¹pieniu dr hab. P. Gradziuk z Instytutu Nauk Rolniczych w Zamoœciu AR w Lubli-
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nie, ale w odniesieniu do producentów
biomasy. Tematyka wykorzystania biomasy w ró¿nych mo¿liwych procesach
produkcji energii by³a przedmiotem wyst¹pieñ dr. J. Zawistowskiego z Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu, który wprowadzi³ uczestników konferencji w roblemy spalania i wspó³spalania biomasy z wêglem, oraz mgr. in¿.
R. Boreckiego z Instytutu Maszyn T³okowych i Techniki Sterowania Politechniki Czêstochowskiej, który przedstawi³
nowoczesne œwiatowe technologie energetycznego przetwarzania biomasy.
Obok kadry naukowej instytutów
i uczelni uczestnikami konferencji byli
przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych, producenci i przetwórcy biomasy,
oraz zainteresowani zak³adaniem upraw
energetycznych. Tematyka konferencji
by³a na tyle interesuj¹ca, ¿e przyci¹gnê³a liczne grono zainteresowanych studentów. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ wyjazd uczestników konferencji na uczelnian¹ plantacjê wierzby energetycznej do
Koœciernicy w gminie Polanów. Opinia
uczestników wyjazdu by³a jednoznaczna – Politechnika Koszaliñska dorobi³a
siê porz¹dnego poligonu doœwiadczalnego do prowadzenia badañ o szerokim
spektrum w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy. Plantacja o pow. 30
ha, a w niedalekiej przysz³oœci o pow. 52
ha, daje du¿e mo¿liwoœci badawcze,
umo¿liwiaj¹ce w³¹czenie siê Politechniki Koszaliñskiej w ogólnoeuropejski cykl
badañ nad biomas¹.
dr Romuald Kie³czewski

Partnerstwo dla natury
Miêdzynarodowa Wymiana M³odzie¿owa w Czechach
Studenci dzia³aj¹cy w Studenckim Kole Naukowym
“AQUA” uczestniczyli w miêdzynarodowej wymianie m³odzie¿owowej o charakterze proekologicznym, która odby³a siê
w lipcu 2005 roku w miejscowoœci Oldøichov v Hájích w Czechach. Ta miêdzynarodowa wymiana by³a wspó³finansowana
z Europejskiego Programu M³odzie¿. Inicjatorem przedsiêwziêcia by³a “Fundacja Nauka dla Œrodowiska”, która ju¿ na
trwa³e wpisa³a siê w klimat naszej uczelni poprzez liczne dzia³ania na rzecz studentów i nie tylko. W wymianie oprócz studentów SKN “AQUA” uczestniczyli tak¿e mi³oœnicy przyrody z Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania oraz Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej. Koordynatorem projektu ze
Nr 4/2005

strony polskiej by³a Ma³gorzata Czerwiñska – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania i jednoczeœnie aktywny dzia³acz Fundacji.
Projekt pt.: “Partnerstwo dla Natury” to przedsiêwziêcie,
dziêki któremu mogliœmy wyjechaæ do Czech i spotkaæ tam
ludzi z ró¿nych kulturowo krajów – Czech, Austrii, Szwecji
oraz Rumunii. By³a to równie¿ szansa na podzielenie siê naszymi zainteresowaniami i doœwiadczeniami zwi¹zanymi
z ochron¹ œrodowiska i naukami przyrodniczymi. Okazuje siê,
¿e tereny Gór Izerskich w Republice Czeskiej nale¿¹ do jednych z bardziej zdegradowanych obszarów przyrodniczych
w Europie Œrodkowej, st¹d nasza obecnoœæ i pomoc w praktycznych dzia³aniach na rzecz zniszczonych drzewostanów górskich by³a znamienna i bardzo wa¿na. Dziêki temu mogliœmy
poznaæ pracê i dzia³ania w czeskich szkó³kach leœnych oraz
porównaæ je z naszymi wczeœniejszymi obserwacjami szkó-
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³ek w Polsce. Spotkanie to by³o dla nas okazj¹ na
wspóln¹ naukê o odmiennych kulturach, tradycjach,
religiach, ¿yciu codziennym czy aktualnych trendach
kulinarnych wystêpuj¹cych w ka¿dym z uczestnicz¹cych w projekcie pañstw. Dziêki temu, ¿e wspólnie
z europejskimi kolegami pracowaliœmy, uczyliœmy
siê, czy po prostu spêdzaliœmy wolny czas mogliœmy prze³amaæ nasze bariery jêzykowe i rozwin¹æ
w³asne umiejêtnoœci werbalne w tym zakresie.
Ju¿ na pocz¹tku wymiany ogromne wra¿enie zrobi³o na nas miejsce naszego noclegu – wielkie indiañskie TIPI. Dla wiêkszoœci z nas spanie w takich
warunkach by³o nowym doœwiadczeniem, ciekawe
okaza³o siê zw³aszcza przygotowanie “namiotu indiañskiego” do rozpalenia ogniska w œrodku.
Podczas wymiany czas up³ywa³ nam g³ównie na
pracach w szkó³kach leœnych, po³o¿onych wysoko
w górach. Docieraliœmy tam na przyczepie ci¹gnika,
co by³o dla wielu z nas du¿¹ atrakcj¹. Ponadto wieczorami w miêdzynarodowym gronie braliœmy udzia³
w sesjach ewaluacyjnych, warsztatach ekologicznych
prowadzonych przez czeskich praktyków, zabawach
integracyjnych i dyskusjach, podczas których omawialiœmy problemy ekologiczne zarówno dotykaj¹ce terenu Gór Izerskich, jak i te, które pojawiaj¹ siê
na “naszym podwórku”. Czasem odwiedzaliœmy poblisk¹ pizzeriê po³o¿on¹ w œrodku lasu, gdzie ju¿
w bardziej nieformalnych warunkach ka¿dy z nas
prze³amywa³ w³asne bariery jêzykowe.
Obok sesji i wspólnych spotkañ “na gruncie neutralnym” mieliœmy tak¿e okazjê do rozwijania swoich umiejêtnoœci kulinarnych. Wszystkie z miêdzynarodowych grup przygotowywa³y kolejno posi³ki,
dziêki czemu mieliœmy szansê poznaæ “kuchniê”
naszych zagranicznych kolegów, jak i zaprezentowaæ polskie specja³y – m.in. wyœmienity bigos staropolski, który robiliœmy po raz pierwszy w ¿yciu.
Organizacje partnerskie dzia³aj¹ce w ramach projektu “Partnerstwo dla natury” proponowa³y nam
szereg atrakcji podczas ca³ego pobytu w Czechach.
Jedn¹ z nich by³ jednodniowy sp³yw kajakowy rzek¹ Izer¹, w trakcie którego obserwowaliœmy czesk¹
przyrodê od nieco innej strony. W wolnych chwilach organizatorzy zapewnili nam mo¿liwoœæ jazdy
konnej, co tak¿e by³o niecodziennym prze¿yciem.
Nie zabrak³o te¿ wycieczek w góry, podczas których
“na w³asne oczy” zobaczyliœmy ogrom zniszczenia
lasów spowodowany kwaœnymi deszczami. Po dwudniowej, pieszej wêdrówce w górach, aby nie traciæ
czasu na opalanie siê i odpoczynek postanowiliœmy
wybraæ siê na wycieczkê do stolicy Czech – Pragi.
Wielkoœæ i bardzo dobrze zachowany stan praskiej
starówki zrobi³ na nas olbrzymie wra¿enie. Utrudnieniem w zwiedzaniu miasta by³ jedynie t³um turystów spaceruj¹cych po Moœcie Karola i pragn¹cych
za wszelk¹ cenê sfotografowaæ najatrakcyjniejsze
miejsca. Wszystkie z atrakcji proponowane nam podczas spotkania miêdzynarodowego by³y dla nas ciekawym prze¿yciem oraz szans¹ na poznanie odmien-
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nego kraju. Dziêki nim mogliœmy te¿ poznaæ zintegrowaæ siê z uczestnikami wymiany, by ten nasz wspólny czas zosta³ efektywnie wykorzystany
przez wszystkie zaanga¿owane w projekt strony.
Ciekaw¹ form¹ na prze³amanie barier, nie tylko jêzykowych ale równie¿ i kulturowych, by³y organizowane trzykrotnie “wieczorki miêdzykulturowe”. Wszystkie grupy uczestnicz¹ce w projekcie przed przyjazdem do Oldøichov v Hájích przygotowa³y prezentacjê swojego kraju,
kultury, tradycji, obrzêdów oraz œwi¹t celebrowanych w naszych ojczyznach. Obok prezentacji multimedialnej ka¿da ze stron przywioz³a ze
sob¹ specja³y kulinarne (m.in. ser, wino, przyprawy, sosy, sok tradycyjny) oraz charakterystyczne przedmioty, które stanowi¹ o kulturze danego kraju. Wszystkie “Dni Kulturowe” by³y dla nas znakomitymi lekcjami o innych krajach, a “Dzieñ Polski” by³ kolejn¹ okazj¹ do prze³amania
w³asnych s³aboœci zwi¹zanych z prezentowaniem w³asnego kraju i to
w dodatku w obcym jêzyku.
Dzia³ania podejmowane przez nas w trakcie wymiany w Czechach
mo¿liwe by³y dziêki uprzedniemu przygotowaniu do miêdzynarodowego spotkania. Czêœæ czynnoœci przejêli na siebie cz³onkowie organizacji
partnerskiej projektu – Fundacji “Nauka dla Œrodowiska”. Wspar³ nas
równie¿ Urz¹d Miejski w Koszalinie udostêpniaj¹c nam materia³y o mie-
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œcie oraz albumy ze zdjêciami, a tak¿e Politechnika Koszaliñska. Dziêki niej mogliœmy ofiarowaæ dwa piêkne albumy z przyrod¹ województwa zachodniopomorskiego oraz prospekty, notatniki i pami¹tkowe teczki, które przekazaliœmy
w ramach podziêkowania za wspólnie spêdzony czas, uczestnikom wymiany pod koniec naszego pobytu, i jak s¹dzimy, by³y one dla nich
mi³¹ niespodziank¹.
Ca³e przedsiêwziêcie kosztowa³o nas wiele
wysi³ku. Udowodniliœmy jednak, ¿e przy odpowiednim zaanga¿owaniu mo¿na prze¿yæ wiele
wyj¹tkowych i niezapomnianych chwil. Wyjazd
uzmys³owi³ nam tak¿e, ¿e warto podejmowaæ
dzia³alnoœæ miêdzynarodow¹, poniewa¿ dziêki
niej nie tylko uczymy siê pracy w “interkulturowym” zespole, prze³amujemy w³asne bariery
jêzykowe, poznajemy inne kraje, ale tak¿e mamy
mo¿liwoœæ praktycznego zdobywania dodatkowej wiedzy i porównania jej z teoriami przyswajanymi w trakcie studiów na uczelni i podczas
w³asnych poszukiwañ w literaturze.
Marta Konieczna, Maciej Kobylacki

Przed sp³ywem rzek¹ Izer¹
W wymianie uczestniczyli studenci: Marta Czerwiñska, Anna Górajek, Milena
Grzegorczuk, Marta Konieczna, Joanna Nalazek, Marzena Robaczewska,
Krzysztof Chrzanowski, Maciej Kobylacki, £ukasz Meller, Jacek Nowacki.

W dniach 5–7 grudnia 2005 r. w Koszalinie goœci³a delegacja z licz¹cego
ponad 5,5 mln mieszkañców chiñskiego
miasta Fuzhou, stolicy prowincji Fujian,
z prezydentem miasta Lian Zhixuan na
czele. Oprócz niego w sk³adzie delegacji
byli XU Qiyuan, szef okrêgu Gulou, LI
Hong, Dyrektor Generalny, Biuro ds.
Wspó³pracy Zagranicznej, RUAN Xiaoying, Zastêpca Dyrektora, Biuro Generalne oraz XU Youbin, Zastêpca Dyrektora, Miejskie Biuro Planowania Przestrzennego. Goœcie spotkali siê z prezydentem Koszalina Miros³awem Mikietyñskim, z którym omówione zosta³y
mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy miasta-

mi. Wspó³praca mia³aby odbywaæ siê
przede wszystkim na niwie gospodarczej.
Z tego powodu obie strony ustali³y wymianê misji gospodarczych obu miast – przedstawiciele koszaliñskich przedsiêbiorców
udaæ siê maj¹ do Fuzhou na wiosnê, a rewizyta spodziewana jest jesieni¹. Dopiero
potem bêdzie mo¿na mówiæ o zasadach
bli¿szej wspó³pracy miêdzy Fuzhou a Koszalinem. Wspó³praca mia³aby te¿ dotyczyæ sfery kulturalnej i naukowej.
Obie strony wyrazi³y zadowolenie ze
spotkania i tempa prowadzonych rozmów.
Lian Zhixuan stwierdzi³, ¿e Koszalin zachowuje siê w kontaktach z jego miastem
odpowiedzialnie i rozwa¿nie.
Po rozmowach w ratuszu chiñscy goœcie zwiedzili miasto, spotkali siê z rektorem Politechniki Koszaliñskiej oraz wy-

Nr 4/2005

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

Chiñska wizyta

s³uchali koncertu akordeonowego.
Spotkanie z Rektorem PK odby³o siê
6 grudnia 2006 r. Rozmowy dotyczy³y
ewentualnych mo¿liwoœci przyjêcia na
studia w PK osób, które przyjecha³yby
z prowincji Fujian. Prezydent miasta Lian
Zhixuan wyrazi³ du¿e zainteresowanie
wymian¹ kulturalno-naukow¹ i zapewni³,
i¿ do³o¿y wszelkich starañ, aby wspó³praca zosta³a nawi¹zana jak najszybciej.
Obieca³ równie¿ podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia odpowiednich procedur u³atwiaj¹cych przyjazd
m³odych ludzi, którzy deklarowaliby
chêæ studiowania w PK.
Rektor przyj¹³ zaproszenie do rozmów na ten temat, które maj¹ odbyæ siê
na wiosnê 2006 r. w mieœcie Fuzhou prowincji Fujian.
(SB)
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Profesorowie tytularni Wydzia³u Mechanicznego
Dwóch pracowników Wydzia³u Mechanicznego otrzyma³o w 2005 roku z r¹k Prezydenta RP tytu³y profesorskie: prof. dr hab. in¿. Janusz Badur – z Katedry Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa i prof. dr hab. Micha³ Kostiw –
z Katedry Biologicznych Podstaw Rolnictwa. Nominacje profesorskie wzmocni³y stan kadrowy Wydzia³u Mechanicznego na kierunkach studiów: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Technika Rolnicza i Leœna.
Prof. dr hab. in¿. Janusz Badur ju¿
w czasie nauki w szkole œredniej (Technikum Budowlane w Olsztynie) odbywa³
sta¿e zawodowe, zarówno w biurach projektów, jak i na placach budowy (miêdzy innymi dworca kolejowego w Olsztynie). Podj¹³ studia wy¿sze na Politechnice Gdañskiej, lecz po trzech latach
przeniós³ siê na Wydzia³ Budownictwa
L¹dowego Politechniki Krakowskiej,
który ukoñczy³ w 1976 roku, jako absolwent kierunku Teoria Konstrukcji. Po
ukoñczeniu studiów odby³ sta¿e zawodowe w Zak³adach Celulozy w ŒwieciuPrzechowie, w Olsztyñskim Przedsiêbiorstwie Dróg, w Warmiñskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym oraz w Krakowskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym
i siedmiomiesiêczny sta¿ w Gdañskim
Przedsiêbiorstwie Budownictwa Przemys³owego, gdzie po raz pierwszy zastosowa³ w praktyce wyniki obliczeñ numerycznych w odniesieniu do skomplikowanych konstrukcji budowlanych.
Od maja 1978 roku pracuje nieprzerwanie w Instytucie Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku. W latach 1996–
1998 by³ kierownikiem Pracowni Przep³ywów Wielofazowych, zaœ od maja
1998 r. pe³ni funkcjê kierownika Zak³adu Przep³ywów z Reakcjami Chemicznymi. Od 1997 roku jest zatrudniony
równie¿ na Politechnice Koszaliñskiej,
najpierw na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zak³adzie Ekologicznej
Konwersji Energii, a nastêpnie w Katedrze Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa,
gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.
Jak mówi prof. J. Badur, najwiêkszy
wp³yw na ukszta³towanie jego zainteresowañ i umiejêtnoœci mia³a monografia
prof. T. Odena pt. ”Nonlinear Einite Element Metod”, któr¹ przestudiowa³
w 1975 roku i przet³umaczy³ na jêzyk
polski. By³ wtedy pod “matematycznym”
wp³ywem swego kolegi prof. L. Demkowicza, nastêpcy prof. T. Odena na stanowisku kierownika Katedry Metod Numerycznych Uniwersytetu Austin. Dlatego,
miêdzy innymi, wybra³ temat rozprawy
doktorskiej ”Numeryczna analiza pow³ok
sprê¿ystych wed³ug teorii drugiego przy-
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bli¿enia”, uzyskuj¹c w 1985 roku doktorat w Instytucie Maszyn Przep³ywowych
PAN w Gdañsku. W tym samym Instytucie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.” Metody cechowanej teorii pola
w opisie mechaniki kontinuum” uzyska³
stopieñ naukowy doktora habilitowanego. Treœæ rozprawy habilitacyjnej oparta
by³a na monotematycznej serii artyku³ów
opublikowanych w miêdzynarodowych
czasopismach matematyczno-fizycznych. W pracy tej przeformu³owa³ mechanikê Newtona tak, aby mog³a siê staæ
czêœci¹ klasycznej teorii pola i obowi¹zuj¹cej we wspó³czesnej fizyce cechowanej teorii czterech podstawowych oddzia³ywañ, to znaczy: s³abych, silnych, elektromagnetycznych i grawitacyjnych.

G³ównym zagadnieniem, wokó³ którego skupiaj¹ siê badania prof. J. Badura, by³y i s¹ podstawy numerycznej termomechaniki cia³ sta³ych i p³ynnych.
Przez termomechanikê rozumie On dziedzinê nauki, która oparta jest, w sposób
ca³kowicie równorzêdny i nieseparowalny, na fenomenologicznych równaniach
bilansów energii i pêdu. Ten temat wci¹¿
musi byæ podejmowany od nowa,
w zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê mo¿liwoœciami numerycznego modelowania.
Tote¿, zgodnie z potrzebami energetyki,
wprowadzaj¹cymi zrównowa¿one technologie, w pracach prof. Badura i skupionej wokó³ Niego grupy m³odych naPismo Politechniki Koszaliñskiej

ukowców najwiêcej miejsca zajmuj¹
nowe modele matematyczne, zw³aszcza
te, które s¹ “numerycznie zorientowane”,
oraz narzêdzia numeryczne i ich aplikacje do obliczeñ rzeczywistych maszyn
i urz¹dzeñ energetycznych. Dziêki nowoczesnej energetyce otwiera siê potrzeba
opracowywania nowych z³o¿onych modeli, które nastêpnie trzeba kalibrowaæ
i weryfikowaæ, a tam, gdzie jest to konieczne, wprowadzaæ uzupe³nienia i rozszerzenia. Ambicj¹ grupy m³odych badaczy skupionych wokó³ prof. J. Badura,
jest symulowaæ rzeczywistoœæ, bez nadmiaru upraszczaj¹cych za³o¿eñ.
Rozpiêtoœæ tematyczna prac prof.
J. Badura, wykonanych w okresie niespe³na 40 lat, jest olbrzymia. Prace te
mo¿na sklasyfikowaæ nastêpuj¹co:
 Metody numeryczne mechaniki nieliniowej,  Modelowanie obszarów silnych gradientów modelami ci¹g³ymi,
 Termodynamika kontinuum z mikrostruktur¹ i plastycznoœci¹,  Metody
cechowanej teorii pola w opisie mechaniki oœrodków ci¹g³ych,  Termodynamika Rozszerzona,  Termodynamika
Parametrów Wewnêtrznych Kestina,
 Przep³ywy z przemianami fazowymi
i reakcjami chemicznymi,  Obliczenia
eksploatacyjne i modernizacyjne rzeczywistych urz¹dzeñ energetycznych,  Obliczenia komór spalania turbin gazowych
i kot³ów energetycznych,  Modelowanie ogniwa paliwowego SOFC.
Szczególnie godne uwagi s¹ wysi³ki
prof. Badura w dziedzinie obliczeñ egzergetyczno-termodynamicznych obiegów cieplno-chemicznych w modelu 0D.
Prace w tym kierunku, w zwi¹zku z pojawieniem siê ostatnio olbrzymiej liczby
zrównowa¿onych technologii, powodowane s¹ koniecznoœci¹ wielowariantowego obliczania procesów zrównowa¿onej
konwersji energii. W tym celu, wykorzystuj¹c zbiorowy, wieloletni wysi³ek ca³ego zespo³u naukowego (J. Topolski, M.
Karcz, R. Kucharski, M. Lemañski, A. Wiœniewski, P. Koz³ów, S. Kowalczyk,
W. Zakrzewski) budowany jest, pierwszy
w Polsce, kod COM-GAS – aktualnie 88
tysiêcy instrukcji w Fortranie, jego odpoNr 4/2005
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wiednik w USA – Gate Cycle budowany
jest od wielu lat przez ok. 200 pracowników firmy General Electric.
Prof. J. Badur od lat wspó³pracuje
z firm¹ ALSTOM Power w zakresie retrofitów turbin parowych i diagnostyki
turbin gazowych. Ten bliski kontakt ze
wspó³czesnymi technologiami energetycznymi odbi³ siê mocno na specyfice
nauki uprawianej w Jego zespole. Profesor jest promotorem 10 zakoñczonych
przewodów doktorskich, a wiêkszoœæ
“jego doktorów” kontynuuje swoje kariery naukowe i zawodowe w strukturach
wielkich koncernów miêdzynarodowych.
Profesor ma w swoim dorobku naukowym i zawodowym odbyte sta¿e naukowe: w Rosji, Niemczech, Francji i Anglii.
£¹czny czas pobytu za granic¹ w ramach
tych sta¿y, przekracza znacznie 5 lat.
Prof. dr hab. Micha³ Kostiw jest
absolwentem Liceum Pedagogicznego
w S³upsku, po ukoñczeniu którego rozpocz¹³ studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po ukoñczeniu studiów w 1966 roku i uzyskaniu tytu³u
magistra biologii w zakresie zoologii,
rozpocz¹³ pracê zawodow¹ w Zak³adzie
Chorób Wirusowych i Nasiennictwa Instytutu Ziemniaka w Boninie. W latach
1977–1990 pe³ni³ funkcjê kierownika
Pracowni Wektorów Wirusów Ziemniaka w Instytucie Ziemniaka w Boninie, zaœ
w latach 1990–2001 kierownika Zak³adu Szkodników w tym instytucie, a od
1997 roku – Zak³adu Ochrony w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin
w Radzikowie. W latach 1989–1993 pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie w Boninie, natomiast
od 2002 roku jest kierownikiem Zak³adu
Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin
w Radzikowie.
Prof. M. Kostiw uzyska³ w 1975 roku
stopieñ doktora nauk rolniczych nadany
przez Radê Naukow¹ Instytutu Ziemniaka, po obronie pracy doktorskiej dotycz¹cej zagadnieñ zwi¹zanych z mechanizmem przenoszenia wirusów przez wektory, w obszarze chorób ziemniaka. Tematem rozprawy habilitacyjnej by³a tak¿e problematyka epidemiologii chorób
wirusowych ziemniaka. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie
agrotechniki – ochrony roœlin uzyska³
prof. M. Kostiw w 1988 roku w Akademii Rolniczej we Wroc³awiu.
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Prof. M. Kostiw rozpocz¹³ w dniu
1 grudnia 1998 pracê w Politechnice
Koszaliñskiej roku w Katedrze Biologicznych Podstaw Rolnictwa, kierowanej przez prof. dr. hab. in¿. Wojciecha
Piotrowskiego. Prowadzi zajêcia dydaktyczne z nastêpuj¹cych przedmiotów:
Sygnalizacja i Prognozowanie w Ochronie Roœlin, Ochrona Roœlin Ogrodniczych, Technologia Rolnictwa i Ogrodnictwa Ekologicznego, Normy Prawne
w Rolnictwie Ekologicznym. Przygotowa³ autorskie programy nauczania treœci
wyk³adów i pomoce dydaktyczne do zajêæ praktycznych z wymienionych przedmiotów, poœwiêcaj¹c wiele wysi³ku
w przekazywaniu wiedzy studentom.
Zainteresowania naukowe i dzia³alnoœæ badawcza Profesora koncentrowa³y siê od pocz¹tku na zagadnieniach epidemiologii chorób wirusowych, nasien-

nictwa i ochrony ziemniaka. Wieloletnie
badania Profesora pozwoli³y udowodniæ,
wbrew wczeœniejszym pogl¹dom prezentowanym w literaturze, ¿e wirusy M i S
s¹ przenoszone przede wszystkim przez
wektory, a przenoszenie nastêpuje w sposób nietrwa³y (na k³ujce), zaœ jego mechanizm ró¿ni siê istotnie od mechanizmu przenoszenia wirusa Y przez te same
wektory. Dziêki tym wynikom badañ Profesor jako pierwszy wyjaœni³ przyczyny
obserwowanego w praktyce, znacznie
skuteczniejszego ograniczania pora¿enia
roœlin przez wirusy M i S, w porównaniu
do wirusa Y, w nastêpstwie chemicznego zwalczania wektorów. Uzyskane wyniki wraz z uzupe³niaj¹cymi rezultatami
wieloletnich, wszechstronnych badañ,
dotycz¹cych ekologii poszczególnych
gatunków wektorów przyczyni³y siê takPismo Politechniki Koszaliñskiej

¿e do poznania przyczyny geograficznego rozmieszczenia tych wirusów w kraju i do zmiany pogl¹du na epidemiologiê
omawianych wirusów w Polsce. Prace
naukowe Profesora powa¿nie wzbogaci³y wiedzê w tym zakresie. Czêœæ badañ
by³a finansowana w ramach grantów
KBN. Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e
tematyka badawcza prof. M. Kostiwa dotyczy w szczególnoœci:  wp³ywu wybranych czynników na przenoszenie wirusów oraz mechanizmu ich przenoszenia przez wektory;  ekologii mszycwektorów wirusów w Polsce, w tym
mszyc “nieziemniaczanych” w epidemiologii wirusów przenoszonych w sposób
nietrwa³y;  analizy przyczyn zachodz¹cych zmian w wystêpowaniu mszyc, zarówno w przestrzeni, jak i czasie;
 ochrony ziemniaka w warunkach uprawy ekologicznej.
Profesor opublikowa³ ³¹cznie ponad
180 prac, z czego 70 to oryginalne prace
twórcze wydane w recenzowanych czasopismach, w tym 15 opracowañ ukaza³o siê w znanych wydawnictwach zagranicznych. Wyg³osi³ oko³o 80 referatów
podczas konferencji, seminariów i sympozjów naukowych organizowanych
przez PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, wy¿sze uczelnie i inne, jest autorem lub wspó³autorem kilku patentów
i wdro¿eñ. Jedenaœcie referatów przedstawi³ na konferencjach i sympozjach za
granic¹. Wykona³ ponad 50 recenzji prac
kierowanych do publikacji, w tym kilka
opracowañ nades³anych z zagranicy. Na
zlecenie Komitetu Badañ Naukowych
sporz¹dzi³ ocenê 8 projektów badawczych. By³ promotorem 2 rozpraw doktorskich. Jedna z nich uzyska³a wyró¿nienie. W latach 1993–1996 przewodniczy³
Komitetowi Redakcyjnemu wydawnictwa
“Biuletyn Instytutu Ziemniaka”. Aktualnie jest cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin.
Profesor wspó³pracuje z wieloma
oœrodkami naukowymi w kraju i za granica. Przebywa³ na wielu zagranicznych sta¿ach naukowych, miêdzy innymi w Instytucie Fitopatologii w Aschersleben w by³ej NRD, w Zak³adzie Wirusologii na
Uniwersytecie w Wageningen w Holandii, w Instytucie Badañ Rolniczych
(INRA) we Francji. Ponadto, w ramach
krótkich praktyk, wizytowa³ laboratoria
badawcze, m.in. w NRD, RFN, Szkocji,
Francji, na Wêgrzech, £otwie i USA (firma Monsanto) i RPA.
Oprac. dr in¿. H. Charun
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Na styku dyscyplin naukowych
Praca doktorska zas³uguj¹ca na uwagê
Rada Wydzia³u Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na podstawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
w 7 kwietnia 2005 r., nada³a Monice Kaczmarek-Œliwiñskiej stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych.
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Ryszard £awniczak, kierownik Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Wydzia³u Ekonomii AE w Poznaniu. Recenzentami w przewodzie
doktorskim byli: prof. dr hab. Krystyna Wojcik (Szko³a G³ówna
Handlowa w Warszawie) oraz prof. dr hab. Przemys³aw Deszczyñski (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Tematem rozprawy
doktorskiej by³ Internet jako narzêdzie public relations przedsiêbiorstw w okresie transformacji w Polsce.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Wojcik:
“Niew¹tpliwie do najtrudniejszych metodologicznie, ale nowatorskich, w¹tków badawczych nale¿a³ pomiar efektywnoœci Internet PR (Internet Public Relations). Jak wiadomo w przypadku dzia³añ o takim charakterze, jak public relations, sprawa efektywnoœci
– mimo prób, jak chocia¿by amerykañskich – wci¹¿ jest otwarta.
(…) Wyró¿niaj¹ca cech¹ autorki jako kandydatki na pracownika
naukowego, udowodnion¹ w recenzowanym dziele, jest umiejêtnoœæ zwiêz³ego, klarownego, jednoznacznego i przejrzystego zaprezentowania wyników w³asnego badania ankietowego, które
powsta³y na podstawie poprawnego, rzetelnego zinterpretowania
tych wyników. Kto choæ raz mia³ sposobnoœæ tego dokonywaæ lub
oceniaæ innych autorów badañ ankietowych wie doskonale, jak
wielka to jest sztuk¹. (…)
Uwzglêdniaj¹c:
— trafny wybór tematu;
— jego uzasadnienie i ambitne ustawienie;
— poprawn¹ strukturê pracy;
— celowo, oryginalnie zaprojektowane i przeprowadzone badania
empiryczne, których wyniki poprawnie i rzetelnie zinterpretowane
umo¿liwi³y zrealizowanie celu pracy;
— wykorzystanie bogatej literatury przedmiotu w formie cytowañ
w tekœcie;
— spe³nienie – na bardzo wysokim poziomie – wymagañ formalnych tekstu naukowego;
— dobry styl pisarstwa;
— sformu³owanie, w zakoñczeniu, uzasadnionych wynikami wniosków i inne wskazane w recenzji walory pracy doktorskiej mgr
Moniki Kaczmarek-Sliwiñskiej s¹ podstaw¹, by z ca³ym przekonaniem uznaæ pracê za spe³niaj¹ca wymagania stawiane wobec tego
typu prac”
Z recenzji prof. dr hab. Przemys³awa Deszczyñskiego:
“Wybrana przez mgr M. Kaczmarek-Œliwiñsk¹ tematyka rozprawy doktorskiej, sformu³owany cel g³ówny wraz z celami szczegó³owymi oraz wysoki stopieñ ich realizacji pozwalaj¹ uznaæ, ¿e doktorantka w oryginalny sposób rozwi¹za³a podjête problemy naukowe.
Lektura tekstu pracy utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e doktorantka
w umiejêtny sposób potrafi ³¹czyæ analizê faktów ze zdobyt¹ rzeteln¹ wiedz¹ ekonomiczn¹. Nie unika te¿ formu³owania samodzielnych
pogl¹dów na temat podejmowanych zagadnieñ. D¹¿y równie¿ do
zachowania obiektywnego podejœcia do badanej rzeczywistoœci.
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Z promotorem – Kierownikiem Katedry Publicystyki
Ekonomicznej i Public Relations – prof. dr. hab.
Ryszardem £awniczakiem
Na uwagê zas³uguje tak¿e wykorzystanie bogatej
i w pe³ni wyczerpuj¹cej literatury przedmiotu. Pochodzi
ona z bardzo wielu Ÿróde³. Dodatkowo zosta³a wzbogacona samodzielnie zaprojektowanymi i z sukcesem przeprowadzonymi badaniami empirycznymi. Godny podkreœlenia jest bardzo wysoki poziom rozprawy doktorskiej pod
wzglêdem wymagañ formalnych i jêzykowych. Nie mam
równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e przygotowanie rozprawy doktorskiej przyczyni³o siê w znakomitym stopniu do rozwoju intelektualnego doktorantki i zdobycia umiejêtnoœci samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.”
Dr Monika Kaczmarek-Œliwiñska obecnie jest adiunktem w Zak³adzie Zastosowañ Informatyki w Ekonomii Wydzia³u Ekonomii naszej Uczelni i prowadzi laboratorium
z Podstaw Informatyki.
Swoje zainteresowania i pasje naukowe realizuje poprzez badania naukowe (obecnie jest w trakcie opracowania raportu na temat stanu dzia³añ polskich uczelni wy¿szych w zakresie Internet Public Relations), uczestnictwo w konferencjach, bran¿owych grupach dyskusyjnych.
Jest cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
oraz praktykiem public relations.
(red.)
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Od autorki pracy

poty zarówno naukowcom, jak i praktykom. St¹d te¿ efektywnoœæ Internet PR – opracowanie metodologii badañ, instrumentów badawczych oraz wskaŸników i miar, na podstawie
których kontrola i ocena dzia³añ stan¹ siê realne – jest inspiruj¹cym wyzwaniem.
Chcia³abym dziœ podziêkowaæ tym, którzy stworzyli mi
sprzyjaj¹c¹ atmosferê pracy i wiarê w dzia³ania. Szczególne
podziêkowania chcia³abym przekazaæ mojemu Promotorowi
– prof. dr. hab. R. £awniczakowi oraz recenzentom rozprawy
– prof. dr. hab. K. Wojcik (SGH Warszawa) i prof. dr. hab.
P. Deszczyñskiemu (AE Poznañ), Przewodnicz¹cemu Komisji Przewodu Doktorskiego – prof. dr. hab. W Jarmo³owiczowi, obecnemu Dziekanowi Wydzia³u Ekonomii AE w Poznaniu – prof. dr. hab. A. Jancowi, JM Rektorowi Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – prof. dr. hab. Witoldowi Jurkowi.
Dziêkuj¹c za wsparcie nie mogê pomin¹æ jeszcze kilku
osób, a mianowicie mojej rodziny – szczególne wsparcie Rodziców i mê¿a (tak¿e pracownika PK) pozwala³o mi spokojnie realizowaæ pracê. S³owa podziêkowañ kierujê równie¿
w stronê mgr Barbary Niekrasz (by³ej kierownik Zak³adu Zastosowañ Informatyki w Ekonomii) i obecnego Rektora PK
prof. Tomasza Krzy¿yñskiego. Kolejny raz powtórzê s³owa:
dziêkujê za wsparcie, okazan¹ ¿yczliwoœæ i pomoc.
Zamykaj¹c za sob¹ pewien etap chcê wierzyæ, i¿ droga,
któr¹ planujê iœæ i cele, które sobie postawi³am s¹ w³aœciwymi. Ale takiej gwarancji nie ma, poniewa¿ nauka jest sztuk¹
poszukiwania i dlatego czasami prowadzi nas fa³szywymi dró¿kami. Mam nadziejê, ¿e moja dalsza trasa bêdzie autostrad¹
bez wiêkszych kraks, a ciemne uliczki poznam jedynie z opowiadañ.
Wszystkim, dla których nauka jest pasj¹, ¿yczê wytrwa³oœci w osi¹ganiu celów, motywacji pracy i braku wyborów pomiêdzy “mieæ lepiej i wygodniej” a “dzia³aæ etycznie, uczciwie i z honorem”.

Mia³am to szczêœcie, ¿e zajmuj¹c siê realizacj¹ pracy doktorskiej mog³am robiæ rzeczy mi bardzo bliskie pod wzglêdem zainteresowañ, bêd¹ce moj¹ pasj¹. Zawsze przyjemniej
i z wiêksz¹ ochot¹ wykonujemy zadania, które nie s¹ dla nas
przymusem. Tak by³o w moim przypadku. Moja rozprawa doktorska, mimo ¿e wprost dotyka³a zagadnieñ ekonomicznych –
wszak public relations jest filozofi¹ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem – to jednak zwi¹zana by³a z Internetem, który traktowany by³ jako narzêdzie komunikowania przedsiêbiorstwa
z otoczeniem zewnêtrznym i wewnêtrznym. Taka dwoistoœæ
zainteresowañ wynika byæ mo¿e z mojego wykszta³cenia; jako
absolwentka dwóch kierunków magisterskich: elektroniki i telekomunikacji oraz ekonomii zawsze szuka³am wspólnego pola
dla moich zainteresowañ, chcia³am po³¹czyæ i zobaczyæ jak
funkcjonuje wykorzystanie nowych technologii w naukach
ekonomicznych. Rozprawa doktorska sta³a siê szans¹ na zbadanie jednego z interesuj¹cych mnie aspektów.
Moje szczêœcie polega równie¿ na tym, ¿e moim promotorem jest wspania³y cz³owiek, œwietny naukowiec, ¿yczliwa
osoba o niesamowitych pomys³ach, otwartym spojrzeniu – prof.
dr hab. Ryszard £awniczak, kierownik Katedry Publicystyki
Ekonomicznej i Public Relations Wydzia³u Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz miêdzy innymi spo³eczny
doradca ds. ekonomicznych Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego. Promotor by³ osob¹, która da³a mi szansê samodzielnej pracy, bez narzucania swoich tez i wizji, a obserwuj¹c moje poczynania na niwie nauki dyskretnie kontrolowa³,
czy prace osi¹gaj¹ zamierzone efekty. Oczywiœcie poza Profesorem R. £awniczakiem jako doktorantka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu mog³am liczyæ na pomoc wszystkich
osób zaanga¿owanych w studium doktoranckie. A¿ dziwne,
¿e w jednym miejscu mo¿na spotkaæ tylu ¿yczliwych ludzi,
którzy doceniaj¹ pracê i wysi³ek nie stwarzaj¹c jakichkolwiek barier. Realizuj¹c
pracê doktorsk¹ uczestniczy³am oczywiœcie w seminariach prowadzonych przez
mojego Promotora, które zawsze by³y
pe³ne dyskusji, konstruktywnej krytyki,
maj¹ce atmosferê “burzy mózgów”, daj¹ce energiê do dalszych prac. Podró¿ na
seminarium zawsze by³a dla mnie oczekiwaniem, a powroty rozwa¿aniem i uk³adaniem dalszych planów – g³owa by³a
pe³na pomys³ów, gotowych rozwi¹zañ,
chêci i motywacji.
Wspó³praca z tak znakomitymi osobami, poza efektem w postaci tytu³u doktora nauk ekonomicznych, pokaza³a mi
obszary, które badawczo s¹ niezmiernie
interesuj¹ce, jeszcze nierozpoznane,
a przez to tak kusz¹ce. Jednym z takich
tematów jest pomiar efektywnoœci dzia³añ public relations prowadzonych w Internecie. Sama tematyka efektywnoœci jest
trudna – nawet doœæ dobrze rozpoznane
Po uroczystej promocji doktorskiej z JM Rektorem Akademii Ekonomicznej
œrodowisko œwiata realnego sprawia k³oprof. dr. hab. Witoldem Jurkiem (pierwszy z lewej) oraz Dziekanem Wydzia³u
Ekonomii prof. dr. hab. Alfredem Jancem
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Z Sokratesem do Grenady
Ju¿ po raz trzeci, dziêki przychylnoœci dziekana prof.
Sz. Pa³kowskiego oraz staraniom dr. M. Mellera, studenci
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska wziêli
udzia³ w miêdzynarodowych warsztatach, organizowanych
w ramach programu Socrates, w tym roku w Grenadzie
(w Hiszpanii).
28 maja 2005 r. na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.
Rankiem tego dnia nasza trójka w sk³adzie: Kamil Kryger, Tomasz Jab³oñski, Przemys³aw Janik uda³a siê w dalek¹ podró¿,
samolotem, do Grenady – miasta po³o¿onego w sercu Andaluzji, malowniczej krainie na po³udniu Hiszpanii. Ka¿dego
wje¿d¿aj¹cego do Andaluzji wita olbrzymi czarny byk stoj¹cy dumnie na wzgórzu. Miasto liczy sobie ok. 300 tys. mieszkañców i mo¿e poszczyciæ siê niezliczon¹ iloœci¹ zabytków
architektury sakralnej, u¿ytkowej i mieszkalnej. Mimo wiêkszoœci katolickiej, w oczy ka¿demu turyœcie rzuca siê niesamowita mieszanka kultur, m.in.: afrykañskich, cygañskich i tureckich. Mieszkañcy Grenady nie maj¹ wiêkszego problemu
z zatrudnieniem (bezrobocie rzêdu 10%), a zdecydowan¹ wiêkszoœæ rynku stanowi¹ us³ugi. Nad ca³ym miastem triumfalnie
góruje Alhambra – milenijnego wieku zamek dawnych w³adców tego regionu. Atrakcyjnoœæ tego regionu, oprócz piêknych górskich krajobrazów, podnosi bliskoœæ Wybrze¿a S³oñca (Costa del Sol), okalaj¹cego basen Morza Œródziemnego,
z którego walorów mieliœmy szansê skorzystaæ. Wyj¹tkowa
jest tak¿e tamtejsza roœlinnoœæ – poza wieloma gatunkami palm
i unikalnych drzew owocowych, trudno spotkaæ tam tradycyjn¹ zieleñ z naszego umiarkowanego, ch³odnego klimatu.
Celem tak dalekiej naszej wyprawy by³o reprezentowanie
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki

Koszaliñskiej na miêdzynarodowych warsztatach studenckich
“Management in construction – European Practice”, które
odby³y siê na Wydziale Architektury i Techniki Uniwersytetu
w Grenadzie . W zajêciach oprócz nas oraz gospodarzy udzia³
wziêli przedstawiciele piêciu innych europejskich wy¿szych
uczelni technicznych: 2 Anglików, 4 Finów, 4 Greków, 3 Rumunki i 1 Niemka. Razem z nimi przyby³o 6 prowadz¹cych.
Reprezentacjê Politechniki Koszaliñskiej stanowi³a jedynie
nasza trójka, bez wyk³adowcy, gdy¿ dr M. Meller z przyczyn
osobistych w tym roku nie móg³ uczestniczyæ w warsztatach.
Celem nadrzêdnym warsztatów by³o nabycie umiejêtnoœci
wspó³pracy z przedstawicielami innych krajów. Pomocne by³y
w tym liczne dyskusje, prowadzone w miêdzynarodowych
grupach, oczywiœcie w jêzyku angielskim. Podstaw¹ analizowanych problemów by³y, prezentowane codziennie przez innego prowadz¹cego, wyk³ady przybli¿aj¹ce dany problem.
Tematem ich by³y zagadnienia z zakresu prawa budowlanego,
zarz¹dzania w budownictwie, uwarunkowañ œrodowiskowych
itp. D¹¿yliœmy przede wszystkim do tego, aby znaleŸæ istotne
ró¿nice w poszczególnych krajach. Podsumowuj¹cym tematem sta³a siê wizja rozwoju rynku budowlanego w Europie na
przestrzeni najbli¿szego dziesiêciolecia. Aby u³atwiæ prezentacje, udostêpniono nam uczelniane komputery, z mo¿liwoœci¹ pracy w programie Power Point i z szybkim dostêpem do
internetu. Pod koniec dnia, ka¿dy z ww. tematów prezentowany by³ przez poszczególne grupy i koñczony wnioskami wyk³adowców. Poniewa¿ g³ównym celem by³o zdobycie umiejêtnoœci wspó³pracy miêdzynarodowej, nasze role w zespo³ach i sk³ady poszczególnych grup by³y zmieniane.

Uczestnicy miêdzynarodowych warsztatów w Grenadzie
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Na wycieczce w fabryce marmuru w Almerii
Nr 4/2005

Aby uatrakcyjniæ pobyt, Uniwersytet w Grenadzie zorganizowa³ nam wycieczkê do fabryki i kopalni marmuru firmy Cosentino, po³o¿onych nieopodal nadmorskiej miejscowoœci Almeria. Zapoznano nas z histori¹ firmy, jej strategi¹ gospodarcz¹ (g³ównym importerem jej
produktów s¹ Stany Zjednoczone), oprowadzono wzd³u¿ ca³ej linii produkcyjnej, a nastêpnie
przewieziono na teren kopalni. Tam mogliœmy
siê przekonaæ, jak wielkim przedsiêwziêciem
jest wydobycie tego cennego surowca. Ciekawostk¹ podczas wizyty w firmie by³a prezentacja kuchennych marmurowych blatów z bakteriostatycznym i bakteriobójczym systemem
Microban. Przedstawiciele Cosentino po¿egnali
nas bardzo ciep³o, zasypuj¹c ka¿dego kolekcj¹
gad¿etów i katalogów firmy.
Dwa dni póŸniej, wraz ze studentami z innych krajów udaliœmy siê na kolejn¹ wyprawê,
tym razem do per³y Costa del Sol, miejscowoœci Almuñecar. By³a to typowo turystyczna
wycieczka, która pomog³a nam siê zrelaksowaæ
po pracowitym pierwszym tygodniu zajêæ.
Drugi tydzieñ naszej pracy by³ w zasadzie
sequelem zajêæ z pierwszego tygodnia. W³adze
uczelni, chc¹c dostarczyæ nam nowych wra¿eñ,
zabrali nas do twierdzy Alhambra, olbrzymiego zamku po³o¿onego na wzgórzu, którego historia jest bogata w opowieœci o wielkich przelewach krwi i lwach, broni¹cych ten najpiêkniejszy zabytek architektury Grenady. Najbardziej zdumiewaj¹cym elementem zamku by³
jego system instalacji wodnej, pozbawiony
pomp i urz¹dzeñ elektrycznych, zaopatruj¹cy
ka¿de pomieszczenie i plac na terenie Alhambry. Po tak bogatej lekcji historii zostaliœmy
jeszcze zabrani na dwugodzinny pokaz flamenco, w wykonaniu miejscowych tancerek, a okraszony muzyk¹ hiszpañskich artystów.
Podczas naszego pobytu nie tylko powietrze by³o gor¹ce – w dzieñ temperatura waha³a
siê od 32o do 41oC, co mo¿na by³o zaobserwowaæ na elektronicznych termometrach zainstalowanych na ka¿dej ulicy, a noc¹ spada³a do 23o.
Atmosfera wœród uczestników kursu by³a równie ciep³a, pe³na ¿yczliwoœci i wzajemnej pomocy. Jêzyk angielski nie stanowi³ dla nikogo
przeszkody, wrêcz u³atwia³ dotarcie do informacji i sprawnej komunikacji miêdzy nami.
W rzadkich przypadkach kursanci korzystali ze
s³owników – jedynie by zrozumieæ co trudniejsze terminy budowlane.
Szczerze wiêc polecam ka¿demu studentowi naszego Wydzia³u udzia³ w tego typu warsztatach. Znajomoœci z innymi studentami nadal
utrzymujemy przez Internet, a wra¿enia i doœwiadczenia wyniesione z takiego kursu na
trwa³e zapisz¹ siê w pamiêci ka¿dego uczestnika warsztatów. W 2006 roku warsztaty maj¹
odbyæ siê w Atenach, stolicy Grecji.
Kamil Kryger, student WBiIŒ
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Jubileusz Promotora
W paŸdzierniku 2005 roku Profesor Aleksy Patryn obchodzi³ uroczyœcie jubileusz swoich 60. urodzin. Szacowny jubilat urodzi³ siê 8 paŸdziernika 1945 roku w Brzeœciu nad Bugiem. Razem z rodzicami do roku 1952 mieszka³ w Grodnie,
a od roku 1952 w Miñsku.
W roku 1962 ukoñczy³ z wyró¿nieniem szko³ê œredni¹.
W latach 1962–1967 studiowa³ na Wydziale Fizyki w Bia³oruskim Uniwersytecie Pañstwowym. W tym okresie jako
pierwszy na wydziale dosta³ imienne stypendium. Po ukoñczeniu uniwersytetu zosta³ skierowany na studia doktoranckie
do jednej z najlepszych w tamtych czasach jednostki naukowej ZSSR uznawanej na œwiecie – Instytutu Fizyko-Technicznego im. A.F. Joffe w Leningradzie, którego kierownikiem
obecnie jest laureat nagrody Nobla prof. Zores Alferow. Tam
trafi³ do laboratorium wynalazców pierwszych laserów pó³przewodnikowych, a kierownikiem tego laboratorium i promotorem doktoranta by³ profesor S.M. Rywkin.
W roku 1972 obroni³ doktorat z zakresu materia³oznawstwa pó³przewodników, w 1977 uzyska³ tytu³ docenta na Bia³oruskim Uniwersytecie Pañstwowym, a w 1991 obroni³ pracê habilitacyjn¹ dotycz¹c¹ badania materia³ów stosowanych
w optoelektronice i fotoenergetyce. W roku 1993 uzyska³ tytu³ profesora na Bia³orusi, jak i w Rosji (dwa dyplomy), a w
roku 1994 przeszed³ nostryfikacjê w Polsce. Profesor rozpocz¹³ pracê w Polsce w roku 1993 – zosta³ zaproszony na stanowisko profesora Akademii Pedagogicznej w S³upsku. We
wrzeœniu 1994 roku przeniós³ siê do Koszalina i od tej pory
jest pracownikiem Politechniki Koszaliñskiej, gdzie od 1996
roku sprawuje funkcjê kierownika Katedry Podstaw Elektroniki na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Przez trzy ostatnie
kadencje (9 lat) wybierano go na cz³onka Senatu PK.
Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, g³ównie
w dziedzinie badañ materia³ów stosowanych w optoelektronice
i fotoenergetyce. Za najwiêkszy swój sukces naukowy uwa¿a
pracê dotycz¹c¹ odkrycia nowego typu luminescencji krzemu

Osieki 2005, podsumowanie wyników I Konferencji “Nowe
technologie w kszta³ceniu na odleg³oœæ”

(luminescencja na dyslokacjach), opublikowan¹ w roku 1976
i do dnia dzisiejszego stale cytowan¹ w publikacjach œwiatowych. Profesor nadal pracuje aktywnie w dziedzinie materia³oznawstwa elektronicznego, o czym mog¹ œwiadczyæ np. opublikowane artyku³y w czasopismach nale¿¹cych do “listy filadelfijskiej”, których tylko w latach 2004–2005 jest ju¿ siedem.
Przez ostatnie 10 lat aktywnie zajmuje siê
równie¿ informatyk¹ stosowan¹, skupia
siê na zastosowaniach dydaktycznych
wspó³czesnych technologii informatycznych. Jego dorobek w tym zakresie to
ponad 15 publikacji, udzia³ w organizacji
dwóch konferencji naukowo-dydaktycznych (praca w komitetach organizacyjnych i programowych).
Wypromowa³ 9 doktorantów, w tym
dwóch z nich pracuje obecnie jako adiunkci na PK, trzech jego wychowanków
uzyska³o tytu³ docenta. Uczniowie Profesora pracuj¹ w ró¿nych krajach (w tym
w Wietnamie, na Bia³orusi, w Stanach
Zjednoczonych, w Libii). Aktualnie pod
Jego opiek¹ pracuje dwóch m³odych doktorantów. Jeden z nich bada w³aœciwoœci
fizyczne materia³ów pó³przewodnikowych nale¿¹cych do grupy SiGe metod¹
pomiaru fotonapiêcia – SPV. Drugi stuMonachium 2003, ze studentami PK na najwiêkszym w Europie dachu
diuje mo¿liwoœæ optymalizacji jakoœci
“s³onecznym” (baterie s³oneczne 1 MW)
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komunikacji w œrodowisku e-learningowym poprzez wprowadzenie zaawansowanych konstrukcji interfejsów graficznych u¿ytkownika (GUI).
Zawsze cieszy siê pozytywn¹ opini¹ wœród studentów dziêki nowatorskiemu
stylowi organizacji zajêæ. Na przyk³ad, w ramach kursu “Fotoenergetyka” zainicjowa³ udzia³ grupy studentów PK w konkursie na niemieckie grupowe stypendium
DAAD. Podczas trzytygodniowego wyjazdu do Niemiec na wygrane stypendium
studenci odwiedzili kilka uczelni i inne instytucje wiod¹ce w tematyce energetyki
s³onecznej. Z jego inicjatywy dla celów dydaktycznych nabyto i zainstalowano na
dachu WEiI (budynek przy ul. Partyzantów) przemys³owe modu³y baterii s³onecznych i kolektory s³oneczne, na których nasi studenci bêd¹ wykonywaæ æwiczenia
laboratoryjne.
Prof. A. Patryn jest cz³onkiem kilku stowarzyszeñ naukowych, w tym: ISES
(International Solar Energy Society), IMAPS (International Microelectronics And
Packaging Society), Fotovoltaika Polska. Przy tak wielkim nat³oku zajêæ Profesor du¿o podró¿uje, interesuje siê fotografi¹, lubi niekiedy powêdkowaæ.
Szanownemu Jubilatowi gratulujemy dotychczasowych osi¹gniêæ i ¿yczymy
d³ugich lat w zdrowiu, pomyœlnoœci oraz dalszych sukcesów w pracy.
Doktoranci Profesora, byli i obecni:
dr in¿. Walery Sus³ow, dr in¿. Leszek Bychto,
mgr in¿. Micha³ Statkiewicz,
mgr in¿. Grzegorz Ileczko

Miñsk, 20 lat temu, docent na
Bia³oruskim Uniwersytecie Pañstwowym

Taniec odbijany cz¹steczek
Decyzj¹ Szwedzkiej Akademii Nauk laureatem tegorocznej
Chemicznej Nagrody Nobla zosta³ Francuz Yves Chauvin
i dwóch Amerykanów, Robert Howard Grubbs i Richard Roy-

ce Schrock. Przedmiotem przyznanej im nagrody by³y prace
dotycz¹ce badañ mechanizmu katalizowanych reakcji metatezy
w syntezie organicznej. Reakcja metatezy (z ³ac. metathesis –
przestawienie) polega na wzajemnej wymianie grup atomów
miêdzy cz¹steczkami. Atomy dwóch cz¹steczek reaguj¹c ze sob¹
pod wp³ywem katalizatora zamieniaj¹ siê miejscami w skoordynowany sposób. Komisja Noblowska przedstawi³a to obrazowo jako “taniec odbijany dwóch chemicznych cz¹steczek”.
75-letni Francuz Yves Chauvin z Instytut Francais du Patrole przedstawi³ wyniki swoich badañ w 1971 roku, a 63-letni Robert Howard Grubbs z California Institute of Technology i 60-letni Richard Royce Schrock z Massachusetts Institute
of Technology dokonali swoich odkryæ na pocz¹tku lat 90.
Reakcjê metatezy odkry³ ju¿ w 50-tych latach XX wieku
Karl Ziegler, jednak jej szczegó³owy mechanizm oraz katalizuj¹ce je metale okreœli³ Yves Chauvin w 1971 roku. W 1990
roku Richard R. Schrock opracowa³ katalizatory reakcji
w oparciu o molibden i prazeodym a Robert Grubbs w 1992
roku otrzyma³ katalizator rutenowy, który umo¿liwia przeprowadzenie bardzo wydajnych reakcji metatezy w roztworze.
Nr 4/2005

Ogromn¹ zalet¹ reakcji metatezy jest to, ¿e dziêki niej
mo¿na otrzymaæ skomplikowane zwi¹zki chemiczne, które
trudno otrzymaæ w inny sposób. Metoda ta przydatna jest szczególnie w syntezie zwi¹zków organicznych o du¿ych pierœcieniach wêglowych, s³u¿y ona do zamykania du¿ych pierœcieni
i tworzenia d³ugich ³añcuchów, pozwala prowadziæ proces
w ni¿szych temperaturach i przy ni¿szym ciœnieniu w porównaniu z innymi metodami. Skomplikowany zwi¹zek chemiczny otrzymaæ mo¿na bardzo szybko, nawet podczas tylko jednej reakcji chemicznej. Mo¿liwa jest wiêksza kontrola nad reakcj¹ chemiczn¹, mo¿na kierowaæ j¹ œciœle w takim kierunku
w jakim zaplanowano, otrzymuj¹c dok³adnie to czego sobie
¿yczyliœmy. Nie trzeba u¿ywaæ truj¹cych rozpuszczalników,
mniej jest odpadów i s¹ one mniej szkodliwe. Dziêki prac¹
tegorocznych chemicznych noblistów mo¿liwy jest rozwój bardziej przyjaznej dla œrodowiska, ekologicznej ga³êzi chemii
organicznej, tzw. zielonej chemii.
Metoda opracowana przez noblistów znacznie u³atwia wytwarzanie niektórych œrodków farmakologicznych, czy œrodków ochrony roœlin. Przyk³adem œrodka ju¿ wytwarzanego
poprzez metatezê jest lek przeciwko wirusowemu zapaleniu
w¹troby typu C. Metoda ta wykorzystywana jest te¿ do produkcji tworzyw polimerowych, takich jak kauczuki syntetyczne, czy ¿ywice.
Nobliœci Robert Grubbs i Richard Schrock goœcili w sierpniu tego roku w Polsce, uczestnicz¹c w “The 16th International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry”,
zorganizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Komitet Chemii PAN.
W oparciu o materia³y
www.gazeta.pl i www. wikipedia.org.pl
oprac. W. Sienicki

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

27

NA TEMAT

”Jak siê sprzedaæ?”
“Ludzie kupuj¹ obrazki” – ju¿ nie odkrywcze, dla wielu
jednak wci¹¿ odnowa uœwiadamiane zjawisko – nie dotyczy
niestety (!) nag³ego o¿ywienia na rynku sztuki, lecz traktowania przedmiotu na podstawie jego powierzchownoœci. Jeœli nie
mamy mo¿liwoœci doœwiadczenia realnego dzie³a, to jego namiastka w postaci dwu- lub trójwymiarowej, stworzona za
pomoc¹ aktualnie dostêpnych œrodków, musi jak najlepiej dzie³o zareklamowaæ. Niczym nagannym jest pragnienie przekonania kogoœ do w³asnej idei, projektu czy produktu. Jednak
droga do osi¹gniêcia tego celu stwarza mo¿liwoœci ró¿nych
manipulacji. Eksponowanie tego co dobre, ukrywanie mankamentów, poprawianie rzeczywistoœci na miarê talentu i posiadanego warsztatu, czarowanie, uwodzenie, czy wrêcz przyprawianie gombrowiczowskiej gêby – wszystko to dozwolone, o ile nie zatraci siê gdzieœ wartoœci merytorycznych i czytelnoœci przekazu w wyprodukowanym obrazie.
A jeœli ju¿ przy obrazie – to przypomina mi siê rozmowa
z pewn¹ zamo¿n¹ pani¹, która wskazuj¹c na kolekcjê zebranych przez siebie p³ócien (w pewnych sferach nie wypada ta-

kiej nie posiadaæ) oœwiadczy³a, ¿e po malarstwo, to jeŸdzi do
Warszawy. W Trójmieœcie nie ma zdolnych malarzy – wskaza³a przy tym na wisz¹cy w salonie obraz – ten Jackiewicz, to
maluje tylko tak, g³owa w lewo albo w prawo, w ogóle w tym
pracy nie widaæ. Malewicz zapewne nie znalaz³by miejsca na
œcianie salonu tej pani.
Marne wyobra¿enie o rzemioœle nie tylko uderza w malarzy, których pracê opacznie postrzega siê jako ograniczenie do
kilku gestów wykonanych na p³ótnie, zapominaj¹c, ¿e to esencja wielu lat studiów, analiz i doœwiadczeñ. Podobnie z umniejszaniem wartoœci w³asnej pracy spotykaj¹ siê projektanci. Przy
okazji prezentacji projektu domu, klient za¿yczy³ sobie, bym
mu jeszcze “wklika³a” ³adny kominek do salonu. To pu³apka
pozornej ³atwoœci pracy z komputerem, który czêsto mylony
jest z samym projektantem. W efekcie ocenie podlega czêsto
sam obrazek – rendering, ruchomy czy te¿ nie, którego si³a uwodzenia bywa istotniejsza od merytorycznej zawartoœci.
Forma prezentacji jest wyrazem szacunku dla ogl¹daj¹cego, a tak¿e dla pracy w³asnej projektanta. Wysi³ek intelektualny jaki podj¹³, w po³¹czeniu ze wspó³czesnym warsztatem,
odci¹¿a odbiorcê od trudu myœlenia. Gdy jeszcze wspomniana forma epatuje samozadowoleniem i na dodatek niesie zna-

Adam Skibiñski

Joanna Machlañska
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miona wysi³ku twórczego, a tak¿e odwo³uje siê do archetypów nowej kultury wed³ug zasad estetycznych in¿. Mamonia
(“podobaj¹ mi siê tylko piosenki, które znam”) – sukces gwarantowany. Zak³adam oczywiœcie przychylne nastawienie odbiorcy i czas akcji: przed rozmow¹ o pieni¹dzach.
Dobra rzecz w marnym opakowaniu zawsze sprzedaje siê
gorzej ni¿ kiepska w œwietnym – twierdzenie prawdziwe nie
tylko w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, dotyczy
tak¿e sprzedawanych wartoœci intelektualnych. Dlatego te¿,
portfolio jako forma autoprezentacji musi spe³niaæ wszystkie
wymogi dobrej reklamy.
W przewa¿aj¹cej mierze powodem przygotowania takiego materia³u jest spotkanie, od którego zale¿y mo¿liwoœæ uzyskania zlecenia, a przy odrobinie szczêœcia pracy na etacie
w firmie projektowej. W sytuacji takiej mamy zwykle do czynienia ze zorientowanym odbiorc¹, o okreœlonych wymaganiach i wyobra¿eniu przysz³ej wspó³pracy, który jest zdecydowanie bardziej wyczulony na zachowanie w³aœciwych proporcji w prezentacji miêdzy samym przedmiotem a nadbudow¹. Naszym sprzymierzeñcem okazuje siê ograniczony czas
takiego spotkania, który nie zawsze pozwala na dog³êbn¹ analizê oferty, sprowadzaj¹c ewentualnego pracodawcê do roli
widza wykreowanego przez nas spektaklu.
Tak¹ próbê autoprezentacji podjêli studenci pi¹tego roku
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliñskiej, w ramach

zajêæ semestralnych w Pracowni Projektowania Wnêtrz i Wystaw u prof. Zdzis³awa £osiñskiego. Ze wzglêdów praktycznych narzucono ograniczenie w postaci formatu A4. W odpowiedzi powsta³y “ksi¹¿eczki” rozk³adane do ró¿nych formatów, zawieraj¹ce materia³ dotycz¹cy dzia³alnoœci studentów
w poszczególnych pracowniach pocz¹wszy od pierwszego
roku. Istotnym do rozwi¹zania problemem by³o znalezienie
spójnej formy, szaty graficznej dla prezentacji prac tak ró¿nych dziedzin jak rysunek, wzornictwo, grafika, rzeŸba, wnêtrza, malarstwo czy wystawiennictwo. Student sam musia³
dokonaæ wyboru zdjêæ, prac, od nowa tworzyæ obraz przedmiotu w nowym kontekœcie (plansze prezentacyjne, które zwykle przygotowuje siê przy okazji zaliczenia projektu, okaza³y
siê w tym momencie bezu¿yteczne). Dla niejednego by³a to
chwila prawdy nie tyle w kwestii sztuki przekazu, lecz koniecznoœci dokonania samooceny, weryfikacji dotychczasowych dokonañ, obserwacji progresji czy regresji (o grzechu
zaniedbania nie wspomnê) oraz uœwiadomienia sobie koniecznoœci rejestrowania wszystkich poczynañ artystycznych w materiale jak najlepszej jakoœci, bo to dopiero daje mo¿liwoœæ
wyboru. Pomimo wskazanych trudnoœci, powsta³y interesuj¹ce, wysoko ocenione prace. Byæ mo¿e nie zawsze oryginalne
ale profesjonalne, doskonale wpisuj¹ce siê we wspó³czesne
trendy graficzne. Zatem, nie hermetyczne, komunikatywne wypowiedzi, które w potencjalnym pracodawcy nie powinny

Danuta Parcheta

Beata Dró¿kowska
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wzbudziæ obaw co do przysz³ej wspó³pracy.
Trudno te¿ by³o nie ulec nostalgii, jaka towarzyszy zwykle sytuacjom zwiastuj¹cym koniec jakiegoœ etapu – piêæ lat z ¿ycia m³odego projektanta. Nale¿y mieæ tylko nadziejê,
¿e kolejne, samodzielne ju¿ lata wypr¹ wczeœniejsze karty portfolia i ¿yczyæ przysz³ym absolwentom, by praca dyplomowa nie sta³a siê
ich najwiêkszym (jedynym) osi¹gniêciem.
mgr Katarzyna Radecka,
Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszaliñskiej

Autorzy prac – studenci V roku Instytutu
Wzornictwa Przemys³owego Politechniki
Koszaliñskiej spec. Projektowanie Wnêtrz
i Wystaw. Prace wykonane pod kierunkiem
prof. Zdzis³awa £osiñskiego oraz asystentki
Katarzyny Radeckiej.
£ukasz Maækowiak

Nagroda specjalna na biennale mediów
Pierwszego grudnia 2005 roku otwarto
w Warszawie wystawê I biennale mediów.
Wystawê organizowa³o Muzeum Gugenheima, Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków
oraz Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie.
Celem wystawy by³a próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu rozwój technik multimedialnych umo¿liwia wypowiedŸ twórcz¹.
Biennale mia³o charakter konkursu, do którego zaproszono po jednym studencie i prowadz¹cym go profesorze z ka¿dej uczelni artystycznej w Polsce i z ka¿dej stolicy, w której
znajduje siê akademia sztuk piêknych. Instytut Wzornictwa w Koszalinie reprezentowali: student Andrzej Golc z pi¹tego roku i mgr
Stanis³aw Wolski. Andrzej Golc zosta³ wyró¿niony w konkursie nagrod¹ specjaln¹ jury. Jest
to najwy¿sze wyró¿nienie, jakie od ponad
dwudziestu piêciu lat zdoby³ ktokolwiek z Koszalina w zakresie sztuk piêknych.
Przedstawiam wywiad z laureatem:
– Jak trafi³eœ na biennale?
– Uczestnictwo w biennale jest wynikiem
mojego pobytu na plenerze intermedialnym
w Lubiszewie w sierpniu bie¿¹cego roku.
Czêœæ wystawy zaprezentowanej w Warszawie by³a eksponowana przeze mnie w³aœnie
tam. Udzia³ w biennale zaproponowa³ mi prof.
Józef Robakowski, który uzna³, ¿e moje prace mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie.
– Od kiedy interesujesz siê nowymi
mediami i fotografi¹?
– Fotografi¹ interesujê siê “od zawsze”,
a od czasu studiów zainteresowanie siê pog³êbi³o. Jest to w moim przypadku proces ci¹-
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g³y. Natomiast multimediami zainteresowa³em siê na zajêciach z panem Zbigniewem Taszyckim,
a obecnie zajmujê siê nimi w galerii
“Scena” (galeria prowadzona przez
Roberta Knuta w gmachu biblioteki
w Koszalinie).
– A co to jest Kabuum?
– Jest to nieformalny zwi¹zek,
w którym tworzê z kolegami od
trzech lat. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
to poszerzony “Topless”, czyli grupa twórcza, która powsta³a w kole
naukowym “Nowe Media” prowa-

Pismo Politechniki Koszaliñskiej

dzonego przez pana (tj. ni¿ej podpisanego). W jego ramach zrobiliœmy trzy wystawy w Polsce, poŸniej jeszcze jedno
w Niemczech na festiwalu w Neubrandenburgu. Obecnie grupa Kabuum w galerii “Scena” realizuje projekt “Casting”.
– A plany na przysz³oœæ?
– O¿eniæ siê! Wzi¹æ udzia³ w biennale fotografii w marcu oraz chcia³bym rozwin¹æ galeriê “Scena”. Przepraszam, ale
jeszcze czeka mnie dyplom. Dlatego proszê promotora i w³adze instytut o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.
mgr Stanis³aw Wolski
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Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie bêdzie czyste, ciep³e i nowoczesne.
Uczelnia wzoruje siê na zachodnich technologiach i planuje
wykorzystaæ promienie s³oneczne jako Ÿród³o energii podgrzewania wody do celów u¿ytkowych. Tym samym wzroœnie standard i wartoœæ ca³ego kampusu.
Osiedle akademickie przy Politechnice Koszaliñskiej przechodzi kolejn¹ modernizacjê. Tym razem, w³adze uczelni postanowi³y zadbaæ o zewnêtrzny wygl¹d i ocieplenie domów studenta. Prace
rozpoczê³y siê na pocz¹tku tych wakacji i dobiegaj¹ koñca. Akademiki ju¿ teraz zwracaj¹ uwagê swoim ³adnym wygl¹dem.
Roboty wykonywane na osiedlu akademickim zwi¹zane s¹
z modernizacj¹ systemu grzewczego obiektów Politechniki Koszaliñskiej. Prace obejmuj¹ docieplenie œcian i stropodachów, wymianê sieci zewnêtrznych i wewnêtrznych centralnego ogrzewania, wymianê zewnêtrznej stolarki okien i drzwiowej oraz wykorzystanie niekonwencjonalnych Ÿróde³ ciep³a do celów u¿ytkowych. Wykonanie dokumentacji i robót zwi¹zanych z termomodernizacj¹ finansowane jest ze œrodków w³asnych Politechniki,
Miejskiej Energetyki Cieplnej i Fundacji EkoFundusz.
W roku bie¿¹cym Politechnika wyda na docieplenie œcian
i stropodachów akademików kwotê oko³o 1,8 mln z³otych, a Miejska Energetyka Cieplna na wymianê zewnêtrznych sieci ciep³owniczych i wêz³ów cieplnych w obiektach prawie 500 tys. z³otych.
Nowe elewacje (docieplenia) wykonuj¹ dwie firmy budowlane: Bud-Mark (akademik nr 1 i 2) oraz Selfa (akademik nr 3 i 4),
które wygra³y na te roboty rozpisany przez Uczelniê przetarg nieograniczony. Jak poinformowa³ zastêpca kanclerza ds. technicznych Micha³ Malatyñski, ocieplaj¹c akademiki uczelnia zaoszczêdzi na ogrzewaniu od 10 do 15% ponoszonych wydatków.
Natomiast w przysz³ym roku planowane jest p³ukanie i regulacja instalacji ogrzewczej (centralne ogrzewanie) w domach stu-
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Warsztaty dziennikarstwa
Studenci Politechniki Koszaliñskiej w dniach 23–24 paŸdziernika wziêli udzia³ w pierwszych warsztatach dziennikarstwa. Zajêcia
poprowadzi³ aktor Teatru Wielkiego w Poznaniu Sylwester Woroniecki, który szkoli m.in. dziennikarzy z TVP 3 w Szczecinie.
W ci¹gu dwóch dni studenci æwiczyli prawid³ow¹ emisjê
g³osu, dykcjê, poprawne odczytanie tekstu, a tak¿e normê
wypowiedzi emocjonalnej.
Doskona³ym zadaniem by³a relacja prosta oraz z wyobraŸni,
polegaj¹ca na przedstawieniu
widzianego obrazu, a póŸniej
odtworzeniu go za pomoc¹ pamiêci. Koszaliñscy ¿acy pracowali równie¿ nad potoczystoœci¹ wypowiedzi oraz prze³amywali tremê zwi¹zan¹ z wyst¹pieniami publicznymi. Prowadz¹cy warsztaty po³o¿y³ tak¿e szczególny nacisk na komuNr 4/2005

nikacjê niewerbaln¹, czyli wyra¿aniu swoich myœli za
pomoc¹ gestów.
Uczelnia choæ ma charakter techniczny, to nie brakuje na niej studentów, którzy zainteresowani s¹ dziennikarstwem. To pierwszy taki krok, aby mogli oni w przysz³oœci rozwijaæ swoje umiejêtnoœci zwi¹zane z tym kierunkiem. Organizatorem warsztatów by³o Studenckie
Studio Radiowe ,,Jantar”.
mgr in¿. Piotr Zaczek
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denckich, monta¿ instalacji solarnych (energia s³oneczna)
oraz kontynuowanie, rozpoczêtego w 2004 r., remontu pozosta³ych pokoi w DS1.
Zupe³n¹ nowoœci¹ bêd¹ instalacje solarne. Zostan¹ one
zainstalowane na dachach domów studenckich. S¹ to niekonwencjonalne Ÿród³a pozyskiwania energii. W ten sposób podgrzewanie ciep³ej wody bêdzie wspomagane w okresie letnim dziêki promieniom s³onecznym. Tego typu instalacje s¹ ju¿ stosowane i bardzo popularne szczególnie w
krajach o wy¿szych temperaturach powietrza. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przygotowany przez Uczelniê program modernizacji systemu grzewczego obiektów ma na celu z jednej

strony obni¿enie kosztów eksploatacyjnych w starych budynkach,
a z drugiej znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji do
œrodowiska (mniejsze zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ wytwarzan¹ tradycyjnie w kot³owniach wêglowych). Inwestycja ma kosztowaæ oko³o 800 tys. z³otych. Czêœæ œrodków na ten cel w³adze uczelni chc¹ pozyskaæ z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do przysz³ego lata bêdzie musia³a poczekaæ tak¿e Kreœlarnia.
Jej ocieplenie z wymian¹ stolarki okiennej planowane jest na okres
wakacji przysz³ego roku. Koszt termomodernizacji budynku Kreœlarni wyniesie ok. 280 tys. z³otych i sfinansowany bêdzie ze œrodków Fundacji EkoFundusz. Osiedle akademickie z pewnoœci¹ ju¿
nied³ugo bêdzie wizytówk¹ nie tylko uczelni, ale i miasta.
mgr in¿. Piotr Zaczek

¯akowisko z Ocelotem

Kiedy dok³adnie pó³tora roku temu wspólnie z kole¿ank¹ na antenie Radia Koszalin zaczynaliœmy prowadziæ
pierwsze audycje pt. ,,¯akowisko” nie przypuszczaliœmy,
¿e kolejna audycja bêdzie dotyczy³a takiego ciekawego
wydarzenia, i ¿e dziêki temu wydarzeniu „osi¹gnie ona
poziom Ocelota”. By³o to pod koniec paŸdziernika na terenach podo¿ynkowych w Koszalinie. Razem ze studentami Politechniki podziwialiœmy show akrobatyczno-teatralny.
Impreza odby³a siê w wielkim cyrkowym namiocie –
bawili siê nie tylko doroœli, ale tak¿e dzieci. Najm³odsi
wziêli udzia³ w warsztatach zabawy i wyobraŸni. Ich organizatorem by³ Akademicki Bank Umiejêtnoœci oraz doktor Wac³aw Idziak. Przed zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pili równie¿ b-boy’e z grupy N.A.S.A oraz zespó³ Mr.
Zoob.
Po takiej rozgrzewce byliœmy œwiadkami wielkiego
show w wykonaniu grupy Ocelot. Niezwyk³e dwugodzinne widowisko wywar³o wra¿enie na zebranych. Ocelot, to
wystêp ³¹cz¹cy w sposób mistrzowski elementy akrobatyki, pantomimy i tañca. Dwudziestu znakomicie wysportowanych artystów sprawi³o, ¿e ich popisy zapiera³y dech
w piersiach. Doskona³ym dope³nieniem przedstawienia
by³a magiczna muzyka na ¿ywo.
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Grupa istnieje ju¿ od 6 lat. Oklaskiwana by³a m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Danii, Francji i Hiszpanii. Po wystêpach za granic¹ przyszed³ czas na pokazy w kraju. Artyœci wspó³pracuj¹ tak¿e ze znanym polskim choreografem Januszem Józefowiczem. Domem rodzinnym Ocelota jest Z³otoryja, zaœ nazwa grupy pochodzi od jednego z najbardziej znanych kotów Ameryki.
Organizatorem tej niezwyk³ej imprezy by³o Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów PK Millennium, zaœ wspó³organizatorami Urz¹d Miejski i Radio Koszalin. Patronat nad wystêpem grupy Ocelot obj¹³ Prezydent Miasta – Miros³aw Mikietyñski.
mgr in¿. Piotr Zaczek
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Nowe oblicze zespo³u koszykówki
Na podstawie zarz¹dzenia wewnêtrznego Prezesa Klubu Uczelnianego AZS
Politechnika Koszaliñska – prof. dr hab.
in¿. Tadeusza Piecucha, a tak¿e zgodnie
z istniej¹cym od wielu lat regulaminem
funkcjonowania Klubu, utworzona zosta³a faktycznie Sekcja Koszykówki Mê¿czyzn – która dotychczas dzia³a³a raczej
jako grupa sportowa, maj¹ca jedynie trenera, którym w sezonie 2004/2005 by³
mgr in¿. Leszek Doliñski.
Obecnie wystêpuj¹ca w I Lidze Akademickiej (LAK) dru¿yna naszych studentów bêdzie mia³a nowego trenera –
mgr Piotra Bednarskiego, który wiêkszoœæ
naszych studentów – koszykarzy szkoli³
jako uczniów szko³y œredniej. Zosta³ powo³any Zarz¹d Sekcji w sk³adzie:
1. Robert Fiszbak – kierownik sekcji
2. Adam Sza³ek – rzecznik prasowy
3. Jacek Czubek – menager dru¿yny
4. Marcin Chêciñski
– sprawy organizacyjno-medyczne
5. Piotr Bednarski – trener
Kadrê zawodnicz¹ stanowi¹:
1. Damian Lipogórski-Reichel (kapitan) – 186 cm
2. Przemys³aw Polek – 181 cm
3. Micha³ Schreiber – 203 cm
4. Maciej Stefanowski – 183 cm
5. Pawe³ Milczarek – 195 cm
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6. Pawe³ Sza³ankiewicz – 195 cm
7. Bartosz Domaszewicz – 189 cm
8. £ukasz Kosterski – 192 cm
9. Marcin Mróz – 188 cm
10. Marcin Zalewski – 202 cm
11. Rados³aw Grêski – 202 cm
12. Artur ¯ak – 194 cm
13. Jaros³aw Domañski – 193 cm
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Pi³karki rêczne na pó³metku sezonu 2005/2006
Nasze zawodniczki po pierwszej rundzie rozgrywek ekstraklasy pi³ki rêcznej kobiet zajmuj¹ ósme miejsce w tabeli na
12 dru¿yn wystêpuj¹cych w ekstraklasie. Zarz¹d Autonomicznej Sekcji Kobiet KU AZS Politechnika Koszaliñska okreœli³
trenerom Dariuszowi Dworaczykowi i Waldemarowi Szafulskiemu oraz zawodniczkom jako plan minimum na koniec sezonu 2005/2006 zajêcie ósmego miejsca, a wiêc takiego miejsca, po którym dru¿yna nie bêdzie musia³a graæ meczy bara¿owych o utrzymanie siê w ekstraklasie po zakoñczeniu tzw.
sezonu zasadniczego; dotyczy to dru¿yn, które zajm¹ miejsca
od 9. do 12., przy czym punkty zdobyte w trakcie sezonu zasadniczego s¹ zaliczone. Dru¿yny zajmuj¹ce miejsca od 1. do
8. po sezonie zasadniczym graj¹ tzw. systemem pucharowym
o Mistrzostwo Polski, miejsca medalowe drugie i trzecie, jak
i miejsca koñcowe w ramach rozgrywek ekstraklasy.
Jak wiadomo, przed sezonem 2005/6 zespó³ nasz dozna³ zasadniczych wzmocnieñ i mimo, ¿e zrezygnowa³y z dalszej gry
bardzo dobre i rutynowane zawodniczki – Katarzyna Je¿ i Ma³gorzata Jêdrzejczak, sprowadzone do nas w po³owie sezonu
2004/2005, to jednak w to miejsce dosz³y zawodniczki z tzw.
najwy¿szej pó³ki, wielokrotne reprezentantki Polski: Ewa Jarzyna i Iwona Szafulska (aktualna kadrowiczka) oraz Krystsina
Svatko – podstawowa zawodniczka reprezentacji Bia³orusi.
Sk³ad nasz uzupe³ni³a wielokrotna reprezentantka Polski w kategorii m³odzie¿owej i juniorek – Marta Goraj oraz utalentowana bramkarka – Dominika Stroiñska. Mo¿na by³o zatem oczekiwaæ, i¿ taki sk³ad zespo³u, w którym pozosta³y tak rutynowane zawodniczki jak Joanna Dworaczyk, Sylwia Pociecha i bardzo dobra bramkarka Iwona Pabich, pozwoli zaj¹æ bezpieczne
miejsce w tabeli, na pó³metku bie¿¹cych rozgrywek.
W pierwszej rundzie bie¿¹cych rozgrywek najwiêcej bramek dla naszej dru¿yny – 63 bramki w 11 meczach – zdoby³a
Joanna Dworaczyk, co daje œredni¹ 5,7 bramki na mecz, nastêpnie Ewa Jarzyna, która zdoby³a 56 bramek tak¿e w 11 meczach, co daje 5,1 bramki na mecz, dalej Iwona Szafulska, – 54
bramki, co przy 11 meczach rozegranych daje 4,9 bramki na
mecz, nastêpnie Krystsina Svatko – 43 bramki w 9 meczach, co
daje œrednio 4,8 bramki na mecz i wreszcie Joanna Chmiel, która zdoby³a 23 bramki w 8 meczach, co daje œredni¹ 2,9 bramki
na mecz. W³aœnie ww. zawodniczki z bramkark¹ Iwon¹ Pabich
to “krêgos³up” naszego zespo³u.
Jak widaæ jednoznacznie z uk³adu tabeli na pó³metku, zajêcie przez nas ósmego miejsca po tej fazie rozgrywek, nie oznacza jego utrzymania w perspektywie rundy rewan¿owej. W grupie dru¿yn walcz¹cych o pozostanie w pierwszej ósemce tabeli
po rozgrywkach zasadniczych s¹: Soœnica Gliwice, Vive Kielce
oraz Piotrcovia Piotrków Trybunalski, z którymi to zespo³ami
gramy na wyjeŸdzie. Natomiast w grupie pretendentów do ósmego miejsca w tabeli, z którym gramy w Koszalinie, jest tylko
£¹cznoœciowiec Szczecin, a wiêc dru¿yna, której styl grania
wybitnie nie le¿y naszemu zespo³owi. Zapowiada siê wiêc arcytrudna walka o utrzymanie siê w pierwszej tzw. bezpiecznej
ósemce zespo³ów graj¹cych potem w systemie pucharowym
o mistrzostwo Polski. Nasz zespó³ w pierwszej rundzie rozgrywek zagra³ doskonale w pierwszym meczu otwarcia w Gdañsku z aktualnym Wicemistrzem Polski dru¿yn¹ AZS AWF
Gdañsk odnosz¹c przekonywuj¹ce zwyciêstwo. Niestety, we
wszystkich nastêpnych meczach, tak¿e tych wygranych, zagra³
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s³abiej. Szczególnie szkoda straconych punktów w meczu z MKS
Vitaral Jelfa w Jeleniej Górze, w którym w 40. minucie prowadziliœmy ró¿nic¹ 6 bramek, a potem kilkakrotnie zgubiliœmy pi³kê
w ramach b³êdów niewymuszonych, a jednoczeœnie 4-krotnie
nasze zawodniczki wychodzi³y w pozycjach “sam na sam”
z bramkark¹ gospodarzy nie zdobywaj¹c gola. Podobnie w meczu w Koszalinie z Vive Kielce prowadziliœmy 8:3 jeszcze do
przerwy ró¿nic¹ jednej bramki, ale mecz zakoñczy³ siê nasz¹
pora¿k¹. Wreszcie w ostatnim meczu pierwszej rundy z liderem
tabeli – Zag³êbiem Lubin, w 51. minucie meczu nasz zespó³
prowadzi³ ró¿nic¹ 8 bramek tj. 26:18 i przez nastêpne ponad
8 minut nie zdoby³ gola, remisuj¹c praktycznie wygrany mecz.
Dzia³acze Zarz¹du Autonomicznej Sekcji Pi³ki Rêcznej oraz
kibice prze¿yli to bardzo boleœnie.
Realistyczne prognozy rozpoczynaj¹cej siê 7 stycznia rundy rewan¿owej wskazuj¹, ¿e powinniœmy zdobyæ 8 punktów,
tj. wygraæ u siebie mecze z KS Start Elbl¹g, MKS Jelfa Jelenia
Góra oraz £¹cznoœciowcem Szczecin (klubem pretenduj¹cym
do pierwszej ósemki) oraz na wyjeŸdzie z AZS AWF Katowice.
Poniewa¿ zespó³ £¹cznoœciowca Szczecin jest dla nas
wyj¹tkowo niewygodnym przeciwnikiem, trzeba zak³adaæ, ¿e
mo¿na realnie odnieœæ zwyciêstwo nad Zgoda Ruda Œl¹ska
w meczu w Koszalinie – który to zespó³ plasuje siê obecnie na
4 pozycji, a do przedostatniej kolejki pierwszej rundy rozgrywek by³ wiceliderem tabeli. Oczywiœcie, trzeba siê jeszcze liczyæ z niespodziankami. Jednak jakby nie prognozowaæ, to
prawdopodobieñstwo zdobycia 8 punktów w rudzie rewan¿owej jest najwiêksze. Dalsza analiza stanu tabeli po pierwszej
rundzie rozgrywek 2005/2006 wskazuje, ¿e te prognozowane
8 punktów mo¿e nie starczyæ na utrzymanie bezpiecznego
ósmego miejsca w tabeli, przy czym najwa¿niejszym meczem
o to ósme miejsce bêd¹ w³aœnie derby Województwa Zachodniopomorskiego, a wiêc mecz w Koszalinie z £¹cznoœciowcem Szczecin. Trzeba tak¿e za³o¿yæ, ¿e niektóre zespo³y
wzmocni¹ siê kadrowo w przerwie zimowej, a to oznacza, i¿
przeciwnicy s³absi teoretycznie od naszej dru¿yny, nie musz¹
takimi pozostaæ w rundzie rewan¿owej obecnych rozgrywek.
Wyp³ywa st¹d oczywisty wniosek, i¿ w ka¿dym meczu, tak¿e
tym wyjazdowym z dru¿ynami kadrowo mocniejszymi, trzeba podj¹æ ambitn¹ walkê o ka¿dy punkt.
Zapraszamy wiêc naszych kibiców na mecze drugiej rundy, w Hali Sportowej KS Gwardia Koszalin.
Prezes KU AZS Politechnika Koszaliñska
prof. Tadeusz Piecuch

Tabela koñcowa po pierwszej rundzie rozgrywek
ekstraklasy pi³ki rêcznej kobiet sezonu 2005/2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zag³êbie Lubin .......................................... 11
AZS AWFiS Gdañsk ................................. 11
SPR ICom Lublin ..................................... 11
Zgoda Ruda Œl¹ska ................................... 11
Piotrcovia Piotrków Trybunalski ............. 11
Vive Kielce ............................................... 11
Soœnica Gliwice ........................................ 11
KU AZS Politechnika Koszaliñska .......... 11
£¹cznoœciowiec Szczecin ......................... 11
Vitaral Jelfa Jelenia Góra ......................... 11
EB Start Elbl¹g ......................................... 11
AZS AWF Katowice ................................. 11
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