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41. inauguracja roku akademickiego

1 paŸdziernika Politechnika Koszaliñska zainaugurowa³a

rok akademicki 2008/2009. Uroczystoœæ tradycyjnie poprze-

dzi³a akademicka msza œwiêta. Nabo¿eñstwo w koszaliñskiej

katedrze odprawi³ ks. biskup Pawe³ Cieœlik.

41. inauguracja odby³a siê w audytorium PK przy ul. Kwiat-

kowskiego. Has³em inauguracji by³a myœl ojca œwiêtego Jana

Paw³a II: „Przysz³oœæ zaczyna siê dzisiaj, nie jutro”. Podczas

uroczystoœci nowo przyjêci studenci odebrali indeksy i z³o-

¿yli œlubowanie, natomiast najlepszym absolwentom Politech-

niki Koszaliñskiej wrêczono dyplomy. Wyk³ad inauguracyj-

ny – „Tradycyjne i nowoczesne technologie ¿ywnoœci” – wy-

g³osi³ prof. Jaros³aw Diakun.
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Po inauguracji odby³o siê otwarcie nowo wybudowanych

laboratoriów Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-

ska przy ul. Œniadeckich 2. Budowa tego trzykondygnacyj-

nego budynku trwa³a rok. Powierzchnia obiektu wynosi ok.

2,5 tys. metrów kw.; kubatura – 13 tys. metrów szeœc. Budy-

nek po³¹czony jest szklanym ³¹cznikiem z Wydzia³em Bu-

downictwa i In¿ynierii Œrodowiska – ³¹cznik umo¿liwia przej-

œcie na poziomie pierwszego i drugiego piêtra. W obiekcie

mieszcz¹ siê laboratoria, sale wyk³adowe oraz du¿a hala prze-

znaczona do celów dydaktycznych.

Inwestycja kosztowa³a 10 mln z³. PK otrzyma³a na ten cel

dofinansowanie z Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowa-

nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, czêœæ

kosztów uczelnia pokry³a ze œrodków w³asnych.
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Wysoki Senacie!

Dostojni Goœcie!

Drodzy Pracownicy i Studenci Politechniki Koszaliñskiej!

Szanowni Pañstwo!

Mam zaszczyt przywitaæ Pañstwa na inauguracji roku aka-

demickiego 2008/2009. Rozpoczynamy dzisiaj 41. rok dzia-

³alnoœci naszej uczelni.

Dzisiejsza uroczystoœæ jest wielkim œwiêtem wszystkich

pracowników Politechniki Koszaliñskiej. Zapewne jest to

szczególny dzieñ równie¿ dla osób, które do³¹czaj¹ do grona

spo³ecznoœci akademickiej naszej uczelni. Immatrykulacja

i wrêczenie indeksów studentom pierwszego roku stanowi wa¿-

ny punkt inauguracji.

Dyplomy ukoñczenia studiów odbior¹ dzisiaj najlepsi te-

goroczni absolwenci.

G³os zabior¹: przedstawiciel Parlamentu Studentów Poli-

techniki Koszaliñskiej oraz zaproszeni goœcie.

Profesor Jaros³aw Diakun wyg³osi wyk³ad inauguracyjny

na temat: „Tradycyjne i nowoczesne technologie ¿ywoœci”.

Serdecznie witam zaproszonych goœci.

Witam przyby³ych na uroczystoœæ przedstawicieli w³adz

wojewódzkich, samorz¹dów lokalnych, koszaliñskich parla-

mentarzystów oraz przedstawicieli ¿ycia duchownego.

Witam koszaliñskich radnych Rady Miejskiej, dyrektorów

koszaliñskich szkó³, instytucji kultury, przedsiêbiorców, przed-

stawicieli organizacji spo³ecznych.

Witam dziennikarzy prasy, radia i telewizji.

Serdecznie witam wszystkich pracowników naszej uczelni

oraz studentów, a szczególnie wkraczaj¹cych w progi Poli-

techniki Koszaliñskiej studentów pierwszego roku. Witam

przedstawicieli Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñ-

skiej i Rady Doktorantów. Witam wszystkich uczestników

dzisiejszej uroczystoœci i proszê o wybaczenie, jeœli kogoœ

nie wymieni³em.

Szanowni Pañstwo! Wysoki Senacie!

Has³em tegorocznej inauguracji jest myœl ojca œwiêtego Jana

Paw³a II: „Przysz³oœæ zaczyna siê dzisiaj, nie jutro”. Nieprzypad-

kowo wybraliœmy motto Papie¿a Polaka; sprawy ludzi m³odych

by³y mu bowiem szczególnie bliskie. Papie¿ wielokrotnie pod-

kreœla³, ¿e m³odzie¿ jest jego nadziej¹, nadziej¹ Koœcio³a, ale te¿

ca³ego œwiata. Jeszcze jako kap³an, póŸniej biskup i kardyna³

zapewnia³, ¿e „zawsze nosi³ m³odych w swoim sercu”.

Has³o dzisiejszej uroczystoœci „Przysz³oœæ zaczyna siê dzi-

siaj, nie jutro” chcia³bym zadedykowaæ naszym nowym stu-

dentom, którzy powiêkszaj¹ grono spo³ecznoœci akademickiej.

Drodzy Studenci!

Serdecznie witam Was w murach Politechniki Koszaliñ-

skiej – jedynej uczelni technicznej na Pomorzu Œrodkowym,

uczelni mog¹cej siê poszczyciæ 40-letni¹ histori¹.

Moi Drodzy, zdecydowaliœcie siê studiowaæ na uczelni

³¹cz¹cej z powodzeniem tradycjê z nowoczesnoœci¹. Aby zro-

zumieæ znaczenie tej uczelni dla miasta i regionu, dostrzec,

jak rozwinê³a siê na przestrzeni lat, musimy choæ na chwilê

cofn¹æ siê do pocz¹tków jej istnienia.

Po raz pierwszy rektor tej uczelni wita³ studentów na inau-

guracji 5 paŸdziernika 1968 roku. Wtedy Politechnika Ko-

szaliñska by³a Wy¿sz¹ Szko³¹ In¿yniersk¹, studiowa³o tutaj

tylko 185 osób, a kadrê stanowi³o 17 nauczycieli. To garstka

Przemówienie inauguracyjne
1 paŸdziernika 2008 roku

JM Rektor prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski
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w porównaniu z obecn¹ liczb¹ studentów i stanem osobowym

kadry akademickiej. Dzisiaj uczelnia liczy prawie 11 tysiêcy

studentów, a ich kszta³ceniem zajmuje siê blisko 500 osób.

Najwiêcej studentów – oko³o 6 tys. – studiuje na kierunkach

technicznych.

40 lat temu kszta³cenie odbywa³o siê na dwóch wydzia-

³ach i w 12 specjalnoœciach in¿ynierskich. Dzisiaj kszta³cimy

na trzech du¿ych wydzia³ach: Mechanicznym, Elektroniki

i Informatyki, Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska; oraz

w piêciu instytutach: Ekonomii i Zarz¹dzania, Neofilologii

i Komunikacji Spo³ecznej, Wzornictwa, Mechatroniki, Nano-

technologii i Techniki Pró¿niowej oraz Polityki Spo³ecznej

i Stosunków Miêdzynarodowych.

Szanowni Pañstwo!

Dzisiaj wybór studiów jest najczêœciej g³êboko przemy-

œlan¹ decyzj¹. M³odzi ludzie rzadko podejmuj¹ j¹ pod wp³y-

wem chwili. Ju¿ nie studiuje siê dla samego studiowania. De-

cyduj¹c siê na podjêcie edukacji na uczelni wy¿szej m³odzie¿

kieruje siê przede wszystkim zainteresowaniami i perspek-

tyw¹ pracy. Studia stanowi¹ powa¿n¹ inwestycjê w przysz³oœæ.

Jestem przekonany, ¿e takie same intencje przyœwieca³y na-

szym nowym studentom, a wybór Politechniki Koszaliñskiej

nie by³ przypadkowy.

Ze swej strony mogê obiecaæ, ¿e uczynimy wszystko, aby

nie zawieœæ pok³adanych w naszej uczelni nadziei na zdoby-

cie dobrego wykszta³cenia. Mam nadziejê, ¿e dyplom Poli-

techniki Koszaliñskiej bêdzie dla Was powodem do dumny

i skutecznym paszportem do pracy.

Nawi¹zuj¹c w tym miejscu do has³a inauguracyjnego „Przy-

sz³oœæ zaczyna siê dzisiaj, nie jutro”, studentom poszukuj¹-

cym wiedzy i nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ oraz nam, nauczy-

cielom, Jan Pawe³ II zdaje siê mówiæ, ¿e te nadzieje i oczeki-

wane s¹ jak najbardziej realne, uzasadnione i konieczne do

realizacji na dziœ.

 Myœl¹c o wyzwaniach przysz³oœci, jako uczelnia, k³adzie-

my nacisk na nowoczesne kierunki kszta³cenia i intensywny

rozwój Politechniki Koszaliñskiej.

Drodzy Studenci! W Politechnice Koszaliñskiej bêdzie-

cie mogli zdobyæ stopnie in¿yniera i licencjata na studiach

pierwszego stopnia, magistra i magistra in¿yniera na studiach

drugiego stopnia oraz doktora na studiach trzeciego stopnia.

Chcia³bym nadmieniæ, ¿e studia trzeciego stopnia, doktoranc-

kie, prowadzimy na Wydzia³ach Budownictwa i In¿ynierii

Œrodowiska oraz Mechanicznym.

Nowo przyjêci studenci bêd¹ studiowaæ na 22 kierunkach.

Bêd¹ mieli do wyboru kierunki techniczne, rolnicze, ekono-

miczne, artystyczne, filologiczne i humanistyczne. W tym roku

otworzyliœmy cztery nowe kierunki in¿ynierskie: transport oraz

technologiê ¿ywnoœci i ¿ywienie cz³owieka na Wydziale Me-

chanicznym; ochronê œrodowiska na Wydziale Budownictwa

i In¿ynierii Œrodowiska; edukacjê techniczno-informatyczn¹

na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Tworz¹c nowe kierun-

ki kierowaliœmy siê przede wszystkim zapotrzebowaniem ryn-

ku pracy i pracodawców. Naszym celem jest kszta³cenie spe-

cjalistów, którzy po studiach bez problemu znajd¹ zatrudnie-

nie. O tym, ¿e w³aœciwie odczytujemy tendencje wynikaj¹ce

z przekszta³ceñ gospodarczych, politycznych, rozwoju nauki

i otwarcia granic œwiadczyæ mog¹ wyniki tegorocznego ran-

kingu szkó³ wy¿szych tygodnika „Newsweek”. Nasze wysi³ki

w zakresie kszta³cenia zosta³y dostrze¿one przez zachodnio-

pomorskich przedsiêbiorców, którzy w tym rankingu wysta-

wili naszym absolwentom wysok¹ ocenê.

Wyrazem uznania dla naszej pracy naukowej i dydaktycz-

nej jest bez w¹tpienia zakwalifikowanie siê Politechniki Ko-

szaliñskiej – jako jedynej uczelni z Pomorza Œrodkowego –

do og³oszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy-

¿szego programu „Kierunki zamawiane”. Celem projektu jest

zwiêkszenie liczby absolwentów kierunków technicznych

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Program obejmie stu-

dentów rozpoczynaj¹cych naukê w paŸdzierniku 2008 r. i bê-

dzie realizowany przez trzy lata studiów. Skorzystaj¹ z niego

osoby, które wybior¹ jeden ze wskazanych kierunków in¿y-

nierskich i zadeklaruj¹ chêæ studiowania na wybranych spe-

cjalnoœciach.

S¹ to nastêpuj¹ce specjalnoœci:

1. Aparatura medyczna i urz¹dzenia rehabilitacyjne na kie-

runku Mechatronika

2. Programowanie obrabiarek i urz¹dzeñ technologicznych

na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

3. In¿ynierskie zastosowanie komputerów na kierunku Me-

chanika i Budowa Maszyn

4. Technologia wody, œcieków i odpadów na kierunku In-

¿ynieria Œrodowiska

Maturzyœci, którzy zdecyduj¹ siê studiowaæ na kierunkach

zamawianych, maj¹ szansê: dostawaæ tysi¹c z³otych comie-

siêcznego stypendium; korzystaæ z bezp³atnych zajêæ wyrów-

nawczych z matematyki i fizyki; studiowaæ na przysz³oœcio-

wych kierunkach, na których realizowane bêd¹ atrakcyjne

programy nauczania.

Ministerialny program „Kierunki zamawiane” ma byæ re-

cept¹ na braki kadrowe polskich firm. Szacuje siê, ¿e przed-

siêbiorstwa w najbli¿szych latach bêd¹ gotowe zatrudniæ na-

wet 75 tysiêcy in¿ynierów. Jeœli nie wype³nimy tej luki kadro-

wej, innowacyjnoœæ naszej gospodarki bêdzie zagro¿ona.

Dzisiaj praca czeka na in¿ynierów – byæ mo¿e w³aœnie ten

argument przekona studentów do wyboru naszej politechniki.

Wa¿nym elementem oferty edukacyjnej ka¿dej uczelni jest

wymiana miêdzynarodowa studentów.

W minionym roku akademickim 23 studentów Politechni-

ki Koszaliñskiej kszta³ci³o siê na zagranicznych uczelniach

w ramach programu Socrates-Erasmus. Przyjê³y ich uczelnie

w Portugalii, we Francji, w Niemczech, Finlandii, Turcji, we

W³oszech i na Litwie. Studenci mogli skorzystaæ tak¿e z za-

granicznego programu praktyk w Anglii i Irlandii. W rozpo-

czynaj¹cym siê roku akademickim na zagraniczne studia wy-

biera siê 25 osób.

My z kolei bêdziemy goœciæ w Koszalinie studentów z Por-

tugalii, Turcji, W³och i Hiszpanii.

Drodzy Studenci!

W tym miejscu chcia³bym jeszcze raz zwróciæ siê do Was.

Wierzê, ¿e studia na Politechnice Koszaliñskiej oka¿¹ siê

wyj¹tkowym okresem w waszym ¿yciu. ̄ yczê, abyœcie zreali-

zowali tutaj swoje plany, cele, marzenia.

Chcia³bym, aby lata spêdzone w murach naszej uczelni by³y

okresem twórczego poszukiwania i rozwoju intelektualnego.

¯yczê równie¿, abyœcie znaleŸli czas nie tylko na naukê,

ale i na codzienne ¿ycie studenckie, byœcie mogli cieszyæ siê

jego urokami, bo to równie wa¿ne, jak chodzenie na æwicze-

nia czy wyk³ady. Wszyscy nauczyciele akademiccy Politech-

niki Koszaliñskiej trzymaj¹ za was kciuki.

¯yczymy powodzenia!

Szanowni Pañstwo!

Jako rektor muszê czêsto odpowiadaæ na pytanie: ile zo-

sta³o jeszcze politechniki w politechnice? Autorzy tego pyta-
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nia maj¹ zapewne na myœli sukcesywne uruchamianie przez

nasz¹ uczelniê, uczelniê bez w¹tpienia techniczn¹, kierun-

ków nietechnicznych. Na tak postawione pytanie odpowia-

dam zawsze: tworz¹c nowe kierunki nietechniczne nasza uczel-

nia nie straci³a na renomie, wrêcz przeciwnie – zyska³a i prê¿-

nie siê rozwija. Zaryzykowa³bym nawet stwierdzenie, ¿e ta

ró¿norodnoœæ kszta³cenia zdynamizowa³a rozwój Politechni-

ki Koszaliñskiej. Powo³ywanie nowych kierunków nietech-

nicznych nie odbywa³o siê nigdy kosztem kierunków tech-

nicznych; kierunki niein¿ynierskie tworzyliœmy równolegle,

a nie w konkurencji. Kierunki techniczne pozostaj¹ mocn¹

stron¹ Politechniki Koszaliñskiej. To nasz dorobek w dyscy-

plinach technicznych zapewni³ nam najwy¿sze uprawnienia

akademickie. Mamy prawo do nadawania stopni naukowych

doktora i doktora habilitowanego, prowadzenia postêpowa-

nia w sprawie uzyskania tytu³u naukowego profesora oraz

nadawania tytu³u doktora honoris causa. Stopieñ naukowy

doktora nauk technicznych Politechnika Koszaliñska mo¿e

nadawaæ w dyscyplinach: Budowa i eksploatacja maszyn, Bu-

downictwo, In¿ynieria œrodowiska oraz Elektronika; natomiast

stopieñ doktora habilitowanego w dyscyplinach: Budowa

i eksploatacja maszyn oraz Budownictwo. Obecnie ubiega-

my siê o prawo nadawania tytu³u doktora nauk technicznych

w dyscyplinach: In¿ynieria rolnicza na Wydziale Mechanicz-

nym oraz Informatyka na Wydziale Elektroniki i Informatyki.

Pracownicy i studenci Politechniki Koszaliñskiej odnosz¹

liczne sukcesy w naukach technicznych. Pozwol¹ Pañstwo,

¿e przytoczê przyk³ady z ostatnich miesiêcy.

Na uwagê zas³uguje sukces prof. dr. hab. in¿. Micha³a Bia³-

ki, który w tym roku otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa

Politechniki Gdañskiej. Prof. Micha³ Bia³ko jest specjalist¹

elektronikiem w zakresie mikroelektronicznych uk³adów ana-

logowych i metod sztucznej inteligencji. Jeszcze raz szczerze

gratulujemy Panie Profesorze!

Niezmiernie ucieszy³ nas sukces Mateusza Kosikowskie-

go, naszego absolwenta, a obecnie doktoranta Politechniki

Koszaliñskiej. Mateusz Kosikowski zosta³ laureatem ogólno-

polskiego konkursu Primus Inter Pares, organizowanego przez

Zrzeszenie Studentów Polskich. Nasz doktorant otrzyma³ tytu³

Primus Inter Pares „Expert Informatyk”, czyli zosta³ uznany

za najlepszego studenta informatyki w 2007 r.

Szanowni Pañstwo!

Mówi³em ju¿ o kierunkach kszta³cenia i naszych planach

na przysz³oœæ. Nie sposób nie poruszyæ tak istotnej kwestii,

jak znaczenie uczelni wy¿szej. Obecnoœæ wielu znamienitych

goœci w murach Politechniki Koszaliñskiej œwiadczy o tym,

¿e nasza uczelnia stanowi wa¿ny oœrodek kszta³cenia. Ale nie

tylko. Politechnika Koszaliñska jest sercem tego miasta i re-

gionu, stanowi o jego sile i mo¿liwoœciach rozwoju.

Uczelniê ocenia siê tak¿e przez pryzmat dokonywanych

inwestycji. Mo¿emy z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e dzisiaj bez

nowoczesnej bazy dydaktycznej nie ma przysz³oœciowego

kszta³cenia m³odzie¿y. Dlatego w naszej dzia³alnoœci tak silny

nacisk k³adziemy na rozbudowê uczelnianego kampusu.

Niezmiernie mi³o jest mi poinformowaæ, ¿e zakoñczyli-

œmy w³aœnie kolejn¹, kluczow¹ dla naszej uczelni inwestycjê

– budowê nowoczesnych laboratoriów dla Wydzia³u Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska przy ulicy Œniadeckich. Pod

wzglêdem architektonicznym budynek wygl¹da niemal tak

samo jak dzia³aj¹ce obok laboratoria Wydzia³u Elektroniki

i Informatyki. Jest tak samo po³¹czony szklanym ³¹cznikiem

ze swoim macierzystym wydzia³em.

W obiekcie o powierzchni ponad 2 tysiêcy metrów kwa-

dratowych mieszcz¹ siê laboratoria, sale wyk³adowe oraz du¿a

hala przeznaczona dla celów dydaktycznych. Najwiêksze la-

boratorium – Miêdzykatedralne Laboratorium Technik Bu-

dowlanych mieœci siê na parterze. Na tym samym poziomie

zlokalizowano Laboratorium Kompozytów Polimerowych. Na

pierwszym piêtrze znajduje siê Laboratorium Drogowe, a na

drugim – Laboratorium Geodezji z salami æwiczeñ i magazy-

nem. Inwestycja kosztowa³a 10 milionów z³otych. Uzyskali-

œmy znaczne dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, czêœæ pokryli-

œmy ze œrodków w³asnych. Nadszed³ czas na wyposa¿anie

budynku. Przewidujemy, ¿e w ci¹gu kilku tygodni studenci

Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska bêd¹ mogli

korzystaæ z nowych pomieszczeñ. (…)

Szanowni Pañstwo!

Jeszcze tej jesieni rozpoczniemy dalsz¹ rozbudowê kampu-

su. Bêdzie to mo¿liwe dziêki unijnemu dofinansowaniu w ra-

mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Cho-

dzi ponad 27 milionów z³otych, z których uczelnia bêdzie mo-

g³a sfinansowaæ budowê trzech du¿ych laboratoriów: mecha-

troniki, in¿ynierii materia³owej i in¿ynierii œrodowiska. Inwe-

stycje te zosta³y uznane za kluczowe dla rozwoju kraju. Plano-

wany czas zakoñczenia budowy to koniec 2011 r.

Szanowni Goœcie!

Jest jeszcze jedno, kluczowe przedsiêwziêcie zarówno dla

naszej uczelni, jak i 100-tysiêcznego Koszalina: budowa hali

sportowo-widowiskowej wieñcz¹cej kampus przy ul. Œniadec-

kich. Choæ realizacja tej wspólnej dla uczelni i koszaliñskie-

go samorz¹du inwestycji d³ugo sta³a pod znakiem zapytania

i nadal pojawiaj¹ siê pewne problemy, to osobiœcie jestem g³ê-

boko przekonany, ¿e studenci, którzy dzisiaj rozpoczynaj¹

studia, doczekaj¹ siê zajêæ w nowej hali. Mam nadziejê, ¿e

wszystko pójdzie zgodnie z planem i obiekt na 3 tysi¹ce miejsc

wreszcie powstanie. S¹dzê, ¿e hala widowiskowo-sportowa

jest niezmiernie potrzebna studentom, sportowcom, mieszkañ-

com Koszalina. Musimy wspólnie uczyniæ wszystko, aby pro-

jekt doprowadziæ do koñca. Zapewniam, ¿e determinacja w³adz

miasta i Politechniki Koszaliñskiej jest w tym zakresie ogrom-

na i raczej nic nie powstrzyma nas przed realizacj¹ celu.

Prezentuj¹c Pañstwu aktualnie realizowane i planowane

inwestycje Politechniki Koszaliñskiej mia³em na uwadze rów-

nie¿ tych uczniów szkó³ gimnazjalnych i szkó³ œrednich, któ-

rzy za kilka lat rozpoczn¹ naukê w naszej uczelni. Z ca³¹ pew-

noœci¹ has³o inauguracji „Przysz³oœæ zaczyna siê dzisiaj, nie

jutro” móg³bym równie¿ zadedykowaæ najm³odszym miesz-

kañcom Koszalina, bo dzia³ania i projekty inicjowane przez

nasz¹ uczelniê maj¹ przynieœæ skutki dalekosiê¿ne i stworzyæ

lepsze warunki do studiowania nastêpnym pokoleniom. (…)

Szanowni Pañstwo!

Wszystkim przyby³ym na dzisiejsz¹ uroczystoœæ bardzo dziê-

kujê. Chcia³bym poinformowaæ, ¿e z okazji inauguracji otrzy-

maliœmy gratulacje od rektorów z ca³ej Polski. Pamiêtali o nas

rektorzy miêdzy innymi: Politechniki Warszawskiej, Politechni-

ki Krakowskiej, Politechniki Gdañskiej, Politechniki Lubelskiej,

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu War-

szawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, rek-

torzy Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii Marynarki

Wojennej w Gdyni i jeszcze wielu rektorów z innych uczelni.

W nowym roku akademickim pracownikom Politechniki

Koszaliñskiej ¿yczê powodzenia w ¿yciu prywatnym i zawo-

dowym, a studentom – wielu sukcesów w nauce.

Vivat Politechnika, Vivant Professores!
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W dniach 4–6 czerwca 2008 r. w Koszalinie odby³o siê posie-

dzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkó³ Polskich (KRASP). KRASP jest dobrowolnym zrze-

szeniem rektorów polskich szkó³ wy¿szych posiadaj¹cych upraw-

nienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnie-

nia równorzêdne. Jej celem jest inspirowanie i koordynowanie

wspó³dzia³ania uczelni cz³onkowskich, a tak¿e reprezentowanie

wspólnych interesów uczelni akademickich.

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP mia³o charakter

sprawozdawczo-wyborczy. Jego wspó³organizatorem by³a Politech-

nika Koszaliñska. Do Koszalina przyjecha³o oko³o 150 rektorów

z ca³ej Polski. W posiedzeniu wziêli równie¿ udzia³: minister nauki

i szkolnictwa wy¿szego prof. Barbara Kudrycka, przedstawiciele Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rektorów Polskich oraz

Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.

Rektorzy dyskutowali m.in. o kierunkach zmian w systemie

szkolnictwa wy¿szego i nauki w Polsce. W trakcie obrad, w audy-

torium Politechniki Koszaliñskiej przy ul. Kwiatkowskiego, mi-

nister Barbara Kudrycka i prof. Tadeusz Luty, przewodnicz¹cy

KRASP, uruchomili portal internetowy „Study in Poland”, stano-

wi¹cy Ÿród³o informacji o ofercie edukacyjnej polskich uczelni.

(„Study in Poland” to projekt promocji za granic¹ polskiego szkol-

nictwa wy¿szego i mo¿liwoœci studiowania w Polsce, realizowany

od 2005 r. przez KRASP i Fundacjê Edukacyjn¹ „Perspektywy”).

Uczestnicy zgromadzenia plenarnego ods³onili tak¿e pami¹t-

kowy kamieñ obok siedziby Politechniki Koszaliñskiej przy ul.

Œniadeckich. W kamieniu zosta³a umieszczona tuba z Dekla-

racj¹ Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkó³ Polskich w sprawie kszta³cenia dla przysz³oœci

(treœæ deklaracji zamieszczamy na nastêpnej stronie).

Zgromadzenie Plenarne KRASP
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Deklaracja Zgromadzenia Plenarnego KRASP

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie kszta³cenia dla przysz³oœci

Odwo³uj¹c siê do konstytucyjnej zasady autonomii szkó³

wy¿szych, uczelnie akademickie wype³niaj¹ uniwersaln¹ mi-

sjê odkrywania i przekazywania prawdy. Otoczenie szkó³ wy-

¿szych ulega jednak istotnym przemianom. Zmusza to uczel-

nie do wiêkszej otwartoœci na wspó³czesny œwiat. Jak nigdy

przedtem, niezbêdne staje siê kszta³cenie dla przysz³oœci.

Szkolnictwo wy¿sze staje wobec nowych wyzwañ. Trady-

cyjna misja uniwersytetu ulega posze-

rzeniu. Szko³y wy¿sze w procesie na-

uczania nie mog¹ ograniczaæ siê do

przygotowywania do pracy zawodowej,

a w tym do przekazywania specjalistycz-

nej wiedzy i rozwijania umiejêtnoœci

swych studentów. Zadaniem uczelni jest

bowiem tak¿e kszta³cenie obywateli

pañstwa prawnego, respektuj¹cych naj-

wy¿sze wartoœci humanizmu oraz przy-

jête w demokracji zasady ¿ycia publicz-

nego.

Szko³y wy¿sze w coraz szerszym za-

kresie pog³êbiaj¹ swoje zwi¹zki ze spo-

³ecznoœciami lokalnymi, podejmuj¹

dzia³ania na rzecz rozwoju regionalne-

go, wspó³tworz¹ warunki do rozwoju lo-

kalnych obszarów wiedzy i innowacji.

S³u¿y temu m.in. poszerzanie oferty

kszta³cenia ustawicznego, a w tym wpro-

wadzenie nowych form kszta³cenia na

odleg³oœæ.

Obszarem szczególnie dynamicz-

nych przemian w szkolnictwie wy¿szym

jest Europa. Polskie szkolnictwo wy¿sze

aktywnie uczestniczy w realizacji ini-

cjatyw europejskich, w tym Procesu Bo-

loñskiego. Konferencja Rektorów Aka-

demickich Szkó³ Polskich wraz ze swy-

mi partnerami dzia³a w ramach Europej-

skiego Stowarzyszenia Uniwersytetów

na rzecz tworzenia Europejskiej Prze-

strzeni Szkolnictwa Wy¿szego.

Jednym z najwa¿niejszych narzêdzi

realizacji celów tego procesu – z punk-

tu widzenia przejrzystoœci i mo¿liwoœci

wspó³pracy krajów europejskich – staj¹

siê struktury kwalifikacji: ramowa dla

Europy i krajowa dla Polski. Krajowa

Struktura Kwalifikacji ju¿ wkrótce po-

Wa¿n¹ czêœci¹ obrad by³y wybory w³adz KRASP na ka-

dencjê 2008–2012. Przewodnicz¹c¹ Konferencji zosta³a prof.

Katarzyna Cha³asiñska-Macukow, rektor Uniwersytetu War-

szawskiego, a jej zastêpcami: prof. Adam Hamrol, rektor Poli-

techniki Poznañskiej, i prof. Janusz ̄ mija, rektor Uniwersyte-

tu Rolniczego w Krakowie.

winna staæ siê podstaw¹ do wprowadzania przez uczelnie no-

wych programów studiów odwo³uj¹cych siê do kompetencji

absolwentów i efektów kszta³cenia – wiedzy, umiejêtnoœci

i postaw.

Wspieraj¹c te zmiany, KRASP podkreœla, ¿e nie mog¹ one

prowadziæ do ujednolicenia programów studiów. Ró¿norod-

noœæ misji edukacyjnych uczelni oraz treœci i form kszta³ce-

nia jest jedn¹ z najwy¿szych wartoœci, jakie wynikaj¹ z wielo-

wiekowych tradycji uniwersytetu. Wzbogacaj¹ one szkolnic-

two wy¿sze i lepiej dostosowuj¹ je do zmian zachodz¹cych

w otoczeniu uczelni.

W swych dzia³aniach na rzecz doskonalenia procesu kszta³-

cenia Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

kierowaæ siê bêdzie zasad¹ wolnoœci nauczania opartej na wol-

noœci badañ naukowych i twórczoœci artystycznej.

Podpisali Rektorzy 123 uczelni
oraz Sekretarz Generalny KRASP
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7 maja 2008 r. prof. Rudolf Micha³ek

z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

otrzyma³ tytu³ Doktora Honoris Causa

Politechniki Koszaliñskiej. Wniosko-

dawc¹ przyznania najwy¿szej godnoœci

akademickiej by³ Wydzia³ Mechanicz-

ny, a promotorem doktoratu – dziekan

tego wydzia³u, prof. Leon Kukie³ka.

Prof. dr hab. in¿. Rudolf Micha³ek jest

specjalist¹ w zakresie in¿ynierii rolni-

czej, wybitnym uczonym o uznanym au-

torytecie naukowym, wspó³twórc¹ Wy-

dzia³u Techniki i Energetyki Rolnictwa,

a nastêpnie Wydzia³u Agroin¿ynierii

Akademii Rolniczej w Krakowie. Nie-

zwykle aktywny na forum wielu komisji

i towarzystw naukowych. Od 1991 r. jest

cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Aka-

demii Nauk.

£¹czny dorobek naukowy prof. Mi-

cha³ka obejmuje ponad 500 pozycji,

z czego przesz³o 200 stanowi¹ oryginal-

ne opublikowane prace twórcze.

Profesor ma du¿e osi¹gniêcia w kszta³-

ceniu kadry naukowej. Stworzy³ szko³ê

naukow¹, wypromowa³ 14 doktorów,

oœmiu jego uczniów z oœrodka krakow-

skiego uzyska³o tytu³ profesora, a 15 –

stopieñ doktora habilitowanego.

Z ramienia Centralnej Komisji do

spraw Stopni i Tytu³ów przez 17 lat oce-

Prof. Rudolf Micha³ek – doktor honorowy PK

ni³ 28 prac doktorskich, 74 prace habili-

tacyjne i 61 wniosków o tytu³ naukowy

profesora (w tym dwa z Wydzia³u Me-

chanicznego Politechniki Koszaliñskiej)

oraz wyda³ wiele opinii w sprawie nada-

nia wydzia³om uprawnieñ do doktory-

zowania i habilitowania, w tym miêdzy

innymi dla Wydzia³u Mechanicznego

Politechniki Koszaliñskiej w zakresie in-

¿ynierii rolniczej.

Uznanie œrodowiska naukowego i za-

wodowego oraz autorytet, jakim cieszy

siê profesor, zosta³y docenione przez aka-

demie rolnicze – w Lublinie i Szczeci-

nie, oraz uniwersytety – Przyrodniczy we

Wroc³awiu i Warmiñsko-Mazurski

w Olsztynie, które nada³y mu godnoœæ

doktora honoris causa.

5 czerwca 2008 r. prof. Tadeusz Luty otrzy-

ma³ tytu³ Doktora Honoris Causa Politech-

niki Koszaliñskiej. Promotorem doktora-

tu dla prof. Lutego by³ prof. Tomasz Krzy-

¿yñski, rektor Politechniki Koszaliñskiej.

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty pe³ni funk-

cjê rektora Politechniki Wroc³awskiej,

przewodnicz¹cego Konferencji Rekto-

rów Akademickich Szkó³ Polskich (w ka-

dencji 2005-2008), jako pierwszy Polak

w historii zosta³ cz³onkiem zarz¹du Eu-

ropean University Association (EUA),

najwiêkszej organizacji uniwersyteckiej

w Europie.

Prof. Tadeusz Luty przyczyni³ siê w zna-

cz¹cym stopniu do rozwoju w Polsce in-

¿ynierii materia³owej. Jego dorobek obej-

muje 139 publikacji, cytowanych ponad

800-krotnie (SSCI za lata 1990-2005). Pu-

blikowa³ w najbardziej presti¿owych cza-

sopismach naukowych z tzw. listy filadel-

Prof. Tadeusz Luty – doktor honorowy PK
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Urodzi³ siê 19 czerwca 1929 r. w Baranowiczach (woje-

wództwo nowogródzkie). W 1945 r. wraz z rodzicami przyje-

cha³ do Tczewa. W 1948 r. przeniós³ siê do Szczecina, gdzie

w 1949 r. zda³ maturê. Studiowa³ na Politechnice Gdañskiej.

Studia – najpierw in¿ynierskie, a potem magisterskie – ukoñ-

czy³ na Wydziale £¹cznoœci w 1955 r. Po studiach pracowa³

na Politechnice Gdañskiej. Przez trzy kadencje by³ prodzie-

kanem i dziekanem Wydzia³u Elektroniki Politechniki Gdañ-

skiej oraz dyrektorem Instytutu Informatyki PG.

Doktorat obroni³ w 1961 r. na Wydziale Elektroniki Poli-

techniki Warszawskiej, a habilitacjê (na tej samej uczelni) –

w 1967 r. Na Politechnice Koszaliñskiej pracuje od 1996 r.

Wspó³pracuje z wieloma oœrodkami badawczymi i uczel-

niami na œwiecie. Wyk³ada³ m.in. w Auburn University (USA)

i na Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy), wspó³pracowa³ z Uni-

versity of Maryland (USA). Za swoje osi¹gniêcia naukowe

i wspó³pracê miêdzyuczelnian¹ zosta³ uhonorowany w 1995 r.

tytu³em doktora honoris causa Institut National Polytechni-

que w Tuluzie (Francja).

Jest autorem 7 patentów oraz ponad 200 artyku³ów i refe-

ratów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Wspó³pracuje z wieloma oœrodkami badawczymi na œwiecie.

Wypromowa³ 27 doktorów, piêciu spoœród nich uzyska³o tytu³

profesora.

 Profesor Micha³ Bia³ko jest cz³onkiem rzeczywistym PAN.

By³ wiceprzewodnicz¹cym Gdañskiego Oddzia³u PAN. By³

te¿ cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów Na-

ukowych. W 1998 r. zainicjowa³ utworzenie Koszaliñskiego

Towarzystwa Naukowego.

fijskiej. Jest autorem wielu skryptów, monografii i podrêczni-

ków akademickich. Profesor z powodzeniem ³¹czy pracê na-

ukow¹ z dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹. Ma te¿ sukcesy w kszta³ce-

niu kadry. Wypromowa³ w Polsce szeœciu doktorów nauk che-

micznych i fizycznych oraz dwóch doktorów w Stanach Zjed-

noczonych, jeden z jego wychowanków jest profesorem.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹ by³ wielokrot-

nie nagradzany. W marcu 2008 r. prof. Tadeusz Luty otrzyma³

najwy¿sze odznaczenie papieskie przyznawane osobom œwiec-

kim – order œwiêtego Sylwestra.

16 kwietnia 2008 r. prof. dr hab. in¿. Micha³ Bia³-

ko otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Politech-

niki Gdañskiej. Profesor Bia³ko pracuje w Katedrze

In¿ynierii Komputerowej na Politechnice Koszaliñ-

skiej. Jest specjalist¹ elektronikiem w zakresie mi-

kroelektronicznych uk³adów analogowych i metod

sztucznej inteligencji. Zaproponowany przez pro-

fesora filtr aktywny trzeciego rzêdu o zerowych

wra¿liwoœciach dobroci jest znany na œwiecie jako

tzw. uk³ad Bia³ki.

Stworzy³ od podstaw w³asn¹ i pierwsz¹ w kraju

– uznan¹ w kraju i za granic¹ – szko³ê naukow¹

mikroelektronicznych uk³adów analogowych dla

potrzeb elektroniki, telekomunikacji i automatyki.

Prof. Micha³ Bia³ko – doktor honorowy PG

Prof. Micha³ Bia³ko z ¿on¹ Gra¿yn¹

podczas uroczystoœci na Politechnice Gdañskiej
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Wybory rektora

i prorektorów
Prof. Tomasz Krzy¿yñski bêdzie kierowa³ Politechnik¹

Koszaliñsk¹ przez nastêpne cztery lata – tak 26 lutego

2008 r. zdecydowa³o kolegium elektorów podczas wybo-

rów rektora. Prof. Krzy¿yñski otrzyma³ 79 g³osów. W wy-

borach wziê³o udzia³ 86 elektorów (kolegium elektorów

liczy³o 89 osób). Wymagana wiêkszoœæ wynosi³a 44 g³osy.

W wyborach startowa³ tylko dotychczasowy rektor, prof.

Tomasz Krzy¿yñski, kontrkandydaci siê nie zg³osili. Aby

dalej kierowaæ uczelni¹, prof. Krzy¿yñski musia³ uzyskaæ

ponad po³owê g³osów elektorskich (w czasie g³osowania

wymagana jest obecnoœæ 2/3 sk³adu kolegium elektorów).

Wybory przynios³y wiele nowoœci. Po raz pierwszy rek-

tora wybiera³o kolegium elektorów (dotychczas rektora wy-

biera³ senat uczelni). Pochodz¹cych z wyboru elektorów

wy³oniono spoœród pracowników uczelni – to przedstawi-

ciele wydzia³ów, instytutów, kierunków, studentów, dok-

torantów i pracowników administracyjnych.

Prof. Krzy¿yñski pe³ni funkcjê rektora Politechniki Ko-

szaliñskiej od 2005 r. Jego pierwsza kadencja up³ynê³a

w 2008 r. Zgodnie z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym z 2005

r., rektor zosta³ wybrany na czteroletni¹ kadencjê (dot¹d by³

wybierany na trzy lata) i bêdzie kierowa³ uczelni¹ do 2012 r.

Na stanowiska prorektorów zostali wybrani: prof. dr

hab. in¿. Tadeusz Bohdal – prorektor ds. nauki i wspó³-

pracy z gospodark¹, prof. nadzw. dr hab. in¿. Zbigniew

Rektor prof. Tomasz Krzy¿yñski przyjmuje gratulacje

po wyborze na drug¹ kadencjê

Suszyñski – prorektor ds. kszta³cenia, prof. nadzw. dr hab. in¿.

Przemys³aw Borkowski – prorektor ds. studenckich, organizacji

i rozwoju. W zwi¹zku ze z³o¿eniem rezygnacji z funkcji prorek-

tora przez prof. Z. Suszyñskiego, na stanowisko prorektora ds.

kszta³cenia w paŸdzierniku 2008 r. wybrany zosta³ prof. nadzw.

dr hab. in¿. Witold Gulbiñski.

Rektor na kadencjê 2008–2012

prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski
Absolwent Politechniki Warszawskiej, stopieñ doktora nauk

technicznych w zakresie mechaniki technicznej i doktora habili-

towanego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn uzyska³ w In-

stytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Nauk. W latach 90. przebywa³ na d³ugoterminowych pobytach

badawczych w Niemczech, m.in. w ramach stypendium Funda-

cji Aleksandra von Humboldta (1991–1993) i w ramach progra-

mu Fundacji Volkswagena w Hanowerze (1995–1996). Od listo-

pada 1997 profesor nadzwyczajny Politechniki Koszaliñskiej –

jest kierownikiem Zak³adu Mechatroniki i Mechaniki Stosowa-

nej w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿-

niowej.

Pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. nauki na Wydziale Mechanicz-

nym w kadencji 1999–2002. W kadencji 2002–2005 pe³ni³ funk-

cjê prorektora ds. nauki.

Jest cz³onkiem kilku sekcji Komitetów PAN, m.in. Sekcji Me-

chatroniki Komitetu Mechaniki oraz towarzystw naukowych,

m.in. Societas Humboldtiana Polonorum, Gesellschaft für ange-

wandte Mathematik und Mechanik, European Mechanics Socie-

ty, American Mathematical Society. Autor ponad 90 prac opubli-

kowanych w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym.
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Prorektor ds. kszta³cenia – dr hab. in¿. Witold Gulbiñski, prof. nadzw.

Po ukoñczeniu studiów w 1974 r. podj¹³ pracê w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Ko-

szalinie. Rozprawê doktorsk¹ (1988) w dziedzinie nauk fizycznych, obroni³ w Instytucie

Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Stopieñ doktora habilitowanego (2007) uzyska³ na

Wydziale In¿ynierii Materia³owej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi wspó³pracê na-

ukowo-badawcz¹ z uznanymi oœrodkami naukowymi w kraju i za granic¹. Pe³ni funkcjê

zastêpcy dyrektora wirtualnego laboratorium oraz kieruje pakietem roboczym w ramach

europejskiego projektu Network of Excellence „Complex Metallic Alloys”, finansowanego

w latach 2005–2009. Konsorcjum projektu skupia dwadzieœcia cztery jednostki uniwersy-

teckie i badawcze z dwunastu pañstw europejskich, w tym uniwersytety w Stuttgarcie, Wied-

niu, Liverpoolu, Marsylii, Tuluzie, Ecoles des Mines w Nancy, EMPA w Zurichu oraz Cen-

trum Badañ J¹drowych w Jülich. Spoœród jego artyku³ów opublikowanych w periodykach

naukowych 17 zosta³o zamieszczonych w czasopismach indeksowanych przez Filadelfij-

ski Instytut Informacji Naukowej. Wyniki badañ prezentowane by³y na najwa¿niejszych

konferencjach miêdzynarodowych. Jest recenzentem czasopism: Surface and Coatings

Technology, Tribology International, Thin Solid Films, Plasma Processes & Polymers,

Journal of Applied Physics oraz Vacuum. Za swoj¹ pracê naukowo-badawcz¹ i organiza-

cyjn¹ otrzyma³ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Zespo³ow¹ Nagrodê II stopnia Ministra Szkolnic-

twa Wy¿szego i Techniki oraz trzykrotnie nagrodê Rektora Politechniki Koszaliñskiej.

Prorektor ds. studenckich, organizacji i rozwoju – dr hab. in¿. Przemys³aw Borkowski, prof. nadzw.

Absolwent Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszalinie. Stopieñ naukowy doktora

(1997) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz doktora habilitowanego (2004)

uzyska³ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej. Jest dyrektorem Insty-

tutu Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych PK. Kierowa³ realizacj¹

oko³o 50 tematów wdro¿eniowych i badawczych oraz opracowa³ ponad 50 ró¿nych

recenzji, opinii i ekspertyz, opublikowa³ 9 ksi¹¿ek i 167 artyku³ów. Czynnie uczestni-

czy³ w oko³o 30 konferencjach naukowych, w wiêkszoœci miêdzynarodowych. Wyg³a-

sza³ wyk³ady seminaryjne na uniwersytetach zagranicznych. Jest cz³onkiem nastêpuj¹-

cych organizacji naukowych: Water Jet Technology Association (USA); The Water Jet

Technology Society of Japan; Arbeitskreis Wasserstrahltechnologie, Niemcy; Interna-

tional Society of Water Jet Technology; Polish Water Jet Group; Polskie Towarzystwo

Energetyki S³onecznej, IPPT PAN. Za swoje dokonania naukowo-techniczne otrzyma³

wiele nagród i wyró¿nieñ, w tym: honorowy tytu³ Mistrza Techniki w 1995 r. oraz wyró¿-

nienie i tytu³ Zachodniopomorski Nobel 2004, przyznany przez Kapitu³ê Zachodniopo-

morskiego Klubu Liderów Nauki, zaœ w 2006 r. uzyska³ indywidualn¹ nagrodê naukow¹

Wydzia³u IV Nauk Technicznych PAN za cykl prac naukowych.

Prorektorzy na kadencjê 2008–2012

Prorektor ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹ – prof. dr hab. in¿. Tadeusz Bohdal

Absolwent Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Koszalinie. Stopieñ naukowy doktora

(1986) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyska³ na Wydziale Mechanicz-

nym Politechniki Szczeciñskiej, a doktora habilitowanego (2002) na Wydziale Mecha-

nicznym Politechniki Koszaliñskiej. Tytu³ naukowy profesora otrzyma³ w 2007 roku.

Swoje badania naukowe prowadzi od ponad 30 lat, wspó³pracuj¹c z oœrodkami z Ukra-

iny, Rosji i Francji. Pe³ni funkcjê cz³onka Komisji B1 Miêdzynarodowego Instytutu

Ch³odnictwa w Pary¿u. Zrealizowa³ szeœæ projektów badawczych KBN i Ministerstwa

Nauki. Autor i wspó³autor ponad 300 publikacji, w tym równie¿ ksi¹¿kowych o charak-

terze monografii, jak i podrêczników akademickich wydanych przez WNT. Opiekun

specjalnoœci „Energetyka Cieplna i Ch³odnictwo”. Promotor 6 ukoñczonych przewo-

dów doktorskich oraz ponad 160 prac magisterskich i in¿ynierskich. Cieszy siê uzna-

niem w œrodowisku naukowym w kraju i za granic¹. Uzyska³ wiele nagród i wyró¿nieñ,

w tym dwie nagrody ministra. Uczestniczy w pracach wielu towarzystw naukowych, rad

wydawniczych, komitetów naukowych PAN, komisji administracji pañstwowej i samorz¹-

dowej. Jest kierownikiem Katedry Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa na Wydziale Mecha-

nicznym, na którym pe³ni³ funkcjê prodziekana do spraw nauczania w latach 1996-2002.
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� Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

dziekan

– prof. dr hab. Kazimierz Szymañski

prodziekan ds. nauczania

– dr in¿. Robert Nowak

prodziekan ds. nauki

– dr hab. in¿. Wies³awa G³odkowska, prof. nadzw.

prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

– dr in¿. Marek Nowakowski

� Wydzia³ Elektroniki i Informatyki

dziekan

– dr hab. Miros³aw Maliñski, prof. nadzw.

prodziekan ds. badañ naukowych

– prof. dr hab. Aleksy Patryn

prodziekan ds. kszta³cenia

– dr in¿. Andrzej Biedrycki

prodziekan ds. studenckich

– dr in¿. Bogdan Strzeszewski

� Wydzia³ Mechaniczny

dziekan

– prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka

prodziekan ds. nauki

– dr hab. in¿. Czes³aw £ukianowicz, prof. nadzw.

prodziekan ds. kszta³cenia

– dr in¿. Dariusz Lipiñski

prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

– dr in¿. S³awomir Nagnajewicz

kierownik studiów doktoranckich

– prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun

� Instytut Ekonomii i Zarz¹dzania

dyrektor

– prof. dr hab. in¿. Grzegorz Spychalski

zastêpcy dyrektora:

ds. studenckich

– dr in¿. Jerzy Korczak

ds. kszta³cenia

– dr Monika Stanny

ds. badañ naukowych

– dr hab. Micha³ Jasiulewicz, prof. nadzw.

� Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿niowej

dyrektor

– dr hab. Jerzy Ratajski, prof. nadzw.

zastêpcy dyrektora:

ds. rozwoju i wspó³pracy z przemys³em

– dr Jan Staœkiewicz

ds. kszta³cenia

– dr in¿. Stefan Bartkiewicz

� Instytut Neofilologii i Komunikacji Spo³ecznej

dyrektor

– prof. dr hab. Boles³aw Andrzejewski

zastêca dyrektora

– dr Anna Mro¿ewska

zastêca dyrektora ds. dydaktycznych

– dr Wojciech Klepuszewski

zastêca dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich

– dr Monika Kaczmarek-Œliwiñska

� Instytut Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzynarodowych

dyrektor

– prof. dr hab. Bogus³aw Polak

zastêpcy dyrektora:

ds. nauki

– dr hab. Jacek Knopek, prof. nadzw.

ds. studenckich

– dr Micha³ Polak

ds. kszta³cenia

– dr Dariusz Magierek

� Instytut Wzornictwa

dyrektor

– prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski

zastêpcy dyrektora:

ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹

– dr in¿. Mariusz Kasprzyk

ds. kszta³cenia

– dr Alina Adamczak

pe³nomocnik ds. programów Erasmus/Sokrates i wspó³pracy

zagranicznej

– dr Monika Zawierowska-£oziñska

Zestawienie z wyborów na kadencjê 2008–2012 r.

W³adze wydzia³ów

JM Rektor Politechniki Koszaliñskiej

– prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski

Prorektor ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹

– prof. dr hab. in¿. Tadeusz Bohdal

Prorektor ds. kszta³cenia

– prof. nadzw. dr hab. in¿. Witold Gulbiñski

Prorektor ds. studenckich, organizacji i rozwoju

– prof. nadzw. dr hab. in¿. Przemys³aw Borkowski

Przedstawiciele kierunków studiów

 1. Mechanika i budowa maszyn

– prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak

 2. Technika rolnicza i leœna

– dr hab. in¿. Ewa Wachowicz, prof. nadzw.

Sk³ad Senatu Politechniki Koszaliñskiej

 3. Studia doktoranckie WM

– prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka

 4. Informatyka

– prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn

 5. Elektronika i telekomunikacja

– dr hab. Miros³aw Maliñski, prof. nadzw.

 6. Budownictwo

– dr hab. in¿. Wies³awa G³odkowska, prof. nadzw.

 7. In¿ynieria œrodowiska

– prof. dr hab. Kazimierz Szymañski

 8. Geodezja i kartografia

– prof. dr hab. in¿. Tadeusz Piecuch

 9. Studia doktoranckie WBiIŒ

– dr hab. in¿. Zbigniew Sienkiewicz, prof. nadzw.
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10. Wzornictwo

– prof. Jacek Ojrzanowski

11. Mechatronika

– dr hab. in¿. Bogdan Wilczyñski, prof. nadzw.

12. Europeistyka

– prof. dr  hab. Bogus³aw Polak

13. Ekonomia

– dr hab. Aleksander Szwichtenberg, prof. nadzw.

14. Finanse i rachunkowoœæ

– dr hab. Micha³ Jasiulewicz, prof. nadzw.

15. Zarz¹dzanie

– dr hab. Edward Ochêdzan, prof. nadzw.

16. Neofilologia

– dr hab. Kurt Frischmuth, prof. nadzw.

17. Dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna

– dr hab. Jan Kania, prof. nadzw.

18. Jednostki miêdzywydzia³owe i ogólnouczelniane

– prof. dr  hab. in¿. Józef Borkowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

1. Wydzia³ Mechaniczny

– dr in¿. Dariusz Lipiñski

2. Wydzia³ Elektroniki i Informatyki

– dr in¿. Wies³aw Madej

3. Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

– dr in¿. Robert Nowak

4. Instytut i Wzornictwa

– dr Monika Zawierowska-£oziñska

5. Instytut  Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿niowej

– dr in¿. Stefan Bartkiewicz

6. Instytut Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzynarodowej

– dr Dariusz Magierek

7. Instytut Ekonomii i Zarz¹dzania

– dr Agnieszka Jakubowska

8. Instytut Neofilologii i Komunikacji Spo³ecznej

– dr Anna Mro¿ewska

9. Jednostki Miêdzywydzia³owe i Ogólnouczelniane

– mgr Jan Winkler

Przedstawiciele pracowników niebêd¹cych

nauczycielami akademickimi

1. mgr Ma³gorzata Kotnowska

2. mgr in¿. Teresa Nagórska

3. dr in¿. Artur Wezgraj

4. mgr in¿. Ryszard Grzybowski

Przedstawiciel doktorantów

1. mgr in¿. Robert Tomkowski

Przedstawiciele studentów

1. £ukasz Podsiad³o

2. Dominik Mróz

3. Zuzanna Nowak

4. Adrian Madej

5. Micha³ Mêtlewicz

6. Krystian Zab³ocki

7. Karol Korol

8. Katarzyna Pepliñska

Po¿egnaliœmy naszych pracowników

Dr Irena Czy¿ewska-Kurzec pracowa³a na uczelni od 1975 roku, by³a starszym wyk³adowc¹

jêzyka rosyjskiego w Studium Jêzyków Obcych, w koñcu 2006 roku odesz³a na emeryturê.

W 1982 roku obroni³a pracê doktorsk¹ z komparatystyki jêzykoznawczej na Uniwersytecie

w Leningradzie. Zmar³a 21 stycznia 2008 r.

Profesor Mieczys³aw Danilkiewicz pracowa³ w Politechnice Koszaliñskiej na Wydziale Elektroniki

od paŸdziernika 1996 r. do 30 wrzeœnia 2004 r. Prowadzi³ wyk³ady autorskie z fizyki i podstaw

fizycznych elektroniki pó³przewodnikowej. Pracowa³ z du¿ym zaanga¿owaniem i aktywnoœci¹.

W roku 2003 otrzyma³ Medal Komisji Edukacji Narodowej. Zmar³ 19 lutego 2008 r.

Stanis³aw Wojtanowski by³ przez wiele lat zaanga¿owany w dzia³alnoœæ NSZZ Solidarnoœæ,

w sprawy  pracowników Politechniki jako cz³onek Komisji Rewizyjnej, cz³onek Miêdzyzwi¹zkowej

Komisji Spraw Socjalnych. Zmar³ nagle 16 marca 2008 r.

Mgr Jerzy Kielar by³ wieloletnim pracownikiem i kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego

i Sportu, œwietnym pedagogiem i organizatorem. ¯y³ z pasj¹, któr¹ zara¿a³ wszystkich dooko³a.

By³ wielkim mi³oœnikiem narciarstwa, ¿eglarstwa, nurkowania, golfa i tenisa. Zmar³

7 paŸdziernika 2008 r. po kilku latach zmagañ z chorob¹.
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Nominacje profesorskie
Dr hab. in¿. Tadeusz Bohdal, decyzj¹ prezydenta RP z dnia

21 grudnia 2007 roku , otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk

technicznych. Prof. Bohdal na naszej uczelni pracuje od

1976 r., a od 2002 r. by³ zatrudniony na stanowisku profesora

nadzwyczajnego w Katedrze Techniki Cieplnej i Ch³odnic-

twa Politechniki Koszaliñskiej. W latach 1996–2002 pe³ni³

funkcjê prodziekana Wydzia³u Mechanicznego ds. naucza-

nia. W marcu 2008 r. zosta³ wybrany na stanowisko prorektora

ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹ na kadencjê 2008–2012.

Habilitacje
Habilitacje nadane w naszej uczelni

Piotr Stêpieñ z Zak³adu Mechatroniki i Mechaniki Stoso-

wanej w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techni-

ki Pró¿niowej, na podstawie oceny ogólnego dorobku nauko-

wego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej, uzyska³ sto-

pieñ doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscypli-

nie budowa i eksploatacja maszyn. Kolokwium habilitacyjne

odby³o siê 4 marca 2008 r. na Wydziale Mechanicznym Poli-

techniki Koszaliñskiej. Recenzentami w przewodzie habilita-

cyjnym byli prof. dr hab. in¿. Krzysztof Marchelek dr h.c. –

Politechnika Szczeciñska, prof. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ

dr h.c. – Politechnika Rzeszowska, prof. dr. hab. in¿. Józef

Gawlik – Politechnika Krakowska, prof. dr hab. in¿. Józef Bor-

kowski – Politechnika Koszaliñska.

Habilitacje nadane przez inne uczelnie

Zbigniew Taszycki z Zak³adu Wzornictwa w Instytucie

Wzornictwa, na podstawie oceny ogólnego dorobku artystycz-

nego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej, uzyska³ sto-

pieñ doktora habilitowanego sztuk piêknych w dyscyplinie

grafika, na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Equilibrium”.

Kolokwium habilitacyjne odby³o siê 19 lutego 2008 r. w Aka-

demii Sztuk Piêknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji

Multimedialnej.

Anna Monika Klimczak z Zak³adu Rysunku, Malarstwa

i RzeŸby w Instytucie Wzornictwa, na podstawie oceny ogól-

nego dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habi-

litacyjnej z wystaw¹ „Muszê zrobiæ coœ dla sztuki”, uzyska³a

stopieñ doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscy-

plinie artystycznej – sztuki u¿ytkowe. Kolokwium habilita-

cyjne odby³o siê 13 maja 2008 r. w Akademii Sztuk Piêknych

w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Re-

cenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. Marek

Wasilewski – ASP Poznañ, dr hab. Hanna Nowicka-Grochal –

ASP Gdañsk, prof. Stanis³aw Wieczorek – ASP Warszawa, prof.

Stefan Czy¿ewski – Uniwersytet Œl¹ski.

Doktoraty
Doktoraty nadane w naszej uczelni

S³awomir Makuch, w dniu 8 kwietnia 2008 r., stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo-

atacja maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat

pracy „Analiza procesów wyg³adzania elastycznymi narzê-

dziami œciernymi o podatnoœci zró¿nicowanej lokalnie”, pro-

motorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak.

Waldemar Kuczyñski, w dniu 17 czerwca 2008 r., stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo-

atacja maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat

pracy „Badanie wrzenia w przep³ywie czynnika ch³odnicze-

go w warunkach zaburzeñ generowanych periodycznie”, pro-

motorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz Bohdal.

Pawe³ Sutowski, w dniu 8 lipca 2008 r., stopieñ doktora

nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-

szyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat pracy „Oce-

na okresu trwa³oœci œciernic z wykorzystaniem wartoœci sku-

tecznej sygna³u emisji akustycznej w procesie obwodowego

szlifowania p³aszczyzny”, promotorem pracy by³ prof. PK

dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta.

Doktoraty nadane przez inne uczelnie

Agnieszka Ro¿nowska-Jasiewicz (sprostowanie og³osze-

nia z nr 45/2007), w dniu 26 listopada 2007 r., stopieñ dokto-

ra w dyscyplinie sztuki piêkne uzyska³a na Akademii Sztuk

Piêknych w Poznaniu. Temat pracy „Cia³o, znak, przestrzeñ”,

promotorem pracy by³ prof. Piotr Szurek.

Konrad Zajkowski, w dniu 24 stycznia 2008 r., stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

uzyska³ na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczeciñskiej.

Temat pracy „Analiza przepiêæ powstaj¹cych przy od³¹cza-

niu od sieci zasilaj¹cej odbiorników o charakterze indukcyj-

nym i metody ich ograniczania”, promotorem pracy by³ prof.

PK dr hab. in¿. Jerzy Smyczek.

Jolanta Mazurek,  w dniu 25 stycznia 2008 r., stopieñ dok-

tora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyska³a na Wydziale

Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdañskiego.

Temat pracy „Identyfikacja i ocena lokalnych uwarunkowañ

rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich Pobrze¿a Kosza-

liñskiego”, promotorem pracy by³ dr hab. Tadeusz Palmowski.

Ewa Czerwiñska, w dniu 11 marca 2008 r., stopieñ dokto-

ra nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyska³a na

Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu. Temat pracy „Organizacja æwiczeñ

laboratoryjnych w szkole wy¿szej”, promotorem pracy by³

prof. dr Wac³aw Strykowski.

Katarzyna Radecka, w dniu 10 marca 2008 r., stopieñ

doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki

u¿ytkowe, uzyska³a na Wydziale Architektury i Wzornictwa

Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Temat pracy „Kosza-

lin w poszukiwaniu to¿samoœci. Architektoniczno-urbani-

styczny portret przestrzeni miejskiej Koszalina w kontekœcie

zmian politycznych, spo³eczno-gospodarczych i narodowo-

œciowych”, promotorem pracy by³ prof. Zdzis³aw £osiñski.

Patrucjusz Zarêbski, w dniu 30 czerwca 2008 r., stopieñ

doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzy-

ska³ w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Temat pracy „Deter-

minanty poziomu ¿ycia ludnoœci wiejskiej a rozwój gospo-

darczy gmin województwa zachodniopomorskiego”, promo-

torem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Lech Pa³osz.

Irena Bach, w dniu 17 grudnia 2008 r., stopieñ doktora

nauk technicznych w zakresie informatyki uzyska³a na Wy-

dziale Informatyki Polsko-Japoñskiej Wy¿szej Szko³y Tech-

nik Komputerowych. Temat pracy „Zastosowanie technik pro-

gramowania z ograniczeniami oraz logiki rozmytej do budo-

wy zadaniowo zorientowanego systemu wspomagania plano-

wania inwestycji”, promotorem pracy by³ prof. dr hab. in¿.

Zbigniew Banaszak.

Tytu³y i stopnie naukowe
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Decyzj¹ z dnia 21 grudnia 2007 roku Prezydent Rzeczpo-

spolitej Polskiej nada³ tytu³ naukowy profesora dr. hab. in¿. Ta-

deuszowi Bohdalowi. Wrêczenie nominacji profesorskiej przez

Prezydenta nast¹pi³o 10 czerwca 2008 r.

W latach 1972–1978 studiowa³ na Wydziale Mechanicznym

w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Koszalinie, uzyskuj¹c w roku

1978 dyplom magistra in¿yniera mechanika. Rozprawê doktorsk¹

obroni³ na Politechnice Szczeciñskiej w roku 1986 w dziedzinie

Budowa i Eksploatacja Maszyn. W roku 2001 przedstawi³ roz-

prawê habilitacyjn¹ nt. Zjawiska wrzenia pêcherzykowego czyn-

ników ch³odniczych i decyzj¹ Rady Wydzia³u Mechanicznego

Politechniki Koszaliñskiej uzyska³ stopieñ naukowy doktora ha-

bilitowanego w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn w spe-

cjalnoœci Technika Cieplna i Ch³odnicza. Jest pierwszym dokto-

rem habilitowanym wypromowanym przez Radê Wydzia³u Me-

chanicznego. Pracê naukowo-dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w 1976 r.

w Zak³adzie Termomechaniki i Ch³odnictwa WS I  w Koszalinie.

Od 2002 r. by³ zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczaj-

nego w Katedrze Techniki Cieplnej i Ch³odnictwa Politechniki

Koszaliñskiej. W latach 1996–2002 pe³ni³ funkcjê prodziekana

Wydzia³u Mechanicznego ds. nauczania. By³ dyrektorem Cen-

trum Ch³odnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciep³a w Parku Nauko-

wo-Technologicznym Politechniki Koszaliñskiej. W marcu

2008 r. zosta³ wybrany na stanowisko prorektora ds. nauki i wspó³-

pracy z gospodark¹ na kadencjê 2008–2012.

Dorobek naukowy prof. Bohdala jest znacz¹cy, obejmuje

³¹cznie 295 pozycji w zakresie publikacji naukowych, dydak-

tycznych, naukowo-technicznych i opracowañ wdro¿eniowych.

Du¿y udzia³ stanowi¹ publikacje zamieszczone w periodykach

zagranicznych oraz w wydawnictwach

Polskiej Akademii Nauk. S¹ to reno-

mowane wydawnictwa o zasiêgu œwia-

towym: International Journal of Expe-

rimental Heat Transfer, International

Journal of Heat Transfer Engineering

itp. Wyniki swoich badañ naukowych

prezentowa³ tak¿e w referatach wyg³o-

szonych na 28 konferencjach o zasiê-

gu miêdzynarodowym, 32 krajowych

i 29 na konferencjach naukowo-tech-

nicznych. Prace w zakresie badañ sto-

sowanych publikuje tak¿e w ogólno-

polskich miesiêcznikach bran¿owych.

Jest autorem 7 publikacji w wydawnic-

twach zwartych, w tym 2 monografii

indywidualnych, redaktorem 1 mono-

grafii zespo³owej, 1 podrêcznika aka-

demickiego wydanego przez WNT,

wspó³autorem 4 skryptów uczelnia-

nych. Na szczególne wyró¿nienie za-

s³uguje monografia nt. Niestabilnoœci

przemian fazowych czynników energe-

tycznych, wydana w 2006 roku. Praca

ta zosta³a wyró¿niona nagrod¹ indy-

widualn¹ ministra. G³ównym kierun-

kiem zainteresowañ naukowo-badaw-

czych prof. Tadeusza Bohdala s¹ zjawiska przemian fazowych

czynników ch³odniczych, tj. wrzenia i skraplania. Nale¿y pod-

kreœliæ, ¿e badania czynników proekologicznych, bêd¹cych sub-

stytutami wycofanych z zastosowania freonów, nale¿¹ do priory-

tetowych, bowiem decyduj¹ o czynnikach ch³odniczych stoso-

wanych w przysz³oœci.

Poziom prac prowadzonych przez profesora znalaz³ uznanie –

uczestniczy³ w siedmiu grantach naukowych, przy czym w czte-

rech pe³ni³ rolê kierownika projektu badawczego. Reprezentowa³

wielokrotnie naukê polsk¹ za granic¹, uczestnicz¹c w licznych

konferencjach, kongresach, zjazdach i sympozjach. Do najwa¿-

niejszych nale¿¹ wyst¹pienia na œwiatowych spotkaniach na-

ukowych: w Pradze w 1990 i 1993 r., w Brukseli w 1997 r., w Lyonie

w 1998 r., w Pizie w 1999 r., w Antalyi (Turcja) w 2000 r., w No-

wym Orleanie i w Thesalonikach w 2001 r. W 2003 r. zaprezen-

towa³ wyniki swoich badañ na konferencji w Kaunas na Litwie

oraz na Miêdzynarodowym Kongresie Ch³odnictwa w Waszyng-

tonie. W 2004 r. wyg³osi³ referat na œwiatowym Kongresie Sprê-

¿arek Ch³odniczych w miejscowoœci Papiernicka na S³owacji.

W 2005 r. wyniki badañ prezentowa³ na konferencjach w Japo-

nii, Chinach oraz Egipcie.

Od 1999 r. jest cz³onkiem sekcji Termodynamiki Komitetu

Termodynamiki i Spalania PAN oraz podsekcji Przep³ywów Wie-

lofazowych Sekcji Mechaniki P³ynów Komitetu Mechaniki PAN.

W kadencjach 2004–2011 zosta³ desygnowany jako przedstawi-

ciel Polski w pracach Komisji B1 Miêdzynarodowego Instytutu

Ch³odnictwa w Pary¿u. Jest cz³onkiem Rady Naukowej miesiêcz-

nika Ch³odnictwo oraz konsultantem naukowym miesiêcznika

Technika Ch³odnicza i Klimatyzacyjna. W 2004 r. zosta³ powo³a-

Nominacja profesorska – prof. Tadeusz Bohdal
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Piotr Stêpieñ urodzi³ siê 18 grudnia

1952 roku w £asku. W 1971 r., po ukoñ-

czeniu I Liceum Ogólnokszta³c¹cego

w Koszalinie i zdaniu egzaminu dojrza-

³oœci, rozpocz¹³ studia na Wydziale Me-

chanicznym Wy¿szej Szko³y In¿ynier-

skiej w Koszalinie.

Od II roku studiowa³ w trybie indy-

widualnym, co umo¿liwi³o przyspiesze-

nie nauki i rozszerzenie programu stu-

diów. W 1975 r. ukoñczy³ studia i po

obronie pracy dyplomowej nt.: „Bada-

nia roboczej powierzchni œciernicy”, wy-

konanej pod kierunkiem prof. dr. in¿. Ta-

deusza Karpiñskiego, uzyska³ tytu³ ma-

gistra in¿yniera mechanika o specjalno-

œci technologia budowy maszyn (obrób-

ka skrawaniem). Wyniki studiów i pracê

magistersk¹ wyró¿niono.

W paŸdzierniku 1975 r. rozpocz¹³

pracê w Zak³adzie Obrabiarek i Obróbki

Skrawaniem w Instytucie Budowy Ma-

szyn Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Ko-

szalinie jako asystent sta¿ysta. W kolej-

nych latach pracowa³ na stanowiskach

asystenta i starszego asystenta.

Pracê doktorsk¹ na temat „Wybrane

zagadnienia procesu kszta³towania topo-

grafii powierzchni szlifowanej”, wyko-

nan¹ pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿.

Wojciecha Kacalaka, obroni³ z wyró¿-

nieniem w Instytucie Technologii Budo-

wy Maszyn Politechniki Wroc³awskiej.

Tytu³ doktora nauk technicznych w dzie-

dzinie mechanika (budowa maszyn) uzy-

ska³ 30 paŸdziernika 1984 r.

Po odbyciu sta¿u przemys³owego

kontynuowa³ pracê na stanowisku ad-

iunkta w Instytucie Techniki Wytwarza-

nia Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Ko-

szalinie. W 1990 r. odby³ szkolenie „Ma-

nagement” organizowane przez Japan

Productivity Center w Tokio. Szkolenie

to mia³o du¿y wp³yw na dalszy przebieg

jego pracy zawodowej, rozszerzaj¹c za-

kres zainteresowañ o badania operacyj-

Habilitacja – dr hab. in¿. Piotr Stêpieñ
ne, optymalizacjê, ekonometriê i zarz¹-

dzanie projektami. W latach 1996–2002

pracowa³ jako adiunkt równoczeœnie na

Wydziale Mechanicznym oraz na Wy-

dziale Ekonomii i Zarz¹dzania Politech-

niki Koszaliñskiej.

W 2000 r. ukoñczy³ szkolenia „Train

the Trainer” oraz „Zarz¹dzanie projektami

informatycznymi” w IBM Polska i zosta³

certyfikowanym instruktorem Centrum

Edukacyjnego IBM Polska. Od 2000 r.

wspó³pracuje z IBM Polska jako niezale¿-

ny konsultant, instruktor i autor szkoleñ z

zakresu zarz¹dzania projektami.

Zainteresowania naukowo-badawcze

Piotra Stêpnia dotycz¹ g³ównie obróbki

œciernej, statystyki i badañ operacyj-

nych, a ostatnio tak¿e biomimetyki. Do-

robek naukowy obejmuje ogó³em 59

prac, w tym 48 po uzyskaniu stopnia dok-

tora. Prace opublikowano w jêzyku pol-

skim (49), angielskim (8), niemieckim (1)

i rosyjskim (1). Zdecydowana wiêkszoœæ

(77%) jego prac to prace samodzielne.

Monografiê habilitacyjn¹ Piotra Stêp-

nia nt. „Podstawy kszta³towania regular-

nej struktury geometrycznej powierzch-

ni w procesach szlifowania” wydano je-

sieni¹ 2006 r. Kolokwium habilitacyjne

odby³o siê 4 marca 2008 na Wydziale

Mechanicznym Politechniki Koszaliñ-

skiej. Od czerwca 2007 r. Piotr Stêpieñ

pracuje w Zak³adzie Mechatroniki i Me-

chaniki Stosowanej w Instytucie Mecha-

troniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿-

niowej Politechniki Koszaliñskiej. Od

kwietnia 2008 zosta³ zatrudniony jako

profesor nadzwyczajny w IMNiTP.

Piotr Stêpieñ bra³ udzia³ w realizacji

11 projektów badawczo-rozwojowych

i 7 projektów badawczych KBN. Kiero-

wa³ polskim zespo³em badawczym

w miêdzynarodowym projekcie koordy-

nowanym przez CIRP. Jest autorem 5 pa-

tentów z zakresu technologii maszyn

i wspó³autorem jednego. Jest równie¿ au-

torem 3 skryptów, jednej recenzji ksi¹¿-

ki oraz kilku recenzji artyku³ów nauko-

wych w wydawnictwach z listy filadel-

fijskiej.

W ramach pracy dydaktycznej pro-

wadzi³ wszystkie formy zajêæ: wyk³ady,

æwiczenia audytoryjne i laboratoryjne,

zajêcia projektowe, prace przejœciowe

i dyplomowe. Zajêcia te prowadzone

by³y na kierunkach: in¿ynierskim, licen-

cjackim i magisterskim oraz na studiach

doktoranckich i podyplomowych na Wy-

dzia³ach: Mechanicznym, Ekonomii

i Zarz¹dzania oraz Budownictwa i In¿y-

nierii Œrodowiska.

Piotr Stêpieñ by³ cz³onkiem Senatu

oraz Rady Wydzia³u Mechanicznego

Politechniki Koszaliñskiej. By³ tak¿e

sekretarzem organizacyjnym dwóch kra-

jowych konferencji naukowych.

Za dzia³alnoœæ naukow¹ i dydak-

tyczn¹ otrzyma³ kilka nagród Rektora

Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Kosza-

linie i Politechniki Koszaliñskiej. Dwu-

krotnie otrzyma³ nagrody III stopnia

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

za osi¹gniêcia w dziedzinie dydaktycz-

no-wychowawczej i za osi¹gniêcia na-

ukowe.

Jest ¿onaty i ma troje doros³ych dzieci.

ny w sk³ad krajowej Rady Naukowo-Technicznej SIMP ds. Ch³od-

nictwa i Klimatyzacji i jest jej przewodnicz¹cym.

Wypromowa³ 6 doktorów, recenzowa³ 7 rozpraw doktorskich

w ró¿nych oœrodkach naukowych. Jest recenzentem licznych

publikacji naukowych i projektów badawczych. Dowodem uzna-

nia wysokiego poziomu dotychczasowej, wielokierunkowej dzia-

³alnoœci prof. Tadeusza Bohdala s¹ przyznane mu odznaczenia

i nagrody, a w szczególnoœci: – nagroda indywidualna Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za prace naukowo-badawcze (pra-

ca doktorska) – 1987 rok, – nagroda indywidualna Ministra Na-

uki i Szkolnictwa Wy¿szego za opublikowanie ksi¹¿ki na temat:

Przyczyny niestabilnoœci przemian fazowych czynników energe-

tycznych, – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi przyznany przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej (2000 r.), – Medal Komisji Edukacji

Narodowej (2002 r.), – dwanaœcie nagród JM Rektora Politech-

niki Koszaliñskiej za dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, – osiem

nagród JM Rektora Politechniki Koszaliñskiej za dzia³alnoœæ

dydaktyczn¹ i organizacyjn¹. Jako kolejny absolwent naszej

uczelni godnie zamkn¹³ ko³o naukowej fortuny profesorskiej.

dr in¿. Henryk Charun
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4 grudnia 2008 r. w Warszawie, w siedzibie Wydzia³u Nauk

Technicznych PAN, odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Nagród

Naukowych tego wydzia³u. W tym roku laureatem tej pre-

sti¿owej nagrody w dyscyplinie elektronika zosta³ pracow-

nik Wydzia³u Elektroniki i Informatyki Politechniki Ko-

szaliñskiej – dr hab. in¿. Oleg Maslennikow.

Wydzia³ Nauk Technicznych jest czwartym z siedmiu Wy-

dzia³ów Polskiej Akademii Nauk. W sk³ad Wydzia³u wchodzi

16 Komitetów: Akustyki, Architektury i Urbanistyki, Auto-

matyki i Robotyki, Biocybernetyki i In¿ynierii Biometrycz-

nej, Budowy Maszyn, Elektroniki i Telekomunikacji, Elek-

trotechniki, Informatyki, In¿ynierii Chemicznej i Procesowej,

In¿ynierii L¹dowej i Morskiej, Mechaniki, Metalurgii, Me-

trologii i Aparatury Naukowej, Nauki o Materia³ach, Termo-

dynamiki i Spalania, Transportu. Co roku specjalnie powo³a-

ne komisje ds. nagród Wydzia³u IV przyjmuj¹ od cz³onków

jego poszczególnych komitetów wnioski o nagrodê naukow¹.

Ka¿dy wnioskodawca mo¿e zg³osiæ tylko jednego kandydata

na nagrodê i nie uczestniczy w rozpatrze-

niu swojego wniosku. Nagrodê Naukow¹

Wydzia³u IV otrzymuj¹ polscy naukow-

cy za wybitne prace naukowe opubliko-

wane przed 45. rokiem ¿ycia i w okresie

maksimum 4 lat przed z³o¿eniem wnio-

sku. W przypadku dr. hab. in¿. O. Ma-

slennikowa wnioskodawc¹ by³ prof. zw.

dr hab. in¿. dr h.c. Micha³ Bia³ko, cz³o-

nek rzeczywisty PAN.

Na Sesji Plenarnej Wydzia³u IV Nauk

Technicznych PAN 29 paŸdziernika

2008 r. wy³oniono siedmiu laureatów

Nagród Naukowych za rok 2008:

dr hab. in¿. Jacek Leszczyñski (Po-

litechnika Czêstochowska) za monogra-

fiê „Dyskretny model dynamiki zderzeñ

ziaren w przep³ywach materia³ów granu-

lowanych” (dyscyplina: mechanika),

dr hab. in¿. Waldemar Rebizant (Po-

litechnika Wroc³awska) za zestaw prac

pod wspólnym tytu³em: „Zastosowanie

metod sztucznej inteligencji i technik

adaptacyjnych do poprawy dzia³ania

zabezpieczeñ elektroenergetycznych”,

w tym za monografiê „Metody inteli-

gentne w automatyce zabezpieczenio-

wej” (dyscyplina: elektrotechnika),

dr hab. in¿. Oleg Maslennikow (Po-

litechnika Koszaliñska) za: 31 artyku-

³ów opublikowanych w presti¿owych

czasopismach naukowych; monografiê

habilitacyjn¹ „Podstawy zautomatyzo-

wanego projektowania reprogramowal-

nych równoleg³ych jednostek przetwa-

rzaj¹cych dla jednouk³adowych syste-

mów czasu rzeczywistego” (dyscyplina:

elektronika),

dr in¿. Juliusz Orlikowski (Politechnika Gdañska) za cykl

12 tematycznych publikacji oraz 9 wyst¹pieñ konferencyj-

nych pod ³¹cznym tytu³em: „Wp³yw mechanicznych naprê-

¿eñ statycznych i dynamicznych na trwa³oœæ i w³asnoœci an-

tykorozyjne warstw pasywnych” (dyscyplina: in¿ynieria ma-

teria³owa),

dr hab. in¿. Ma³gorzata Sterna (Politechnika Poznañ-

ska) za rozprawê habilitacyjn¹ „Late work scheduling in shop

systems” (dyscyplina: informatyka),

dr hab. in¿. Robert Jankowski (Politechnika Gdañska)

za monografiê „Non linear analysis of pounding-involved re-

sponse of equal height buildings under earthquake” (dyscy-

plina: budownictwo),

dr hab. in¿. Adam Polak (Politechnika Wroc³awska) za

pracê habilitacyjn¹ „Pomiary poœrednie wykorzystuj¹ce tech-

niki modelowania matematycznego w badaniach uk³adu od-

dechowego” (dyscyplina: metrologia).

W gronie najlepszych

Dr hab. in¿. Oleg Maslennikow odbiera nagrodê z r¹k prezesa PAN

– prof. Micha³a Kleibera
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Zespó³ naukowców z Instytutu Me-

chatroniki, Nanotechnologii i Techniki

Pró¿niowej zdoby³ Zachodniopomor-

skiego Nobla 2007, najwa¿niejsz¹ nagro-

dê naukow¹ w regionie. Uroczystoœæ od-

by³a siê 1 czerwca 2008 r. na Zamku Ksi¹-

¿¹t Pomorskich w Szczecinie.

Wyró¿nienie – Zachodniopomorski

Nobel w kategorii nauki techniczne –

przypad³o zespo³owi Laboratorium Tech-

niki Pró¿niowej, który tworz¹: dr in¿.

Piotr Myœliñski (kierownik zespo³u), mgr

in¿. Adam Gilewicz, mgr in¿. Zbigniew

Kukliñski. Nagrodê otrzymali za: „Wdro-

¿enie nowoczesnych technologii pró¿-

niowo-plazmowych w wytwarzaniu na-

rzêdzi do obróbki drewna i materia³ów

drewnopochodnych dla potrzeb przemy-

s³u meblarskiego i leœno-drzewnego

w Euroregionie Pomerania”.  Wdro¿enie

to zyska³o bardzo wysok¹ ocenê przed-

siêbiorstw przemys³u drzewnego. Zespó³

Laboratorium Techniki Pró¿niowej jest

zachodniopomorskim liderem w osi¹-

gniêciach naukowych i praktycznych

z zakresu technik pró¿niowych. Pracow-

nicy laboratorium bior¹ udzia³ w projek-

tach miêdzynarodowych, wspó³pracuj¹

z najlepszymi oœrodkami w Niemczech,

ich projekt ma charakter innowacji eli-

tarnych.

Zachodniopomorski Nobel dla naszych naukowców
Podczas 40. Koszaliñskich Dni Tech-

niki wspomniany zespó³ wdro¿eniowy La-

boratorium Techniki Pró¿niowej, w sk³a-

dzie rozszerzonym o mgr. in¿. Bogdana Go-

lucha i dr. in¿. Bogdana Warcholiñskiego,

pracowników Instytutu Mechatroniki, Na-

notechnologii i Techniki Pró¿niowej,

otrzyma³ te¿ nagrodê I stopnia w konkur-

sie „Nowe rozwi¹zania w dziedzinie tech-

niki za 2007 rok”, za rozwi¹zanie pt.

„Wdro¿enie pró¿niowo-plazmowej tech-

nologii modyfikacji powierzchni roboczej

narzêdzi do maszynowej obróbki drewna”.

Efektem opracowania jest oferta wdro¿e-

niowa Politechniki Koszaliñskiej skiero-

wana do zak³adów produkcyjnych bran¿y

drzewno-meblarskiej, polegaj¹ca na mo-

dyfikacji powierzchni roboczych narzêdzi

do obróbki drewna. Modyfikacja powoduje

dwukrotne zwiêkszenie trwa³oœci eksplo-

atacyjnej ró¿nego typu narzêdzi.

„Nobliœci” i osoby towarzysz¹ce podczas uroczystoœci na Zamku w Szczecinie: prof. Czes³aw £ukianowicz,

prof. Jerzy Ratajski, dr in¿. Piotr Myœliñski, prezydent Koszalina – Miros³aw Mikietyñski,

mgr in¿. Adam Gilewicz i mgr in¿. Zbigniew Kukliñski z ma³¿onkami

Uroczystoœæ w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego

w Koszalinie. Zespó³ badawczo-wdro¿eniowy odbiera nagrodê z r¹k prezesa NOT

– prof. Wojciecha Kacalaka
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40 lat Politechniki Koszaliñskiej

W czerwcu 2008 r. obchodziliœmy 40. rocznicê powo³ania

Politechniki Koszaliñskiej. 8 czerwca 1968 r. rozporz¹dzeniem

Rady Ministrów utworzono Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ w Ko-

szalinie, „kszta³c¹c¹ studentów w trybie studiów dziennych,

wieczorowych i zaocznych, wydaj¹c¹ swoim absolwentom dy-

plomy stwierdzaj¹ce ukoñczenie wy¿szej szko³y zawodowej

i nadanie zawodowego tytu³u in¿yniera”. Uroczystoœæ z oka-

zji urodzin uczelni odby³a siê 10 czerwca w hali sportowej

przy ul. Rac³awickiej. Towarzyszy³a jej promocja nowych dok-

torów i doktorów habilitowanych. By³y te¿ wyró¿nienia dla

pracowników. Osoby z najd³u¿szym sta¿em pracy otrzyma³y

medale oraz dyplomy, a równolatkom Politechniki wrêczono

listy jubileuszowe.

Na wniosek uczelni i zgodnie z postanowieniem Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2008 r.

o nadaniu odznaczeñ, medale otrzymali:

Medal z³oty za d³ugoletni¹ s³u¿bê: Gra¿yna Maria

Malatyñska, Barbara Mo¿arowska, Waldemar Popió³,

W³odzimierz Szwej.

Medal srebrny za d³ugoletni¹ s³u¿bê: Jacek Antoni

Chotkowski, Jaros³aw Jerzy Ko³odziej, Maria NiedŸwiecka,

Marek Jan Nowakowski, Ma³gorzata Okiñczyc.

Medal Br¹zowy za d³ugoletni¹ s³u¿bê: Robert Nowak,

Alina Lidia Oczachowska, Dariusz Krzysztof Oczachowski,

Tomasz Jan Piskier, Robert Side³ko, Tomasz Suszko.

Po po³udniu pracownicy bawili siê na tradycyjnym pikniku
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Zjazd absolwentów
23 maja 2008 r. w mu-

rach Politechniki Koszaliñ-

skiej, przy ul. Rac³awickiej

i Œniadeckich, odby³ siê

zjazd absolwentów kierun-

ków technicznych; Wydzia-

³u Mechanicznego oraz

Wydzia³u Budownictwa

i In¿ynierii Œrodowiska.

W uroczystoœci wziê³o

udzia³ ok. 250 absolwentów

koszaliñskiej uczelni, któ-

ra obchodzi³a 40-lecie po-

wstania (dawniej Wy¿sza

Szko³a In¿ynierska). – Do-

bry absolwent jest wizy-

tówk¹ i reklam¹ uczelni–

mówi JM Rektor prof. To-

masz Krzy¿yñski.

Przypomnijmy, ¿e w 1968

roku studia rozpoczyna³o

185 studentów, a kadrê sta-

nowi³o zaledwie 17 nauczy-

cieli. W 2008 r. na Politechnice Koszaliñskiej kszta³ci³o siê

ponad 11 tys. ¿aków, a ich nauczaniem zajmowa³o siê blisko

500 osób. Mury Politechniki opuœci³o 30 tys. absolwentów.

Zjazd by³ doskona³¹ okazj¹ do wspomnieñ i zwiedzenia

uczelni, a tak¿e wspólnej zabawy w Wojskowym Oœrodku Wy-

poczynkowym w Unieœciu. Jego organizatorem by³o Stowa-

rzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszaliñ-

skiej ,,Millennium”.

Wspomnienia absolwentów po latach

Stanis³aw Fia³kiewicz (54 l.),

absolwent z 1981 roku, studio-

wa³ Budowê Maszyn i Urz¹dzeñ

Rolniczych, obecnie prowadzi

w³asn¹ firmê w Bydgoszczy.

– Okres studiów wspominam

bardzo mi³o. Mieszka³em wów-

czas w akademiku z kolegami.

Przez studia nabra³em doœwiad-

czenia na drogê ¿yciow¹, choæ

myœlê, ¿e w³aœciw¹ specjalizacjê

uzyskuje siê pracuj¹c na jakimœ

stanowisku lub prowadz¹c

w³asn¹ firmê. Dostrzegam du¿y

rozwój Politechniki i jestem pod wielkim wra¿eniem. Myœlê,

¿e uczelnia staje siê uniwersalna pod wzglêdem oferowanych

kierunków studiów.

Pawe³ Michalak (57), absolwent z 1972 roku, studiowa³

Mechanikê, przedsiêbiorca z Koszalina, senator VI kadencji

(2005–2007) z regionu koszaliñskiego.

– Uwa¿am, ¿e historiê uczel-

ni tworz¹ ludzie, a nie budynki

czy atmosfera. Ka¿dy ma jakieœ

wspomnienia ze studiów. Ja

mogê siê poszczyciæ dyplomem

nr 2 uczelni, jako wyró¿niony

student. Kiedyœ by³o nas niewie-

lu, ponad stu, wszyscy bardzo

dobrze siê znaliœmy. Razem bu-

dowaliœmy pierwsze maszyny,

odbywaliœmy praktyki w fir-

mach. Myœlê, ¿e znajomoœæ tech-

nologii i narzêdzi procentuje.

Mam zamiar powróciæ do zawo-

du in¿yniera.

Urszula Dybik (z domu Oko-

wicka) (53), absolwentka z 1979

roku, studiowa³a Konstrukcjê

i Eksploatacjê Maszyn Przemys³u

Spo¿ywczego, obecnie wspólnie

z mê¿em prowadzi w³asn¹ firmê.

– Studia to by³ piêkny okres

w moim ¿yciu, to piêæ lat wspa-

nia³ej m³odoœci, a w³aœciwie jej

przed³u¿enie. Wówczas by³am

jedn¹ z piêciu kobiet na roku,

gdy panów studiowa³o ponad

stu. Po zdobyciu dyplomu pra-

cowa³am w szkole jako nauczy-

cielka mechaniki technicznej. Cieszê siê, ¿e zosta³ zorganizo-

wany zjazd absolwentów, gdy¿ mog³am spotkaæ kilku kole-

gów ze studiów.
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W³adys³aw Husejko (55),

Marsza³ek Województwa Za-

chodniopomorskiego, absol-

went z 1978 roku, ukoñczy³

Technologiê Maszyn.

– Bardzo mi³o wspominam

okres studiów. Wiele te¿ za-

wdziêczam mojej uczelni. Po-

zna³em tutaj wspania³ych ludzi.

Dziœ, podczas tego zjazdu, wi-

dzê, ¿e moi koledzy pozak³ada-

li w³asne firmy lub s¹ prezesami

licz¹cych siê w regionie przed-

siêbiorstw. Cieszê siê, ¿e Poli-

technika nadal dynamicznie siê

rozwija. ¯yczê uczelni dalszych

sukcesów, atrakcyjnych kierun-

ków studiów i aby cieszy³a siê

coraz wiêkszym zainteresowa-

niem wœród m³odzie¿y.

Hanna Brzeziñska (z domu

Pionke) (55), absolwentka Bu-

downictwa Miejskiego i Przemy-

s³owego z 1975 roku, t³umacz.

– Bardzo mile wspominam

okres studiów. Do tej pory utrzy-

mujê kontakty towarzyskie,

zw³aszcza z tymi, którzy zostali

w Koszalinie. Studia przydaj¹ mi

siê do tej pory. Na pocz¹tku posz³am, mo¿na powiedzieæ „po

linii na bazie”, czyli zdoby³am uprawnienia wykonawcze, za-

równo budowlane, jak i projektowe. Gdy budownictwo prze-

¿ywa³o kryzys, zrobi³am specjalizacjê t³umacza techniczne-

go z jêzyka w³oskiego. W tej chwili zajmujê siê tylko t³uma-

czeniami technicznymi. Najmilej wspominam zdanie egza-

minu z tzw. kreski (rysunku technicznego – dop. red.)

Henryk Bielan (57), ukoñ-

czy³ Wydzia³ Budownictwa

w 1975 roku, dyrektor firmy bu-

dowlanej.

– Na dzisiejszym spotkaniu

znam prawie wszystkich. Obecni

profesorowie, rektorzy i dzieka-

ni, to moi koledzy z okresu stu-

diów. W tamtych czasach studen-

ci na uczelni byli jednoœci¹, ra-

zem siê uczyliœmy, razem spêdza-

liœmy wolny czas. Jako ¿acy ro-

biliœmy mnóstwo ciekawych rze-

czy. Byliœmy prekursorami tzw.

„Rajdu Pieczonego Barana”, któ-

ry potem corocznie mia³ wielu sympatyków. Podczas Juwena-

liów, w tamtych czasach, bawi³o siê z nami ca³e miasto, to by³o

nasze œwiêto. Mi³o wspominam te¿ prof. Rzymkowkiego. Obec-

nie pracujê w bran¿y, jestem dyrektorem du¿ej firmy budowla-

nej w S³upsku.

Przygotowa³ Piotr Zaczek

Zdjêcia Mariusz Czajkowski

Organizowane na Politechnice Koszaliñskiej w dniach 10-

12 marca 2008 r. imprezy – Dzieñ Organizacji Studenckich,

Dzieñ Otwarty, VI Targi Pracy – cieszy³y siê ogromnym zain-

teresowaniem. Politechnikê odwiedzi³y setki goœci.

W ramach Dnia Otwartego zaprosiliœmy uczniów szkó³ œred-

nich. Zg³osi³a siê m³odzie¿ z Koszalina, ze Œwidwina, Szcze-

cinka, z Chojnic, Bia³ogardu i ze S³upska. Uczniowie mogli

zapoznaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹ Politechniki Koszaliñskiej,

prowadzonymi u nas kierunkami studiów, zwiedziæ obiekty

uczelni, porozmawiaæ z pracownikami naukowo-dydaktyczny-

mi oraz studentami. By³y specjalne stoiska, na których nasi

nauczyciele i studenci prezentowali

doœwiadczenia i urz¹dzenia technicz-

ne. Goœcie wys³uchali tak¿e wyk³a-

du dr. in¿. Walerego Sus³owa: „Ksi¹¿-

ki elektroniczne, czyli cyfrowa przy-

sz³oœæ wydawnictw” oraz obejrzeli

niezwykle efektowny pokaz grafiki

przestrzennej z wykorzystaniem la-

serów sterowanych komputerowo,

przygotowany przez dr. in¿. Andrze-

ja Mazurka i in¿. Piotra Zyska.

Organizowane przez Biuro Karier

Politechniki Koszaliñskiej i Stowa-

rzyszenie Studentów i Absolwentów

„Millennium” Targi Pracy maj¹

d³ug¹ tradycjê. Ich celem jest pre-

zentacja aktualnych ofert pracy,

praktyk i sta¿ów, wymiana informacji dotycz¹cych sytuacji

na rynku pracy oraz pozyskanie najzdolniejszych studentów

i absolwentów do celów rekrutacyjnych. W 2008 r. zg³osi³o

siê ponad 70 firm i instytucji zajmuj¹cych siê poœrednictwem

pracy i organizacj¹ szkoleñ. Niektóre stoiska (np. Stra¿y Gra-

nicznej) „prze¿ywa³y” prawdziwe oblê¿enie.

Kolejny Dzieñ Otwarty na Politechnice Koszaliñskiej odby³

siê 10 kwietnia 2008 r. By³ to Dzieñ Otwarty tylko dla dziew-

czyn, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziew-

czyny na politechniki”, popularyzuj¹cej nauki œcis³e i maj¹-

cej przekonaæ m³ode kobiety do zawodu in¿yniera.

Dni otwarte na Politechnice
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„Ziarno rzucone na dobr¹ ziemiê zaowocuje i wyda dobry

plon” – to przes³anie mo¿na odnieœæ te¿ do s³owa rzuconego

przed 12 laty przez ówczesnego Rektora Politechniki Kosza-

liñskiej, prof. dr. hab. in¿. Wojciecha Kacalaka, „podejmijmy

dzia³anie na rzecz pomocy maturzystom w przygotowaniu siê

do studiów i nazwijmy je bieg po indeks”. Ziarno trafi³o na

podatny grunt, bo zaowocowa³o ju¿ 12-krotnym zbiorem, i nic

nie wskazuje na to, ¿e obumrze. Przez pierwszych 10 lat (1997–

2006) konkurs o nazwie „Bieg po indeks” organizowany by³

tylko przez Politechnikê Koszaliñsk¹ dla maturzystów z re-

gionu œrodkowopomorskiego, nastêpnie, z inicjatywy prorek-

tora ds. kszta³cenia prof. dr. hab. in¿. Zbigniewa Suszyñskie-

go, do wspó³udzia³u w organizacji konkursu zaproszono Po-

litechnikê Szczeciñsk¹ i konkurs „rozsia³ siê” na ca³e Pomo-

rze (od Gdañska po Szczecin). Idea konkursu jest szczytna:

daæ szansê maturzystom sprawdzenia swojego przygotowa-

nia do studiów wy¿szych w konfrontacji z wymaganiami sta-

wianymi w tym zakresie przez uczelnie.

Pierwszych siedem edycji konkursu mia³o 10 etapów i re-

alizowane by³y przy du¿ej pomocy redakcji „G³osu Koszaliñ-

skiego” i „G³osu Pomorza”, które publikowa³y zestawy zadañ

konkursowych. Co dwa tygodnie na ³amach tych gazet publi-

kowano po dwa tematy z zagadnieñ dotycz¹cych: matematy-

ki, fizyki, techniki, elektroniki, informatyki, in¿ynierii œrodo-

wiska, geografii, historii, rysunku odrêcznego oraz kompozy-

cji plastycznej. Uczestnik zobowi¹zany by³ do rozwi¹zania

trzech tematów z okreœlonych zestawów. Ka¿da nades³ana

przez uczestnika odpowiedŸ oceniana by³a, w skali punkto-

wej od 1 do 10, przez Komisjê Konkursow¹. W ka¿dej edycji

uczestnik móg³ wiêc uzyskaæ maksymalnie 60 punktów. Co

trzeci¹ edycjê wyniki cz¹stkowe publikowano na ³amach ww.

dzienników.

Konkurs koñczy³ siê fina³em, na którym przed uczestnika-

mi postawiono zadanie rozwi¹zania testu z matematyki, obej-

muj¹cego 5 zadañ. Test mia³ na celu weryfikacjê samodziel-

noœci rozwi¹zywania zadañ przez uczestników w poszczegól-

nych edycjach. Uczestnicy tego konkursu, którzy uzyskali

najwiêksz¹ liczbê punktów (pierwszych 30 miejsc), otrzymy-

wali dokument, który (po z³o¿eniu we w³aœciwym dziekana-

Bieg po indeks – edycja 2008
cie podania wraz ze œwiadectwem dojrza³oœci) stanowi³ wy-

starczaj¹c¹ podstawê do uzyskania indeksu na wybranym kie-

runku studiów w Politechnice Koszaliñskiej. By³y te¿ dodat-

kowo nagrody pieniê¿ne dla laureatów pierwszych szeœciu

miejsc oraz ich nauczycieli.

Co roku w konkursie uczestniczy³o 12-17 szkó³, przewa¿-

nie z Pomorza Œrodkowego, ale by³y i s¹ nadal szko³y œrednie

spoza tego regionu, np. wieloletnim sta³ym uczestnikiem tego

konkursu jest VI LO z Gdyni. Mimo tego ¿e w finale zwykle

bra³o udzia³ oko³o 140-160 osób, to do konkursu przystêpo-

wa³o oko³o 500 maturzystów i komisja konkursowa mia³a do

sprawdzenia rokrocznie prawie 10 000 prac.

Od roku 2004 zmieniono formu³ê konkursu, zastosowano

bowiem interaktywny kontakt uczestników z komisj¹ kon-

kursow¹ poprzez internet. W tej formule, funkcjonuj¹cej do

dziœ, konkurs zosta³ ograniczony tylko do zadañ z matematy-

ki i ma 3 etapy. Pierwszy i drugi etap odbywa siê w szko³ach,

które zg³osi³y siê do konkursu. Dostêp do zadañ konkurso-

wych uczniowie maj¹ po wprowadzeniu kodu przez nauczy-

ciela, prowadz¹cego dan¹ grupê. Maj¹ te¿ okreœlony czas na

rozwi¹zywanie zadañ, po jego up³ywie okna wejœciowe do

komisji konkursowej (której cz³onkowie udzielaj¹ porad i wy-

jaœnieñ oraz sprawdzaj¹ poprawnoœæ rozwi¹zañ) przestaj¹ byæ

aktywne. Nowa forma konkursu zosta³a zaakceptowana przez

uczniów i nauczycieli, bowiem do I etapu przyst¹pi³o 554

uczniów z 30 szkó³ œrednich (dwa razy wiêcej ni¿ w starej

formule). Na II etapie (pó³fina³owym) prowadz¹cy dan¹ grupê

nauczyciele matematyki typowali uczniów ze swoich szkó³

do fina³u w Politechnice Koszaliñskiej. Fina³y konkursu od-

bywa³y siê w niezmienionej formie, polega³y na podjêciu pró-

by rozwi¹zania na arkuszach konkursowych 5 zadañ z mate-

matyki w ci¹gu 2 godzin.

Do fina³ konkursu w 2008 r. zg³osi³o siê 151 osób. W po-

przednich latach by³o to odpowiednio: (2007 r. – 144 osoby),

(2006 r. – 208 osób) (w 2005 r. – 252 osoby), (2004 r. – 194

osoby). W finale wziêli udzia³ uczniowie z 14 szkó³ zlokali-

zowanych g³ównie w regionie Pomorza Œrodkowego oraz

dwóch liceów ogólnokszta³c¹cych z Gdyni (2007 r. – 16 szkó³),

(2006 r. – 15 szkó³), (2005 r. – 15 szkó³). Zestawienie szkó³
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oraz procentowy udzia³ uczniów uczestnicz¹cych w fi-

nale przedstawiamy poni¿ej.

1. I LO im. St. Dubois Koszalin ........................ 47%

2. II LO im. W. Broniewskiego Koszalin ....... 17,3%

3. VI LO Gdynia ............................................. 12,8%

4. III LO Koszalin .............................................. 8,0%

5. ZSO Œwidwin ................................................. 8,6%

6. LO Ustka ........................................................6,0%

7. LO im. M. Kopernika Ko³obrzeg .................. 5,3%

8. IX LO Gdynia ................................................ 2,6%

9. ZSO Drawsko Pomorskie ............................... 2,6%

10. LO Bia³y Bór ................................................. 2,0%

11. LO im. C.K. Norwida Koszalin ..................... 1,3%

12. ZSO Cz³uchów .............................................. 1,3%

13. LO im. Z. Herberta Ko³obrzeg ....................... 0,6%

14. LO im. H. Sienkiewicza Ko³obrzeg ............... 0,6%

Wœród uczestników fina³u 79% to tegoroczni matu-

rzyœci (2007 r. – 75%), pozosta³e 21% – to uczniowie

z klasy przedmaturalnej (2007 r. – 25%). Z ankiet

uczestników fina³u wynika³o, ¿e 121 osób (80%) wyra-

zi³o chêæ podjêcia studiów w Politechnice Koszaliñ-

skiej (2007 r. – 73%), (2006 r. – 80%), (2005 r. – 90%),

na nastêpuj¹cych kierunkach:

1. Informatyka .............................. 24,0% (2007 r. – 41%)

2. Budownictwo ........................... 16,5% (2007 r. – 14%)

3. Mechatronika ........................... 16,0% (2007 r. – 6%)

4. Elektronika i Telekomunikacja ... 9,0% (2007 r. – 8%)

5. Ekonomia ................................... 6,5% (2007 r. – 6,5%)

6. Finanse i Rachunkowoœæ ........... 5,8% (2007 r. – 5%)

7. Zarz¹dzanie ................................ 5,2% (2007 r. – 1%)

8. In¿ynieria Œrodowiska ............... 3,8% (2007 r. – 1%)

9. Mechanika i Budowa Maszyn ... 3,2% (2007 r. – 6%)

10. Geodezja i Kartografia ............... 3,2% (2007 r. – 5%)

11. In¿ynieria Materia³owa .............. 3,2% (2007 r. – 1,5%)

12. Filologia Germañska .................. 2,7% (2007 r. – 1%)

13. Filologia Angielska .................... 1,3% (2007 r. – 41%)

14. Technika Rolnicza i Leœna ............. 0% (2007 r. – 1,5%)

Po zmaganiach fina³owych Kapitu³a Konkursowa

oceni³a prace i ustali³a listê laureatów edycji 2008.

Wyró¿niono 32 uczniów (tablica), którzy otrzymali list

gratulacyjny, stanowi¹cy podstawê do otrzymania in-

deksu na wybranym kierunku studiów Politechniki Ko-

szaliñskiej.

LAUREACI  KONKURSU
nr nazwisko i imiê ........ punkty ... szko³a ......................................... opiekun

1. Zuzanna Chmielewska .... 99 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

2. Marta Ozimek ................ 86 ... LO Ustka ..................... Katarzyna Ko³pa

3. Maciej Brzeski ............... 85 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

4. Wojciech Smu³ek ............ 84 ... I LO Ko³obrzeg ....... Roman Kujaczyñski

5. Jaros³aw Pawlak ............ 83 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

6. Micha³ Jarz¹bek ............. 82 ... II LO Koszalin .......... Janina Sobczyñska

7. Katarzyna Uciñska ......... 80 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

8. Agata Koc³ajda ............... 79 ... I LO Ko³obrzeg ....... Roman Kujaczyñski

9. Kamil Zwierzyñski ......... 78 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

10. Tomasz Tomaszewski ..... 77 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

11. £ukasz B³aszczyk ........... 76 ... SLO Ko³obrzeg ........... Henryk Lisowski

12. Filip Nowak ................... 74 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

13. Maciej Gajdzica .............. 73 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

14. Piotr Walkowiak ............. 73 ... VI LO Gdynia ......... Partycka Ma³gorzata

15. Jacek Wasilewski ........... 73 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

16. Kamil Karpiñski ............. 72 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

17. Marcin Fesio .................. 71 ... LO Cz³uchów ..................... Ewa Terlecka

18. Agnieszka Koz³owska .... 71 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

19. Sylwia Puszkiel .............. 71 ... I LO Koszalin .............. Krzysztof Kleban

20. Nina Megier ................... 70 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

21. Piotr Gajewski ............... 69 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

22. Krzysztof Lechowicz ...... 69 ... I LO Ko³obrzeg ....... Roman Kujaczyñski

23. Marta Siudziñska ........... 68 ... II LO Ko³obrzeg ............. Zdzis³awa Now

24. Rados³aw G³owacki ....... 67 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

25. Marcin Kruk .................. 67 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

26. Adam Kuszczak ............. 67 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

27. Pawe³ Rych³owski ......... 66 ... II LO Koszalin ... Lucyna Nies³uchowska

28. Damian Balmas .............. 65 ... II LO Koszalin ... Lucyna Nies³uchowska

29. Alina Kubat .................... 65 ... I LO Koszalin .................. Pawe³ Rudecki

30. Joanna Balana ................ 64 ... VI LO Gdynia ......... Partycka Ma³gorzata

31. Przemys³aw Bierut ......... 64 ... LO Drawsko Pom. ....... Jolanta Jaworska

32. Agata Szalunas ............... 64 ... VI LO Gdynia ......... Partycka Ma³gorzata

Osoby te najlepiej roz-

wi¹za³y zadania konkurso-

we, z których ka¿de by³o

punktowane w skali od 0 do

10 punktów.

Laureatka I miejsca, Zu-

zanna Chmielewska z I LO im.

St. Dubois w Koszalinie (na

zdjêciu obok), uzyskuj¹c 99

punktów na 100 mo¿liwych,

perfekcyjnie rozpracowa³a za-

dania konkursowe.
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VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Prawie dwa tysi¹ce goœci odwie-

dzi³o Politechnikê Koszaliñsk¹ 25

wrzeœnia 2008 r. w ramach VIII Za-

chodniopomorskiego Festiwalu Na-

uki. Festiwal – podobnie jak w ubie-

g³ym roku – odbywa³ siê w formie

du¿ego pikniku w obiektach Poli-

techniki przy ul. Œniadeckich.

Ju¿ od rana przybywali na Poli-

technikê Koszaliñsk¹ uczestnicy Fe-

stiwalu Nauki. Na placu przed uczel-

ni¹ pokaz urz¹dzeñ do nawigacji sa-

telitarnej w rolnictwie i pokaz sprzê-

tu rolniczego zorganizowali pracow-

nicy kierunku Technika Rolnicza

i Leœna.

W tym dniu zaprosiliœmy na

uczelniê mieszkañców Koszalina i re-

gionu, przede wszystkim uczniów

szkó³ podstawowych, gimnazjów

i szkó³ œrednich. Celem festiwalu jest

niezmiennie popularyzacja nauki,

g³ównie nauk œcis³ych i nauk tech-

nicznych. Wszyscy zainteresowani

mieli wyj¹tkow¹ okazjê do spotka-

nia oko w oko z prawdziw¹ nauk¹.

By³y ciekawe prezentacje i wy-

k³ady popularnonaukowe w wype³-

nionych po brzegi aulach. Ogromnym

zainteresowaniem cieszy³y siê pokaz

œwiate³ laserowych oraz demonstra-

cje urz¹dzeñ i sprzêtu naukowego.

Nasi goœcie mogli te¿ obejrzeæ uczel-

niane pracownie i laboratoria.

Powitanie uczestników

VIII Zachodniopomorskiego

Festiwalu Nauki przez prorektora

ds. nauki i wspó³pracy

z gospodark¹ – prof. dr. hab. in¿.

Tadeusza Bohdala
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Do czynnego udzia³u w festiwalu

zaprosiliœmy m³odzie¿ z okolicznych

szkó³. Uczniowie z powiatu koszaliñ-

skiego przedstawili swoj¹ ofertê za-

baw i æwiczeñ promuj¹cych naukê.

By³a to „Nauka przez zabawê”, czyli

zabawy i æwiczenia przygotowane

przez wioski tematyczne i zaprzyjaŸ-

nione z nimi szko³y. M³odzie¿ szkol-

na przygotowa³a nastêpuj¹ce poka-

zy: „Sk¹d siê bierze pr¹d?”, „Jak mie-

rzono czas?”, „Biologia na sporto-

wo”, „¯onglowanie i inne sztuczki,

czyli gimnastyka mózgu”, „Pracow-

nia czerpania papieru”, „Disc golf i fi-

zyka lataj¹cego talerza”, „Tajemnice

zapisane w torfie”, „Biofeedback, czy-

li sztuka koncentracji”, „Zrób sobie

balon – nauka konstruowania balo-

nów na ogrzane powietrze”, „Mate-

matyka w zagadkach z zapa³kami”,

„Chemiczne czary-mary”. Dobre wa-

runki pogodowe pozwoli³y na poka-

zy na wolnym powietrzu.

W holu uczelni odbywa³y siê

pokazy urz¹dzeñ i sprzêtu nauko-

wego. Pokazy zorganizowane by³y

na 9 stanowiskach przedstawiaj¹-

cych: manipulator sterowany kom-

puterowo, robot krocz¹cy inspek-

cyjny, zjawiska pró¿ni i plazmy,

¿ycie w probówce, pieczenie chle-

ba, teleskop do astrofotografii g³ê-

bokiego kosmosu, dzia³anie precy-

zyjnych czujników, modele urz¹-

dzeñ Studenckiego Ko³a Automa-

tyki DELTA.

Jednoczeœnie w holu na piêtrze

mia³a miejsce wystawa plakatowa

prac studentów na kierunku Wzor-

nictwo Przemys³owe i Architektura

Wnêtrz.

W trakcie festiwalu odby³o siê

godzinne spotkanie, w którym wziê-

³o udzia³ oko³o 50 nauczycieli ze

szkó³ œrednich i Centrum Kszta³ce-

nia Nauczycieli. Dotyczy³o ono za-

gadnienia „Jak nauczaæ matematy-

ki, wymiana doœwiadczeñ w œwietle

nowej matury”. By³a to rzeczowa

dyskusja panelowa profesorów

uczelni z dyrektorami i nauczycie-

lami matematyki. Profesorowie

zwracali uwagê na ogólnie s³abe

przygotowanie uczniów w zakresie

matematyki. Stawiano pytanie, jak

nauczyciele matematyki mog¹ po-

móc w przygotowywaniu uczniów

do studiów technicznych.



NA TEMAT

Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 46/2008 29

Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia ¯ydów Kombatantów

i Poszkodowanych w II Wojnie Œwiatowej uhonorowa³ rek-

tora Politechniki Koszaliñskiej prof. Tomasza Krzy¿yñskie-

go Medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim”. To za-

szczytne wyró¿nienie, przyznawane w rocznicê powstania

w getcie warszawskim lub innej wa¿nej daty zwi¹zanej z Ho-

locaustem, wrêczane jest osobom, którym nale¿y siê wdziêcz-

noœæ Stowarzyszenia i uznanie za okazane mu i reprezento-

wanej przez niego sprawie ¿yczliwoœæ i zainteresowanie.

Zarz¹d Stowarzyszenia uhonorowa³ tak¿e prezydenta Kosza-

lina Miros³awa Mikietyñskiego. O przyznanie odznaczeñ

miastu i uczelni wyst¹pili do kapitu³y medalu ks. Henryk

Romanik i koszaliñski artysta fotografik Zdzis³aw Pachol-

ski, zaanga¿owani w przypomnienie historii koszaliñskich

¯ydów. Medale wrêczono 21 stycznia 2008 r. podczas uro-

czystoœci zorganizowanej w siedzibie Teatru Propozycji

„Dialog” przy ul. Grodzkiej.

Medal stanowi symboliczne podziêkowanie dla spo³ecz-

noœci akademickiej Politechniki Koszaliñskiej za wk³ad w bu-

dowanie porozumienia polsko-¿ydowskiego. Pracownicy i stu-

denci naszej uczelni przyczynili siê do postawienia pomnika

upamiêtniaj¹cego dawny cmentarz ¿ydowski przy ul. Rac³a-

wickiej. Monument autorstwa koszaliñskiego rzeŸbiarza Zyg-

munta Wujka przypomina œciête drzewo, symbolizuj¹ce nie-

spodziewan¹ œmieræ. Umieszczono na nim napisy po polsku

i hebrajsku: „Pamiêci ̄ ydów Koszaliñskich Pochowanych Na

Nowym Cmentarzu (1900–1938). Niech Dusze Ich Bêd¹ Zwi¹-

zane W Wêze³ku ¯yj¹cych”.

Politechnika zorganizowa³a te¿ spotkanie z prof. Leslie

Baruchem Brentem, œwiatowej s³awy naukowcem, który uro-

dzi³ siê w Koszalinie w 1925 r. w rodzinie ¿ydowskiej.

W 2006 r. profesor wyg³osi³ dla studentów i pracowników

uczelni wyk³ad  o fenomenie immunologicznym dotycz¹cym

m.in. przeszczepów ¿ywych organów – nabytej tolerancji im-

munologicznej.

Nasza uczelnia pomaga równie¿ w organizacji marszów

pamiêci w rocznicê „Nocy Kryszta³owej” – upamiêtniaj¹cych

ofiary z nocy 9/10 listopada 1938 r., kiedy naziœci rozpoczêli

masowe przeœladowania ludnoœci ¿ydowskiej.

Medal dla spo³ecznoœci akademickiej
Politechniki Koszaliñskiej

Rektor prof. Tomasz Krzy¿yñski przyjmuje medal z r¹k Tomasza

Miedziñskiego, prezesa Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia ¯ydów

Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Œwiatowej

Politechnika Koszaliñska zosta³a wyró¿niona na VI Lu-

buskich Targach Edukacyjnych Absolwent 2008 w Gorzowie

Wielkopolskim, które odby³y siê w dniach 3–5 marca 2008 r.

W targach uczestniczy³o 145 wystawców z ca³ej Polski

(m.in. szko³y wy¿sze, œrednie, policealne). Celem organizo-

wanych od 2003 r. targów jest zapoznanie m³odzie¿y i przy-

sz³ych studentów z ofert¹ edukacyjn¹ szkó³ ró¿nego szczebla

oraz mo¿liwoœciami dalszego kszta³cenia i rozwoju. Kapitu³a

konkursowa targów przyznaje corocznie wyró¿nienie targo-

Politechnika wyró¿niona
we – statuetki za najciekawsze projekty edukacyjne. Jedna

z trzech równorzêdnych nagród – statuetka „Innowacje Ab-

solwent 2008” – przypad³a w tym roku Politechnice Kosza-

liñskiej. Uczelnia zosta³a wyró¿niona za wprowadzenie no-

wych kierunków studiów: mechatroniki i in¿ynierii materia-

³owej. Wyró¿niono sposób podejœcia do tego przedsiêwziê-

cia: z jednej strony – uwzglêdnianie potrzeb regionalnego

rynku pracy, z drugiej – przyk³adanie wagi do wspó³pracy ze

szko³ami.
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7 marca 2008 roku w Instytucie Mechatroniki, Nanotech-

nologii i Techniki Pró¿niowej Politechniki Koszaliñskiej od-

by³o siê spotkanie podsumowuj¹ce realizacjê projektu pt.

Wdro¿enie nowoczesnych technologii pró¿niowo-plazmowych

w wytwarzaniu narzêdzi do obróbki drewna i materia³ów

drewnopochodnych dla potrzeb przemys³u meblarskiego i le-

œno-drzewnego w Euroregionie Pomerania.

Projekt by³ wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTER-

REG III A Polska (Województwo Zachodniopomorskie) –

Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia.

Celem spotkania by³a prezentacja mo¿liwoœci wykorzy-

stania pró¿niowo-plazmowych technologii modyfikacji po-

wierzchni roboczych narzêdzi do maszynowej obróbki drew-

na na bazie efektów tego zrealizowanego projektu wdro¿e-

niowo-inwestycyjnego, który zainicjowany zosta³ w ramach

projektu sieæ BalticNet PlasmaTec

w oparciu o transgraniczn¹ wspó³pracê

z partnerami sieci, a szczególnie z In-

stytutem Fizyki Plazmy Niskotempera-

turowej w Greifswaldzie oraz Instytu-

tem Fizyki Uniwersytetu w Greifswal-

dzie. Projekt by³ realizowany w 2006

i 2007 r.

W spotkaniu wziêli udzia³: wice-

marsza³ek województwa zachodniopo-

morskiego – W³adys³aw Husejko, pro-

rektor ds. nauki i wspó³pracy z przemy-

s³em – prof. Tomasz Heese, prezes

Szczeciñskiego Parku Naukowo-Tech-

nologicznego w Szczecinie – Grzegorz

Fiuk, mened¿er projektu sieæ BalticNet

PlasmaNet – Magdalena Niedba³a,

dziekan Wydzia³u Mechanicznego Po-

litechniki Koszaliñskiej – prof. Leon

BalticNet PlasmaTec
Kukie³ka, prodziekan Wydzia³u Mechanicznego – prof. Cze-

s³aw £ukianowicz, kanclerz Politechniki Koszaliñskiej – dr

in¿. Artur Wezgraj, zastêpcy kanclerza – mgr Ma³gorzata Ju-

cha i mgr in¿. Micha³ Malatyñski, pracownicy Politechniki

Koszaliñskiej, cz³onkowie Rady Wydzia³u Instytutu Mecha-

troniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿niowej, wspó³reali-

zatorzy projektu oraz przedstawiciele przemys³u wspó³uczest-

nicz¹cy w realizacji projektu w fazie przemys³owych testów

modyfikowanych narzêdzi.

Spotkanie otworzy³, powita³ uczestników i prowadzi³ prof.

Jerzy Ratajski – dyrektor Instytutu Mechatroniki, Nanotech-

nologii i Techniki Pró¿niowej Politechniki Koszaliñskiej.

Dr in¿. Piotr Myœliñski przedstawi³ sposób realizacji prac

badawczych, wdro¿eniowych oraz inwestycyjnych wynika-

j¹cych z projektu. Zasadnicza czêœæ referatu dotyczy³a efek-

tów wdro¿eniowych na rzecz jednostek gospodarczych, eks-

ploatuj¹cych narzêdzia do obróbki drewna.

Nastêpnie g³os zabra³ wicemarsza³ek W³adys³aw Husejko.

Podkreœli³ transgraniczne i regionalne znaczenie sieci Baltic-
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Dalsze dzia³ania w ramach BalticNet PlasmaTec

19 marca 2008 r. w sali Senatu Politechniki Koszaliñskiej

odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce transgraniczne dzia³a-

nia w ramach projektu sieci BalticNet PlasmaTec Programu

Unii Europejskiej INTERREG IIIIA, realizowanego w Insty-

tucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿nio-

wej Politechniki Koszaliñskiej oraz inauguruj¹cego prace nad

powo³aniem miêdzynarodowego CENTRUM TRANSFERU

TECHNOLOGII PLAZMOWYCH w ramach Programu INTER-

REG IV A.

Patronat honorowy nad spotkaniem obj¹³ wicemarsza³ek

województwa zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko.

W spotkaniu uczestniczyli: rektor Politechniki Koszaliñskiej,

prof. Tomasz Krzy¿yñski, porektor ds. nauki i wspó³pracy z go-

spodark¹ prof. Tomasz Heese, zarz¹d Stowarzyszenia Baltic-

Net PlasmaTec z profesorem Klausem Dieter Weltmannem –

prezesem Zarz¹du, El¿bieta Korczyñska-Sachs – kierownicz-

ka Delegatury Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkie-

go w Koszalinie, przedstawiciele zarz¹dów „miast partner-

skich” w ramach projektu sieæ BalticNet PlasmaTec: Przemy-

s³aw Krzy¿anowski – zastêpca prezydenta Koszalina, Fabian

Feld – przedstawiciel Zarz¹du Greifswaldu, Grzegorz Fiuk –

przedstawiciel Zarz¹du Szczecina, prezes Szczeciñskiego Par-

ku Naukowo-Technologicznego – prof. Bogdan Broel-Plater

- dziekan Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Szczeciñskiej,

prof. Leon Kukie³ka – dziekan Wydzia³u Mechanicznego Po-

litechniki Koszaliñskiej, prof. Jaros³aw Diakun – dyrektor

Parku Naukowo-Technologicznego Politechniki Koszaliñskiej

Net PlasamaTec dla podejmowania wspólnych inicjatyw na

rzecz gospodarki w oparciu o mechanizmy integracji poten-

cja³u naukowo-badawczego instytutów i wy¿szych uczelni

Euroregionu Pomerania. Podkreœli³ równie¿ znaczenie zreali-

zowanego projektu dla gospodarki regionu, w którym prze-

mys³ drzewno-meblarski nale¿y do bran¿ dominuj¹cych.

Przedstawiciel firmy GOPOL SA z Jarocina, zastêpca dy-

rektora tej firmy – mgr in¿. Jaros³aw Klimczyk, koordynuj¹cy

czêœæ badañ testowych modyfikowanych narzêdzi w warun-

kach przemys³owych, przedstawi³ warunki prowadzenia te-

stów oraz ich rezultaty. Dokona³ równie¿, na bazie potwier-

dzonych kilkakrotnie efektów przed³u¿enia czasu eksploata-

cji zmodyfikowanych narzêdzi, bardzo interesuj¹cej analizy

potencjalnych ekonomicznych i technicznych korzyœci. De-

klarowa³ równie¿ wolê dalszej wspó³pracy z Politechnik¹

Koszaliñsk¹, maj¹cej na celu pe³ne wdro¿enie modyfikowa-

nych narzêdzi w przemyœle drzewno-meblarskim.

Nastêpnie uczestnicy warsztatów zapoznali siê z charak-

terystyk¹ nowo zakupionego stanowiska technologicznego

do osadzania przeciwzu¿yciowych pow³ok wêglowych meto-

dami pró¿niowo-plazmowymi oraz wyposa¿eniem laborato-

rium.
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oraz przedstawiciele administracji, samorz¹dów terenowych,

jednostek gospodarczych Euroregionu Pomerania z Niemiec

i Polski – partnerów projektu BalticNet PlasmaTec, wy¿szych

uczelni z Niemiec i Polski, organizacji oko³obiznesowych,

samorz¹dów gospodarczych oraz Centrum Edukacji Nauczy-

cieli z Koszalina.

Spotkanie poprzedzi³a bezpoœrednia rozmowa JM Rektora

Politechniki Koszaliñski prof. dr. hab. in¿. Tomasza Krzy¿yñ-

skiego z prezesem Zarz¹du Stowarzyszenia BalticNet PlasmaTec

profesorem Klausem-Dieterem Weltmannem, dyrektorem Leib-

niz Institute of Plasma Science and Technology.

Spotkanie otworzy³, uczestników spotkania powita³ i na-

stêpnie prowadzi³ jego pierwsz¹ czêœæ prorektor prof. T. He-

ese. Odczytano równie¿ szereg listów skierowanych do uczest-

ników spotkania, w tym od premiera Jerzego Buzka europos³a

do Parlamentu Unii Europejskiej, wojewody zachodniopo-

morskiego Marcina Zydorowicza, prezydenta miasta Szczeci-

na Piotra Krzystka, pos³ów Mariana Goliñskiego i Stanis³awa

Gaw³owskiego oraz Ma³gorzaty Bogackiej, dyrektora Wydzia-

³u Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomor-

skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Prof. K.D. Weltmann w swoim wyst¹pieniu przypomnia³

o motywach partnerów przyst¹pienia do realizacji projektu

i jego efektach po ponaddwuletnim okresie wspólnych dzia-

³añ na polu transgranicznej integracji niemieckich i polskich

jednostek naukowo-badawczych i gospodarczych w zakresie

obejmuj¹cym tematykê projektu. Zaznaczy³ równie¿ bardzo

istotn¹ rolê, jak¹ spe³nia³ marsza³ek W³adys³aw Husejko w fa-

zie organizacji pierwszych kontaktów przysz³ych partnerów

sieci i podziêkowa³ za sprzyjanie rozwojowi misji sieci.

Nastêpnie, zgodnie z programem spotkania, zabierali g³os

kolejno przedstawiciele zarz¹dów miast Greifswaldu, Szczeci-

na i Koszalina, przedstawiaj¹c stan aktualny oraz perspektywy

rozwoju prezentowanych miast. Wyra¿ano równie¿ zaintereso-

wanie i poparcie zarz¹dów miast dla idei powo³ania miêdzyna-

rodowego Centrum Transferu Technologii Plazmowych.

G³ówny referat spotkania wyg³osi³ wicemarsza³ek woje-

wództwa zachodniopomorskiego W³adys³aw Husejko. Tema-

tem referatu by³o przedstawienie form i zasad wspierania trans-

granicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie wspó³-

pracy gospodarczo-naukowej w ramach programu INTER-

REG IV. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestnicy spo-

tkania wys³uchali informacji dotycz¹cej zasad wspierania,

w ramach nowego programu transgranicznej wspó³pracy sieci

oœrodków naukowych, badawczych i technologicznych, któ-

rej celem ma byæ u³atwienie dostêpu do wiedzy i transferu

technologicznego.

Alexander Schwock – mened¿er projektu BalticNet Pla-

smaTec z Centrum Technologii Pomorza Zachodniego TZV

Greifswald oraz Magdalena Niedba³a – mened¿er tego¿ pro-

jektu ze Szczeciñskiego Parku Naukowo – Technologiczne-

go SPNT, przedstawili transgraniczne i narodowe efekty reali-

zacji projektu, wynikaj¹ce z dzia³añ partnerów po stronie nie-

mieckiej i polskiej. Podkreœlano zgodnie, ¿e wiêkszoœæ z uzy-

skanych efektów by³a mo¿liwa do zrealizowania jedynie dziê-

ki wspó³pracy partnerów na zasadach wynikaj¹cych z w³aœci-

woœci Programu INTERREG.

Mario Kokovsky z Technologie Zentrum Vorpommern

Greifswald przedstawi³ z kolei propozycje programowe i or-

ganizacyjne, dotycz¹ce utworzenia miêdzynarodowego Cen-

trum Transferu Technologii Plazmowych. Faza wstêpna orga-

nizacji centrum by³aby przedmiotem nowego projektu w ra-

mach programu INTERREG IV A. Centrum tworzone by³oby

w oparciu o potencja³ naukowo-badawczy skupiony w trzech

miastach Euroregionu Pomerania: Greifswaldu, Szczecina i Ko-

szalina.
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W dniach 28–31 maja 2008 r. w Ko³obrzegu, w Arka Medi-

ca Spa, odby³a siê po dziesiêciu latach przerwy kolejna edy-

cja Szko³y Jakoœci Wody – Ogólnopolska Konferencja Na-

ukowo-Szkoleniowa nt.: „Gospodarka wodna i œciekowa pod-

staw¹ ochrony œrodowiska”. Konferencjê organizowa³a Kate-

dra Technologii Wody i Œcieków Politechniki Koszaliñskiej

wspólnie z Komitetem Chemii Analitycznej PAN – Komisj¹

Analizy w Ochronie Œrodowiska, Wy¿sz¹ Szko³¹ Ekologii i Za-

rz¹dzania w Warszawie i Instytutem Meteorologii i Gospodar-

ki Wodnej. Szko³a Jakoœci Wody jest pewnego rodzaju hy-

bryd¹, sk³adaj¹c¹ siê z czêœci szkoleniowej, naukowej i pre-

zentacji firm. Czêœæ szkoleniow¹ tworzy³y wyk³ady profeso-

rów twórców „Polskiej In¿ynierii Œrodowiska”, autorytetów

o uznanym dorobku naukowym w kraju i na œwiecie. W czê-

œci naukowej prezentowane by³y najnowsze wyniki badañ ze-

spo³ów z ponad 30 ró¿nych oœrodków naukowych i przemy-

s³owych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele prak-

tycznie wszystkich jednostek, w których prowadzony jest kie-

runek in¿ynierii œrodowiska lub ochrony œrodowiska. Obra-

dowali nie tylko specjaliœci w zakresie oczyszczania wody i

œcieków, ale równie¿ wielu by³o chemików, biologów i mikro-

biologów, matematyków, hydrologów, specjalistów z przemy-

s³u, a tak¿e studentów studiów doktoranckich, studiów sta-

cjonarnych i niestacjonarnych.

Na inauguracjê konferencji przyby³o wielu zaproszonych

goœci, z Urzêdu Marsza³kowskiego woj. zachodniopomorskie-

go wicemarsza³ek Jan Krawczuk, z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej dyrektor Andrzej

Szatybe³ko (wieloletni prezes WFOŒiGW woj. koszaliñskiego).

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miast i Gmin Dorzecza Parsêty bur-

mistrz Karlina Waldemar Miœko przedstawi³ referat nt. „Zinte-

growanej gospodarki wodno-œciekowej dorzecza Parsêty”.

Politechnikê Koszaliñsk¹, jako gospodarza, reprezento-

wali prof. Tadeusz Bohdal, prof. Tomasz Heese, prof. Zbigniew

Suszyñski, prof. Kazimierz Szymañski i kanclerz dr Artur We-

zgraj. Inauguracjê prowadzi³a prof.

Anna M. Anielak – przewodnicz¹-

ca Komitetu Organizacyjnego

wspólnie z przewodnicz¹cym Ko-

mitetu Naukowego – prof. Janem

Dojlido, autorem lub wspó³autorem

wielu ksi¹¿ek bêd¹cych przewod-

nikami dla pracowników uczelni

i studentów w zakresie analityki

chemicznej, biodegradacji i proble-

matyki wodnej. Wyk³ad inaugura-

cyjny mia³ cz³onek PAN – prof. Piotr

Kowalik, laureat (w 2005 r.) nagro-

dy Bertebosa (tzw. ma³ej Nagrody

Nobla) przyznawanej przez

Szwedzk¹ Królewsk¹ Akademiê

Nauk (raz na dwa lata); wyk³ad do-

tyczy³ wa¿nej problematyki w in-

¿ynierii ogólnej – aplikacyjnego

charakteru matematyki. Wyk³ad

otwieraj¹cy czêœæ szkoleniow¹ mia³

prof. Tomasz Winnicki, wieloletni

cz³onek CK, Doktor Honoris Causa Politechniki Czêstochow-

skiej, cz³onek Europejskiej Akademii Wiedzy i Sztuki, wielo-

letni rektor i za³o¿yciel Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej

Górze, przez wiele lat pracownik, obecnie profesor emeryto-

wany Politechniki Wroc³awskiej, gdzie stworzy³ w³asn¹ szko-

³ê fizykochemików i specjalistów metod membranowych. Prof.

Andrzej Królikowski, cz³onek Pañstwowej Komisji Akredy-

tacyjnej (trzecia kadencja), autor wielu ksi¹¿ek w zakresie

oczyszczania œcieków komunalnych, wieloletni konsultant

w zakresie in¿ynierii œrodowiska w Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego, uczy³ s³uchaczy jak prowadziæ go-

spodarkê wodno-œciekow¹ w zak³adach przemys³owych, tak

aby zamykaj¹c obiegi wodne, zu¿ycie wody by³o w nich jak

najmniejsze. Natomiast od prof. Jacka Namieœnika (przewod-

nicz¹cy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, wybitny che-

mik analityk, twórca du¿ej szko³y chemików analityków w Po-

litechnice Gdañskiej) na wyk³adzie us³yszeliœmy, ¿e w anali-

tyce chemicznej zero nie istnieje, poniewa¿ nie ma idealnie

czystych roztworów. A wiêc podobnie jak w fizyce nie ma ab-

solutnie czarnego cia³a, czystej wody czy powierzchni g³ad-

kiej lub pró¿ni doskona³ej, bowiem doskona³oœæ jest tylko

teoretyczna, jest to wielkoœæ, do której zmierzamy, a która

wraz z rozwojem naszej wiedzy i œwiadomoœci stale siê odda-

la. Prof. Micha³ Bodzek z Politechniki Œl¹skiej przekonywa³

s³uchaczy, ¿e tylko metody membranowe s¹ naprawdê ekolo-

giczne, poniewa¿ w procesach tych do otrzymania czystej

wody nie musimy dodawaæ ¿adnych reagentów, które prak-

tycznie zmieniaj¹ jej sk³ad i zawsze pozostawiaj¹ w niej œlady

swojej obecnoœci. Metody membranowe poprzez selektywne

frakcjonowanie jedynie usuwaj¹ z roztworu to, co stanowi

jego zanieczyszczenia. Wyst¹pienia swoje mieli równie¿ prof.

Jerzy Siepak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-

niu, przewodnicz¹cy Komisji Analizy w Ochronie Œrodowi-

ska KChA PAN, bêd¹cej wspó³organizatorem konferencji,

i prof. Marek Sozañski z Politechniki Poznañskiej – specjali-

Gospodarka wodna i œciekowa podstaw¹ ochrony œrodowiska
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œci w zakresie analityki chemicznej i oczyszczania wody, oraz

ju¿ wymieniony przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego – prof.

Jan Dojlido z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

w Warszawie. Przewodnicz¹cymi sesji wyk³adowych by³y

panie – prof. Hanna Obarska-Pempkowiak z Politechniki Gdañ-

skiej – specjalistka w zakresie oczyszczalni hydrofitowych,

prof. Krystyna Konieczny z Politechniki Œl¹skiej zajmuj¹ca

siê procesami membranowymi w in¿ynierii œrodowiska, prof.

Krystyna Neyman-Olañczuk z Politechniki Gdañskiej – mi-

krobiolog i specjalista w zakresie oczyszczania i uzdatniania

wody na cele komunalne, prof. nadzw. z Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego Zofia Sadecka prowadz¹ca badania w zakresie

oczyszczania œcieków komunalnych. Sesjê referatow¹ otwo-

rzy³ interesuj¹cym wyst¹pieniem prof. Andrzej Mianowski

z Politechniki Œl¹skiej, który próbowa³ odpowiedzieæ na py-

tanie: Czy woda bêdzie paliwem? Dotychczas nauka dowo-

dzi³a, ¿e tylko etylen mo¿na produkowaæ z ró¿nych substra-

tów, s³uchacze na konferencji dowiedzieli siê, ¿e jednak Ÿró-

d³em paliwa mo¿e byæ powszechnie wystêpuj¹ca woda, która

rozk³adaj¹c siê wydziela wodór, a ten mo¿e byæ wykorzystany

nie tylko sam jako paliwo, ale równie¿ mo¿e s³u¿yæ do dalszej

przeróbki chemicznej, w celu produkcji metanolu b¹dŸ in-

nych paliw syntetycznych. Natomiast wodór mo¿na stosowaæ

w postaci sprê¿onego lub skroplonego gazu, a zamiast spalin

do atmosfery bêdzie przedostawaæ siê para wodna.

Matematycy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³a-

wiu – prof. nadzw. Wies³aw Szulczewski i prof. nadzw. Mie-

czys³aw Chalfen, podobnie jak prof. Piotr Kowalik, dowodzi-

li, ¿e to matematyka jest królow¹ nauk, szczególnie œcis³ych

i bez niej nawet wody nie mo¿na dok³adnie oczyœciæ. Opiniê

tê potwierdzi³ prof. Roman Petrus z Politechniki Rzeszow-

skiej, który ze swoim zespo³em adiunktów wykaza³, ¿e rów-

nowagê sorpcji w procesach usuwania jonów metali ciê¿kich

ze œrodowiska wodnego mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ mode-

li matematycznych. Prof. Marek Nawalany z Politechniki War-

szawskiej, znany fizykochemik i specjalista z matematyki sto-

sowanej, zaproponowa³, aby w kolejnej edycji Szko³y Jako-

œci Wody wyodrêbniæ sesjê dotycz¹c¹ „Aplikacyjnego cha-

rakteru matematyki w in¿ynierii œrodowiska”. Propozycja zo-

sta³a zaakceptowana z entuzjazmem, szczególnie przez mate-

matyków, którzy obiecali, ¿e na nastêpn¹ konferencjê przy-

jad¹ w poszerzonym sk³adzie.

Od 1974 r., w którym ukaza³y siê pierwsze informacje do-

tycz¹ce konsekwencji stosowania procesu utleniania i de-

zynfekcji, prowadzone s¹ w wielu oœrodkach badania doty-

cz¹ce mutagennych zanieczyszczeñ wody dezynfekowanej

chlorem i innymi dezynfektantami. Prof. Teodora M. Traczew-

ska z Politechniki Wroc³awskiej przypomnia³a, ¿e dezynfek-

cja wody zawieraj¹cej naturalne i antropogeniczne zwi¹zki

organiczne generuje liczne do koñca niepoznane uboczne

produkty, cechuj¹ce siê aktywnoœci¹ biologiczn¹, w tym ra-

kotwórcz¹, a na iloœæ i rodzaj powstaj¹cych zwi¹zków wp³y-

wa nie tylko stê¿enie OWO i chloru, ale równie¿ amoniaku.

Prof. Hanna Obarska-Pempkowiak i prof. Janusz Pempko-

wiak (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie) wyjaœnili charak-

ter naturalnych substancji organicznych tzw. humusowych,

bêd¹cych prekursorami produktów utleniania i dezynfekcji.

Przedstawili ich powszechne wystêpowanie w œrodowiska

i opornoœæ na biodegradacjê w oczyszczalniach mechanicz-

no-biologicznych, a w konsekwencji sta³e przebywanie w obie-

gu wodno-œciekowym. O usuwaniu z wody tych powszechnie

wystêpuj¹cych w œrodowisku substancji organicznych na ¿ywi-

cach jonowymiennych mówi³a dr hab. in¿. Ma³gorzata Kabsch-

Korbutowicz z Politechniki Wroc³awskiej.

Prof. Janusz Tomaszek wspólnie ze swoim zespo³em do

identyfikacji pochodzenia azotanów zasilaj¹cych wody zbior-

nika zaporowego Solina ze zlewni Sanu wykorzystali izotop

jonu azotanowego (V) i wykazali, ¿e znaczny udzia³ w wo-

dach Sanu azotanów jest pochodzenia antropogenicznego.

Wieloletnie obserwacje i bardzo szczegó³owe analizy ze-

spo³u badawczego z Politechniki Warszawskiej (dr Grzegorz

Sinicyn, dr Marcin Stachurski, dr Piotr Marcinkowski, dr Ma³-

gorzata Wojtkowska) wykaza³y, ¿e sk³adowisko odpadów po-

flotacyjnych ¯elazny Most jest g³ównym Ÿród³em zanieczysz-
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czeñ przemys³owych wód zlewni Rudnej. Na podstawie anali-

zy specjacyjnej autorzy wykazali, ¿e metale ciê¿kie skumulo-

wane w osadach dennych mog¹ byæ Ÿród³em wtórnego zanie-

czyszczenia wód powierzchniowych. Deponowanie zanieczysz-

czeñ na dnie zbiornika wodnego jest wiêc niebezpieczne dla

jakoœci wody. Podobne spostrze¿enia przedstawi³ zespó³

z G³ównego Instytutu Górnictwa (dr Katarzyna Bojarska, dr

Zbigniew Bzowski i in.), który wykaza³, ¿e sk³adowisko od-

padów komunalnych w Sadowie k. Lubliñca przyczynia siê

do stopniowego pogarszania siê jakoœci wód podziemnych

tego regionu. Jest to wynikiem migracji odcieków ze sk³ado-

wisk. Odcieki te dr hab. Jeremi Naumczyk z Politechniki War-

szawskiej zaproponowa³ unieszkodliwiaæ, stosuj¹c zmodyfi-

kowany proces Fentona, który razem z biologicznym oczysz-

czaniem zapewnia znaczne usuniêcie substancji organicznych.

Dr Renata Œwiderska-D¹browska z Politechniki Koszaliñskiej

zaprezentowa³a dzia³anie procesu Fentona w usuwaniu z roz-

tworu ftalanów. Prof. Janusz Girczys i dr Jolanta Sobik-Szo³-

tysek z Politechniki Czêstochowskiej próbowali przekonaæ

uczestników, ¿e odpady przemys³owe, takie jak mu³y wêglowe

czy odpady poflotacyjne, powstaj¹ce w procesie wzbogaca-

nia rud Pb i Zn, mo¿na wykorzystaæ do budowy barier izola-

cyjnych chroni¹cych zbiorniki wodne, zarówno powierzch-

niowe, jak i podziemne przed nie tylko odciekami z wysypisk,

ale i innymi zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicz-

nego. Natomiast o mo¿liwoœci wykorzystania odpadów towa-

rzysz¹cych pok³adom z³ó¿ wêgli brunatnych do usuwania ze

œcieków metali ciê¿kich mówi³a doc. dr hab. Joanna Kozio³-

Komosiñska z Instytutu Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN

w Zabrzu. Narzêdzia analizy specjacyjnej oraz przegl¹d me-

tod i technik stosowanych przedstawi³ dr hab. Przemys³aw

Niedzielski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W analityce niezwykle istotna jest w³aœciwa izolacja i wzbo-

gacanie zanieczyszczeñ z próbek wody. O technice pasywne-

go pobierania próbek za pomoc¹ urz¹dzenia SPMD zbudowa-

nego z b³on pó³przepuszczalnych, zatrzymuj¹cych trwa³e za-

nieczyszczenia organiczne, mówi³a dr hab. Ksenia Pazdro z In-

stytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Zanieczyszczenia, które

pomimo ró¿nych zabezpieczeñ migruj¹ do wód, szczególnie

zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, wystêpu-

j¹ce w du¿ych stê¿eniach, musz¹ byæ z wody usuwane. O sto-

sowanych metodach i ich skutecznoœci w usuwaniu boru z wo-

dy mówi³ prof. nadzw. Marian Turek z Politechniki Œl¹skiej.

Na konferencji poruszano równie¿ takie zagadnienia jak,

ryzyko w kontroli jakoœci wody do spo¿ycia (prof. Janusz

Rak z Politechniki Rzeszowskiej) czy unieszkodliwianie œcie-

ków ogólnosp³awnych w zale¿noœci od pogody w biologicz-

nej oczyszczalni (prof. nadzw. Marek Zawilski z Politechniki

£ódzkiej). Wiele (50%) prac zosta³o przedstawionych w po-

staci posterów. Przyjecha³o wielu uczestników z ca³ej Polski.

Uniwersytet Zielonogórski reprezentowa³y panie: prof. nadzw.

Marlena Piontek, prof. nadzw. Zofia Sadecka, prof. nadzw.

Urszula Ko³odziejczyk i Nguyen Thi Bich Loc, która do roku

1996 pracowa³a w Uniwersytecie DHNNI w Hanoi. Trudno

jest scharakteryzowaæ na dwóch stronach wszystkie prace za-

prezentowane na konferencji, by³o ich ponad 80.

Poziom naukowy konferencji by³ wysoki, prace opiniowa-

ne by³y przez dwóch recenzentów i nie wszystkie zosta³y przy-

jête do druku. Wybrane prace opublikowane zosta³y w „Prze-

myœle Chemicznym” 5/2008, czasopiœmie bêd¹cym na liœcie

filadelfijskiej, wyk³ady i prace o charakterze przegl¹dowym

lub niezwi¹zane z chemi¹ w Monografiach Politechniki Kosza-

liñskiej. £¹cznie opublikowanych zosta³o ponad 80 prac. Na

zakoñczenie uczestnicy konferencji zobowi¹zali przewodni-

cz¹c¹ Komitetu Organizacyjnego do zorganizowania kolejnej

edycji Szko³y Jakoœci Wody, najlepiej w 2010 roku.

Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. in¿. Anna M. Anielak
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W dniach 17–21 maja 2008 roku zosta³a zorganizowana

kolejna 14. konferencja naukowo-techniczna pn. „Gospodar-

ka odpadami komunalnymi”, zorganizowana przez Katedrê

Gospodarki Odpadami na Wydziale Budownictwa i In¿ynie-

rii Œrodowiska. Program konferencji sk³ada³ siê z dwóch czê-

œci: referatowej i technicznej, w trakcie której uczestnicy wi-

zytowali obiekty ochrony œrodowiska. W konferencji uczest-

niczyli g³ównie pracownicy wy¿szych uczelni polskich oraz

instytutów naukowych, w tym: Politechniki Wroc³awskiej, Po-

litechniki Gdañskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-

kowie, Politechniki Bia³ostockiej, Politechniki Koszaliñskiej,

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu A. Mickiewicza

w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwer-

sytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Instytutu

Nafty i Gazu w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-

blinie oraz ró¿nych przedsiêbiorstw gospodarki komunalnej.

Wyg³oszono 15 referatów plenarnych oraz szereg komunika-

tów. Tematyka wyk³adów koncentrowa³a siê g³ównie na pro-

blematyce zwi¹zanej z:

Gospodarka odpadami komunalnymi
– pozyskiwaniem i wykorzystaniem gazu sk³adowiskowego

w energetyce,

– zagro¿eniem mikrobiologicznym powietrza wokó³ sk³ado-

wisk odpadów,

– nowoczesnymi metod oczyszczania œcieków,

– wykorzystaniem osadów œciekowych do rekultywacji tere-

nów zdegradowanych,

– zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych,

– recyklingiem odpadów,

– nowoczesnymi metodami analitycznymi stosowanymi w in-

¿ynierii œrodowiska.

W trakcie konferencji zwiedzano obiekty ochrony œrodo-

wiska zlokalizowane na terenie Szwecji ze szczególnym

uwzglêdnieniem stacji segregacji oraz spalarni odpadów ko-

munalnych. W tym zakresie dokonano wymiany doœwiadczeñ

oraz analizowano ustawodawstwo obowi¹zuj¹ce w Polsce

i w Szwecji w aspekcie prawa obowi¹zuj¹cego w Unii Euro-

pejskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Naukowej

prof. dr hab. Kazimierz Szymañski
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W dniach 11–14 maja 2008 roku w Mielnie ko³o Koszali-

na odby³o siê X Sympozjum z cyklu „Pierwiastki Œladowe

w Œrodowisku – Problemy Ekologiczne i Analityczne”, tym

razem pod wiod¹cym tematem: „Pierwiastki œladowe w ³añcu-

chu ¿ywieniowymi”. G³ównym organizatorem tego wydarze-

nia by³ Polski Komitet ds. UNESCO, Miêdzynarodowy Pro-

gram „Cz³owiek i Biosfera”, zaœ wspó³organizatorami – Ko-

mitet Chemii Analitycznej PAN, Politechnika Koszaliñska,

Instytut Biotechnologii Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego

w Warszawie oraz Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznaw-

stwa – PIB w Pu³awach.

W Mielnie spotka³o siê blisko 200 osób, przy czym spo-

œród goœci z zagranicy nale¿y wymieniæ prof. Manfreda Anke

z Niemiec, jednego z najznamienitszych ekspertów z dziedzi-

ny elementologii w œwiecie, dr. Magdi Selima ze Stanów Zjed-

noczonych, prof. Pauliusa Matuseviciusa z Weterynaryjnej

Akademii w Kownie, prof. Ulricha Schäffera i doc. Ralfa Mülle-

ra z Niemiec oraz prof. Martina Lodeniusa z Finlandii.

Uczestnicy krajowi reprezentowali: Akademiê Medyczn¹

w Lublinie, Bia³ymstoku, Gdañsku, Warszawie, SGGW w War-

szawie, Akademiê Rolnicz¹ w Krakowie, Akademiê Pomorsk¹

w S³upsku, Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu, Uniwersyte-

ty w Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Bydgosz-

czy, Poznaniu, Rzeszowie, £odzi, Warszawie i Wroc³awiu,

Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie, Akademiê Pod-

lask¹, Œwiêtokrzysk¹, Politechniki w Bia³ymstoku, Gdañsku,

£odzi i Wroc³awiu, Warszawie, Koszalinie, Instytuty: IUNG –

PIB w Pu³awach, Biotechnologii Przemys³u Rolno-Spo¿yw-

czego w Warszawie, Pañstwowy Instytut Geologiczny w War-

szawie, Pañstwowy Instytut Weterynaryjny w Pu³awach, Me-

dycyny Wsi w Lublinie, Medycyny Pracy w £odzi, Ochrony

Œrodowiska w Warszawie, Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywno-

œci PAN w Olsztynie, Pañstwowy Zak³ad Higieny w Warsza-

wie, Wojskowy Instytut Chemii i Epi-

demiologii, Instytut Przemys³u Miê-

snego i T³uszczowego w Warszawie,

Instytut Podstaw In¿ynierii Œrodowi-

ska PAN w Zabrzu, Morski Instytut

Rybacki w Gdyni. G³ównym jêzykiem

sympozjum by³ angielski. W czasie

trwania sympozjum wyg³oszono 10 re-

feratów, 21 ustnych doniesieñ oraz za-

prezentowano 180 posterów w czasie

trwania dwóch sesji.

W trakcie sympozjum odby³ siê

konkurs na najlepsz¹ pracê prezento-

wan¹ przez m³odego pracownika na-

uki. Laureatk¹ zosta³a dr Barbara Haw-

rylak-Nowak z Katedry Fizjologii Ro-

œlin AR w Lublinie za poster pt. „Za-

wartoœæ siarki w roœlinach pomidora

warunkowana obecnoœci¹ ró¿nych

form selenu”. Nagrod¹ by³a najnow-

sza ksi¹¿ka Przewodnicz¹cej Komite-

tu Naukowego, prof. dr hab. Aliny

Kabaty-Pendias pt. „Trace Elements

from Soil to Human”, któr¹ wrêczy³a laureatce autorka.

W ci¹gu ostatnich lat znacznie wzros³o zainteresowanie

zale¿noœciami pomiêdzy organizmem cz³owieka a wystêpo-

waniem pierwiastków œladowych w œrodowisku. Obszar tema-

tyczny sympozjum pokrywa szereg aspektów dotycz¹cych

przenikania pierwiastków œladowych z abiotycznej czêœci œro-

dowiska do ³añcucha pokarmowego cz³owieka oraz ich fizjo-

logicznej funkcji w organizmie.

Dorobek sympozjum w istotny sposób zwiêksza wiedzê

o pierwiastkach œladowych w œrodowisku, ze szczególnym

uwzglêdnieniem przemieszczania siê w ³añcuchu ¿ywienio-

wym. Zaprezentowane wyniki najnowszych badañ stanowi¹

cenne Ÿród³o informacji dla zainteresowanych œrodowiskow¹

geochemi¹ i zdrowiem i bêd¹ pomocne w ocenie jakoœci œro-

dowiska ¿ycia cz³owieka.

W podsumowaniu podkreœlono potrzebê oceny dorobku

dziesiêciu sympozjów zorganizowanych dotychczas pod

wspólnym tytu³em „Pierwiastki Œladowe w Œrodowisku – Pro-

blemy Ekologiczne i Analityczne”. Podkreœlono, ¿e wzros³o

w tym czasie zainteresowanie nie tylko wystêpowaniem i rol¹

tych pierwiastków w œrodowisku i organizmach ¿ywych, ale

podjêto badania nad nowymi zagadnieniami. Zaobserwowa-

no powstanie nowych zespo³ów interdyscyplinarnych do roz-

wi¹zywania za³o¿onych problemów. Wyra¿ono nadziejê, ¿e

wspó³praca miêdzy ró¿nymi oœrodkami nabierze wiêkszej

dynamiki. Prezentowane prace by³y coraz lepiej udokumen-

towane i wykonane coraz lepszymi metodami prawid³owo

zwalidowanymi. Dyskutanci podkreœlili, ¿e niepodwa¿alnym

sukcesem ca³ego cyklu jest upowszechnienie wspó³czesnych

standardów analitycznych w szerokich krêgach badaczy.

Krystyna A. Skibniewska

profesor w Katedrze In¿ynierii Spo¿ywczej

i Tworzyw Sztucznych PK

Pierwiastki Œladowe w Œrodowisku

Od prawej: prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias, przewodnicz¹ca Komietu

Naukowego Sympozjum, prof. nadzw. dr hab. in¿ Czes³aw £ukianowicz, prodziekan

ds. nauki Wydzia³u Mechanicznego PK oraz prof. nadzw. dr hab. Krystyna

A. Skibniewska, przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego
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W dniach 16–19 czerwca 2008 r. w Sarbinowie odby³a siê

dwudziesta szósta krajowa Konferencja nt.: „Polioptymaliza-

cja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania”, jak co roku

zorganizowana przez pracowników Zak³adu Napêdów i Ste-

rowañ, Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki

Pró¿niowej.

W zakres problematyki konferencji wchodzi³y:

� optymalizacja i polioptymalizacja (teoria, metody i za-

stosowania) w projektowaniu technicznym oraz w podejmo-

waniu decyzji (w sterowaniu procesami technologicznymi,

w zarz¹dzaniu itp.), formu³owane jako zadanie ci¹g³e lub jako

zadanie ca³kowitoliczbowe,

� komputerowe wspomaganie prac in¿ynierskich (CAE),

w szczególnoœci projektowania (CAD i CAM),

Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania

� metody sztucznej inteligencji (np. systemy eksperto-

we, sztuczne sieci neuronowe), w zastosowaniu do projekto-

wania, do sterowania procesami, do diagnozowania itp.,

� modelowanie matematyczne oraz metody i zastoso-

wania symulacji komputerowej w problemach technicznych

i organizacyjnych, w postaci ci¹g³ej lub dyskretnej,

� hybrydowe i elektryczne uk³ady napêdowe pojazdów,

problemy rozwoju tych napêdów w skali globalnej, rozwi¹za-

nia techniczne systemów i ich komponentów, zagadnienia ste-

rowania itp.; problematyka ta przedstawiona by³a w ramach

specjalnego Workshopu, stanowi¹cego nowoœæ konferencji.

W konferencji bra³y udzia³ 42 osoby; wyg³oszonych zo-

sta³o 38 referatów. 20 prac ukaza³o siê w ksi¹¿ce W. Tarnow-

ski, T. Kiczkowiak (red.): Polioptymalizacja i Komputerowe

Wspomaganie Projektowania, tom VI.
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W dniach 4–6 czerwca 2008 roku goœciliœmy uczestników

VII Krajowej Konferencji Elektroniki. Kolejny raz konferen-

cjê zorganizowaliœmy w Dar³ówku Wschodnim.

W konferencji uczestniczy³o ponad 140 naukowców ze

wszystkich wa¿niejszych krajowych oœrodków zajmuj¹cych siê

elektronik¹. Konferencjê otworzy³ przewodnicz¹cy Komitetu

Naukowego prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Janke.

Przedstawiono 126 referatów zakwalifikowanych na kon-

ferencjê, w formie ustnej lub plakatowej, w nastêpuj¹cych blo-

kach tematycznych:

� materia³y i technologie elektroniczne;

� uk³ady analogowe;

� uk³ady cyfrowe;

� elementy elektroniczne, energoelektronika;

� optoelektronika;

� szumy, zak³ócenia, ograniczenia cieplne i niezawodnoœæ;

� zastosowanie uk³adów elektronicznych;

� zagadnienia ogólne.

Odby³y siê sesje specjalne o tematyce:

1. Elementy i modu³y optoelektroniczne do zastosowañ

w medycynie, przemyœle, ochronie œrodowiska i technice woj-

skowej – zorganizowana przez prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awa

Jankiewicza z Wojskowej Akademii Technicznej.

2. Wêglik krzemu i jego zastosowania w elektronice wiel-

kich czêstotliwoœci, du¿ych mocy i wysokich temperatur –

zorganizowana przez prof. dr. hab. in¿. Jana Szmidta – dzieka-

na Wydzia³u Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

3. Technologie laserowe w elektronice – zorganizowana

przez prof. dr. hab. in¿. Jerzego Mizeraczyka z Instytutu Ma-

szyn Przep³ywowych Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku.

Sesjom naukowym przewodniczyli profesorowie Komite-

tu Naukowego, który liczy 64 profesorów. Obrady by³y pro-

wadzone w dwóch równoleg³ych sesjach. Oko³o 60% refera-

tów prezentowana by³a w sesjach plakatowych. Kwalifikacje

referatów na konferencjê i formê prezentacji proponowali re-

cenzenci (ka¿dy artyku³ recenzowa³o dwóch cz³onków Ko-

mitetu Naukowego).

Prace zakwalifikowane na konferencjê zosta³y wydruko-

wane w materia³ach konferencyjnych, wydanych przed roz-

poczêciem obrad. Wiêkszoœæ prac zosta³a skierowana do opu-

blikowania w uznanych czasopismach krajowych i zagranicz-

nych. Rekomendacji druku artyku³ów w czasopismach doko-

na³ Komitet Naukowy na posiedzeniu po prezentacji refera-

tów. Materia³y prezentowane bêd¹ w czasopismach:

� „Elektronika” (Listopadowy numer „Elektroniki” po-

œwiêcony jest VII KKE), który jest patronem medialnym

Konferencji;

� Biuletyn Obcojêzyczny PAN (Bulletin of the Polish

Academy of Sciences) – Metrology and Measurement Sys-

tems.

Patronat naukowy nad konferencj¹ sprawowa³ Komitet

Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê referatów, kolejna konferen-

cja elektroniki trwaæ bêdzie cztery dni i odbêdzie siê w dniach

od 7 do 10 czerwca 2009 roku w Dar³ówku Wschodnim.

Planujemy prezentacje referatów w grupach tematycznych

oraz w sesjach specjalnych, poœwiêconych wêglikowi krzemu

oraz elektronice w zastosowaniach specjalnych.

W czerwcu 2009 roku przypada jubileusz 80-lecia jedne-

go z najwybitniejszych polskich elektroników – profesora Mi-

Krajowa Konferencja Elektroniki
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15 paŸdziernika 2008 roku na Politechnice Koszaliñskiej

odby³o siê seminarium informacyjno-szkoleniowe poœwiêco-

ne „Metrologii, nadzorowi oraz eksploatacji przyrz¹dów do

pomiaru masy” przeprowadzone przez zaproszon¹ firmê RA-

DWAG. Organizatorzy tego szkolenia w osobie prof. ndzw. dr

hab. Krystyny A. Skibniewskiej wraz z kierownikiem jednost-

ki prof. dr. hab. in¿. Jaros³awem Diakunem z Politechniki Ko-

szaliñskiej, Wydzia³u Mechanicznego, Katedry In¿ynierii

Spo¿ywczej i Tworzyw Sztucznych rozpoczêli seminarium,

przedstawiaj¹c firmê RADWAG i postawiony cel spotkania.

Celem szkolenia by³o przekazanie gruntownej wiedzy z za-

kresu metrologii pomiarów mas, doboru i eksploatacji wag

oraz mo¿liwoœci zastosowania nowoczesnych urz¹dzeñ wa-

¿¹cych wraz z przepisami okreœlaj¹cymi nadzór nad nimi.

Zainteresowanie szkoleniem by³o bardzo du¿e, co potwier-

dza lista uczestników, zawieraj¹ca nazwiska ponad 100 osób.

Uczestnicy byli przedstawicielami ró¿nych instytucji pañstwo-

wych, jak i prywatnych z regionu zachodniopomorskiego.

Informacja o szkoleniu dotar³a równie¿ do m³odzie¿y akade-

mickiej, która licznie przyby³a i czynnie uczestniczy³a w se-

minarium, co w du¿ym stopniu znalaz³o uznanie u prowadz¹-

cych szkolenie.

Program seminarium szkoleniowego podzielony zosta³ na

dwie czêœci i obejmowa³:

� rys historyczny oraz wprowadzenie do problematyki wag,

� infrastrukturê oraz przepisy dotycz¹ce metrologii prawnej,

naukowo-przemys³owej,

� ogólne pojêcia zwi¹zane z jednostk¹ masy, wyposa¿eniem

i u¿ytkowaniem wag,

� przeprowadzaniem nadzoru nad wagami, wzorcami masy

i audytowaniem wyposa¿enia pomiarowego.

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani stosownymi ma-

teria³ami informacyjnymi dotycz¹cymi poruszanych zagad-

nieñ oraz folderami przedstawiaj¹cymi produkty firmy RA-

DWAG, jak równie¿ pami¹tkami z logo firmy. Szkolenie zo-

sta³o zakoñczone dyskusj¹. Wymiana informacji podczas se-

minarium szkoleniowego miêdzy przedstawicielami firmy

RADWAG, jak i uczestnikami, pozwoli³a na podjêcie trafnych

spostrze¿eñ, co nasunê³o wnioski o potrzebê organizowania

w szerszym spektrum tego rodzaju spotkañ szkoleniowo-in-

formacyjnych dla osób z zewn¹trz i studentów.

Organizatorzy, czyli pracownicy Katedry In¿ynierii Spo-

¿ywczej i Tworzyw Sztucznych wraz z przedstawicielami fir-

my RADWAG, zobowi¹zali siê do kolejnych spotkañ w ra-

mach seminariów szkoleniowych. Wstêpne ustalenia dotyczy-

³y równie¿ mo¿liwoœci w³¹czenia zakresu tematycznego w tok

æwiczeñ dla studentów.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania firmie „RADWAG

– Witold Lewandowski” i prowadz¹cym szkolenie Andrzejo-

wi Hantzowi i Mariuszowi Szlachetce za przedstawienie wie-

dzy z zakresu metrologii pomiarów mas oraz uczestnikom se-

minarium szkoleniowego za tak liczne przybycie.

dr in¿. Mariusz Kubiak

Metrologia pomiarów mas

cha³a Bia³ki. Z tej okazji odbêdzie siê specjalna, uroczysta

sesja naukowa, która bêdzie okazj¹ do spotkania z Dostoj-

nym Jubilatem oraz licznym gronem Jego wychowanków na-

ukowych. Podobnie jak w poprzednich latach w obradach bêd¹

uczestniczyli studenci IV i V roku studiów Wydzia³u Elektro-

niki i Informatyki kierunek elektronika.

Konferencja by³a dofinansowana przez Ministerstwo Na-

uki i Szkolnictwa Wy¿szego.

mgr in¿. Stefan £uczak

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
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Katedra In¿ynierii Spo¿ywczej i Two-

rzyw Sztucznych (Wydzia³ Mechanicz-

ny) otrzyma³a dwa urz¹dzenia od zaprzy-

jaŸnionych firm. Katedra realizuje obec-

nie kszta³cenie studentów kierunku

Technika Rolnicza i Leœna (TRiL) na spe-

cjalnoœciach: Technika Przetwórstwa

Spo¿ywczego (TPS) oraz Procesy i Urz¹-

dzenia przemys³u ¯ywnoœciowego

(PiUP¯). Od tego roku uruchamiony zo-

sta³ nowy kierunek studiów – Technolo-

gia ¯ywnoœci i ¯ywienie Cz³owieka

(T¯i¯C). W ramach studiów na wy¿ej wy-

mienionych kierunkach i specjalno-

œciach studenci wykonuj¹ liczne prace

laboratoryjno-badawcze oraz zapoznaj¹

siê z budow¹, zasadami projektowania

i dzia³ania urz¹dzeñ stosowanych w prze-

myœle spo¿ywczym.

Bardzo istotne jest, aby nauka nie opie-

ra³a siê tylko na wyk³adach i analizowa-

niu wiedzy z podrêczników, wa¿ne jest,

aby ka¿dy móg³ zobaczyæ i dotkn¹æ oma-

wiane urz¹dzenia. Jedn¹ z form realizo-

wanych zajêæ s¹ laboratoria wyjazdowe.

S¹ to zajêcia terenowe, podczas których

studenci maja szansê zobaczyæ okolicz-

ne zak³ady przemys³owe bran¿y spo¿yw-

czej. Podczas wizyt w fabrykach studenci

dowiaduj¹ siê o zasadach funkcjonowa-

nia firm, o liniach technologicznych

i eksploatacji urz¹dzeñ. Z jednej strony

jest to okazja do zobaczenia dzia³aj¹ce-

go zak³adu, pracuj¹cych urz¹dzeñ i funk-

cjonuj¹cych systemów zapewnienia jako-

œci i bezpieczeñstwa produktów HACCP,

z drugiej mo¿liwoœæ nawi¹zania kontak-

tów, które mog¹ zaowocowaæ tematem

pracy dyplomowej czy nawet zatrudnie-

niem. Jednak wspó³czesne systemy zarz¹-

dzania nie sprzyjaj¹ odwiedzaniu zak³a-

dów przez osoby postronne.

Katedra w swoich laboratoriach ma-

szynowych ma doœæ szeroki zestaw prze-

mys³owych urz¹dzeñ spo¿ywczych, aby

w³aœciwie funkcjonowaæ wymaga on jed-

nak unowoczeœniania i poszerzania. Park

maszynowy Katedry In¿ynierii Spo¿yw-

czej i Tworzyw Sztucznych wzbogaci³ siê

ostatnio o dwa wa¿ne urz¹dzenia. Jednym

z nich jest podarowana przez Zak³ad Tech-

niki Pró¿niowej TEPRO w Koszalinie roz-

lewaczka TES–MPD do pakowania mle-

ka w foliowe woreczki typu dzbanek. Sza-

cunkowa wartoœæ urz¹dzenia to 150.000

z³otych. Jest to nowoczesne, zwarte urz¹-

dzenie ³¹cz¹ce z³o¿one zespo³y mecha-

niczne i pneumatyczne z elektronicznym

sterowaniem. Konstrukcja maszyny, wy-

konana w ca³oœci z materia³ów odpornych

na korozjê, jest dostosowana do ostrych

norm sanitarnych obowi¹zuj¹cych w prze-

myœle mleczarskim. Jednym z ciekawych

elementów jest nadciœnieniowa komora

przeciwpy³owa, wyposa¿ona w wysokiej

skutecznoœci zespó³ filtracyjny (tzw. filtr

absolutny). Uk³ad ten zabezpiecza bez-

pieczeñstwo pakowanemu produktowi.

Pakowanie produktów w wygodne opa-

kowania jest obecnie jednym z po¿¹da-

nych standardów. Pakowanie mleka i pro-

duktów mleczarskich w foliowe dzbanki

(zastêpuj¹ce tanie, ale niewygodne wo-

reczki) staje siê coraz bardziej popularne.

Na koszaliñskim rynku spotkaæ mo¿na jo-

gurty w du¿ych rodzinnych opakowa-

niach znanej firmy mleczarskiej. Podaro-

wana pakowaczka s³u¿y do rozlewania

cieczy do w³aœnie tego typu opakowañ.

Zak³ad Techniki Pró¿niowej TEPRO

w Koszalinie jest rówieœnikiem naszej

uczelni. Tak jak my, obchodzi³ w 2008 r.

swoje 40. urodziny. Od lat nasza katedra

wspó³pracuje z TEPRO w zakresie pako-

wania ¿ywnoœci. W ramach wspó³pracy

powstaj¹ liczne prace dyplomowe na-

szych studentów. Wielu pracowników fir-

my to absolwenci ró¿nych kierunków na-

szej uczelni. W ramach wspó³pracy otrzy-

maliœmy od TEPRO równie¿ pakowaczkê

pró¿niow¹ PP–5.2, umo¿liwiaj¹c¹ pako-

wanie w pró¿ni oraz pakowanie w MAP

(modyfikowanej atmosferze), co jest po-

wszechnie stosowane przy pakowaniu

produktów spo¿ywczych.

Otrzymane urz¹dzenia wykorzysty-

wane s¹ w trakcie zajêæ dydaktycznych

Nowe urz¹dzenia w laboratoriach
oraz w ramach realizacji badañ do prac

dyplomowych. Oficjalne przekazanie

urz¹dzenia do rozlewu mia³o miejsce

w Politechnice 27 czerwca 2008 r. Udzia³

w nim wziêli: Henryk Furmañczyk – wi-

ceprezes zarz¹du ZTP TEPRO, prof. dr

hab. in¿. Leon Kukie³ka – dziekan Wy-

dzia³u Mechanicznego, prof. dr hab. in¿.

Czes³aw £ukianowicz – prodziekan ds.

nauki, prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun

– kierownik Katedry In¿ynierii Spo¿yw-

czej i Tworzyw Sztucznych oraz dr in¿.

Tomasz Rydzkowski, który wspó³pracu-

je z TEPRO i zainicjowa³ darowiznê.

Kolejnym uzyskanym urz¹dzeniem

jest wysokiej jakoœci waga analityczna

AS160/C/2 firmy RADWAG z Radomia.

Szacunkowa wartoœæ wagi to 3.500 z³o-

tych. AS160/C/2 jest nowoczesn¹ wag¹

o zakresie wa¿enia do 160g, bardzo wy-

sokiej dok³adnoœci (0,01 mg) i rzetelno-

œci pomiarów. Precyzjê i powtarzalnoœæ

zapewnia system automatycznej kalibra-

cji wewnêtrznej, uwzglêdniaj¹cy zmia-

ny temperatury otoczenia oraz up³yw

czasu. Seria AS posiada podœwietlany

wyœwietlacz typu LCD. Ma mo¿liwoœæ

kalibracji pipet. U¿ytkownik ma do dys-

pozycji du¿¹ komorê wa¿enia z odsuwa-

nymi bocznymi szybami oraz ruchom¹

szyb¹ górn¹. Waga posiada standardowy

port RS 232 oraz mo¿liwoœæ pod³¹cze-

nia dodatkowego wyœwietlacza. Jest

mo¿liwoœæ wa¿enia ³adunków poza po-

mostem wagowym (tzw. wa¿enie pod-

szalkowe) – ³adunek podwieszony jest

pod wag¹. Jest to przeznaczone g³ównie

do ³adunków o niestandardowych gaba-

Przekazanie urz¹dzenia, które widaæ w tle
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rytach oraz aktywnych magnetycznie. Ten sposób wa¿enia

jest wykorzystywany równie¿ w przypadku wyznaczania gê-

stoœci cia³. Waga AS160/C/2 znajdzie zastosowanie w labora-

torium technologicznym, bêdzie wykorzystywana g³ównie

W marcu 2008 r. Senat Politechniki Koszaliñskiej zatwier-

dzi³ nowy regulamin Parku Naukowo-Technologicznego

(PNT), wprowadzaj¹cy now¹ strukturê organizacyjn¹. W PNT

funkcjonuj¹: Centrum Transferu Wiedzy, Centrum Transferu

Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci oraz

dzia³aj¹ce w inkubatorze firmy. Planowane jest równie¿ jest

uruchomienie Centrów Specjalistycznych.

G³ównym celem dzia³alnoœci PNT jest zwiêkszenie wyko-

rzystania wyników badañ naukowych dla potrzeb gospodar-

ki. Park ma byæ miejscem powstawania nowoczesnych inno-

wacyjnych technologii, park pomaga w zak³adaniu i rozwija-

niu przedsiêbiorstw, zw³aszcza absolwentom, naukowcom Po-

litechniki Koszaliñskiej.

Centrum Transferu Wiedzy organizuje szkolenia i kon-

ferencje w zakresie kreatywnoœci, innowacyjnoœci, upowszech-

niania i wdra¿ania nowych technologii i wyników badañ. Pro-

wadzi i koordynuje szkolenia i kursy poszerzaj¹ce wiedzê

i umiejêtnoœci, zdobywanie uprawnieñ zawodowych.

Celem dzia³alnoœci Centrum Transferu Technologii jest

ogó³ dzia³añ zwi¹zanych z rozpoznaniem mo¿liwoœci i orga-

nizowaniem wdro¿eñ osi¹gniêæ naukowo-badawczych wypra-

cowanych przez pracowników indywidualnych, zespo³y, w za-

k³adach, katedrach, instytutach Politechniki Koszaliñskiej,

w gospodarce, obrót patentami i licencjami, ochronê i komer-

cjalizacjê w³asnoœci intelektualnej.

Celem dzia³alnoœci Akademickiego Inkubatora Przed-

siêbiorczoœci jest promocja przedsiêbiorczoœci oraz aktywi-

zacja do podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej. Dzia³al-

noœæ Akademickiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci skiero-

wana jest g³ównie do studentów, dyplomantów, absolwentów,

doktorantów i pracowników naukowych Politechniki Kosza-

liñskiej, którzy zamierzaj¹ rozpocz¹æ prowadzenie dzia³alno-

œci gospodarczej. Obecnie w inkubatorze dzia³a 14 firm, z ta-

kich bran¿ jak elektronika, grafika komputerowa, reklama,

projektowanie wnêtrz. PNT w maju 2008 r. zakoñczy³ realiza-

cjê projektu „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji”,

którego celem by³o nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy uczelnia-

mi (jako dostawcami nowoczesnych technologii) i przedsiê-

biorcami (jako odbiorcami tych technologii). Efektem reali-

zacji projektu jest Klaster przemys³owy „Zachodniopomor-

skie Drewno i Meble” dzia³aj¹cy przy Politechnice Koszaliñ-

skiej. Stowarzyszenie skupia naukowców i przedsiêbiorców

z bran¿y drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopo-

morskiego. Cz³onkowie stowarzyszenia mog¹ korzystaæ z bez-

p³atnych szkoleñ, uczestniczyæ w pokazach nowych techno-

logii, za poœrednictwem Klastra szukaæ kontrahentów. W li-

stopadzie Klaster wspólnie z Instytutem Wzornictwa PK i in-

nymi jednostkami by³ organizatorem konferencji „Misja di-

zajn – innowacja na miarê firmy”. Konferencja by³a jedn¹ z

ciekawszych imprez towarzysz¹cych tegorocznej ju¿ 17. edy-

cji Targów Wykoñczenia i Wyposa¿enia Wnêtrz.

PNT rozpocz¹³ realizacjê projektu pn. „M³ody Przedsiê-

biorca”. Projekt przewiduje wsparcie dla osób zamierzaj¹cych

rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Pomoc, jak¹ mo¿na uzy-

skaæ, to m.in.:

– doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia

umo¿liwiaj¹ce uzyskanie wiedzy i umiejêtnoœci potrzebnych

do za³o¿enia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,

– œrodki finansowe na rozwój przedsiêbiorczoœci,

– finansowe wsparcie pomostowe do 6 miesiêcy (w szczegól-

nych przypadkach do 12 miesiêcy) od dnia rozpoczêcia dzia³al-

noœci gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.

Park Naukowo-Technologiczny

w realizacji badañ w ramach prac dyplomo-

wych naszych studentów.

Przekazanie wagi mia³o miejsce na Poli-

technice 9 czerwca 2008 r., udzia³ w nim wziê-

li: Mariusz Szlachetka – kierownik Biura

Handlowego RADWAG, prof. dr hab. in¿.

Czes³aw £ukianowicz – prodziekan ds. na-

uki Wydzia³u Mechanicznego, oraz dr hab.

Krystyna Skibniewska, która zainicjowa³a

darowiznê. Przekazanie by³o efektem uczest-

nictwa przedstawicieli RADWAG-u w orga-

nizowanym przez Polski Komitet Narodowy

ICSU–SCOPE/UNESCO–MAB przy Prezy-

dium PAN, Komitet Chemii Analitycznej PAN

oraz nasz¹ Katedrê, X Sympozjum z cyklu

Pierwiastki œladowe w œrodowisku – proble-

my ekologiczne i metodyczne, które odby³o

siê w dniach 11–14 maja 2008 r.

Urz¹dzenia bêd¹ dobrze s³u¿y³y naszym

studentom. Waga u³atwi i przyspieszy wyko-

nywanie precyzyjnych badañ laboratoryj-

nych, rozlewaczka pozwoli dotkn¹æ i zrozu-

mieæ zasady budowy i dzia³ania tego typu skomplikowanych

urz¹dzeñ.

dr in¿. Tomasz Rydzkowski

Katedra In¿ynierii Spo¿ywczej i Tworzyw Sztucznych

Przekazanie wagi
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W dniach 22–24 wrzeœnia 2008 roku w Mielnie – Unie-

œciu odby³a siê ogólnopolska konferencja naukowa „Wspó³-

czesne oblicza patriotyzmu i nacjonalizmu”, zorganizowana

przez Instytut Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzynaro-

dowych Politechniki Koszaliñskiej. Patronat naukowy obj¹³

Rektor Politechniki Koszaliñskiej - prof. dr hab. in¿. Tomasz

Krzy¿yñski, a patronat medialny – kwartalnik „Myœl.pl”.

Celem konferencji by³a próba ustalenia, czym obecnie s¹

patriotyzm i nacjonalizm. Uczestnicy konferencji poszuki-

wali odpowiedzi na pytania: jakie wspó³czeœnie s¹ ich przeja-

wy i funkcje? Czy patriotyzm i nacjonalizm stanowi¹ syntezê

stale aktualnych doœwiadczeñ jednostki, narodów i spo³e-

czeñstw? A mo¿e ju¿ s¹ zjawiskami minionymi, maj¹cymi je-

dynie wymiar historyczny, odnosz¹cy siê do przesz³oœci, bez

wspó³czesnych odniesieñ?

Za podstawowe zadanie konferencji przyjêto okreœlenie

wspó³czesnego rozumienia oraz sensu patriotyzmu i nacjona-

lizmu, z uwzglêdnieniem spo³ecznych, kulturowych, a tak¿e

psychologicznych determinant tych diagnoz oraz doœwiad-

czeñ. Dyskusja dotyczy³a m.in. nastêpuj¹cych problemów:

– rozumienie patriotyzmu i nacjonalizmu na przestrzeni

dziejów,

– patriotyzm dzisiaj – wymiary wspó³czesnego patriotyzmu,

– funkcjonalnoœæ i dysfunkcjonalnoœæ patriotyzmu,

– kto jest patriot¹ – profil spo³eczno-demograficzny i oso-

bowoœciowy patrioty,

– edukacja patriotyczna,

– patriotyzm w Polsce, w Europie i na œwiecie,

– patriotyzm i nacjonalizm: podobieñstwa i ró¿nice,

– wspó³czesne dzia³ania narodowo-wyzwoleñcze – przejaw

patriotyzmu czy nacjonalizmu?

– patriotyzm i nacjonalizm w ró¿nych tradycjach religijnych,

– patriotyzm a polityczna poprawnoœæ,

– rola patriotyzmu i nacjonalizmu w spo³eczeñstwie global-

nym – mity oraz rzeczywistoœæ,

– miejsce i funkcja patriotyzmu w spo³eczeñstwie przy-

sz³oœci.

W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli: prof. dr hab.

Bogus³aw Polak, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Miluska, ks. prof.

dr hab. Lech Boñcza-Bystrzycki, prof. nadzw. dr hab. Marian

Kopczewski, prof. nadzw. dr hab. Dominik Kubicki, prof.

nadzw. dr hab. Tadeusz Miluski, prof. nadzw. dr hab. Czes³aw

Partacz. Sekretarzami konferencji byli: dr Maja Megier, dr Mi-

cha³ Polak, dr Halina Salik.

Konferencjê otworzy³ dyrektor IPSiSM prof. Bogus³aw

Polak, w tematykê wprowadzi³a uczestników wicedyrektor ds.

nauki prof. Jolanta Miluska. Wyst¹pienie powitalne wyg³osi³

prorektor ds. nauki Politechniki Koszaliñskiej, prof. dr hab.

in¿. Tadeusz Bohdal.

Wspó³czesne oblicza patriotyzmu i nacjonalizmu

W konferencji wziê³o udzia³ ponad piêædziesiêciu uczest-

ników – cenionych naukowców – historyków, filozofów, psy-

chologów, pedagogów, socjologów, politologów z kluczowych

oœrodków akademickich, m.in. z Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-

wersytetu Wroc³awskiego, Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Uni-

wersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu

im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie i innych.

W czasie obrad plenarnych i panelowych ogólnopolskiej

konferencji naukowej „Wspó³czesne oblicza patriotyzmu i na-

cjonalizmu” wyg³oszono referaty, których autorzy starali siê

ustaliæ, czym jest patriotyzm i nacjonalizm i jakie s¹ miêdzy

nimi podobieñstwa i ró¿nice. W analizach uwzglêdniono trzy

kategorie czasowe: przesz³oœæ (patriotyzm – nacjonalizm

w kontekœcie czasów minionych), teraŸniejszoœæ (czym s¹ one

obecnie) oraz przysz³oœæ (jaka jest przysz³oœæ patriotyzmu i na-

cjonalizmu).

Wskazano na specyfikê polskiego patriotyzmu oraz prze-

jawy patriotyzmu na œwiecie. Zastanawiano siê tak¿e nad tym,

w jaki sposób ideologie i religie (tu: chrzeœcijañstwo i islam)

wp³ywaj¹ na koncepcje i sposoby ujawniania siê patriotyzmu

i nacjonalizmu.

Wa¿nym elementem konferencji by³a dyskusja, w której

zderza³y siê odmienne perspektywy teoretyczne autorów re-

feratów, prezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny naukowe, wywo-

dz¹cych siê z ró¿nych oœrodków akademickich, posiadaj¹-

cych specyficzne szko³y i tradycje. Na dyskusjê wp³ywa³y te¿

osobiste przekonania i doœwiadczenia uczestników konferen-

cji, co wymianie pogl¹dów nadawa³o niekiedy doœæ emocjo-

nalny charakter.

Efektem konferencji bêdzie ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca za-

prezentowane podczas obrad koncepcje i badania nad patrio-

tyzmem i nacjonalizmem. Interdyscyplinarne „Konferencje

Mieleñskie” organizowane przez Instytut Polityki Spo³ecz-

nej i Stosunków Miêdzynarodowych Politechniki Koszaliñ-

skiej i poœwiêcone kolejnym wa¿nym problemom spo³eczno-

politycznym Polski i œwiata bêd¹ kontynuowane.

Du¿y oddŸwiêk i wysoki poziom pierwszej konferencji

œwiadczy o potrzebie organizowania tego rodzaju spotkañ

i uczynienia z nich istotnych ogólnopolskich wydarzeñ na-

ukowych. Jest to, w zamyœle organizatorów, tak¿e forma pro-

mocji Instytutu Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzyna-

rodowych, jak te¿ samej Politechniki Koszaliñskiej, która nie

trac¹c swojej dotychczasowej to¿samoœci, coraz bardziej

otwiera siê na nauki spo³eczne.

Jolanta Mi1uska

 – specjalista z zakresu psychologii spo³ecznej,

profesor w Instytucie Polityki Spo³ecznej i Stosunków

Miêdzynarodowych PK
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Z inicjatywy Politechniki Koszaliñskiej – Instytutu Neo-

filologii i Komunikacji Spo³ecznej oraz Stowarzyszenia Hu-

manistów i Artystów w Koszalinie 7 grudnia 2007 r. odby³a

siê ogólnopolska konferencja naukowa, która g³ównie skie-

rowana zosta³a do studentów i m³odzie¿y szkó³ licealnych,

ale tak¿e do nauczycieli historii, wiedzy o spo³eczeñstwie

i jêzyka polskiego oraz kombatantów.

Zajêcia prowadzili naukowcy kierunku dziennikarstwa

Instytutu Neofilologii i Komunikacji Spo³ecznej, Uniwersy-

tetu Gdañskiego, Politechniki Koszaliñskiej – Katedra Insty-

tut Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzynarodowych, Sto-

warzyszenia Humanistów i Artystów w Koszalinie oraz wypo-

wiadali siê przedstawiciele Œwiatowego Zwi¹zku Armii Kra-

jowej, Zwi¹zku Sybiraków i Stowarzyszenia Rodzin Katyñ-

skich. Swoje wyniki badañ w referatach przedstawili m.in.:

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. dr hab. Bogus³aw

Polak, prof. dr hab. Antoni Tarnowski, dr Piotr Potomski, dr

Stanis³aw Kamiñski, dr Zenon Kachnicz, dr Piotr Karpowicz

oraz prezes Zwi¹zku Sybiraków – Œrodowisko Borowiczan,

Roman Bar.

Problematyka zwi¹zana z represjami Zwi¹zku Sowieckiego

wobec ¿o³nierzy Armii Krajowej w latach 1939–1956 w latach

PRL by³a skrzêtnie ukrywana lub przedstawiana w k³amliwym

œwietle. Po roku 1989 otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci badaw-

cze i pomimo trudnoœci dotarcia do akt sowieckich, powstaj¹

opracowania wyjaœniaj¹ce tê ukryt¹ kartê polskiej historii.

Tê lukê postanowili uzupe³niæ tak¿e organizatorzy konfe-

rencji. Zosta³y przedstawione opracowania oryginalne, wiele

z nich po raz pierwszy, zawieraj¹ce nowe ujêcie problemu

i poszerzaj¹ce nasz¹ wiedzê o z³o¿onej sytuacji na obszarze

II RP zajêtej przez Sowietów.

 Konferencja rozpoczê³a siê przywitaniem uczestników

i goœci przez dr. Zenona Kachnicza. Nastêpnie g³os zabra³ pro-

rektor Politechniki Koszaliñskiej, prof. dr hab. Micha³ Jasiu-

lewicz, który m.in. podkreœli³ ogromny wp³yw wartoœci p³y-

n¹cych z edukacji historycznej na wiedzê i kszta³towanie po-

staw patriotycznych m³odzie¿y. ¯yczenia owocnych obrad

przekaza³ senator VI kadencji, Pawe³ Michalak, który sprawu-

je patronat nad programem edukacji patriotycznej, realizowa-

nym przez Stowarzyszenie Humanistów i Artystów w Koszali-

nie. Odczytany zosta³ te¿ list z ¿yczeniami owocnych obrad,

przekazany przez wicedyrektora INiKS – dr Monikê Kaczma-

rek-Œliwiñsk¹.

Wspó³organizatorami konferencji byli: Narodowe Centrum

Kultury w Warszawie, Studencki Klub Mi³oœników Historii

dzia³aj¹cy przy na kierunku dziennikarstwa INiKS. Konferen-

cjê prowadzili studenci dziennikarstwa: Magdalena Bitoft

i Micha³ Mêtlewicz. £¹cznie uczestniczy³o w niej ponad 120

osób. Wyst¹pienia przebiega³y w dwóch sesjach, na zakoñ-

czenie których odby³y siê dyskusje. W podsumowaniu koñ-

cz¹cym konferencjê przewodnicz¹cy komitetu naukowego dr

Zenon Kachnicz podziêkowa³ wszystkim obecnym za uczest-

nictwo w spotkaniu i ¿ywy, aktywny w nim udzia³ – zapowie-

dzia³ te¿, ¿e organizatorzy poczyni¹ starania, by zosta³a zor-

ganizowana kolejna konferencja.

¯o³nierze Armii Krajowej i ich losy w sowieckich ³agrach
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W dniach 29 maja – 1 czerwca 2008 roku Instytut Neofilo-

logii i Komunikacji Spo³ecznej Politechniki Koszaliñskiej

zorganizowa³ w Osiekach miêdzynarodow¹ konferencjê Ba³-

tyckie Spotkania Filologiczne. Jest to pierwsza z cyklu kon-

ferencji, które odbywaæ siê bêd¹ co dwa lata. Miejscem konfe-

rencji by³ Dworek Osiecki.

Tematyka konferencji oscylowa³a wokó³ problematyki filo-

logicznej: jêzyka, literatury, kultury i historii. Sesje naukowe

odbywa³y siê w dwóch sekcjach jêzykowych – angielskiej i nie-

mieckiej. Celem konferencji by³a wymiana doœwiadczeñ, ale

przede wszystkim rozwa¿ania nad jêzykiem, literatur¹, histori¹

i kultur¹ angielskiego i niemieckiego obszaru jêzykowego.

Warto podkreœliæ, ¿e by³a to pierwsza taka konferencja

w naszym regionie, konferencja unikalna równie¿ w skali kra-

jowej, gdy¿ niewiele oœrodków akademickich w Polsce orga-

nizuje konferencje filologiczne na tak¹ skalê.

W konferencji wziê³o udzia³ 70 naukowców z uznanych oœrod-

ków akademickich w Polsce, takich jak Uniwersytet Warszawski,

Uniwersytet im. A. Mickiewi-

cza w Poznaniu czy te¿ Kato-

licki Uniwersytet Lubelski.

W konferencji uczestni-

czyli naukowcy z oœrodków

akademickich w Niemczech,

Francji, Szwecji, Irlandii, Wiel-

kiej Brytanii oraz Litwy.

Konferencjê otworzyli:

prorektor ds. kszta³cenia –

prof. nadzw. dr hab. in¿. Zbi-

gniew Suszyñski oraz dyrek-

tor Instytutu Neofilologii

i Komunikacji Spo³ecznej –

prof. dr hab. Boles³aw Andrze-

jewski, który wyg³osi³ tak¿e

wyk³ad inauguracyjny w sek-

Ba³tyckie Spotkania Filologiczne
cji niemieckiej pt. Die Kommunikation im Lichte des kulturellen

Symbolismus.

W sekcji angielskiej wyk³ad inauguracyjny pt. Not Quite

Poles Apart: Hiberno-Polish Literary and Cultural Relations

from a Northern Irish Perspective wyg³osi³ prof. Jan Jêdrze-

jewski z Ulster University w Irlandii Pó³nocnej.

Konferencja, jak stwierdzili sami uczestnicy, okaza³a siê

ogromnym sukcesem Politechniki Koszaliñskiej, a w szcze-

gólnoœci istniej¹cego od 4 lat Instytutu Neofilologii i Komu-

nikacji Spo³ecznej.

Uczestnicy podkreœlali profesjonaln¹ organizacjê, wyso-

ki poziom naukowy, jak równie¿ piêkno ziemi koszaliñskiej.

By³a to niew¹tpliwie znakomita promocja uczelni, miasta

i regionu. Nastêpne Ba³tyckie Spotkania Filologiczne odbêd¹

siê w roku 2010. Naukowcy, którzy brali udzia³ w konferencji

w Osiekach, zadeklarowali chêæ ponownego przyjazdu.

Konferencjê koordynowali dr Wojciech Klepuszewski (sek-

cja angielska) i dr Anna Mro¿ewska (sekcja niemiecka).
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Na prze³omie kwietnia i maja 2008 roku prof. Olof Caruso

Vorster – przedstawiciel Tshwane University of Technology by³

goœciem Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej.

Podczas wizyty prof. O. Vorster zapozna³ siê z nasz¹ uczelni¹,

spotka³ siê z rektorami, odwiedzi³ poszczególne wydzia³y. Przed-

stawi³ system edukacji w Republice Po³udniowej Afryki oraz

swoj¹ uczelniê i mo¿liwoœci wspó³pracy naukowej.

Jak to siê zaczê³o? W 2005 r., w ramach 29. konkursu Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (wówczas Ministerstwo

Nauki i Informatyzacji), z³o¿y³em projekt grantu badawczego

obejmuj¹cy rozpoznanie mo¿liwoœci zastosowania wyt³aczar-

ki œlimakowo-tarczowej do tworzyw pochodz¹cych z recyklin-

gu. Wniosek zosta³ zaakceptowany i zakwalifikowany do fi-

nansowania bez ¿adnych korekt. Oprócz szerokiego programu

badañ, zaplanowa³em równie¿ udzia³ w zagranicznej konferen-

cji polimerowej. W 2005 r. (w ramach poprzedniego grantu)

uczestniczy³em w Annual Meeting of Polymer Processing So-

ciety, który mia³ miejsce w Lipsku. Przynale¿¹c do tego œwiato-

wego stowarzyszenia (siedziba w Acron, Ohio w USA), mog³em

uczestniczyæ na preferencyjnych warunkach (zni¿ki w op³a-

tach) w organizowanym w 2006 r. Europe-Africa Meeting w Pre-

torii. Po przeprowadzeniu kalkulacji stwierdzi³em, ¿e uda mi

siê zmieœciæ w zaplanowanych kosztach. Zg³osi³em dwa wyst¹-

pienia. Jedno w³asne, a drugie z nie¿yj¹cym ju¿ dr. in¿. Grzego-

rzem Radomskim. Obydwa zosta³y zaakceptowane i ujête w

planie konferencji.

W trakcie przygotowañ wielokrotnie kontaktowa³em siê

z Komitetem Organizacyjnym spotkania. Odpowiadali g³ów-

nie prof. Olof Vorster, przewodnicz¹cy KO i prof. Laszlo Ha-

lasz, przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego. By³o wiele spraw

wymagaj¹cych wyjaœnienia, w koñcu wyjazd na konferencjê

do RPA to nie wypad do Lipska. W mi³ej mailowej atmosferze

uda³o mi siê rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci, dokonaæ wszel-

kich wymaganych rezerwacji i op³at.

Parê s³ów o RPA. Kraj ten jest naj-

dalej na po³udnie wysuniêtym pañ-

stwem w Afryce. Republika Po³udnio-

wej Afryki ma powierzchniê 1.219.912

km2, czyli czterokrotnie wiêksz¹ od

Polski. Obecnie RPA jest najlepiej roz-

winiêtym krajem kontynentu afrykañ-

skiego. Republika Po³udniowej Afry-

ki nie jest krajem lepianek i sawann

znanych nam z telewizji. Na terenie

RPA znajduje siê wiele bogactw natu-

ralnych, a tak¿e bardzo ¿yzne gleby.

Klimat zasadniczo sprzyja rolnictwu

i hodowli zwierz¹t. Czasem bywa su-

cho lub zbyt gor¹co. Przemys³ wydo-

bywczy RPA opiera siê na wydobyciu

z³ota (40% œwiatowych zasobów) i dia-

mentów (jubilerskich i przemys³o-

wych), zasoby diamentów szacowane

s¹ na po³owê œwiatowych zasobów

oraz wêgla kamiennego (80% zasobów Afryki). Rolnictwo RPA

produkuje wiêcej ¿ywnoœci ni¿ konsumuj¹ mieszkañcy tego

kraju. Nadwy¿ki s¹ eksportowane. U wybrze¿y RPA znajduj¹

siê bogate ³owiska wykorzystywane przez wysoko rozwiniêt¹

flotê ryback¹.

Podczas pobytu w RPA widzia³em ulice w centrum Pretorii

bez jednego bia³ego cz³owieka. Widzia³em ubogie, niebez-

pieczne dzielnice, gdzie nawet biali tubylcy wol¹ siê nie za-

puszczaæ. Pozna³em wielu ciekawych ludzi. Uczestniczy³em

w konferencji, mia³em d³ug¹ i bardzo cenn¹ dyskusjê zwi¹-

zan¹ z moimi wyst¹pieniami. Jedno z nich wyró¿niono pro-

pozycj¹ publikacji w Plastic, Rubber and Composites: Ma-

cromolecular Engineering (w trakcie publikacji). Tam wresz-

cie pozna³em osobiœcie profesora Olofa Vorstera. W rozmo-

wach okaza³o siê, ¿e interesujemy siê podobnymi zagadnie-

niami. W trakcie wspólnych rozmów prof. Vorster parê razy

wspomnia³ równie¿ o mo¿liwoœci wspólnych badañ. Pomy-

œla³em sobie wówczas: takie tam, kurtuazyjne gadanie… Ca-

³oœci konferencji i moich afrykañskich prze¿yæ nie bêdê w tym

miejscu opisywa³, wspomnê tylko, ¿e na wiele spraw otworzy-

³y mi siê oczy, upewni³em siê, ¿e to, czym siê zajmujê, to

w³aœciwy kierunek i co bardzo wa¿ne, pozna³em osobiœcie

wielu interesuj¹cych ludzi.

Po zakoñczeniu konferencji pozostaliœmy w kontakcie,

który zaowocowa³ przyjazdem profesora Olofa Vorstera na

nasz¹ uczelniê. Nie oby³o siê bez przygód. Pierwsza wizyta

zaplanowana by³a na pocz¹tek paŸdziernika. Niestety, parê

dni przed przylotem prof. Vorster podczas górskiej wycieczki

w Drakensberg mia³ powa¿ny wypadek i skomplikowanie z³a-

ma³ ramiê. Do dziœ ma w ramieniu stalowy prêt i podobnie jak

ja zawsze musi siê t³umaczyæ podczas przechodzenia przez

bramki na lotniskach. Przyjazd musia³ zostaæ od³o¿ony. Osta-

tecznie przyby³ 28 kwietnia i by³ w Koszalinie do 4 maja.

Afrykañska wspó³praca
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Z powodu d³ugiego majowego weekendu, czas pierwszych

dni pobytu by³ wype³niony spotkaniami. Pierwszego dnia prof.

Vorster goœci³ u dziekana Wydzia³u Mechanicznego – prof. dr

hab. in¿. Leona Kukie³ki. W spotkaniu brali udzia³ równie¿

prof. dr hab. in¿. Czes³aw £ukianowicz – prodziekan ds. na-

uki, prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun – kierownik Katedry

In¿ynierii Spo¿ywczej i Tworzyw Sztucznych (mój szef), prof.

dr hab. in¿. Tadeusz Hryniewicz – koordynator miêdzynaro-

dowej wymiany studentów oraz moja osoba. Podczas spotka-

nia nasz goœæ przedstawi³ zwiêŸle Tshwane University of Tech-

nology, realizowane kierunki kszta³cenia, swój instytut ba-

dawczy oraz prowadzone badania i wymianê miêdzynarodow¹.

Kolejne spotkanie mia³o miejsce w sali Rady Wydzia³u

Mechanicznego. Mia³o charakter otwarty, oprócz pracowni-

ków uczelni uczestniczyli w nim równie¿ nasi studenci. Prof.

Vorster przedstawi³ trzy prezentacje multimedialne. Pierwsza

z nich dotyczy³a Tshwane University of Technology. Zawie-

ra³a podstawowe informacje o uczelni, administracji, liczbie

studentów (oko³o 80 tysiêcy). Zaprezentowa³ poszczególne

wydzia³y i kierunki kszta³cenia. Co ciekawe, TUT ma w swo-

im sk³adzie wydzia³y artystyczne. Ma Wydzia³ Teatralny i Fil-

mowy. Kszta³ci œpiewaków operowych, aktorów i filmowców.

Zobaczyliœmy zdjêcia budynków uczelni oraz osiedla akade-

mickie. Obejrzeliœmy zdjêcia przedstawiaj¹ce laboratoria,

zw³aszcza zwi¹zane z badaniami tworzyw polimerowych. Za-

znajomiliœmy siê z systemem studiów funkcjonuj¹cym w RPA.

Dwie kolejne prezentacje mia³y charakter naukowy i prezen-

towa³y wyniki badañ naukowych, pierwsza dotyczy³a badañ

rozk³adu masy cz¹steczkowej w tworzywach sztucznych, ko-

lejna w³aœciwoœci recyklowanego HD-PE z ró¿nym udzia³em

farb drukarskich. Na koniec prof. Vorster pokaza³ seriê zdjêæ

zwi¹zanych z fascynuj¹c¹ przyrod¹ RPA.

Po spotkaniu udaliœmy siê do prof. Jaros³awa Diakuna,

z którym rozmawialiœmy o naszej katedrze, realizowanych kie-

runkach studiów i prowadzonych pracach badawczych. Opro-

wadzi³em prof. Vorstera po naszych laboratoriach. Zaprezen-

towa³em nasze urz¹dzenia przetwórcze do tworzyw polimero-

wych oraz urz¹dzenia pomiarowe, którymi dysponujemy.

Kolejnym punktem wizyty by³o spotkanie z w³adzami

uczelni: z rektorem prof. dr hab. in¿. Tomaszem Krzy¿yñskim

oraz prorektorami do spraw nauki i wspó³pracy z przemys³em,

to jest prof. dr. hab. in¿. Tomaszem Heesem i prof. dr. hab. in¿.

Tadeuszem Bohdalem. Niestety, JM Rektor z wa¿nych przy-

czyn musia³ wyjechaæ do Warszawy. W spotkaniu wziêli udzia³

wspominani prorektorzy oraz prof. Jaros³aw Diakun. Omówiono

kwestie mo¿liwej wspó³pracy i zakresy zainteresowañ obu

stron. Po spotkaniu prorektor prof. T. Heese zaprosi³ uczestni-

ków na wspólny lunch.

Trzeciego dnia wizyty zaplanowane by³o spotkanie z pro-

rektorem do spraw kszta³cenia dr. hab. in¿. Zbigniewem Su-

szyñskim. W trakcie potkania prof. Olof Vorster zaprezento-

wa³ swoj¹ uczelniê oraz system kszta³cenia i zasady wymiany

studentów funkcjonuj¹ce w Republice Po³udniowej Afryki.

Na tym zakoñczyliœmy oficjalny program pobytu.

Nasz goœæ zwiedzi³ Koszalin, Ko³obrzeg, ko³obrzeski port

i Muzeum Orê¿a Polskiego. Kibicowaliœmy podczas konnych

zawodów w skokach przez przeszkody w Skibnie, zwiedzili-

œmy miasto, Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich i port w Dar³owie.

4 maja prof. Olof Vorster odlecia³ do RPA. Nadal jesteœmy

w kontakcie mailowym. Planujemy wspólne badania, a mo¿e

i kolejne wizyty.

dr in¿. Tomasz Rydzkowski

Katedra In¿ynierii Spo¿ywczej i Tworzyw Sztucznych

Zwiedzanie nadmorskich okolic – port w Ko³obrzegu

Spotkanie autora publikacji z Afryk¹
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W Genshagen, siedzibie Fundacji, niedaleko Berlina, od-

by³o siê, pod auspicjami Ministra Spraw Zagranicznych Nie-

miec, kilkudniowe spotkanie naukowców, biznesmenów

z bran¿y energetycznej i ochrony œrodowiska, dziennikarzy

na temat: „Erneuerbare Energien – fossile Energietraeger –

Atomkraft ? Der Umgang mit Energiefragen in Deutschland,

Frankreich und Polen im Kontext der europaeischen Energie-

politik” (Odnawialne Ÿród³a energii – paliwa kopalne – ener-

gia j¹drowa? Podejœcie do kwestii energetycznych w Polsce,

Francji i Niemczech w kontekœcie europejskiej polityki ener-

getycznej).

Diagnozy i prognozy ekonomiczne oraz g³ówne nurty dys-

kusji ekonomiczno-politycznych w swoich krajach (Francji,

Polsce i Niemczech) przedstawili w pierwszym dniu konfe-

rencji dr Maite Jaureguy – Naudin z Francuskiego Instytutu

Stosunków Miêdzynarodowych w Pary¿u, dr Andrzej Kassen-

berg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju z Warszawy oraz dr

Manuel Frondel z Reñsko-Westfalskiego Instytutu Badañ Go-

spodarczych w Essen.

Pierwsz¹ pozycjê w zasobach œwiatowych Ÿróde³ energii

zajmuj¹ wêgiel kamienny i brunatny – 62,4%. Dwa kolejne

miejsca zajmuj¹ ropa naftowa – 18,9 % i gaz ziemny – 18,7%.

Szacuje siê, ¿e wêgla brunatnego wystarczy dla potrzeb go-

spodarczych na oko³o 300 lat, wêgla kamiennego – na oko³o

200 lat, gazu ziemnego tylko na 60 lat, zaœ ropy naftowej

jedynie na 40 lat.

Jeœli chodzi o produkcjê wêgla kamiennego w Unii Euro-

pejskiej, to Polska zajmuje pierwsze miejsce, maj¹c 57,2%

ca³ej produkcji unijnej, co stanowi w liczbach bezwzglêd-

nych 87 mln ton. W ca³ej Unii Europejskiej wydobycie wyno-

si 152,8 mln ton. Na drugim miejscu s¹ Niemcy ze znacznie

mniejszym rezultatem 14,3% produkcji

unijnej. Wielka Brytania wydobywa

11,1% ca³ej produkcji, przez co zajmuje

trzecie miejsce we Wspólnocie. Czechy

wydobywaj¹ 8,6% produkcji Unii, zaœ

Hiszpania 7,2%.

Gdy chodzi o ropê naftow¹, krajowe

wydobycie w Polsce pokrywa zaledwie

5% zapotrzebowania. Struktura ekspor-

tu ropy nie jest dobra, gdy¿ ponad 96,3%

ca³ego eksportu pochodzi od jednego

kraju – Rosji. Krajowe wydobycie gazu

w Polsce pokrywa 31% zapotrzebowa-

nia, i podobnie jak w przypadku ropy,

struktura eksportu gazu nie jest dobra,

gdy¿ 65,5% pochodzi od jednego pro-

ducenta – Rosji.

Zatem bezpieczeñstwo energetyczne

dla Polski dobre jest w przypadku pro-

dukcji wêgla, niedobre jest, gdy chodzi

o ropê naftow¹ i gaz.

Polska, maj¹c tak du¿e wydobycie i zasoby wêgla, jest

jednym z najbardziej niezale¿nych i bezpiecznych energe-

tycznie cz³onków Unii Europejskiej. Dziêki wêglowi nasz kraj

ma, poza Dani¹, najwy¿szy stopieñ niezale¿noœci od importu

energii i paliw. Wzglêdnie niezale¿nymi energetycznie s¹ ta-

kie kraje unijne jak Wielka Brytania, Czechy, Szwecja, Esto-

nia, Holandia, Francja, S³owenia. Najbardziej uzale¿nionymi

s¹ Cypr, Malta, Luksemburg, W³ochy, Irlandia, Portugalia.

Dok³adniejsze dane w tym wzglêdzie przedstawia wykaz

uzale¿nienia poszczególnych krajów UE od importu energii

i paliw:

 1. Dania ...................  0,0%

 2. Polska ................  19,9%

 3. Wlk. Brytania ..... 21,3%

 4. Czechy ...............  28,0%

 5. Estonia ...............  33,5%

 6. Szwecja ..............  37,4%

 7. Holandia ............  38,0%

 8. Bu³garia .............  46,2%

 9. Francja ...............  51,4%

10. S³owenia ...........  52,1%

11. Wêgry ...............  53,8%

12. Finlandia ..........  54,6%

13. Rumunia ...........  54,7%

14. Niemcy .............  61,3%

Drugi dzieñ konferencji poœwiêcony by³ problemom tech-

nologii zaopatrzenia w energiê. W tej sprawie referaty wyg³o-

sili prof. dr Helmut Schmitt von Sydow z uniwersytetu w Lo-

zannie, doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transpor-

Energia i ochrona œrodowiska – konferencja w Berlinie

Autor publikacji, pracownik Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej na kierunku dziennikarstwo

i komunikacja społeczna, uczestniczył w konferencji dotyczącej polityki energetycznej i ochrony środowiska

w trzech krajach członkowskich Unii Europejskiej: Niemczech, Francji i Polsce w dniach 21–25 listopada

2008 r., zorganizowanej przez Fundację Genshagen.

Pa³ac w Genshagen, miejsce konferencji

 15. Litwa ................  64,0%

16. S³owacja ...........  64,0%

17. £otwa ................  65,7%

18. Grecja ...............  71,9%

19. Austria ..............  72,9%

20. Belgia ...............  77,9%

21. Hiszpania ..........  81,4%

22. Portugalia .........  83,1%

23. W³ochy .............  86,8%

24. Irlandia .............  90,9%

25. Luksemburg .....  98,9%

26. Malta ..............  100,0%

27. Cypr ................  100,0%
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Uczestnicy konferencji

Jeden z prelegentów – prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski,

wicedyrektor Instytutu Energii Atomowej w Œwierku

tu Komisji Europejskiej, dr Francois Scheer, ambasador Fran-

cji przy Unii Europejskiej, doradca prezydenta koncernu Ere-

va ds. miêdzynarodowych, Michael Mueller – sekretarz stanu

w niemieckim Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody

i Bezpieczeñstwa J¹drowego, Thomas Krupke – prezes Zarz¹-

du Solon AG fuer Solartechnik z Berlina, dr Jacek Korski –

wiceprezes Zarz¹du Kompanii Wêglowej z Katowic, Andrzej

Chwas – dyrektor Departamentu Ministerstwa Gospodarki

z Warszawy.

Struktura zu¿ycia energii w œwiecie, ze wzglêdu na Ÿród³o

jej wytworzenia, jest nastêpuj¹ca: z wêgla – 25,1%, z gazu

ziemnego – 20,9%, z ropy naftowej – 34,3%, energia j¹drowa

– 6,6%, energia odnawialna – 13,1%. Najwiêcej zu¿ywa siê

energii wyprodukowanej z ropy naftowej, wêgla i gazu ziem-

nego. Struktura zu¿ycia energii w Unii Europejskiej jest nie-

co odmienna, zwiêkszone jest zu¿ycie energii j¹drowej do

15% ca³ego zu¿ycia. Przedstawia siê nastêpuj¹co: z wêgla –

18%, z gazu ziemnego – 24%, z ropy naftowej – 37%, energia

atomowa – 15%, energia odnawialna – 6%.

Struktura zu¿ycia energii w Polsce, ze wzglêdu na Ÿród³o jej

wytworzenia, zdecydowanie jest odmienna od struktury zu¿y-

cia energii w Unii Europejskiej. Najwiêcej energii jest wypro-

dukowane w naszym kraju z wêgla – 61,3%; z gazu – 11,8%,

z ropy naftowej – 21,7%, energia odnawialna stanowi 6,2%.

Produkcja elektrycznoœci w Polsce jest wytworzona w 94,6%

w elektrowniach wêglowych. W Unii Europejskiej produkcja

energii elektrycznej z wêgla wynosi jedynie 28%, 19,5% pro-

dukcji energii stanowi ta, która pochodzi z gazu ziemnego.

W Polsce stanowi jedynie 3% ca³ej produkcji krajowej. W ca-

³ej Unii Europejskiej produkcja energii elektrycznej z elek-

trowni j¹drowych wynosi 30%, w Polsce nie ma elektrowni j¹-

drowych. W bilansie produkcji energii elektrycznej tylko 0,4%

stanowi energia odnawialna, w Unii Europejskiej jest to 3,5%.
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Uogólniaj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e

polska energia „stoi” na wêglu. Prawie

ca³a energia wytwarzana jest przy pomo-

cy wêgla, Ÿród³a energii w Unii Europej-

skiej s¹ bardziej zdywersyfikowane, naj-

wiêcej energii produkowanej jest w elek-

trowniach j¹drowych, potem kolejno

produkcja energii z wêgla i produkcja

energii z gazu ziemnego.

Produkcja œwiatowa energii elek-

trycznej jest bardziej zbli¿ona do struk-

tury wytwarzania energii w Unii Euro-

pejskiej: 39% energii pozyskuje siê z wê-

gla, 17% z gazu ziemnego, 17% z elek-

trowni wodnych, 16% z elektrowni ato-

mowych, 8% z ropy naftowej i 3% sta-

nowi energia odnawialna.

Krajem unijnym, którego struktura

produkcji energii jest adekwatna do struk-

tury produkcji energii w ca³ej Unii Euro-

pejskiej, s¹ Niemcy. Produkcjê energii

w Niemczech w ci¹gu ostatnich trzydzie-

stu lat i prognozê na 2020 rok ilustruje

poni¿sza tabelka (wartoœci w procentach):

Produkcja energii 1980 1990 2000 2004 2007 2020

z ropy naftowej 40,8 35,3 38,3 35,9 33,9 35,2

z gazu ziemnego 14,2 15,4 20,9 22,6 22,5 25,3

z wêgla kamien. 17,5 15,5 13,4 12,7 14,3 9,2

z elektrowni j¹dr. 4,0 11,2 12,9 12,5 11,1 4,1

z wêgla brunatnego 21,7 20,6 11,3 11,9 11,6 8,6

energia odnawialna 1,8 1,8 3,2 4,4 6,6 16,8

Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo energetyczne i uzale¿nie-

nie od surowców pañstw trzecich, to Niemcy w ci¹gu ostat-

nich trzydziestu lat zdecydowanie zmniejszy³y swoje bezpie-

czeñstwo energetyczne uzale¿niaj¹c siê w coraz wiêkszym

stopniu od surowców pañstw trzecich. O ile 30 lat temu nie-

miecka gospodarka uzale¿niona by³a od krajów OPEC, to

obecnie uzale¿niona jest od Rosji i jej surowców energetycz-

nych. Stopniowe, coraz wiêksze uzale¿nienie od ropy i gazu

rosyjskiego prezentuje poni¿sza tabela (wartoœci podane

w procentach).

Zale¿noœæ od surowców energetycznych:

1970 1980 1990 2000 2007

Niemcy 76,7 32,2 25,8 22,5 15,0

Holandia (tranzyt) 23,3 33,6 26,8 19,3 18,0

Norwegia 0,0 12,2 11,1 18,8 26,0

Rosja 0,0 21,9 35,7 35,4 37,0

Inne kraje 0,0 0,1 0,6 4,0 4,0

Bezpieczeñstwo gospodarki niemieckiej w ci¹gu 35 lat

zmniejszy³o siê siedmiokrotnie. Pod wzglêdem energetycznym

kraj jest zale¿ny od: Rosji, Norwegii i Holandii.

Wp³yw na zmniejszenie bezpieczeñstwa energetycznego ma

równie¿ to, ¿e zasoby ropy i gazu znajduj¹ siê w krajach o nie-

stabilnej sytuacji politycznej. W tym kontekœcie warto zauwa-

¿yæ, ¿e bezpieczeñstwo energetyczne Polski wzrasta, poniewa¿

zasoby wêgla s¹ w krajach o du¿ej stabilnoœci politycznej.

Nieco odmiennie przedstawia siê sytuacja energetyczna

we Francji. Na ogóln¹ w œwiecie liczbê 450 reaktorów j¹dro-

wych, 58 funkcjonuje w³aœnie we Francji. A¿ 78% energii

pochodzi z elektrowni j¹drowych. Dla porównania zaledwie

5% energii wytwarzane jest w elektrowniach wêglowych. Na-

le¿y podkreœliæ, ¿e energia atomowa w procesie produkcji nie

wydziela tak du¿o gazów cieplarnianych, co produkcja ener-

gii oparta na wêglu. Dlatego podczas prezydencji francuskiej

w Unii Europejskiej w drugim pó³roczu 2008 r. prezydent

M. Sarkozy naciska³ na finalizacjê umowy wszystkich krajów

unijnych w sprawie ograniczenia gazów cieplarnianych. Umo-

wa ta dla gospodarki polskiej nie by³a korzystna, gdy¿ nasza

produkcja energii opartej na wêglu zwi¹zana jest z emisj¹

du¿ej iloœci dwutlenku wêgla i innych gazów cieplarnianych.

Organizatorem konferencji o polityce energetycznej Unii

Europejskiej by³a Fundacja Genshagen – Stiftung Gensha-

gen. W swojej dzia³alnoœci Fundacja skupia siê przede wszyst-

kim na obszarze problemów ekonomiczno-spo³ecznych wy-

przedzaj¹cych decyzje polityczne. Swoimi inicjatywami uru-

chamia procesy opiniotwórcze i bierze w ten sposób udzia³

w kszta³towaniu decyzji politycznych.

G³ównym celem pracy Stiftung Genshagen jest wzmoc-

nienie dialogu obywatelskiego. Jest forum do spotkañ, wy-

miany pogl¹dów, organizatorem dyskusji miêdzy przedstawi-

cielami g³ównie trzech narodowoœci: niemieckiej, francuskiej

i polskiej. Nawi¹zuj¹c do idei Trójk¹ta Weimarskiego, prowa-

dzi konferencje i spotkania dotycz¹ce ró¿nych dziedzin eko-

nomiczno-spo³ecznych, ich powi¹zañ z politykami gospodar-

czymi Unii Europejskiej, a szczególnie wspólnych p³aszczyzn

³¹cz¹cych Niemców, Francuzów i Polaków.

Tadeusz Sznajderski,

zdjêcia Amelie Losier

– udostêpnione dziêki uprzejmoœci Stiftung Genshagen

Prezydium drugiego dnia konferencji: (od lewej) A. Chwas – dyrektor Departamentu

Dywersyfikacji Noœników Energii w Ministerstwie Gospodarki, M. Mueller – sekretarz

stanu w niemieckim Ministerstwie Œrodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa

L¹dowego, A. Hofmann – Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius z Hamburga, prof.

dr H. Schmitt von Sydow z Uniwersytetu w Lozannie – doradca Komisji Europejskiej
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Trasa dziennikarskiej wizyty wiod³a

przez Berlin, Hamburg i Greifswald. Do-

skona³ymi organizatorami tej podró¿y

byli pracownicy Fundacji Genshagen –

Malwina Pryjda i Henning Fuelle.

Wœród wielu interesuj¹cych instytu-

cji dziennikarze mogli zwiedziæ i poznaæ

dzia³alnoœæ naukow¹ Instytutu Fizyki

Plazmy im. Maxa Plancka. Prowadzone

tam badania maj¹ na celu uzyskanie ener-

gii poprzez syntezê lekkich j¹der ato-

mów w reaktorach termoj¹drowych.

Synteza termoj¹drowa opiera siê na

procesach, które zachodz¹ na S³oñcu i in-

nych gwiazdach. Po³¹czenie izotopów

wodoru: deuteru i trytu prowadzi do

wyzwolenia neutronu i jonu helu oraz

du¿ej energii 17,58 MeV. Synteza musi

zajœæ w odpowiednich warunkach. Mie-

szanina gazowa j¹der deuteru i trytu musi

byæ ogrzana do niezwykle wysokiej tem-

peratury – 100 milionów stopni. W ta-

kich warunkach mieszanina gazowa jest

ca³kowicie zjonizowana, stanowi wów-

czas „plazmê termoj¹drow¹”. „Plazma”

to s³owo greckie oznaczaj¹ce „coœ ufor-

mowanego”.

Na³adowane cz¹stki w jednorodnym

polu magnetycznym poruszaj¹ siê po li-

niach œrubowych wzd³u¿ równoleg³ych

linii tego pola. To zjawisko zosta³o wy-

korzystane w tzw. efekcie ograniczenia,

uwiêzienia magnetycznego. Zatem wsku-

tek dzia³ania jednorodnego pola magne-

tycznego cz¹stki bêd¹ poruszaæ siê po

torach „œrubowych”, a nie prostych. Pola

magnetyczne zamyka siê w pierœcienie,

aby zwielokrotniæ efekt syntezy. S¹ dwa

odmienne systemy zamykania pola ma-

gnetycznego w pierœcienie.

Jednym z nich jest wzbudzanie w pier-

œcieniu plazmy pr¹du plazmowego za

pomoc¹ transformatora, który generuje

drugie mniejsze pole magnetyczne. Na-

³o¿enie tego wytworzonego pola na ju¿

istniej¹cy pierœcieñ daje w rezultacie œru-

bowy kszta³t linii pola. Instrumenty do

wytwarzania tego typu oddzia³ywañ ma-

gnetycznych nazywa siê tokamakami.

W drugiej metodzie nie trzeba wzbu-

dzaæ pr¹du w plazmie, a jedynie za po-

moc¹ cewek magnetycznych zainstalo-

wanych na zewn¹trz urz¹dzenia z plazm¹

wywo³uje siê œrubowy kszta³t linii pola

Synteza termoj¹drowa – wizyta w Instytucie im. Maxa Plancka

Autor publikacji jest pracownikiem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej na kierunku

dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wraz z grupą polskich, francuskich i niemieckich dziennikarzy

uczestniczył w podróży studyjnej, zorganizowanej przez Fundację Genshagen – Stiftung Genshagen, w dniach

23–25 listopada 2008 r.

Laboratorium Instytutu im. Maxa Plancka w Garching

Wnêtrze tokamaka ASDEX
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magnetycznego. Takie urz¹dzenia nazywa siê

stellaratorami.

Uzyskiwanie tak wysokich – rzêdu milio-

nów stopni – temperatur jest mo¿liwe dziêki

nagrzewaniu wirowym pr¹dem elektrycznym

(nagrzewanie omowe), za pomoc¹ którego

zjonizowana uprzednio plazma mo¿e byæ

podgrzana do temperatury kilkudziesiêciu

milionów stopni. Ten mechanizm jest stoso-

wany g³ównie w tokamakach.

W stellaratorach stosuje siê inn¹ metodê.

Jony wodoru s¹ przyspieszane do du¿ych

prêdkoœci, a potem przekazuj¹ swoj¹ energiê

plazmie, z któr¹ siê zderzaj¹. Taki mechanizm

stosuje siê przy tzw. wtryskiwaczach cz¹stek.

Pewnym problemem jest mierzenie tak wy-

sokich temperatur. Jedn¹ z metod jest spektro-

skopia – na wszystkich d³ugoœciach fal, a¿ do

promieni rentgenowskich X. Pozwala ona zare-

jestrowaæ z du¿¹ dok³adnoœci¹ zmiany energii

plazmy.

Inn¹ metod¹ jest ocena zmiany wi¹zki

promieniowania laserowego przechodz¹cego

przez plazmê analizuj¹ca przesuniêcie czê-

stotliwoœci, intensywnoœæ rozpraszania.

Jednym z urz¹dzeñ z serii tokamaka jest

ASDEX (Axially Symmetric Divertor Expe-

riment). Pracê nad nim rozpoczêto na pocz¹t-

ku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia.

Jest najwiêkszym tego typu urz¹dzeniem

w Europie. Dostarcza plazmy o wysokiej czy-

stoœci. Znajduje siê w laboratoriach Instytutu Fizyki Plazmo-

wej im. Maxa Plancka w Garching, niedaleko Monachium.

Urz¹dzeniem z serii stellaratora jest WENDELSTEIN 7-X.

Do 2002 r. u¿ywany by³ WENDELSTEIN 7-AS. Wielkoœæ urz¹-

dzenia wynosi: 16 m d³ugoœci, 5 m wysokoœci, ciê¿ar – 725 t.

WENDELSTEIN 7-X wytwarza temperaturê plazmy do 100

milionów stopni (sic!). Ogrzewanie plazmy – 15 megawatów.

Wielkoœæ plazmy – 30 metrów szeœciennych. Pole magnetyczne

– 2 tesle. Ma³a œrednica wewnêtrzna toru plazmy wynosi 53 cm,

du¿a œrednica wewnêtrzna toru plazmy to 550 cm. Stellarator

WENDELSTEIN 7-X znajduje siê w Instytucie im. Maxa Planc-

ka w Greifswaldzie.

Plazma zjonizowana w tokamaku ASDEX podgrzana do

temperatury kilku milionów stopni

Budowa wnêtrza tokamaka ASDEX

Prezesem Instytutu im. Maxa Plancka jest prof. dr Alexander

M. Bradshaw, jego zastêpc¹ jest prof. dr Karl Lackner. Departa-

mentem Badañ ds. Stellaratorów kieruje prof. dr T. Klinger, zaœ

Departamentem Badañ ds. Tokamaków zarz¹dza prof. dr H. Zohm.

Z grup¹ dziennikarzy z Fundacji Genshagen spotka³ siê

dyrektor Departamentu Optymalizacji Stellaratorów prof. dr

F. Wagner. Na bazie jego wyk³adu autor tej informacji móg³

przedstawiæ powy¿sze wyjaœnienia dotycz¹ce syntezy termo-

j¹drowej i technik ich uzyskiwania.

W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku bardzo intensyw-

nie zaczê³y siê rozwijaæ badania nad syntez¹ termoj¹drow¹.

W 1960 r. Towarzystwo im. Maxa Plancka podpisa³o kontrakt ze

s³ynnym fizykiem prof. Wernerem Heisenbergiem, ustanawiaj¹-

cy Instytut Fizyki Plazmy pocz¹tkowo jako spó³kê z ograniczon¹

odpowiedzialnoœci¹. Dziesiêæ lat póŸniej instytut ten sta³ siê ofi-

cjalnie Instytutem Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka. Obecnie ma

w Niemczech dwa oœrodki badawcze w Garching i w Greifswal-

dzie. Instytut od samego powstania nawi¹za³ wspó³pracê i by³

finansowany przez Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej –

EUROATOM oraz uczestniczy³ w Europejskim Programie Syn-

tezy Termoj¹drowej (European Fusion Programme).

Bra³ te¿ udzia³ w naukowo-badawczym programie JET –

Joint European Torus, którego koordynatorem by³ brytyjski

oœrodek termoj¹drowy w Culham w Wielkiej Brytanii.

Aktualnie uczestniczy w œwiatowym programie ITER –

International Experimental Reactors, gdzie wytypowane zo-

sta³y trzy oœrodki do badania syntezy termoj¹drowej: w San

Diego (USA), w Naka (Japonia) i w Garching (Niemcy).

Tadeusz Sznajderski

Zdjêcia IPP udostêpnione dziêki uprzejmoœci

Max-Planck-Institut fur Plasmaphysik
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Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europej-

skiej, Subregion Koszalin, dzia³a przy Politechnice Koszaliñ-

skiej. Punkt Kontaktowy obejmuje swoim zakresem wszelkie

formy organizacyjno-informacyjne, wspomagaj¹ce przygoto-

wanie zespo³ów naukowych subregionu do aktywnego i sku-

tecznego uczestniczenia we wszystkich programach 7. Pro-

gramu Ramowego. Nadzór merytoryczny nad Punktem Kon-

taktowym sprawuje prorektor ds. nauki i wspó³pracy z gospo-

dark¹. Biuro prowadzi mgr Maria Pelc. W roku 2008 Punkt

zorganizowa³ konferencjê oraz siedem spotkañ o charakterze

szkoleñ i warsztatów.

Konferencja
16 czerwca 2008 r. odby³a siê konferencja pt. „FRii – fundu-

sze na rozwój i innowacje”. Zaproszono przedstawicieli jedno-

stek samorz¹du terytorialnego województwa zachodniopo-

morskiego, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt.

sposobów i mo¿liwoœci pozyskania funduszy unijnych na dzia-

³ania rozwojowe i innowacyjne. Konferencjê zorganizowali:

Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechni-

ce Koszaliñskiej, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachod-

niopomorskiego, Centrum Doradczo-Inwestycyjne CeDIR oraz

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

W konferencji udzia³ wziêli: prof. Tomasz Krzy¿yñski –

rektor PK oraz W³adys³aw Husejko – marsza³ek województwa

zachodniopomorskiego.

Tematy konferencji:

– Innowacyjne rozwi¹zania zarz¹dzania dokumentami

w jednostkach samorz¹du terytorialnego – Marta Wysocka –

specjalista ds. produktów finansowych, Piotr Lickiewicz – kon-

sultant iDOC, Konica Minolta Business Solutions Polska.

– Wybrane dzia³ania Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–

2013:  Oœ priorytetowa 1, Poddzia³anie 1.3.3, Wzrost innowa-

cyjnoœci inwestycyjnej; Oœ priorytetowa 3, Rozwój spo³eczeñ-

stwa informacyjnego; Oœ priorytetowa 4, Dzia³anie 4.1, Ener-

gia odnawialna i zarz¹dzanie energi¹; Oœ priorytetowa 5, Tu-

Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

rystyka, kultura i rewitalizacja – Micha³ Szulski - inspektor,

Piotr Lewandowski - inspektor, Wydzia³ Wdra¿ania RPO, Urz¹d

Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wy-

dzia³ Zamiejscowy w Koszalinie.

– Praktyczne podejœcie do pisania wniosków aplikacyj-

nych w ramach RPO WZ – dyskusja na temat konstrukcji bu-

d¿etów, pomocy publicznej, dokumentacji budowlanych i kosz-

torysów oraz pozwoleñ budowlanych – Mariusz Ryndziewicz,

Dyrektor, Centrum Doradczo - Inwestycyjne CeDIR

– Mo¿liwoœci i ograniczenia inwestowania w obszarach

Natura 2000 – prof. Tomasz Heese, prorektor ds. nauki i wspó³-

pracy z gospodark¹, Politechnika Koszaliñska

– 7. Program Ramowy Unii Europejskiej – Maria Pelc,

specjalista ds. wspó³pracy z zagranic¹, Punkt Kontaktowy Pro-

gramów Ramowych UE, Politechnika Koszaliñska.

– Europejska Wspó³praca Terytorialna 2007–2013: Trans-

graniczny Program Operacyjny Polska – Niemcy; Program

Operacyjny Po³udniowy Ba³tyk – Pawe³ Jêdruszczak – inspek-

tor Wydzia³u Wdra¿ania RPO Urzêd Marsza³kowskiego Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego, Wydzia³ Zamiejscowy

w Koszalinie.

Szkolenia i warsztaty
Spotkania organizowane przez Punkt Kontaktowy maj¹

przede wszystkim zapoznaæ potencjalnych wnioskodawców,

partnerów do realizacji projektów z podstawowymi zasadami

sk³adania i oceny wniosków w ramach 7. Programu Ramowe-

go oraz zachêciæ do korzystania z bazy CORDIS.

25 stycznia 2008 r. odby³y siê warsztaty nt. „Jak przygoto-

waæ dobry projekt do 7. PR w zakresie ENERGII”. Tematykê

przedstawi³ koordynator obszaru tematycznego Energia, dr

Andrzej S³awiñski z Krajowego Punktu Kontaktowego.

27 lutego 2008 r. odby³o siê szkolenie nt. „Dofinansowa-

nia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego do projek-

tów Programów Ramowych UE”. Tematykê przedstawi³a Ewa

Madej-Popiel, naczelnik Wydzia³u Programów Badawczych

Departamentu Spraw Europejskich z Ministerstwa Nauki
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Konsultacje dla interesantów
W Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE w Po-

litechnice Koszaliñskiej utworzone zosta³o stanowisko kom-

puterowe dla interesantów, pod³¹czenie do internetu. Serdecz-

nie zapraszamy do konsultacji projektów, pomys³ów oraz do

korzystania z pomocy przy korzystaniu z bazy CORDIS, np.

przy poszukiwaniu partnerów do projektu, projektów, do któ-

rych mo¿na by siê w³¹czyæ itp. Zaproszenie kierowane jest do

wszystkich osób zainteresowanych mo¿liwoœciami uczestni-

czenia w projektach w ramach 7. Programu Ramowego. W spra-

wie tej nale¿y kontaktowaæ siê z mgr Mari¹ Pelc, tel.

943478617, email: bpk@tu.koszalin.pl.

Dzia³ania podejmowane w ramach Punktu Kontaktowego

Programów Ramowych UE w Politechnice Koszaliñskiej dofi-

nansowane s¹ ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego.

i Szkolnictwa Wy¿szego. Szkolenie zorganizowano w zwi¹z-

ku z wejœciem w ¿ycie 30 paŸdziernika 2007 r. nowego rozpo-

rz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w sprawie

kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania œrodków fi-

nansowych na naukê, przeznaczonych na finansowanie wspó³-

pracy naukowej z zagranic¹, gdzie zmienione zosta³y zasady

przyznawania dofinansowania dla jednostek bior¹cych udzia³

w projektach 7. Programu Ramowego UE.

27 maja 2008 r. odby³o siê spotkanie nt. „Finansowanie

projektów w 7. Programie Ramowym”. Tematykê omówi³a dr

in¿. Halina Kocek z Punktu Kontaktowego 7. PR przy Instytu-

cie Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu. By³y to warsztaty

dotycz¹ce kalkulacji bud¿etu projektu, obliczania dofinanso-

wania oraz p³atnoœci z KE.

23 paŸdziernika 2008 r. odby³o siê szkolenie „Nauki spo-

³eczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH) oraz nauki w spo-

³eczeñstwie (SiS) w ramach 7. PR”. Nastêpnie 20 listopada

2008 r. odby³y siê warsztaty pn. „Wniosek w 7. PR. Partner-

stwo w projektach – CORDIS”. Tematykê tych spotkañ przed-

stawi³a mgr Maria Pelc, specjalista ds. wspó³pracy zagranicz-

nej z Punktu Kontaktowego w Politechnice Koszaliñskiej.

27 listopada 2008 r. odby³o siê spotkanie nt. „W³asnoœæ

intelektualna w 7. Programie Ramowym UE”. Tematykê przed-

stawi³ dr Dariusz Kasprzycki z Instytutu Prawa W³asnoœci Inte-

lektualnej Uniwersytetu Jagielloñskiego. Celem szkolenia

by³o przybli¿enie zagadnieñ zwi¹zanych z w³asnoœci¹ inte-

lektualn¹ w 7. PR, m.in.: prawo autorskie, w³asnoœæ przemy-

s³owa, twórczoœæ pracownicza, w³asnoœæ wyników badañ,

ochrona rezultatów badañ, wykorzystanie i upowszechnianie,

koszty uzyskania praw w³asnoœci intelektualnej, uprawnienia

i obowi¹zki uczestnika projektu w 7. PR.

18 grudnia 2008 r. odby³y siê warsztaty „Jak napisaæ wnio-

sek do 7. PR? Elementy dobrego projektu”. Tematykê przed-

stawi³y panie Joanna Bosiecka-Kniat oraz Izabela Stelmaszew-

ska – Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

UE, Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza, Poznañ. Warsztaty sk³ada³y siê za-

równo z czêœci merytorycznej, jak i praktycznej – æwiczenio-

wej. Omówione zosta³y zagadnienia: jak prze³o¿yæ pomys³ na

projekt, tworzenie konsorcjum, jakoœæ naukowo-technologicz-

na, zarz¹dzanie w projekcie, ocena wniosków przez ekspertów

Komisji Europejskiej oraz sk³adanie wniosków do KE.
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Debata o nauce i biznesie
O mo¿liwoœciach regio-

nalnej wspó³pracy miêdzy Po-

litechnik¹ Koszaliñsk¹

i przedsiêbiorcami debatowa-

li 26 listopada 2008 r. uczest-

nicy spotkania zorganizowa-

nego z okazji Œwiatowego Ty-

godnia Przedsiêbiorczoœci

w siedzibie Zak³adu Techni-

ki Pró¿niowej Tepro.

Debatê poprowadzili prof.

Tadeusz Bohdal, prorektor ds.

nauki i wspó³pracy z gospo-

dark¹ PK, i Pawe³ Michalak

ze Stowarzyszenia Wspiera-

nia Rozwoju Politechniki

Koszaliñskiej. W debacie

udzia³ wziêli profesorowie

naszej uczelni: prof. Jaros³aw

Plichta (Wydzia³ Mechanicz-

ny), prof. Miros³aw Maliñski

(dziekan Wydzia³u Elektroni-

ki i Informatyki), prof. Jerzy Ratajski (dyrektor Instytutu Me-

chatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿niowej) oraz ko-

szaliñscy przedsiêbiorcy: Krzysztof £ukasik (Kospel), Fran-

ciszek Sobczak (Tepro), Wies³aw Zinka (Meden-Inmed).

Podczas debaty pracownicy Politechniki Koszaliñskiej za-

prezentowali ofertê wspó³pracy zespo³ów badawczych uczel-

ni z przedsiêbiorcami oraz mo¿liwoœci wykonywania badañ

przez PK na rzecz przemys³u. Natomiast przedsiêbiorcy przed-

stawili swoje oczekiwania wobec naukowców i pomys³y na

to, jak zbli¿yæ œwiat nauki i biznesu. Po spotkaniu uczestnicy

zwiedzili siedzibê Tepro.

22 paŸdziernika 2008 r. odby³a

siê inauguracja roku akademickiego

na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Uroczystoœæ otworzy³ prorektor ds.

studenckich, organizacji i rozwoju –

prof. nadzw. dr hab. in¿. Przemys³aw

Borkowski. Wyk³ad inauguracyjny –

„Problem ojcostwa i synostwa w «Bra-

ciach Karamazow» Fiodora Dosto-

jewskiego” – wyg³osi³ ks. dr Dariusz

Jastrz¹b, rektor Wy¿szego Semina-

rium Duchownego w Koszalinie.

UTW dzia³a od roku w struktu-

rach Politechniki Koszaliñskiej.

Jednostka powsta³a z myœl¹ o akty-

wizacji intelektualnej i spo³ecznej

ludzi w „z³otym wieku”. Na zajêcia

zg³osi³o siê 350 osób. Zaintereso-

wani mog¹ uczestniczyæ w wyk³a-

dach, lektoratach jêzyków obcych

i zajêciach organizowanych w for-

mie warsztatów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Mateusz Kosikowski, doktorant z Politechniki Koszaliñskiej, zosta³

laureatem ogólnopolskiego konkursu Primus Inter Pares. Otrzyma³ tytu³

Primus Inter Pares „Expert Informatyk”, czyli zosta³ uznany za najlepsze-

go studenta informatyki w 2007 r. Celem konkursu, organizowanego przez

Zrzeszenie Studentów Polskich, jest nagradzanie najzdolniejszych stu-

dentów. Mateusz Kosikowski studiowa³ na Wydziale Elektroniki i Infor-

matyki. Mia³ indywidualny tok studiów (œrednia ocen ze studiów 4,96).

Pracê magistersk¹ obroni³ w czerwcu 2007 r. Obecnie jest doktorantem

i ma otwarty przewód doktorski w dyscyplinie elektronika na Wydziale

Elektroniki i Informatyki PK.

Sukcesy naszych studentów

Rektor prof. T. Krzy¿yñski, prezes Urzêdu Patentowego dr Alicja Adamczak

oraz nasza laureatka Natalia Sutkiewicz na tle nagrodzonego plakatu

Mateusz
Kosikowski

£ukasz
Piotrowski

Natalia Sutkiewicz, studentka wzornictwa

(specjalnoœæ: komunikacja wizualna), zdoby³a

wyró¿nienie za projekt plakatu w konkursie orga-

nizowanym przez Urz¹d Patentowy RP. By³a to

ju¿ V edycja konkursu na prace naukowe i plaka-

ty dotycz¹ce w³asnoœci przemys³owej.

Nagrodzono 26 prac naukowych, w tym dwie

rozprawy habilitacyjne oraz trzy prace doktorskie,

20 prac magisterskich i jedn¹ pracê studenck¹.

W konkursie na plakat nagrodzono 22 projekty wy-

konane przez studentów akademii sztuk piêknych,

uczniów œrednich szkó³ plastycznych oraz osoby

startuj¹ce w kategorii otwartej. Nagrody wrêczono

w warszawskiej siedzibie urzêdu 7 grudnia 2007 r.

Zwyciêskie prace upowszechniane s¹ w ró¿norod-

nych wydawnictwach wydawanych przez Urz¹d Pa-

tentowy i s³u¿¹ celom edukacyjnym.

Nagrody dla laureatów ufundowali: minister na-

uki i szkolnictwa wy¿szego, minister kultury i dzie-

dzictwa narodowego, minister gospodarki oraz mi-

nister rolnictwa i rozwoju wsi, a tak¿e liczne insty-

tucje i firmy wspieraj¹ce rozwój œwiadomoœci spo-

³ecznej w zakresie w³asnoœci przemys³owej.

Praca £ukasza Piotrowskiego, studenta wzor-

nictwa na Politechnice Koszaliñskiej, zosta³a

wyró¿niona w konkursie na projekt zmiany ele-

wacji „Galeriowca” – budynku mieszkalnego przy

ul. Dworcowej w Koszalinie. Konkurs zorganizo-

wa³o w 2008 r. Obywatelskie Stowarzyszenie Nasz

Prezydent. Projekt zwyciê¿y³ w kategorii studenc-

kiej (by³a tak¿e kategoria uczniowska). Jury,

w sk³ad którego weszli m.in. profesorowie z In-

stytutu Wzornictwa, docenili oryginalne podej-

œcie autora do elewacji – szklana, ³ami¹ca siê pod

k¹tem konstrukcja. Jest du¿a szansa, ¿e projekt

zostanie wdro¿ony w ¿ycie. Wyró¿niony student

otrzyma³ te¿ nagrodê rektora – 500 z³.



NA TEMAT

Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 46/2008 57

Monika Zawilska, studentka Politechniki Koszaliñskiej, wy-

gra³a w 2008 r. konkurs „Sta¿ w Brukseli”. G³ówn¹ nagrod¹ by³

miesiêczny sta¿ w Parlamencie Europejskim ufundowany przez

europos³a prof. Bogus³awa Liberadzkiego. Konkurs, organizo-

wany przy wspó³pracy z Politechnik¹ Koszaliñsk¹ oraz Parla-

mentem Studentów, adresowany by³ do studentów IV i V roku

wszystkich kierunków i doktorantów. O sta¿ walczy³o osiem osób.

Monika Zawilska jest studentk¹ ekonomii (œrednia ocen

ok. 4,0). Biegle mówi po angielsku, dzia³a w organizacji stu-

denckiej AIESEC, Akademickim Klubie Tañca Towarzyskiego

(bra³a udzia³ w mistrzostwach w Moskwie), pisze artyku³y do

prasy studenckiej (czasopismo „TuStudent”), wspiera dzia³al-

noœæ studenckiego Radia Jantar, bra³a udzia³ w miêdzynarodo-

wych konferencjach (Rumunia 2006, Belgia 2007).

Pani Monika pojecha³a do Brukseli na praktykê w biurze

pos³a Liberadzkiego; mog³a równie¿ przyjrzeæ siê z bliska

pracom Parlamentu Europejskiego. W ramach sta¿u mia³a za-

gwarantowane darmowe zakwaterowanie, przejazd do i z Bruk-

seli, dosta³a 400 euro na utrzymanie.

Laureatka konkursu zosta³a wy³oniona przez specjalnie

powo³an¹ komisjê Parlamentu Studenckiego (rektor ds. stu-

denckich, przedstawiciele Parlamentu Studenckiego, pracow-

nicy sekcji obs³ugi ruchu studenckiego, asystent pos³a Libe-

Monika Zawilska i Bogus³aw Liberadzki – pose³ do

Parlamentu Europejskiego
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radzkiego). Pod uwagê brano wyniki w nauce z ostatnich

dwóch lat, aktywnoœæ w ko³ach naukowych, publikacje oraz

zainteresowania kandydata problematyk¹ europejsk¹. Wyma-

gana by³a dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego.

Juwenalia 2008
Za nami 30. Tydzieñ Kultury Studenckiej na Politech-

nice Koszaliñskiej. W roku 2008 juwenalia odby³y siê

w dniach 6–11 maja. Organizator imprezy, Parlament Stu-

dentów Politechniki Koszaliñskiej, pracowa³ a¿ 6 miesiê-

cy nad jej programem. Jednak negatywne wydarzenia, ja-

kie mia³y miejsce podczas juwenaliów, przyæmi³y blask

tego wa¿nego dla spo³ecznoœci studenckiej œwiêta.

W obliczu zaistnia³ej sytuacji w³adze Politechniki Ko-

szaliñskiej wraz z Parlamentem Studentów stanowczo po-

têpili chuligañskie zachowania, do jakich dosz³o na tere-

nie osiedla akademickiego. Uczelnia natychmiast wszczê-

³a postêpowania dyscyplinarne wobec pseudostudentów.

Stanowisko w sprawie juwenaliów zajê³o tak¿e Forum

Uczelni Technicznych (FUT), które drukujemy na nastêp-

nej stronie.

Po tych incydentach samorz¹d studentów zwiêkszy³

bezpieczeñstwo na terenie osiedla studenckiego, gdzie od-

bywa³y siê spotkania, gry, zabawy i koncerty. Mimo zaist-

nia³ej sytuacji organizatorzy doprowadzili juwenalia do

Przewodnicz¹cy Parlamentu Studentów PK – £ukasz Podsiad³o

w rozmowie z dziennikarzem TVN 24

Koszaliñska „Kreœlarnia” to najlepszy klub studencki

w Polsce w 2008 r. – wynika z rankingu klubów studenckich

przygotowanego przez magazyn „Dlaczego”. Autorzy rankin-

gu docenili klub Politechniki Koszaliñskiej za jego lokaliza-

cjê w centrum miasteczka akademickiego, nowoczesne wypo-

sa¿enie, a przede wszystkim – bogat¹ ofertê kulturaln¹. Dwa

Studencka „Kreœlarnia” najlepsza w kraju

lata temu klub by³ na szóstym miejscu, trzy lata temu – na

drugim. Sukces jest przede wszystkim efektem wytê¿onej pra-

cy Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Politechniki Ko-

szaliñskiej „Millennium”, które od kilku lat opiekuje siê

„Kresk¹”.

koñca, za co nale¿¹ siê im s³owa uznania.

Jubileuszowe, trzydzieste juwenalia, by³y z pewnoœci¹ lekcj¹

przestrogi w organizowaniu du¿ych imprez, zarówno dla w³adz

uczelni, jak i Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej.

Przykre doœwiadczenia sk³oni³y Parlament Studentów do rozwa-

¿enia zmiany organizacji tej imprezy w latach nastêpnych.
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Stanowisko Forum Uczelni Technicznych w sprawie

sposobu przedstawiania wydarzeñ, które mia³y miejsce

podczas Juwenaliów 2008 na Politechnice Koszaliñskiej.

Forum Uczelni Technicznych, jako reprezentant studen-

tów uczelni technicznych, sprzeciwia siê bezpoœredniemu

³¹czeniu tragicznych wydarzeñ, które mia³y miejsce w trakcie

Juwenaliów 2008 w Koszalinie ze œrodowiskiem studenckim

Politechniki Koszaliñskiej.

Publikacje prasowe i internetowe na temat zaistnia³ych

zdarzeñ, ze wzglêdu na swoje uogólnienia i odwo³ania do

œrodowiska studenckiego, wp³ywaj¹ negatywnie na wizeru-

nek ogó³u studentów. Jesteœmy przekonani, ¿e ze strony w³adz

uczelni oraz Samorz¹du Studenckiego Politechniki Kosza-

liñskiej zosta³o zrobione wszystko, by imprezy organizowa-

ne w ramach Juwenaliów 2008 by³y bezpieczne. Jednocze-

œnie zdajemy sobie sprawê z braku mo¿liwoœci przewidzenia

wszystkich zdarzeñ podczas imprez masowych. Karygodne

dzia³ania pojedynczych osób, które z ca³¹ stanowczoœci¹ po-

têpiamy, nie mog¹ wp³ywaæ na odbiór ogó³u.

Bior¹c pod uwagê dobro osób pokrzywdzonych oraz imiê

Samorz¹du Studenckiego Politechniki Koszaliñskiej, ocze-

kujemy powœci¹gliwoœci w przedstawianiu zaistnia³ych wy-

darzeñ i rzetelnej ich oceny.

Przewodnicz¹cy Forum Uczelni Technicznych

Przemys³aw Dargiewicz, Warszawa, 12.05.2008

Relacjê przygotowa³ Piotr Zaczek
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Jubileusz AZS i œwiêto akademickiego sportu

21 listopada 2008 r. Klub Uczel-

niany Akademickiego Zwi¹zku

Sportowego Politechniki Koszaliñ-

skiej œwiêtowa³ 40-lecie dzia³alno-

œci. Uroczystoœci odby³y siê w hali

sportowej przy ul. Rac³awickiej.

Otworzy³ je widowiskowy pokaz

z ogniem. Przemówienie z okazji ju-

bileuszu wyg³osi³ prof. Micha³ Ja-

siulewicz, prezes AZS. Profesor przy-

pomnia³ bogat¹ historiê klubu oraz

sukcesy jego najzdolniejszych za-

wodników. Minut¹ ciszy uczczono

pamiêæ niedawno zmar³ego Jerzego

Kielara, d³ugoletniego nauczyciela

Politechniki Koszaliñskiej, nie-

zmiernie zas³u¿onego dla rozwoju

sportu akademickiego.

Uroczystoœæ uœwietni³y prezen-

tacje sekcji sportowych dzia³aj¹-

cych w ramach KU AZS oraz towarzyski mecz pomiêdzy uczest-

nikami spotkania.

By³y te¿ okolicznoœciowe wyró¿nienia i medale. Rektor

prof. Tomasz Krzy¿yñski otrzyma³ medal za zas³ugi dla spor-

tu akademickiego, kanclerz Artur Wezgraj – z³ot¹ odznakê

Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, a prof. Micha³ Jasiule-

wicz – srebrn¹. Wyró¿nienia przyznano równie¿ m.in. Walde-

marowi Szafulskiemu, trenerowi pi³karek rêcznych AZS PK,

szczypiornistkom, siatkarzom, Markowi Garnuszewskiemu,

kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
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Puchar Polski dla pi³karek AZS Politechnika Koszaliñska

Koszaliñskie szczypiornistki odnios³y najwiêkszy suk-

ces w historii klubu i ca³ego œrodowiska sportowego w mie-

œcie. W finale Pucharu Polski 17 maja pokona³y poprzed-

niego triumfatora i œwie¿o upieczonego Mistrza Polski –

SPR Safo Lublin 32:26 (18:15).

Wszystkie zawodniczki zagra³y w pe³ni swoich umiejêt-

noœci. Na uwagê zas³uguje sportowa postawa Iwony £¹cz,

która dzielnie broni³a dostêpu do bramki koszalinianek,

raz za razem odbieraj¹c ochotê zawodniczkom SPR Safo

do dalszej walki.

Spisa³a siê równie¿ licznie przyby³a grupa kibiców z Ko-

szalina, w tym studenci i pracownicy Politechniki Koszaliñ-

skiej. Przebrani w koszulki w barwach klubowych podczas

ca³ego spotkania zagrzewali do walki swoje faworytki. Na

fina³owe spotkanie do Elbl¹ga pojecha³o ponad czterystu ki-

biców z Koszalina. Przy niewielkiej grupie fanów z Lublina

w hali dominowa³a zieleñ koszulek i czapeczek fanów AZS.

Atmosfera podczas spotkania by³a gor¹ca, co jeszcze bardziej

podkreœla³o stawkê tego meczu. Jednak to doping koszaliñ-

skich kibiców sprawi³, ¿e akademiczki poczu³y siê tak, jakby

gra³y u siebie. – Pi³karki na odprawie odczuwa³y pewn¹ pre-

sjê, jednak doping naszych kibiców ju¿ na rozgrzewce spra-

wi³, ¿e dziewczyny poczu³y siê jak w domu i zaczê³y myœleæ

o walce o to cenne trofeum – powiedzia³ po meczu Waldemar

Nasze szczypiornistki w sezonie 2007/2008 udowodni³y, ¿e potrafi¹ wygraæ z ka¿dym, nawet z mistrzyniami

Polski. 17 maja 2008 roku, po zwyciêstwie nad SPR Safo Lublin 32:26, siêgnê³y po Puchar Polski.

Szafulski, trener naszej dru¿yny.

Pocz¹tek meczu by³ bardzo wyrównany. Obie dru¿yny nie

pozwala³y odskoczyæ swojemu rywalowi na ró¿nicê dwóch

bramek. Dopiero w koñcówce pierwszej po³owy nasze szczy-

piornistki poprawi³y swoj¹ skutecznoœæ w ataku, a dziêki wspa-

nia³ym interwencjom bramkarki Iwony £¹cz, uzyska³y pro-

wadzenie 18:15.

W drugiej czêœci spotkania AZS szybko zwiêkszy³ swoj¹

przewagê do szeœciu oczek. Jednak zawodniczki z Lublina

nie zniechêci³y siê takim obrotem sprawy i zaczê³y szybko

odrabiaæ straty. Przy stanie 23:20 wœród fanów AZS-u pojawi³

siê lekki niepokój. Koszalinianki jednak gra³y konsekwent-

nie i dziêki swojemu doœwiadczeniu nie pozwoli³y SPR na

odrobienie straty punktowej. Przewaga ponownie wynios³a

szeœæ punktów, wówczas kibice zaczêli œwiêtowaæ zwyciêstwo.

Gdy mecz dobieg³ koñca, z trybun wystrzeli³o konfetti, a w po-

wietrzu fruwa³y balony. AZS po raz pierwszy w historii siêgn¹³

po Puchar Polski. MVP meczu, czyli najlepsz¹ zawodniczk¹

turnieju, wybrana zosta³a nasza bramkarka Iwona £¹cz. Wy-

kaza³a siê ona kilkoma rewelacyjnymi obronami. Natomiast

najwiêcej bramek dla AZS, bo a¿ 8, strzeli³a Aleksandra Ko-

by³ecka. Po tym meczu szczypiornistki z Politechniki Kosza-

liñskiej czeka³ wystêp w europejskim pucharze.

Piotr Zaczek

Mistrzostwa Europy w Tañcach Par odby³y siê 10 maja

2008 r. w Moskwie. By³ to ostatni dzieñ Olimpiady Tanecz-

nej, która rozpoczê³a siê 2 maja 2008 r. W ramach Olimpiady

odby³y siê Mistrzostwa Europy w kilku kategoriach tanecz-

nych. W olimpiadzie bra³o udzia³ przesz³o 2500 tancerzy. Pol-

skê reprezentowali tancerze z Akademickiego Klubu Tañca

Politechniki Koszaliñskiej. Oni te¿ wrócili do Polski z dwo-

ma tytu³ami Mistrzów i trzema Wicemistrzów Europy:

1. Mistrzowie Europy Latin Show – Formacje Doros³ych

2. Mistrzowie Europy Latin Show – Ma³e Grupy

3. Wicemistrzowie Europy Rueda de Casino – Doroœli

4. Wicemistrzowie Europy Merenque – Doroœli – Monika Gra-

bowska & Mariusz Koperski

5. II Wicemistrzowie Europy Merenque – Doroœli – Magdale-

na Kowal & Tobiasz Brzeziñski.

Choreografem zwyciêskich uk³adów i trenerem tancerzy

jest Roman Filus.

Sama podró¿ zajê³a nam prawie dwie doby, w tym przekra-

czanie granicy z Rosj¹ – 20 godzin. Wpuszczono nas do Ro-

sji dopiero wtedy, gdy tancerze zatañczyli dla celników. Tru-

dy podró¿y zrekompensowa³ nam widok Moskwy. Jest to wspa-

nia³e miasto, które zrobi³o na nas ogromne wra¿enie.

Zwiedzaj¹c plac Czerwony o pó³nocy, tu¿ przy mauzo-

leum Lenina, postanowiliœmy wykonaæ nasz mistrzowski ta-

Taniec mistrzów Europy o pó³nocy na Kremlu
niec. Tañczyliœmy na liczenie bez muzyki i popis nasz wzbu-

dzi³ du¿e zainteresowanie gapiów oraz policji, która bacznie

nas obserwowa³a. Dla nas by³a to magiczna chwila – byliœmy

pierwszym i byæ mo¿e ostatnim zespo³em, któremu uda³o siê

zatañczyæ na placu Czerwonym. Zwiedzaliœmy Moskwê a¿

do œwitu, po czym wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ do Polski.

Sukces w Moskwie jeszcze bardziej zmotywowa³ tancerzy

do pracy. Ju¿ dwa tygodnie póŸniej, 25 maja w GnieŸnie, od-

by³y siê Krajowe Mistrzostwa – International Dance Organi-

zation – Tañce Par 2008. By³y to równie¿ eliminacje na Mi-

strzostwa Œwiata i Europy IDO. W mistrzostwach brali udzia³

tancerze z ca³ej Polski.

Wielki sukces, zdobywaj¹c cztery z³ote medale, odnieœli

tancerze Akademickiego Klubu Tañca Politechniki Koszaliñ-

skiej. Podopieczni Romana Filusa wywalczyli Mistrzostwo

Polski w Formacjach Latin Show Doros³ych – zwyciêska for-

macja „Wesele o Pó³nocy”, Mistrzostwo Polski w Ma³ych Gru-

pach – Latin Show Doros³ych, Mistrzostwo Polski w Ruedzie

de Casino Doros³ych, Mistrzostwo Polski – Salsa Solo Junio-

rów – Katarzyna Leszczyñska, II Wicemistrzostwo Polski – Sal-

sa Solo Doros³ych – Monika Grabowska. Warto zaznaczyæ, ¿e

tancerze Politechniki byli bezkonkurencyjni i wszystkie z³ote

medale zdobyli na samych pierwszych notach sêdziowskich.

Roman Filus


