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eksperymentu naukowca francuskiego, zlokalizowana w pol-

skim Koszalinie, ma symbolizowaæ ponadczasowoœæ i wspól-

notê dorobku kulturowego narodów europejskich. Wie¿a

o wysokoœci 25 metrów ma stan¹æ obok gmachu g³ównego

uczelni; planuje siê, ¿e budowa zostanie zakoñczona w roku

akademickim 2011/2012.

21 wrzeœnia Politechnika Koszaliñska

by³a gospodarzem sesji naukowej poœwiê-

conej Rudolfowi Clausiusowi – urodzo-

nemu w Koszalinie wybitnemu fizykowi,

twórcy drugiej zasady termodynamiki.

W trakcie sesji referaty poœwiêcone

analizie dorobku naukowego Rudolfa

Clausiusa zaprezentowali uznani specja-

liœci z zakresu fizyki oraz historii nauki:

prof. Eri Yagi (Toyo University, Japonia),

prof. Dieter Hoffman (Max Planck Insti-

tute for History of Science, Berlin), prof.

Marek Danielewski (Akademia Górniczo-

Hutnicza, Kraków). Kanclerz Politechni-

ki Koszaliñskiej dr in¿. Artur Wezgraj wy-

st¹pi³ z prezentacj¹ projektu budowy

w Koszalinie wie¿y Clausiusa z wahad³em

Foucaulta.

Zwieñczeniem sesji by³o wmurowanie

na terenie kampusu Politechniki Kosza-

liñskiej przy ul. Œniadeckich aktu erek-

cyjnego pod budowê wie¿y Clausiusa.

Budowla poœwiêcona niemieckiemu na-

ukowcowi, z demonstracj¹ epokowego

Wie¿a Clausiusa w Koszalinie

cd. na str. 5

Kula wahad³a Foucaulta,

w której umieszczono akt erekcyjny

Sesja naukowa by³a okazj¹ do podpisania przez wszystkich

uczestników aktu erekcyjnego pod budowê wie¿y ClausiusaP
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Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowê wie¿y Clausiusa

Uczestnicy spotkania, na którym powo³ano Towarzystwo Wie¿y Clausiusa

Towarzystwo Wie¿y Clausiusa
16 listopada br. w Politechnice Koszaliñskiej odby³o siê

spotkanie za³o¿ycielskie Towarzystwa Wie¿y Clausiusa. Z ini-

cjatyw¹ powo³ania stowarzyszenia – Towarzystwo Wie¿y Clau-

siusa – wyst¹pi³ komitet za³o¿ycielski, w sk³adzie którego

znaleŸli siê pracownicy uczelni oraz dziennikarze. Zgodnie z

intencj¹ twórców stowarzyszenia, podstawowym celem dzia-

³alnoœci towarzystwa bêdzie nieskrêpowana wymiana myœli,

m.in. w formie konferencji o charakterze naukowym oraz de-

bat publicznych, a tak¿e budowa w Koszalinie wie¿y Clau-

siusa. Monument ten, wzniesiony na terenie uczelni, ma upa-

miêtniaæ urodzonego w Koszalinie w XIX wieku wybitego

uczonego Rudolfa Clausiusa.

Pracami Towarzystwa Wie¿y Clausiusa kierowaæ bêdzie

wybrany zarz¹d, który tworz¹: prof. Tomasz Krzy¿yñski, rek-

tor PK; prof. nadzw. Jerzy Ratajski, dyrektor Instytutu Mecha-

troniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿niowej; kwestor PK

mgr Ma³gorzata Jucha; dr Piotr Wensierski, rektor Ba³tyckiej

Wy¿szej Szko³y Humanistycznej; ks. dr Dariusz Jastrz¹b, rek-

tor Wy¿szego Seminarium Duchownego.

Komisj¹ rewizyjn¹ pokieruje Józef Maciej Sprutta, prezes

Stowarzyszenia Przyjació³ Koszalina.
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11 tysiêcy studentów, w tym

3 tysi¹ce nowych, zainaugurowa-

³o 1 paŸdziernika rok akademic-

ki na Politechnice Koszaliñskiej.

Uroczysta inauguracja odby-

³a siê w auli Politechniki Kosza-

liñskiej przy ul. Kwiatkowskiego.

Poprzedzi³a j¹ tradycyjna akade-

micka msza œwiêta w koszaliñ-

skiej katedrze; nabo¿eñstwo od-

prawi³ ks. biskup Edward Dajczak.

Inauguracjê w siedzibie uczel-

ni otworzy³ rektor prof. Tomasz

Krzy¿yñski. Po przemówieniu

rektora nowo przyjêci studenci

z³o¿yli œlubowanie oraz dostali

indeksy. Ich starsi koledzy – naj-

lepsi tegoroczni absolwenci

uczelni – odebrali z r¹k dzieka-

nów i dyrektorów instytutów dy-

plomy ukoñczenia studiów. Ko-

lejnym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie dyplomów ha-

bilitacyjnych i doktorskich. Otrzymali je ci pracownicy uczel-

ni, którzy w roku akademickim 2008/2009 uzyskali nowe stop-

nie naukowe.

42. inauguracja roku akademickiego

Immatrykulacja nowo przyjêtych studentów

Uroczystoœæ zamkn¹³ wyk³ad inauguracyjny „Technolo-

gie biomedyczne – mechatronika i materia³y” profesora Jana

Walkowicza z Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Tech-

niki Pró¿niowej.

Doktorzy wypromowani przez Politechnikê Koszaliñsk¹
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Wysoki Senacie!

Dostojni Goœcie!

Drodzy Pracownicy i Studenci Politechniki Koszaliñskiej!

Mam zaszczyt przywitaæ Pañstwa na inauguracji roku aka-

demickiego 2009/2010. Rozpoczynamy 42. rok dzia³alnoœci

naszej uczelni.

Dzisiejsza uroczystoœæ jest wielkim œwiêtem wszystkich

studentów i pracowników Politechniki Koszaliñskiej. Jest to

szczególny dzieñ przede wszystkim dla osób, które dopiero

przekraczaj¹ próg tej uczelni. Immatrykulacja i wrêczenie in-

deksów studentom pierwszego roku stanowi wa¿ny punkt in-

auguracji.

Z uczelni¹ po¿egnaj¹ siê dzisiaj najlepsi tegoroczni ab-

solwenci, którzy z r¹k dziekanów i dyrektorów instytutów

odbior¹ dyplomy ukoñczenia studiów.

Uroczystoœæ ta jest równie¿ wyj¹tkowa dla nowo wypro-

mowanych doktorów i doktorów habilitowanych. Bêd¹ mieli

Pañstwo okazjê poznaæ osoby, które w minionym roku akade-

mickim zdoby³y kolejne stopnie naukowe.

Podczas inauguracji g³os zabierze przedstawiciel Parla-

mentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej oraz zaproszeni

goœcie. Profesor Jan Walkowicz wyg³osi wyk³ad inauguracyj-

ny na temat: „Technologie biomedyczne – mechatronika i ma-

teria³y”.

Serdecznie witam zaproszonych goœci.

Witam przyby³ych na uroczystoœæ przedstawicieli ¿ycia

duchownego, koszaliñskich parlamentarzystów, przedstawi-

cieli w³adz wojewódzkich i samorz¹dów lokalnych.

Witam Jego Ekscelencjê ksiêdza biskupa Edwarda Daj-

czaka, ordynariusza diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej. Ser-

decznie dziêkujê Waszej Ekscelencji za odprawienie akade-

mickiej mszy œwiêtej w koszaliñskiej katedrze.

Witam koszaliñskich radnych Rady Miejskiej, dyrekto-

rów koszaliñskich szkó³, instytucji kultury, banków, przed-

siêbiorców, przedstawicieli organizacji spo³ecznych. Witam

dziennikarzy prasy, radia i telewizji.

Serdecznie witam wszystkich, by³ych i obecnych pracow-

ników naszej uczelni oraz studentów. Witam przedstawicieli

Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej i Rady Dok-

torantów. Witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczy-

stoœci i proszê o wybaczenie, jeœli kogoœ nie wymieni³em.

Wysoki Senacie, Szanowni Goœcie!

W tym miejscu chcia³bym bardzo serdecznie powitaæ na-

szych nowych studentów. Do grona spo³ecznoœci akademickiej

Politechniki Koszaliñskiej do³¹czaj¹ w tym roku trzy tysi¹ce

osób, których przedstawiciele pojawili siê dzisiaj na tej sali.

To wa¿ne dla nas, ¿e stoj¹c przed dylematem, któr¹ uczel-

niê wybraæ, w dobie ni¿u demograficznego i ogromnej kon-

kurencji na rynku edukacyjnym, postawiliœcie na Politechni-

kê Koszaliñsk¹. Mam nadziejê, ¿e by³ to wybór przemyœlany

i œwiadomy. ¯e przyszliœcie studiowaæ tutaj kierowani g³êbo-

kim wewnêtrznym przekonaniem, i¿ ta uczelnia bêdzie dla

was najlepsz¹.

Has³em dzisiejszej inauguracji jest myœl Adama Mickie-

wicza: „Wiedzê mo¿emy zdobywaæ od innych, ale m¹droœci

musimy nauczyæ siê sami”. Mimo ¿e s³owa te wysz³y spod

pióra Naszego Wieszcza  blisko dwa wieki temu, s¹ wci¹¿

aktualne. Motto Adama Mickiewicza jest nie tylko ponad-

czasowe, ale i uniwersalne – z pewnoœci¹ móg³by je zacyto-

waæ rektor ka¿dej uczelni, bez wzglêdu na miejsce.

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora
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Bo wiedza i m¹droœæ od zawsze kojarzy³y siê ze studiowa-

niem i szko³ami wy¿szymi. Politechniki, uniwersytety i aka-

demie przyci¹gaj¹ ludzi o wysokim poziomie intelektualnym

i ciekawych wiedzy. Uczelnie, z jednej strony, prowadz¹ dzia-

³alnoœæ dydaktyczn¹, z drugiej – tworz¹ naukê, i staraj¹ siê

wznosiæ te dwie dziedziny na coraz wy¿szy poziom. Politech-

nika Koszaliñska doskonale wpisuje siê w ten wzorzec.

Szanowni Pañstwo,

Tegoroczni kandydaci na studia mogli ubiegaæ siê o przy-

jêcie na jeden z 22 kierunków studiów prowadzonych w Poli-

technice Koszaliñskiej. Do wyboru mieli kierunki technicz-

ne, rolnicze, ekonomiczne, filologiczne, humanistyczne i ar-

tystyczne. Wyboru dokonywali, z pewnoœci¹, zgodnie z w³a-

snymi zainteresowaniami i wieloma planami na przysz³oœæ.

Nowi studenci przychodz¹ na uczelniê po wiedzê. I my tê

wiedzê, jako nauczyciele akademiccy, jesteœmy zobowi¹zani im

przekazaæ. Dzisiaj – w symboliczny sposób – ci m³odzi ludzie

rozpoczynaj¹ swoj¹ drogê po kolejnych etapach kszta³cenia.

Polskie uczelnie od kilku lat realizuj¹ za³o¿enia Strategii

Boloñskiej. Jej celem jest zbli¿enie systemów szkolnictwa wy-

¿szego krajów europejskich i stworzenie do 2010 roku Euro-

pejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego. Polega to miêdzy

innymi na przyjêciu systemu kszta³cenia opartego na dwóch

g³ównych poziomach: licencjackim i magisterskim. Ten dwu-

stopniowy system studiów realizowaæ bêd¹ nasi nowi studenci.

Studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie lub

in¿ynierskie, maj¹ umo¿liwiæ studentowi uzyskanie wiedzy

i umiejêtnoœci w okreœlonym zakresie kszta³cenia oraz przy-

gotowaæ go do pracy w okreœlonym zawodzie. Studia drugie-

go stopnia – studia magisterskie – pozwalaj¹ studentowi uzy-

skaæ specjalistyczn¹ wiedzê w okreœlonym zakresie kszta³ce-

nia oraz przygotowaæ siê do twórczej pracy w okreœlonym

zawodzie. Ukoñczenie studiów drugiego stopnia umo¿liwia

ubieganie siê o przyjêcie na studia trzeciego stopnia, czyli

studia doktoranckie. Politechnika Koszaliñska nale¿y do gro-

na uczelni, która ten typ studiów realizuje. To studia dla wy-

j¹tkowo zdolnych i pracowitych, mi³oœników nauki i osób

poszukuj¹cych. W minionym roku akademickim ten rodzaj

kszta³cenia realizowa³o na naszej uczelni 65 doktorantów.

Niewykluczone, ¿e poœród naszych nowych ¿aków s¹ przy-

szli s³uchacze studiów doktoranckich.

Studia trzeciego stopnia  umo¿liwiaj¹ uzyskanie zaawanso-

wanej wiedzy w okreœlonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki,

przygotowuj¹ do samodzielnej dzia³alnoœci badawczej i twór-

czej oraz koñcz¹ siê uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Politechnika Koszaliñska prowadzi studia doktoranckie na Wy-

dzia³ach Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz Mecha-

nicznym, a od rozpoczynaj¹cego siê roku akademickiego uru-

chomimy je równie¿ na Wydziale Elektroniki i Informatyki.

Podczas dzisiejszej uroczystoœci – jak ju¿ zapowiedzia-

³em – wrêczymy dyplomy nowo wypromowanym doktorom

nauk technicznych. Nasi doktorzy nie tak dawno sami prze-

kraczali próg tej uczelni jako œwie¿o upieczeni studenci, a te-

raz – po latach nie ma co ukrywaæ ciê¿kiej, ¿mudnej i okupio-

nej wieloma wyrzeczeniami pracy – otrzymuj¹ stopieñ na-

ukowy. Stanowi¹ tym samym dobitny przyk³ad na to, ¿e wysi-

³ek przynosi efekty.

Szanowni Goœcie, Drodzy Studenci!

Zanim nasi nowi studenci doczekaj¹ studiów doktoranckich,

musz¹ przebrn¹æ przez pierwszy i drugi stopieñ kszta³cenia.

A przejœcie od szkolnego uczenia siê do studiowania wcale

nie jest ³atwe. Na studiach nie ma ju¿ klasówek, tradycyjnego

dziennika z list¹ obecnoœci; zamiast tego s¹ kolokwia, wyk³a-

dy bez obowi¹zkowej obecnoœci, a na koniec semestru egza-

miny. Ka¿dy m³ody cz³owiek potrzebuje trochê czasu, aby

przystosowaæ siê do studenckiej rzeczywistoœci. Ta sytuacja

bêdzie wymaga³a od was wielkiej samodyscypliny. Szczerze

¿yczê wam, aby okres adaptacji trwa³ jak najkrócej, abyœcie

szybko odnaleŸli siê w nowej sytuacji.

Na studiach bêdzie zupe³nie inaczej ni¿ w szkole œredniej

– to mogê wam w imieniu wszystkich nauczycieli akademic-

kich obiecaæ. Nie bêdzie ³atwiej, ale na pewno – w sensie

naukowego poszukiwania – bêdzie ciekawiej. Bo studiowa-

nie to gruntowne poznawanie okreœlonego zagadnienia, do-

cieranie do Ÿróde³ i analizowanie. I naszym zadaniem, jako

dydaktyków, jest wskazanie wam w³aœciwych dróg prowadz¹-

cych do zdobycia tej wiedzy.

Wasi starsi koledzy czêsto narzekaj¹, ¿e musz¹ uczyæ siê

wielu zbêdnych rzeczy, zaliczaæ zupe³nie niepotrzebne przed-

mioty, przekonuj¹, ¿e w przysz³ej pracy pewne wiadomoœci

zupe³nie siê im nie przydadz¹. Zapewniam, ¿e w procesie kszta³-

cenia wszystko ma sens i znaczenie. Równie¿ to, ¿e student

musi przyswoiæ sobie okreœlone informacje, czêsto zapamiê-

taæ fakty, liczby, wzory, definicje. Bo zdobywanie wiedzy wcale

nie jest proste. Przyswojona w uczelni wiedza ma wam pomóc

i zaprocentowaæ w przysz³oœci, bez wzglêdu na to, jaki zawód

przyjdzie wam wykonywaæ. Studia maj¹ nauczyæ otwartoœci,

wszechstronnoœci, radzenia sobie w ró¿nych, przede wszyst-

kim najtrudniejszych ¿yciowych sytuacjach.

Politechnika Koszaliñska kszta³ci licencjatów, in¿ynierów,

magistrów, magistrów in¿ynierów. Naszym d¹¿eniem jest, aby-

œcie po kilku latach obecnoœci na uczelni opuszczali jej mury

nie tylko jako dobrze wykszta³ceni absolwenci, ale przede

wszystkim w pe³ni ukszta³towani ludzie. Proszê mi uwierzyæ,

¿e wykszta³cenie akademickie naprawdê ma swoj¹ wartoœæ.

Jest taka stara studencka zasada trzech „zet”: zakuæ, zdaæ,

zapomnieæ. Zgadzam siê z tymi, którzy radz¹ zast¹piæ j¹ za-

sad¹: zrozumieæ, zapamiêtaæ, zastosowaæ. To zdecydowanie

u³atwi wam studiowanie. Cytuj¹c s³owa naszego Wieszcza

„Wiedzê mo¿emy zdobywaæ od innych, ale m¹droœci musimy

nauczyæ siê sami”, mogê potwierdziæ, ¿e nauczyciele akade-

miccy tej uczelni zobowi¹zuj¹ siê wiedzê rzetelnie przekazy-

waæ, natomiast jej zastosowanie i skuteczne wykorzystanie

zale¿y w du¿ym stopniu od was.

Szanowni Pañstwo! Wysoki Senacie!

W tym roku obchodziliœmy 20-lecie Wolnej Polski i 5. rocz-

nicê wst¹pienia do Unii Europejskiej. Te daty maj¹ ogromne

znaczenie równie¿ dla naszej uczelni, z perspektywy mo¿na

oceniæ, ¿e okaza³y siê prze³omowe. Po roku 1989 uczelnia

radykalnie zmieni³a swe oblicze. W latach 90. zaczêliœmy,

obok kierunków technicznych, uruchamiaæ kierunki nietech-

niczne. Dziêki temu przychodz¹ca do nas m³odzie¿ ma dzi-

siaj szeroki wybór. Studenci mog¹ równolegle podejmowaæ

studia in¿ynierskie i niein¿ynierskie. Kszta³cenie odbywa siê

na trzech wydzia³ach: Mechanicznym; Budownictwa i In¿y-

nierii Œrodowiska; Elektroniki i Informatyki oraz w piêciu

instytutach: Ekonomii i Zarz¹dzania; Neofilologii i Komuni-

kacji Spo³ecznej; Wzornictwa; Mechatroniki, Nanotechnolo-

gii i Techniki Pró¿niowej oraz Polityki Spo³ecznej i Stosun-

ków Miêdzynarodowych.

Stworzenie szerokiej oferty kszta³cenia, w ramach uczelni

publicznej, okaza³o siê s³uszne, przede wszystkim jeœli

uwzglêdnimy spo³eczny aspekt naszej misji. Liczba osób stu-

diuj¹cych na Politechnice Koszaliñskiej utrzymuje siê na sta-

³ym poziomie. Mamy prawie 11 tysiêcy studentów na stu-

diach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych

i doktoranckich. Przyznam, ¿e w œrodowisku akademickim

Politechniki Koszaliñskiej toczy siê dyskusja nad tym, które

kierunki s¹ z punktu widzenia uczelni wa¿niejsze: in¿ynier-

skie czy niein¿ynierskie? W moim przekonaniu, jako rektora,
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nie mo¿emy mówiæ o wy¿szoœci jednych kierunków nad dru-

gimi. Kierunki techniczne i nietechniczne s¹ tak samo wa¿ne

dla uczelni, decyduj¹ o jej sile i znaczeniu, choæ przyznam, ¿e

w ró¿nym stopniu i w innym charakterze. Uruchomienie kie-

runków nietechnicznych umo¿liwi³o nam wzbogacenie ofer-

ty edukacyjnej i rozwój kadry naukowej. Pozwoli³o na stwo-

rzenie silnej uczelni na Pomorzu Œrodkowym. Dziêki kierun-

kom nietechnicznym wielu m³odych ludzi zyska³o ¿yciow¹

szansê na to, aby skoñczyæ studia i zdobyæ wy¿sze wykszta³-

cenie. Równoczeœnie uda³o nam siê przyci¹gn¹æ do Koszali-

na zdoln¹ m³odzie¿ z ca³ej Polski. S¹dzê, ¿e podziel¹ Pañstwo

opiniê, i¿ Politechnika Koszaliñska jest sercem tego miasta i

regionu, stanowi o jego potencjale i mo¿liwoœciach rozwoju.

Szanowni Pañstwo,

Mówi¹c o politechnice, myœlimy jednak przede wszyst-

kim o kierunkach technicznych. To w³aœnie kierunki in¿y-

nierskie zapewni³y nam najwy¿sze uprawnienia akademickie

i prawo do pos³ugiwania siê nazw¹ „politechnika”. Zdecydo-

wan¹ wiêkszoœæ uprawnieñ akademickich Politechnika Ko-

szaliñska uzyska³a po roku 1989. Mamy prawo do nadawania

stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, prowa-

dzenia postêpowania w sprawie uzyskania tytu³u naukowego

profesora oraz nadawania tytu³u doktora honoris causa. Sto-

pieñ doktora habilitowanego Politechnika Koszaliñska mo¿e

nadawaæ w dyscyplinach: Budowa i eksploatacja maszyn oraz

Budownictwo. Stopieñ naukowy doktora mo¿emy nadawaæ

w szeœciu dyscyplinach.

W tym roku zdobyliœmy dwa nowe uprawnienia. W marcu

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów przyzna³a Wydzia³o-

wi Elektroniki i Informatyki uprawnienie do nadawania stop-

nia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie

informatyka. Natomiast w kwietniu Wydzia³ Mechaniczny

uzyska³ uprawnienie do nadawania stopnia naukowego dok-

tora nauk rolniczych w dyscyplinie in¿ynieria rolnicza.

Uzyskanie nowych uprawnieñ to du¿y sukces uczelni, sta-

nowi¹cy wynik wieloletniego dorobku naukowego pracow-

ników Wydzia³u Elektroniki i Informatyki oraz Wydzia³u Me-

chanicznego. Dwa nowe prawa do doktoryzowania to nie tyl-

ko powód do satysfakcji. Dla naszej uczelni maj¹ znaczenie

kluczowe i decydowaæ bêd¹ o naszej przysz³oœci. Zgodnie

z Ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym, od roku 2010 politechni-

kami bêd¹ mog³y byæ tylko te uczelnie, które maj¹ szeœæ praw

doktoryzowania. My politechnik¹ jesteœmy od 1996 roku i je-

steœmy dumni, ¿e takim zaszczytnym mianem bêdziemy po-

s³ugiwaæ siê nadal.

Wysoki Senacie, Szanowni Goœcie,

Nawi¹zuj¹c do wczeœniej z³o¿onego zobowi¹zania, i¿

nasz¹ rol¹ jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy, chcia³-

bym podkreœliæ, i¿ staramy siê prowadziæ kszta³cenia w taki

sposób, aby jeszcze podczas studiów m³odzie¿ mog³a nabyæ

wiele praktycznych umiejêtnoœci. Tak¹ mo¿liwoœæ stwarzaj¹

liczne programy edukacyjne finansowane ze œrodków unij-

nych. W tym roku Politechnika Koszaliñska po raz drugi za-

kwalifikowa³a siê do og³oszonego przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego programu „Kierunki zamawiane”. Po-

zytywn¹ ocenê uzyska³ wniosek z³o¿ony przez uczelniê „In-

¿ynier Pilnie Poszukiwany”.

Celem projektu „Kierunki zamawiane” jest zwiêkszenie

liczby absolwentów kierunków technicznych o kluczowym

znaczeniu dla gospodarki. Politechnika Koszaliñsk¹ jest jedn¹

z 42 uczelni w kraju, na których projekt bêdzie realizowany.

Program obejmie studentów rozpoczynaj¹cych naukê w paŸ-

dzierniku 2009 r. i bêdzie kontynuowany przez trzy lata stu-

diów. Skorzystaj¹ z niego studenci kierunków: Mechatroni-

ka; In¿ynieria Materia³owa; Mechanika i Budowa Maszyn;

In¿ynieria Œrodowiska; Ochrona Œrodowiska; Budownictwo;

Wzornictwo; Informatyka. Pragnê nadmieniæ, ¿e Wzornictwo

na Politechnice Koszaliñskiej – jako jedyny tego typu kieru-

nek studiów w Polsce – znalaz³ siê w projekcie „Kierunki

zamawiane”.

Najlepsi maturzyœci, którzy zdecydowali siê studiowaæ na

kierunkach zamawianych, bêd¹ dostawaæ tysi¹c z³otych co-

miesiêcznego stypendium. M³odzie¿ bêdzie mog³a korzystaæ

z bezp³atnych zajêæ wyrównawczych z matematyki, fizyki,

chemii, podstaw techniki oraz rysunku. Nasi nowi studenci

dostali szansê na to, by studiowaæ na przysz³oœciowych kie-

runkach, na których realizowane bêd¹ atrakcyjne formy kszta³-

cenia: zajêcia fakultatywne i praktyczne, wyjazdy szkolenio-

we, praktyki i sta¿e w firmach.

Projekt „Kierunki zamawiane” obejmie naszych nowych

studentów. Studentom wy¿szych lat studiów mamy z kolei do

zaoferowania program, którego celem jest zbli¿enie uczelni

do rynku pracy – poprzez lepsze przygotowanie absolwentów

do podjêcia zatrudnienia i dostosowanie programów naucza-

nia do oczekiwañ pracodawców. Umo¿liwi nam to „Program

rozwojowy Politechniki Koszaliñskiej w zakresie przybli¿e-

nia kszta³cenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej

na wiedzy”. Z programu skorzystaj¹ studenci kierunków tech-

nicznych i artystycznych. Proponujemy im bezp³atne zajêcia

fakultatywne z matematyki i fizyki, darmowe szkolenia z za-

kresu prawa pracy, socjologii i doradztwa zawodowego, prak-

tyki i sta¿e studenckie. Program pozwoli nam na zakup sprzê-

tu do uczelnianych laboratoriów, a tak¿e uruchomienie no-

wych atrakcyjnych specjalnoœci: optoelektroniki na kierun-

ku Elektronika i Telekomunikacja; transportu ch³odniczego

na kierunku Transport; zarz¹dzania przez wzornictwo na kie-

runku Wzornictwo.  Przewidujemy czynny udzia³ pracodaw-

ców w procesie kszta³cenia poprzez udzia³ w pracach nad two-

rzeniem nowych specjalnoœci, dostosowaniem programów

kszta³cenia do potrzeb rynku pracy, spotkania, prezentacje,

wyk³ady oraz realizacjê prac dyplomowych. Projekt umo¿li-

wi nam tak¿e przystosowanie programów nauczania oraz wa-

runków studiowania do potrzeb studentów niepe³nosprawnych

na kierunkach architektura wnêtrz i wzornictwo.

W tym miejscu warto powiedzieæ o jeszcze jednym, bar-

dzo prostudenckim projekcie realizowanym ju¿ przez uczel-

niê. Jest to „Program rozwojowy Politechniki Koszaliñskiej

w zakresie kszta³cenia na kierunkach technicznych”. G³ów-

nym celem programu jest promocja i rozwój kierunków in¿y-

nierskich, zwiêkszenie dostêpnoœci do studiów technicznych

oraz podniesienie jakoœci kszta³cenia na tych kierunkach. Stu-

denci z kierunków objêtych projektem uzyskaj¹ wszech-

stronn¹ pomoc w zdobyciu wysokiej jakoœci wykszta³cenia

technicznego, co z pewnoœci¹ u³atwi im start w doros³e ¿ycie

oraz znalezienie ciekawej i dobrze p³atnej pracy.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e naszym najwa¿niejszym zada-

niem, jako politechniki, jest kszta³cenie przysz³ych in¿ynie-

rów. Dlatego chcemy ich dobrze przygotowaæ do zawodu. Ju¿

dzisiaj jest ogromne zapotrzebowanie na absolwentów stu-

diów technicznych, a praca czeka na in¿ynierów – byæ mo¿e

w³aœnie ten argument przekona studentów do wyboru naszej

politechniki i studiów technicznych objêtych wymieniony-

mi projektami.

Szanowni Goœcie, Panie, Panowie,

Wa¿nym aspektem dzia³alnoœci uczelni jest jej baza na-

ukowo-dydaktyczna – bez dobrze wyposa¿onych pracowni

i laboratoriów trudno mówiæ o nowoczesnym kszta³ceniu.

20 lat temu nasza baza zlokalizowana by³a w Koszalinie przy

ulicy Rac³awickiej. Dzisiaj obiekty Politechniki Koszaliñskiej

mieszcz¹ siê nie tylko w kampusie przy Rac³awickiej, ale rów-
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nie¿ przy ulicy Œniadeckich i Kwiatkowskiego oraz w Choj-

nicach, gdzie dzia³a Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny.

Politechnika Koszaliñska k³adzie silny nacisk na realiza-

cjê inwestycji i sta³e unowoczeœnianie budynków. Naszym

priorytetem jest rozbudowa uczelnianego kampusu przy uli-

cy Œniadeckich, gdzie swoj¹ siedzibê maj¹: Wydzia³ Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz Wydzia³ Elektroniki

i Informatyki oraz gdzie dzia³aj¹ dwa du¿e laboratoria s³u¿¹-

ce studentom tych jednostek. Szybka rozbudowa kampusu

mo¿liwa by³a, i to w decyduj¹cym stopniu, dziêki wst¹pieniu

Polski do Unii Europejskiej i skutecznemu wykorzystaniu

przez uczelniê œrodków unijnych.

Chcia³bym nadmieniæ, ¿e na pocz¹tku zesz³ego roku aka-

demickiego oddaliœmy do u¿ytku laboratorium dla Wydzia³u

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. W obiekcie o po-

wierzchni ponad 2 tysiêcy metrów kwadratowych mieszcz¹

siê sale wyk³adowe, æwiczeniowe oraz du¿a hala przeznaczo-

na dla celów dydaktycznych. Inwestycja kosztowa³a 10 mi-

lionów z³otych i zosta³a sfinansowana przede wszystkim z fun-

duszy unijnych.

W tym roku rozpoczêliœmy kolejny etap rozbudowy kam-

pusu. Dziêki unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, uczelnia mo¿e zre-

alizowaæ budowê trzech du¿ych laboratoriów: mechatroniki,

in¿ynierii materia³owej oraz telematyki i in¿ynierii œrodowi-

ska. Inwestycje te zosta³y uznane za kluczowe dla rozwoju

kraju. Koszt budowy trzech laboratoriów wraz z wyposa¿e-

niem w specjalistyczn¹ aparaturê i infrastrukturê ICT szacuje

siê na ponad 35 milionów z³otych, a unijne dofinansowanie

w ramach programu Infrastruktura i Œrodowisko wynosi prze-

sz³o 32 miliony z³otych. W nowych obiektach bêd¹ siê mie-

œci³y: laboratoria dydaktyczne, laboratoria badawcze, sale

æwiczeñ, sale wyk³adowe i pracownie komputerowe. Ju¿

w przysz³ym roku akademickim w kampusie przy ulicy Œnia-

deckich znajdzie swoj¹ siedzibê Instytut Mechatroniki, Na-

notechnologii i Techniki Pró¿niowej. Planowany czas zakoñ-

czenia budowy kolejnych laboratoriów to koniec 2011 roku.

W planach mamy tak¿e budowê Laboratorium Wytrzyma-

³oœci Materia³ów i Geotechniki. Projekt, o wartoœci 21 milio-

nów z³otych, znalaz³ siê na tzw. liœcie rezerwowej projektów

konkursowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Wœród najwa¿niejszych inwestycji nale¿y wymieniæ bu-

dowê hali sportowo-widowiskowej, wieñcz¹cej kampus przy

ulicy Œniadeckich. Jest to wspólny projekt Politechniki Ko-

szaliñskiej i koszaliñskiego samorz¹du. Przetarg na budowê

obiektu ju¿ rozstrzygniêto, umowa z wykonawc¹ zosta³a pod-

pisana. Koszt przedsiêwziêcia szacuje siê na 42 miliony z³o-

tych, z czego 20 milionów ma pochodziæ z funduszy unij-

nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwe-

stycjê zgodzi³o siê wesprzeæ Ministerstwo Sportu i Turystki,

które – zgodnie z zapowiedzi¹ – przeka¿e 8 milionów z³o-

tych. Projekt dofinansuje równie¿ Ministerstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wy¿szego – resort obieca³ nam ponad 11 milionów

z³otych. Otwarcie hali na 3 tysi¹ce widzów przewidujemy w ro-

ku akademickim 2011/2012.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e z tych wszystkich obiek-

tów korzystaæ bêd¹ nasi nowi studenci: nowoczesne laborato-

ria, dobrze wyposa¿one sale dydaktyczne i hala widowisko-

wo-sportowa s¹ budowane w³aœnie z myœl¹ o nich.

Wysoki Senacie, Szanowni Goœcie,

W tym miejscu chcia³bym jeszcze raz zwróciæ siê do na-

szych nowych studentów. Powiêkszaj¹c szeregi spo³ecznoœci

akademickiej Politechniki Koszaliñskiej, rozpoczynacie nowy

etap w ¿yciu. Niech to bêdzie twórczy i ciekawy, wymagaj¹cy

nak³adu w³asnej pracy rekonesans do wiedzy, zwieñczony

uzyskaniem tytu³u magistra albo magistra in¿yniera. Myl¹ce

i niew³aœciwe jest bowiem przyjêcie za³o¿enia, ¿e studia s¹

tylko ³atwym sposobem na uzyskanie dyplomu. Studia nie s¹

w ¿adnym b¹dŸ razie drog¹ na skróty do osi¹gniêcia czego-

kolwiek. Wierzê g³êboko, ¿e lata spêdzone w Politechnice

Koszaliñskiej pozwol¹ wam nabraæ przekonania, ¿e okupiona

wysi³kiem nauka jest kluczem do waszego studenckiego suk-

cesu, który prze³o¿y siê na bardzo dobre stopnie, stypendia

i nagrody. Jestem g³êboko przekonany, ¿e wzorce wyniesione

z uczelni dadz¹ dobre efekty w przysz³oœci – ¿e oka¿ecie siê

kiedyœ œwietnymi fachowcami, o których walczyæ bêd¹ praco-

dawcy. ¯yczy³bym sobie, abyœcie za kilka lat opuszczali tê

uczelniê jako osoby dojrza³e, odpowiedzialne, wartoœciowe

i abyœmy – my, nauczyciele akademiccy – mogli z dum¹ po-

wiedzieæ, ¿e sta³o siê to po czêœci nasz¹ zas³ug¹.

Mam nadziejê, ¿e has³o dzisiejszej inauguracji „Wiedzê mo-

¿emy zdobywaæ od innych, ale m¹droœci musimy nauczyæ siê

sami” zostanie gdzieœ g³êboko w was, ¿e przywo³ywaæ je bêdzie-

cie nie tylko wspominaj¹c inauguracjê pierwszego roku studiów,

ale w ró¿nych ¿yciowych sytuacjach. Wierzê, ¿e studia na Poli-

technice Koszaliñskiej oka¿¹ siê wyj¹tkowym okresem w wa-

szym ¿yciu. ¯yczê wam, abyœcie znaleŸli czas i na naukê, i na

codzienne ¿ycie studenckie. Niech lata spêdzone w uczelni bêd¹

dobrym czasem na poznanie ciekawych osób, zawi¹zanie szcze-

rych i trwa³ych przyjaŸni. Wszyscy nauczyciele Politechniki

Koszaliñskiej szczerze ¿ycz¹ wam powodzenia!

Szanowni Pañstwo, Panie, Panowie,

Wszystkim przyby³ym na dzisiejsz¹ uroczystoœæ bardzo

dziêkujê. Chcia³bym poinformowaæ, ¿e z okazji inauguracji

otrzymaliœmy ¿yczenia od pani minister nauki i szkolnictwa

wy¿szego profesor Barbary Kudryckiej. Gratulacje nades³ali

rektorzy z ca³ej Polski, miêdzy innymi: Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego, Szko³y G³ównej Handlowej, Uniwersytetu

£ódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Uniwer-

sytetu Œl¹skiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczeciñskiego,

Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Politechniki Po-

znañskiej, Politechniki Radomskiej, Politechniki Opolskiej,

Politechniki Czêstochowskiej, Politechniki Rzeszowskiej.

Jego Ekscelencja Ksi¹dz Arcybiskup Kazimierz Nycz, me-

tropolita warszawski, przekaza³ ca³ej spo³ecznoœci akademic-

kiej Politechniki Koszaliñskiej s³owa ³¹cznoœci i udzieli³ pa-

sterskiego b³ogos³awieñstwa. ¯yczenia przekazali nam tak¿e

koszaliñscy parlamentarzyœci, szefowie firm i instytucji. Ser-

decznie wszystkim dziêkujemy.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym poinformowaæ, ¿e mar-

sza³ek województwa pan W³adys³aw Husejko zdecydowa³

o uhonorowaniu naszych d³ugoletnich pracowników Odznak¹

Honorow¹ Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznaka przyzna-

wana jest osobom, które ca³okszta³tem dzia³alnoœci zawodo-

wej, spo³ecznej i publicznej wybitnie przyczyni³y siê do go-

spodarczego, kulturalnego i spo³ecznego rozwoju Pomorza

Zachodniego. Wyró¿nienie otrzymali: profesor Jan Filipkow-

ski, by³y rektor naszej uczelni, profesor Leon Kukie³ka, dzie-

kan Wydzia³u Mechanicznego, oraz doktor Piotr Myœliñski,

pracownik naukowy Instytutu Mechatroniki, Nanotechnolo-

gii i Techniki Pró¿niowej. Pan marsza³ek nie móg³ wzi¹æ udzia-

³u w dzisiejszej uroczystoœci, dlatego odznaki zostan¹ wrê-

czone na zaplanowanej jutro inauguracji roku akademickie-

go na Wydziale Mechanicznym oraz na najbli¿szym posie-

dzeniu Senatu Politechniki Koszaliñskiej.

Szanowni Goœcie, Wysoki Senacie,

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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Jedyny taki uniwerek
W Politechnice Koszaliñskiej

dzia³a Koszaliñski Uniwersytet Dzie-

ciêcy (KUD). 21 lutego odby³a siê

inauguracja pierwszego roku akade-

mickiego.

Uroczystoœæ otworzyli: rektor PK

prof. Tomasz Krzy¿yñski oraz prorek-

tor ds. studenckich, organizacji i roz-

woju – prof. nadzw. Przemys³aw Bor-

kowski, któremu podlega KUD. S³u-

chacze uniwersytetu dzieciêcego z³o-

¿yli œlubowanie, otrzymali indeksy,

by³o te¿ pasowanie na studentów.

Tu¿ po inauguracji wyk³ad dla

dzieci: Jak powstaje ksi¹¿ka? (po³¹-

czony z prezentacj¹ multimedialn¹)

wyg³osi³ prof. Jacek Ojrzanowski,

dyrektor Instytutu Wzornictwa PK.

Wyk³ad zosta³ poprowadzony

w oparciu o ksi¹¿kê „Puszysta

owca”, któr¹ otrzyma³o ka¿de dziec-

ko. Autork¹ ksi¹¿ki jest Magdalena

Wierzbowiecka, absolwentka Poli-

techniki Koszaliñskiej. Ksi¹¿ka jest

jej prac¹ dyplomow¹.

KUD jest nowo utworzon¹ jed-

nostk¹ Politechniki Koszaliñskiej.

Jego zadaniem jest zachêcenie dzie-

ci do poznawania œwiata oraz ró¿-

nych dziedzin nauki. Wyk³ady od-

bywa³y siê w soboty, raz w miesi¹-

cu. W semestrze letnim odby³y siê

nastêpuj¹ce wyk³ady wraz z prezen-

tacj¹:

Sztuczki informatyczne w Hogwar-

cie (prof. Wojciech Kacalak, Poli-

technika Koszaliñska),

Podró¿ w g³êbiny ziemi koszaliñskiej –

(Lech Fabiañczyk),

Czego in¿ynier mo¿e nauczyæ siê od

natury? (prof. Piotr Stêpieñ, Poli-

technika Koszaliñska),

Dlaczego samochód jedzie? (prof. Jan

Krysiñski, Politechnika £ódzka).

Na zajêcia w ramach

Koszaliñskiego Uniwersytetu

Dzieciêcego zg³osi³o siê 280 dzieci

w wieku 7–12 lat



NA TEMAT

Pismo Politechniki Koszaliñskiej Nr 47/200912

Wyk³adem „Wszêdobylstwo bakterii” dr Ewy Czerwiñskiej

zainaugurowano drugi semestr studiów w ramach Koszaliñskie-

go Uniwersytetu Dzieciêcego.

Nowy rok akademicki na uniwersytecie rozpocz¹³ siê 24

paŸdziernika. Inauguracjê uœwietni³ wystêp chóru Politechni-

ki Koszaliñskiej. Najm³odsi studenci naszej uczelni z³o¿yli

œlubowanie oraz odebrali indeksy z r¹k prof. nadzw. dr. hab.

in¿. Przemys³awa Borkowskiego, prorektora ds. studenckich,

organizacji i rozwoju. Dzia³aj¹cy od lutego 2009 r. KUD cie-

szy siê ogromnym zainteresowaniem. Na zajêcia w tym seme-

strze zg³osi³o siê 315 dzieci.

Celem uniwersytetu jest zachêcenie uczestników do po-

znawania œwiata oraz ró¿nych dziedzin nauki. Studentem KUD

mo¿e zostaæ dziecko w wieku 7–12 lat, bêd¹ce uczniem szko-

³y podstawowej.

W semestrze zimowym zaplanowano nastêpuj¹ce wyk³a-

dy w ramach KUD:

Jak powstaje animacja komputerowa (dr in¿. Mariusz Kasprzyk)

Kolorowy œwiat jedzenia (mgr in¿. Janusz Zakrzewski)

Unia Europejska – wspólna przysz³oœæ (dr Dariusz Magierek)

Czym jest energia? (dr Janusz ¯mijan)

Inauguracja roku

21 paŸdziernika odby³a siê

uroczysta inauguracja roku aka-

demickiego 2009/2010 w Uniwer-

sytecie Trzeciego Wieku Poli-

techniki Koszaliñskiej. Wyk³ad

inauguracyjny „Wie¿a Clausiusa”

wyg³osi³ kanclerz dr in¿. Artur

Wezgraj.

S³uchaczami UTW jest 380 osób.

Wyk³ady z ró¿nych dziedzin (hi-

storia, medycyna, literatura, eko-

nomia, psychologia, podró¿e) od-

bywaj¹ siê raz w tygodniu (œrody,

godz. 17.00).

Uniwersytet organizuje rów-

nie¿ zajêcia dodatkowe: lektora-

ty, kursy komputerowe, fotogra-

ficzne, warsztaty florystyczne, ma-

larskie, zajêcia taneczne, gimna-

styczne, jogê. W tym roku akade-

mickim UTW planuje rozszerzyæ

ofertê edukacyjn¹ o zajêcia wo-

kalne i nordic walking.

Uniwersytet dla seniorów

Europos³anka

na Politechnice

7 stycznia goœci³a w Politech-

nice Koszaliñskiej wiceprzewod-

nicz¹ca Komisji Parlamentu Eu-

ropejskiego ds. Praw Kobiet

i Równouprawnienia Zita Gur-

mai. Towarzyszy³ jej europose³

Bogus³aw Liberadzki. Wspó³or-

ganizatorem spotkania by³ Uni-

wersytet Trzeciego Wieku. Wice-

przewodnicz¹ca mówi³a o roli

i znaczeniu aktywizacji kobiet

w Polsce i w Europie.
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Mariusz Kasprzyk urodzi³ siê 25 sierpnia 1970 r. w £êczy-

cy. Szko³ê podstawow¹ i œredni¹ ukoñczy³ w Chojnicach; by³

absolwentem Technikum Mechanicznego. W 1990 r. rozpocz¹³

studia w ówczesnej Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Koszali-

nie. Studiowa³ na Wydziale Mechanicznym, na kierunku

Wychowanie Techniczne. Wybra³ specjalnoœæ Nauczanie Tech-

niki i Informatyki. By³ bardzo dobrym studentem. By³ najlep-

szy na kierunku na trzecim roku studiów. Na czwartym i na

pi¹tym roku by³ najlepszy na wydziale, osi¹gaj¹c œredni¹ ocen

4,9. Studia równie¿ ukoñczy³ z wyró¿nieniem.

Tu¿ po studiach rozpocz¹³ pracê na Politechnice Koszaliñ-

skiej. Zawodowo by³ zwi¹zany z uczelni¹ od 1 wrzeœnia 1996 r.

Zosta³ wtedy zatrudniony w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej.

Doktorat, z wyró¿nieniem, obroni³ w 2006 r. Uzyska³ sto-

pieñ doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eks-

ploatacja maszyn. Promotorem jego pracy doktorskiej Proba-

bilistyczne modele trwa³oœci i zu¿ycia œciernic z ziarnami

z elektrokorundu szlachetnego by³ prof. Wojciech Kacalak.

Od 2008 r. pe³ni³ w Instytucie Wzornictwa uczelni funkcjê

zastêpcy dyrektora ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹. W In-

stytucie kierowa³ pracowniami: Modelowania i Symulacji oraz

Prezentacji Multimedialnych. By³ koordynatorem kilku pro-

gramów unijnych, których celem by³o poszerzanie oferty dy-

daktycznej Instytutu Wzornictwa, dostosowanie jej do po-

Z g³êbokim ¿alem informujemy, ¿e w nocy z dnia 24 na 25 grudnia 2009 roku

odszed³ nagle nasz Kolega, Przyjaciel i Wspó³pracownik

dr in¿. Mariusz Kasprzyk

Swoj¹ rzetelnoœci¹ zawodow¹, uczciwoœci¹ i przyjaznym stosunkiem do ludzi

zaskarbi³ sobie uznanie i szacunek pracowników oraz studentów.

£¹czymy siê w bólu z Rodzin¹ Mariusza. Bardzo bêdzie nam Go brakowaæ.

trzeb osób niepe³nosprawnych oraz rozbudowanie bazy labo-

ratoryjno-badawczej przysz³ych projektantów wzornictwa.

Mariusz Kasprzyk by³ bardzo pracowity, udziela³ siê na wie-

lu polach. Uczestniczy³ w przygotowaniu i uruchomieniu stu-

diów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym oraz przy-

gotowaniu specjalnoœci In¿ynierskie zastosowanie komputerów

na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Bra³ udzia³ w tworze-

niu i rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego Politechniki

Koszaliñskiej. Pe³ni³ funkcjê pe³nomocnika rektora ds. organi-

zacji kszta³cenia w zakresie technologii informacyjnych.

By³ autorem wielu publikacji naukowych krajowych i za-

granicznych, uczestnikiem projektów badawczych Komitetu

Badañ Naukowych oraz innowacyjnych programów dydak-

tycznych. By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Symulacji

Komputerowych.

Wysoko ceni³ sobie pracê ze studentami. Prowadzi³ nie

tylko zajêcia dydaktyczne; pe³ni³ równie¿ funkcje opiekuna

Akademickiego Klubu Filmowego oraz opiekuna praktyk stu-

denckich.

Mariusz Kasprzyk by³ wyró¿niaj¹cym siê pracownikiem.

Jego praca znajdowa³a akceptacjê i uznanie w oczach prze³o-

¿onych. Nie wahano siê powierzaæ mu wa¿nych zadañ i odpo-

wiedzialnych funkcji. Za swoje dokonania by³ wielokrotnie

nagradzany. By³ laureatem nagród indywidualnych i zespo-

³owych Rektora Politechniki Koszaliñskiej.
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14 maja br. Politechnikê Koszaliñsk¹ odwiedzi³ Prezydent

RP Lech Kaczyñski. Prezydent przyjecha³ na zaproszenie Par-

lamentu Studentów naszej uczelni.

Prezydent na Politechnice Koszaliñskiej

Powitanie prezydenta Lecha Kaczyñskiego przez rektora Politechniki Koszaliñskiej

i przedstawicieli Parlamentu Studentów

Prezydent RP wpisuje siê

do ksiêgi pami¹tkowej

W siedzibie Politechniki przy ul. Œniadeckich spotka³ siê

z rektorem prof. Tomaszem Krzy¿yñskim, wpisa³ siê do ksiêgi

pami¹tkowej uczelni, a nastêpnie wyg³osi³ wyk³ad dla stu-
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Prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Mikielewicz (ur. 1941 r.), wybit-

ny uczony z  Instytutu Maszyn Przep³ywowych Polskiej Aka-

demii Nauk w Gdañsku, uzyska³ tytu³ Doktora Honoris Causa

Politechniki Koszaliñskiej. Uroczyste wrêczenie tytu³u od-

by³o siê 10 czerwca br. podczas œwiêta uczelni.

Prof. Mikielewicz ukoñczy³ studia na Wydziale Maszyno-

wym Politechniki Gdañskiej. Stopieñ naukowy doktora nauk

technicznych uzyska³ w 1968 r., a doktora habilitowanego

w 1972 r. W 1973 r. zosta³ zatrudniony równie¿ w Wy¿szej

Szkole In¿ynierskiej w Koszalinie i z nasz¹ uczelni¹ wspó³-

pracuje do dziœ. Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego

otrzyma³ w 1979 r., a w 1990 r. profesora zwyczajnego.

W 1992 r. zosta³ zastêpc¹ dyrektora ds. naukowych, natomiast

od 1998 r. pe³ni funkcjê dyrektora naczelnego Instytutu Ma-

szyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku.

Prof. Jaros³aw Mikielewicz jest wybitnym uczonym w za-

kresie termodynamiki i wymiany ciep³a i niekwestionowanym

autorytetem naukowym uznawanym nie tylko w oœrodkach

krajowych, ale równie¿ w œwiatowych. Ma ogromny dorobek

naukowy zgromadzony w ponad 250 pracach. Publikacje pro-

fesora by³y cytowane ponad 160 razy. Prof. Mikielewicz by³

dotychczas promotorem 16 zakoñczonych przewodów dok-

torskich, recenzentem 30 rozpraw doktorskich i opiekunem

naukowym kilkunastu rozpraw habilitacyjnych. Opiniowa³ do-

robek 12 kandydatów do tytu³u profesora.

Nowy doktor honorowy PK ³¹czy z powodzeniem pracê

naukow¹ z dydaktyczn¹. Wœród osi¹gniêæ dydaktycznych na-

le¿y wyró¿niæ oryginalne, autorskie cykle wyk³adów z takich

przedmiotów, jak: mechanika oœrodków ci¹g³ych oraz termo-

dynamika na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Sto-

sowanej w Politechnice Gdañskiej, a tak¿e wyk³ady z termo-

dynamiki, mechaniki p³ynów oraz wymiany ciep³a i masy pro-

wadzone w WSIn¿. w Koszalinie, a nastêpnie w Politechnice

Koszaliñskiej. Na uwagê zas³uguje opublikowanie kilkuna-

stu podrêczników akademickich i skryptów.

Prof. Mikielewicz jest cz³onkiem wielu stowarzyszeñ na-

ukowych dzia³aj¹cych w kraju i za granic¹; przez trzy kolejne

kadencje pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu Termo-

dynamiki i Spalania PAN.

Doktorat honorowy dla profesora Mikielewicza

dentów na temat: „Pytanie o to¿samoœæ m³odzie¿y polskiej

w jednocz¹cej siê Europie Narodów”. W spotkaniu z prezy-

dentem w sali wyk³adowej uczestniczy³o 300 studentów Poli-

techniki, reprezentuj¹cych wszystkie kierunki studiów, byli

rektorzy Politechniki Koszaliñskiej, obecni prorektorzy, dzie-

kani wydzia³ów, dyrektorzy instytutów, przedstawiciele w³adz

samorz¹dowych oraz przedstawiciele innych koszaliñskich

szkó³ wy¿szych. Wyk³ad by³ transmitowany do s¹siednich sal

wyk³adowych, gdzie przekaz œledzili uczniowie koszaliñskich

szkó³ œrednich, s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz

osoby zainteresowane. Na zakoñczenie pobytu na uczelni pre-

zydent Kaczyñski udziela³ wywiadów mediom lokalnym.
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Pierwsze kolokwium habilitacyjne na WBiIŒ
24 lutego odby³o siê pierwsze kolokwium habilitacyjne

na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Stopieñ

naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budownic-

two uzyska³ dr in¿. Krzysztof Cichocki z Katedry Mechaniki

Budowli WBiIŒ. Rozprawê habilitacyjn¹ stanowi³a monogra-

fia „Numerical Analysis of Concrete Structures under Blast

Load”. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. in¿. Szymon

Pa³kowski (Politechnika Koszaliñska), prof. nadzw. dr hab.

in¿. Jerzy Pamin (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. in¿.

Grzegorz B¹k (Politechnika Bia³ostocka), prof. dr hab. in¿.

Stanis³aw Majewski (Politechnika Œl¹ska).

Krzysztof Cichocki urodzi³ siê w 1955 r. Jest absolwentem

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

uzyska³ w 1989 r. Pracê doktorsk¹ „Dynamika konstrukcji

o du¿ych rozpiêtoœciach pod dzia³aniem wymuszeñ kinema-

tycznych pochodz¹cych z pod³o¿a” obroni³ na Wydziale Bu-

downictwa Politechniki Gdañskiej. Promotorem pracy by³ prof.

dr in¿. Jan Filipkowski.

W roku 1992 otrzyma³ stypendium naukowo-badawcze

na Wydziale In¿ynierii Konstrukcji Politechniki Mediolañ-

skiej. Stypendium to zosta³o przed³u¿one o kontrakt w roku

1992/1993 oraz w roku 1995. W roku 1996 uzyska³ stypen-

dium naukowe w ramach programu TEMPUS, równie¿ na tym

samym wydziale Politechniki Mediolañskiej.

Od wrzeœnia 2001 do listopada 2002 przebywa³ na sta¿u

naukowo-badawczym w FAMU-FSU College of Engineering

w Tallahassee (Floryda, USA). W roku 2005 przebywa³ po-

nownie na sta¿u w tym oœrodku, kontynuuj¹c wczeœniej roz-

poczête prace badawcze.

Czynnie uczestniczy³ w licznych konferencjach i sympo-

zjach krajowych. Uczestniczy³ równie¿

w licz¹cych siê kongresach i konferen-

cjach zagranicznych. Jest cz³onkiem

Rady Wydawniczej czasopisma „Advan-

ces in Transportation Studies”, wydawa-

nego przez Aracne Editrice, Rzym, W³o-

chy (ISSN 1824- 5463). Od 2007 roku

zosta³ powo³any do grupy roboczej COST

(European Cooperation in the field of

Scientific and Technical Research).

Dr hab. in¿. Krzysztof Cichocki jest

cz³onkiem krajowych towarzystw na-

ukowych (Polskie Towarzystwo Metod

Komputerowych Mechaniki, Polskie To-

warzystwo Mechaniki Teoretycznej

i Stosowanej) i zagranicznego (EURO-

MECH – European Mechanics Society).

Przez dwie kadencje uczestniczy³ w pra-

cach Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Ma-

teria³ów Komitetu Mechaniki PAN. By³

kierownikiem trwaj¹cego trzy lata pro-

jektu badawczego KBN. Zosta³ odzna-

czony Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi.

3 lutego 2009 r. odby³o siê kolejne kolokwium habilita-

cyjne na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej.

Stopieñ naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie bu-

dowa i eksploatacja maszyn uzyska³ dr in¿. Tadeusz Bil z Ka-

tedry Procesów i Urz¹dzeñ Przemys³u Spo¿ywczego. Rozpra-

wê habilitacyjn¹ stanowi³a monografia „Uniwersalny model

przestrzennych mechanizmów jednokonturowych”. Recen-

zentami pracy byli: prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski (Po-

litechnika Koszaliñska), prof. dr hab. in¿. Antoni Gronowicz

(Politechnika Wroc³awska), powo³ani przez Radê Wydzia³u

Mechanicznego oraz prof. dr hab. in¿. Andrzej Tylikowski

Kolejne kolokwium habilitacyjne na WM

(Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. in¿. Józef Wojna-

rowski (Politechnika Œl¹ska) powo³ani przez Centraln¹ Ko-

misjê ds. Stopni i Tytu³ów.

Tadeusz Bil urodzi³ siê w 1950 r. Po ukoñczeniu Liceum

Ogólnokszta³c¹cego w Szczercowie (pow. be³chatowski) roz-

pocz¹³ studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki £ódz-

kiej w 1968 r., które od 1969 r. kontynuowa³ na Wydziale Me-

chaniki Precyzyjnej i Techniki Obliczeniowej w Leningradz-

kim Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki. Studia ukoñ-

czy³ z wyró¿nieniem w 1974 r. W tej samej uczelni uzyska³

stopieñ doktora za pracê „Synteza mechanizmów dŸwignio-
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wych przyrz¹dów pomiarowych” w 1978 r. Pro-

motorem rozprawy doktorskiej by³ prof. dr hab.

in¿. F.L. Litwin, obecnie Professor Emeritus,

University of Illinois at Chicago.

Od 1974 r. jest pracownikiem naszej uczel-

ni. Opublikowa³ wiele artyku³ów w czasopi-

smach w jêzyku polskim, rosyjskim, niemiec-

kim i angielskim, w tym równie¿ z listy fila-

delfijskiej, oraz wyg³osi³ wiele referatów na

konferencjach, m.in. „Polioptymalizacja

i Komputerowe Wspomaganie Projektowa-

nia”, „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-

Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechani-

zmów”. Jest autorem i wspó³autorem paten-

tów, opracowañ naukowo-technicznych i pro-

gramów komputerowych stosowanych w ob-

liczeniach in¿ynierskich.

Dr hab. in¿. Tadeusz Bil jest cz³onkiem-

obserwatorem Polskiego Komitetu Teorii Ma-

szyn i Mechanizmów przy Komitecie Budo-

wy Maszyn PAN. Zosta³ odznaczony Meda-

lem Komisji Edukacji Narodowej w 2004 r.

Pañstwowa Komisja Akredytacyjna oceni³a jakoœæ kszta³-

cenia na kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzo-

nym na Wydziale Elektroniki i Informatyki i wyda³a w tej

sprawie ocenê pozytywn¹.

W opinii PKA uczelnia spe³nia wymagania kadrowe, pro-

gramowe i organizacyjne do prowadzenia studiów pierwsze-

Elektronika oceniona
go i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

na ocenianym kierunku.  Poziom prowadzonych studiów od-

powiada podstawowym kryteriom jakoœciowym. Nastêpna

ocena jakoœci kszta³cenia na elektronice nast¹pi w roku aka-

demickim 2014/2015.

– z in¿ynierii rolniczej

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów przyzna³a 27 kwiet-

nia 2009 r. Wydzia³owi Mechanicznemu Politechniki Kosza-

liñskiej uprawnienie do nadawania stopnia naukowego dok-

tora nauk rolniczych w dyscyplinie in¿ynieria rolnicza. To

ju¿ drugie uprawnienie do doktoryzowania uzyskane przez

uczelniê w tym roku, a szóste w ogóle.

Rektor Politechniki Koszaliñskiej dziêkuje wszystkim pra-

cownikom, którzy w³o¿yli wysi³ek w zdobycie kolejnego

uprawnienia akademickiego. To du¿y sukces uczelni, stano-

wi¹cy wynik wieloletniego dorobku naukowego pracowni-

ków Wydzia³u Mechanicznego. Szczególne podziêkowania

nale¿¹ siê: prof. nadzw. dr hab. in¿. Ewie Wachowicz, prof. dr.

hab. in¿. Jaros³awowi Diakunowi, prof. dr. hab. in¿. Leonowi

Kukie³ce, wspó³autorom wniosku ocenionego pozytywnie

zarówno przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, jak i Cen-

traln¹ Komisjê ds. Stopni i Tytu³ów.

Prawa do doktoryzowania

– z informatyki
30 marca br. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów przy-

zna³a Wydzia³owi Elektroniki i Informatyki Politechniki Ko-

szaliñskiej uprawnienie do nadawania stopnia naukowego dok-

tora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. To bardzo

du¿y sukces uczelni, bêd¹cy wynikiem wieloletniego dorobku

naukowego pracowników Wydzia³u Elektroniki i Informatyki.

Rektor dziêkuje wszystkim pracownikom, którzy w³o¿yli

wysi³ek w zdobycie kolejnych uprawnieñ akademickich,

a zw³aszcza prof. dr. hab. in¿. Krzysztofowi Wawrynowi, który

przygotowa³ wniosek pozytywnie oceniony przez Radê G³ówn¹

Szkolnictwa Wy¿szego, opiniuj¹c¹ wnioski dla Centralnej Ko-

misji. Bez zaanga¿owania prof. Wawryna, wspieranego przez

dziekanów Wydzia³u Elektroniki i Informatyki – poprzedniej

i obecnej kadencji, Politechnika Koszaliñska nie mog³aby li-

czyæ na szybki wzrost swojej pozycji akademickiej.

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk technicz-

nych w dyscyplinie informatyka jest pi¹tym uprawnieniem do

doktoryzowania posiadanym przez Politechnikê Koszaliñsk¹.
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Doktoraty uzyskane w naszej uczelni przez pracowników

Oliwia £upicka, w dniu 29 lipca 2008 r., stopieñ doktora

nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-

szyn, uzyska³a na Wydziale Mechanicznym. Temat pracy

„Wp³yw wybranych parametrów warstwy wierzchniej ukszta³-

towanej nagniataniem na kinetykê wzrostu warstwy azotowa-

nej, na przyk³adzie stali konstrukcyjnej 40HM”, promotorem

pracy by³ prof. nadzw. dr hab. in¿. Jerzy Ratajski.

Ryszard Œciegienka, w dniu 7 paŸdziernika 2008 r., sto-

pieñ doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eks-

ploatacja maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Te-

mat pracy „Podstawy doboru  warunków i parametrów proce-

su mikrowyg³adzania powierzchni z zastosowaniem foliowych

taœm œciernych”, promotorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Woj-

ciech Kacalak.

Marek Jakubowski, w dniu 13 stycznia 2009 r., stopieñ dok-

tora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja

maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat pracy

„Wp³yw wybranych parametrów konstrukcyjnych na proces za-

wirowañ w kadzi wirowo-osadowej podczas klarowania zawie-

sin”, promotorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun.

Krzysztof Kukie³ka, w dniu 17 marca 2009 r., stopieñ dok-

tora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja

maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat pracy

„Modelowanie i analiza numeryczna stanów deformacji i na-

prê¿eñ w warstwie wierzchniej gwintów o zarysach trapezo-

wych i ³ukowych walcowanych na zimno”, promotorem pra-

cy by³ prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka.

Aneta Hapka, w dniu 29 wrzeœnia 2009 r., stopieñ doktora

nauk technicznych w dyscyplinie elektronika, uzyska³a na

Wydziale Elektroniki i Informatyki. Temat pracy „Symulacja

przejœciowych przebiegów termicznych w elementach i uk³a-

dach elektronicznych z uwzglêdnieniem nieliniowoœci”, pro-

motorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Janke.

Jaros³aw Kraœniewski, w dniu 29 wrzeœnia 2009, stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika, uzyska³

na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Temat pracy „Badanie

charakterystyk termicznych tranzystorów mikrofalowych”, pro-

motorem pracy by³ prof. dr hab. in¿.  W³odzimierz Janke.

Marzena Sutowska, w dniu 17 listopada 2009 r., stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo-

atacja maszyn, uzyska³a na Wydziale Mechanicznym. Temat

pracy „Problematyka krzywoliniowego przecinania materia-

³ów wysokociœnieniow¹ strug¹ wodno-œciern¹ uwzglêdniaj¹-

ca kryteria jakoœci powierzchni”, promotorem pracy by³ prof.

dr hab. in¿. Józef Borkowski.

El¿bieta W³odarczyk, w dniu 15 grudnia 2009, stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie in¿ynieria œrodowi-

ska i specjalnoœci bioanalityka, uzyska³a na Wydziale Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Temat pracy „Znaczenie i wy-

stêpowanie wybranych substancji typu EDCs w œrodowisku”,

promotorem pracy by³ prof. nadzw. dr hab. Pawe³ Zarzycki.

Pawe³ Ka³duñski, w dniu 22 grudnia 2009 r., stopieñ dok-

tora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja

maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat pracy

„Modelowanie i symulacja procesu kszta³towania wyt³oczek

ko³owo – symetrycznych bez ko³nierza z uwzglêdnieniem nie-

liniowoœci geometrycznej i fizycznej”, promotorem pracy by³

prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka.

£ukasz Bohdal, w dniu 22 grudnia 2009 r., stopieñ dokto-

ra nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja

maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat pracy

„Modelowanie i analiza numeryczna procesów ciêcia blach

z uwzglêdnieniem nieliniowoœci geometrycznej i fizycznej”,

promotorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka.

Doktoraty uzyskane na innych uczelniach przez pracowników

Bogumi³a Ropiñska, w dniu 24 kwietnia 2009 r., stopieñ

doktora nauk ekonomicznych, uzyska³a w Zachodniopomor-

skim Uniwersytecie Technicznym. Temat pracy „Przemiany

rolnictwa pod wp³ywem wspólnej polityki rolnej Unii Euro-

pejskiej w regionie Castilla y Leon oraz wnioski dla woje-

wództwa pomorskiego”, promotorem pracy by³ prof. nadzw.

dr hab. Micha³ Jasiulewicz.

Ewa Kasperska, w dniu 21 maja 2009 r., stopieñ doktora

nauk ekonomicznych, uzyska³a na Uniwersytecie Gdañskim.

Temat pracy „Rynek us³ug turystycznych region koszaliñskie-

go i czynniki jego przewagi konkurencyjnej (w œwietle za³o-

¿eñ marketingowej koncepcji rozwoju)” promotorem pracy

by³ prof. Zygmunt Krasucki.

Wioleta Ciepluch-Trojanek, w dniu 14 paŸdziernika

2009 r., stopieñ doktora nauk fizycznych, uzyska³a na Akade-

mii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Temat pracy „Struk-

tura pasmowa i funkcje dielektryczne kryszta³ów ferroelek-

trycznych siarczanu trójglicyny i azotanu dwuglicyny”, pro-

motorem pracy by³ prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy.

Doktoraty uzyskane w naszej uczelni przez osoby z zewn¹trz

Mariusz Wojtalik, w dniu 19 stycznia 2009 r., stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo-

atacja maszyn, uzyska³ na Wydziale Mechanicznym. Temat

pracy „Wp³yw parametrów regularnych nierównoœci po-

wierzchni wyjœciowej i parametrów technologicznych nagnia-

tacza tocznego na strukturê geometryczn¹ powierzchni i stan

naprê¿eñ w warstwie wierzchniej wyrobu”, promotorem pracy

by³ prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka.

Iwona Lipiec, w dniu 19 stycznia 2009 r., stopieñ doktora

nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-

szyn, uzyska³a na Wydziale Mechanicznym. Temat pracy

„Wp³yw geometrii narzêdzia, mikrogeometrii powierzchni

przedmiotu oraz kinematyki procesu na chropowatoœæ po-

wierzchni rury cienkoœciennej nagniatanej g³adkoœciowo”,

promotorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka.

Dorota Tomaszewicz-Za³uska, w dniu 31 marca 2009 r., sto-

pieñ doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo-

atacja maszyn, uzyska³a na Wydziale Mechanicznym. Temat pra-

cy „Formowanie paliw z odpadów i ich spalanie w kot³ach rusz-

towych”, promotorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. Jan £ach.

Jakub Adam ¯uchowicki, w dniu 2 lipca 2009 r., stopieñ

doktora nauk technicznych w dyscyplinie in¿ynieria œrodo-

wiska, uzyska³ na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-

wiska. Temat pracy „Problemy zaopatrzenia w gazy ziemne

jednostek osadniczych na terenie Polski”, promotorem pracy

by³ prof. nadzw. Antoni ¯uchowicki.

Zbigniew Maruszewski, w dniu 2 lipca 2009 r., stopieñ dok-

tora nauk technicznych w dyscyplinie in¿ynieria œrodowiska,

uzyska³ na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Te-

mat pracy „Migracja wybranej grupy zanieczyszczeñ w wodach

podziemnych i sposób ich ograniczenia na podstawie analiz nu-

merycznych”, promotorem pracy by³ prof. Maciej Werno.

Doktoraty
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22 czerwca 2009 roku w Hotelu Polonia w Warszawie odby-

³a siê uroczysta gala zorganizowana z okazji og³oszenia wyni-

ków i wrêczenia nagród w ramach trzeciej edycji konkursu Z³o-

te Skrzyd³a 2009 organizowanego przez „Gaze-

tê Prawn¹” oraz firmê doradcz¹ KPMG.

Z³ote Skrzyd³a to presti¿owy konkurs adre-

sowany dla najlepszych m³odych autorów ksi¹-

¿ek specjalistycznych. Co roku nagradzane s¹

prace z zakresu podatków, zarz¹dzania, prawa go-

spodarczego i prawa pracy. G³ównym kryterium

w ocenie prac jest umiejêtnoœæ po³¹czenia prak-

tyki z teori¹. Nagrodê mog¹ otrzymaæ autorzy

do 35. roku ¿ycia, wydaj¹cy publikacje w zna-

nych, ogólnopolskich wydawnictwach. Do roz-

strzygniêcia konkursu powo³ywane s¹ cztery

kapitu³y, które bior¹ pod uwagê przede wszyst-

kim poziom merytoryczny, jasnoœæ przekazu

i u¿ytecznoœæ zaprezentowanych pozycji wy-

dawniczych. W sk³ad kapitu³ wchodz¹ profeso-

rowie wy¿szych uczelni, praktycy i naukowcy,

adwokaci oraz radcowie prawni.

Do konkursu zg³oszono 47 ksi¹¿ek wyda-

nych w 2008 roku, g³ównie z wydawnictw:

Wolters Kluwer, LexisNexis, C.H. Beck oraz

Difin. Laureatami konkursu zostali doktorzy

nauk ekonomicznych – jeden z Politechniki

Koszaliñskiej, jeden z Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-

kowie oraz dwaj doktorzy prawa z Uniwersytetu Warszaw-

skiego.

Nagroda g³ówna w kategorii podatki przypad³a dokto-

rowi Rafa³owi Rosiñskiemu – zatrudnionemu na stanowi-

sku adiunkta w Zak³adzie Finansów Instytutu Ekonomii i Za-

rz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej. Nagrodzona zosta³a

ksi¹¿ka jego autorstwa pod tytu³em „Polski system podat-

kowy. Poszukiwanie optymalnych rozwi¹zañ”, wydana

w paŸdzierniku 2008 roku w wydawnictwie Difin.

Ksi¹¿ka powsta³a na podstawie obronionej pracy doktor-

skiej w styczniu 2008 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwer-

sytetu Gdañskiego. Zosta³a napisana pod kierunkiem prof.

Henryka Æwikliñskiego, kierownika Katedry Polityki Gospo-

darczej, a tytu³ pracy brzmia³ „Stabilnoœæ systemu podatko-

wego jako warunek konkurencyjnoœci polskich przedsiê-

biorstw w Unii Europejskiej”. Tytu³ oraz zawartoœæ ksi¹¿ki

nale¿a³o jednak dostosowaæ do wymogów rynkowych oraz

zaktualizowaæ treœci stosownie do obowi¹zuj¹cego prawa.

Ksi¹¿ki z kategorii podatki ocenia³a kapitu³a sk³adaj¹ca

siê z czterech osób: prof. Hanna Litwiñczuk – kierownik Kate-

dry Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego, dr An-

dre Helin – prezes zarz¹du BDO Numerica, Andrzej Marczak –

doradca podatkowy i partner firmy KPMG oraz Robert Krasno-

dêbski – radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Weil,

Gotshal & Maners. Przyk³adowe recenzje oraz opinie jury do-

tycz¹ce wyró¿nionej ksi¹¿ki s¹ nastêpuj¹ce:

Andrzej Marczak – „Czyta³em ksi¹¿kê dr. Rosiñskiego z za-

ciekawieniem. Dlatego ¿e zawiera ona wiele inspiruj¹cych

porównañ ekonometrycznych, wykresów, analiz dotycz¹cych

stawek podatkowych, bud¿etu, ekonomii. Autor pokaza³, jak

te wskaŸniki wp³ywaj¹ na bud¿et pañstwa, na zachowania

Z³ote Skrzyd³a „Gazety Prawnej”
przedsiêbiorstw i gospodarki w poszczególnych krajach euro-

pejskich. Interesuj¹co te¿ zosta³a przedstawiona na tym tle

sprawa konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw.”;

prof. Hanna Litwiñczuk – „Konkurs Z³ote Skrzyd³a pro-

muje autorów, którzy wnosz¹ pewien wk³ad w rozwój okreœlo-

nej dziedziny. Taki walor maj¹ ksi¹¿ki Anny Jurkowskiej-Ze-

idler Bezpieczeñstwo rynku finansowego i Rafa³a Rosiñskie-

go Polski system podatkowy. S¹ wyrazem w³asnych badañ i do-

ciekañ naukowych, formu³uj¹ pewne tezy bêd¹ce podsumo-

waniem rozwa¿añ systemowych.”;

Robert Krasnodêbski – „Polski system podatkowy Rafa³a

Rosiñskiego kandyduje do miana ksi¹¿ki naukowej. Autor

przedstawia wady naszego systemu i sposoby na jego popra-

wienie. Ciekaw¹ tez¹ jest postulat powrotu do prawa bilanso-

wego przy ustalaniu podatków.”;

dr Andre Helin – „Doktor Rosiñski, autor Polskiego systemu

podatkowego. Poszukiwanie optymalnych rozwi¹zañ, podj¹³ siê

dog³êbnej analizy danych statystycznych. Krytycznie odniós³

siê do licznych oficjalnych raportów. Analizuj¹c system podat-

kowy, siêgn¹³ do problemu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw,

porówna³ stawki i opodatkowanie firm w Unii Europejskiej, czas

poœwiêcony podatkom, bariery dzia³alnoœci gospodarczej, zmia-

ny wielkoœci klinu podatkowego i inne wskaŸniki, daj¹ce obraz

obci¹¿eñ przedsiêbiorców. Dlatego nagroda Z³ote Skrzyd³a „Ga-

zety Prawnej” powinna w tym roku przypaœæ temu autorowi”.

Ponadto g³ówny sponsor nagrody (firma doradcza KPMG)

w wywiadzie udzielonym w „Gazecie Prawnej” 22 czerwca 2009

roku w pytaniu: „Dlaczego ksi¹¿ka pana Rafa³a Rosiñskiego

zdoby³a najwiêksze uznanie kapitu³y podatkowej?” stwierdzi³:

„Publikacja pana Rosiñskiego stanowi ciekawy przyczynek do

dyskusji na temat docelowego kszta³tu polskiego systemu po-

datkowego. Autor w analityczny sposób porównuje ró¿ne kon-

cepcje podatkowe, krytycznie podchodzi do tez stawianych

przez ró¿ne oœrodki badawcze i próbuje wyci¹gn¹æ wnioski,

które wydaj¹ siê najbardziej optymalne dla Polski. Swoje kon-
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kluzje przedstawia na tle rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych w pañ-

stwach Unii Europejskiej i wspiera ciekawymi wykresami i ob-

liczeniami. Pozycja ta mo¿e stanowiæ cenny wk³ad w pracê nad

zmianami legislacyjnymi. (…) Ksi¹¿ka pana Rafa³a Rosiñskie-

go powinna byæ wnikliwie analizowana przez instytucje rz¹do-

22 czerwca 2009 roku w Politechnice Koszaliñskiej uro-

czyœcie podpisano porozumienie o partnerskiej wspó³pracy

miêdzy Wydzia³em Elektroniki i Informatyki a Koszaliñskim

Oddzia³em SEP. Sygnatariuszami porozumienia byli: dziekan

wydzia³u – prof. dr hab. Miros³aw Maliñski i prezes oddzia³u

SEP – mgr in¿. Jacek Zawadzki.

Inicjatywa sformalizowania wspó³pracy by³a naturaln¹

konsekwencj¹ rozwijaj¹cej siê wieloletniej ju¿ wspó³pracy

miêdzy umawiaj¹cymi siê stronami. Umowa definiuje zakres

dalszej wspó³pracy i formy jej realizacji. Odnotowano w niej

szczególnie potrzebê wspólnych dzia³añ wspieraj¹cych udzia³

studentów wydzia³u w pracach Centralnej Komisji M³odzie-

Porozumienie z SEP
¿y i Studentów Zarz¹du G³ównego SEP oraz sprzyjanie reali-

zacji prac dyplomowych praktycznie u¿ytecznych jak rów-

nie¿ wspieranie studenckiego ruchu naukowego. W wyst¹pie-

niach dziekana wydzia³u oraz prezesa SEP podkreœlano rów-

nie¿ koniecznoœæ wsparcia inicjatyw zwi¹zanych ze wzmo¿e-

niem dzia³añ ko³a SEP przy Politechnice Koszaliñskiej.

W uroczystoœci wziêli równie¿ udzia³ prodziekani: dr in¿.

Andrzej Biedrycki i dr in¿. Bogdan Strzeszewski oraz opieku-

nowie kó³ naukowych, a ze strony SEP wiceprezes oddzia³u

koszaliñskiego SEP dr in¿. P. Myœliñski. Wa¿n¹ czêœci¹ uro-

czystoœci by³o wrêczenie kilkunastu legitymacji studentom

wstêpuj¹cym do Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników „Biegu po Indeks” z rektorem prof. Tomaszem Krzy¿yñskim

„Bieg po Indeks” po raz 13.
Do udzia³u w tegorocznym konkursie zg³osili siê ucznio-

wie z 35 szkó³, g³ównie z Pomorza Œrodkowego, jak równie¿

z Gniezna, Kwidzyna, Szczecina, Gdañska, Gdyni oraz Go-

rzowa Wielkopolskiego. Razem ponad 500 osób. Do fina³u

XIII edycji konkursu ,,Bieg po Indeks”, który odby³ siê w Po-

litechnice Koszaliñskiej 17 kwietnia br., przyst¹pi³o 177 uczest-

ników (o 26 osób wiêcej ni¿ w 2008 r.).

Konkurs zosta³ przeprowadzony, podobnie jak w latach

ubieg³ych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik interne-

towych z ukierunkowaniem na pomoc w przygotowaniu

uczniów do matury z zakresu matematyki, fizyki i informaty-

ki. W trzyetapowym konkursie wziêli udzia³ uczniowie klas

maturalnych i przedmaturalnych.

Najlepsza okaza³a siê uczennica Zespo³u Szkó³ Ogólno-

kszta³c¹cych Nr 1 w Kwidzynie Anna £ukowa, która zdoby³a

93 punkty (na 100 mo¿liwych). Drugie, równorzêdne miejsce

zajêli, uzyskuj¹c po 92 punkty: Andrzej Harat z I LO im. St.

Dubois w Koszalinie oraz Mateusz Ko³aczek z Liceum Ogól-

nokszta³c¹cego w Ustce.

Zgodnie z regulaminem konkursu, rektor przyznaje trzem

najlepszym laureatom, którzy podejm¹ studia w Politechnice

Koszaliñskiej, nagrody pieniê¿ne w wysokoœci odpowiednio

2500 z³, 2000 z³ i 1500 z³ na semestr. Nagrody maj¹ formê

comiesiêcznego stypendium.

we i wykorzystywana do prac nad reform¹ podatkow¹. Poten-

cja³ intelektualny zawarty w tej publikacji powinien byæ w³a-

œciwie u¿yty do dalszych analiz. Dla innych odbiorców, takich

jak studenci czy pracownicy naukowi, opracowanie to mo¿e

stanowiæ ciekawe studium przypadku polskich podatków.”
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W dniach 21–23 wrzeœnia

2009 r. w Koszalinie i Ko³obrze-

gu odby³a siê czwarta konferen-

cja organizowana pod auspicja-

mi Polskiego Towarzystwa Pró¿-

niowego PTP i Niemieckiego To-

warzystwa Pró¿niowego DVG,

pn. 4-th Symposium on Vacuum
Based Science and Technology po-

³¹czona z 8-th Annual Meeting of
German Vacuum Society DVG.

Konferencja zorganizowana

by³a przez Instytut Mechatroniki,

Nanotechnologii i Techniki Pró¿-

niowej Politechniki Koszaliñskiej.

Przewodnicz¹cym konferencji i ko-

mitetu naukowego konferencji by³

prof. nadzw. dr hab. in¿. Witold

Gulbiñski, a przewodnicz¹cym

komitetu organizacyjnego prof.

nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Pa-

tronat honorowy nad konferencj¹ obj¹³ JM Rektor Politechni-

ki Koszaliñskiej, prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski. Patro-

nat nad konferencj¹, podobnie jak nad konferencj¹ w Gre-

ifswaldzie, pe³ni³o równie¿ Stowarzyszenie BalticNet Plasma-

Tec, a wspó³sponsorem by³ Zak³ad Techniki Pró¿niowej TE-

PRO S.A. w Koszalinie.

Poprzednie konferencje z tego cyklu odbywa³y siê kolej-

no: w roku 2005 z inicjatywy prof. Marka Szymoñskiego

w Uniwersytecie Jagielloñskim, w roku 2006 w Darmstadt

zorganizowana przez Profesora Hansa Oechsnera z Institut für

Oberflächen- und Schichtanalytik IFOS Universität Kaiserslau-

tern, oraz w roku 2007 w Greifswaldzie w Max-Planck Institut

für Plasmaphysik organizowana przez Profesora Rainera Hip-

plera z Universität Greifswald.

21 wrzeœnia konferencjê zainaugurowa³a sesja poœwiê-

cona R.E. Clausiusowi, wybitnemu uczonemu urodzonemu

w Koszalinie (1822–1888), wspó³twórcy miêdzy innymi pod-

stawowych zasad termodynamiki i definicji drogi swobod-

nej cz¹stek w pró¿ni. Patronat honorowy nad sesj¹ sprawo-

wa³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego W³a-

dys³aw Husejko.

Sesja z udzia³em uczonych z wielu krajów by³a wa¿nym

wydarzeniem w ¿yciu miasta, odnotowanym w lokalnych œrod-

kach masowego przekazu. Z tej okazji zosta³a opracowana

Konferencja naukowców z Polski i Niemiec

Prezydium w trakcie inauguracji konferencji. Od lewej: prof. W. Gulbiñski, prof. J. Ratajski,

JM Rektor prof. T. Krzy¿yñski, prof. St. Ha³as, prof. H. Oechsner, Mario Kokowsky
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i wydrukowana w du¿ym nak³adzie broszura informacyjna,

która zawiera notkê biograficzn¹ prof. R.E. Clausiusa oraz

opis planu budowy wie¿y Clausiusa na terenie Politechniki

przy ul. Œniadeckich. Notatka o wydarzeniu ukaza³a siê rów-

nie¿ w listopadowym wydaniu periodyku Niemieckiego To-

warzystwa Fizycznego Physik Journals.

Sesja by³a równie¿ okazj¹ do podpisania przez wszystkich

uczestników aktu erekcyjnego, inauguruj¹cego budow¹ wie¿y

Clausiusa, której konstrukcja bêdzie s³u¿y³a do zainstalowania

wahad³a Foucaulta oraz lokalizacji audytorium dydaktyczne-

go poœwiêconego profesorowi Clausiusowi. Wmurowanie aktu

poprzedzi³o wyst¹pienie Kanclerza Politechniki Koszaliñskiej,

dr in¿. Artura Wezgraja, który przedstawi³ historiê tej inicjaty-

wy oraz za³o¿enia architektoniczne i plan budowy wie¿y.

W sesji brali udzia³, obok uczestników konferencji, zapro-

szeni parlamentarzyœci, wicemarsza³ek Województwa Zachod-

niopomorskiego Jan Krawczuk, cz³onkowie Zarz¹du Stowa-

rzyszenia BalticNet PlasmaTec Mario Kokowsky, Jan Staœ-

kiewicz i Alexander Schwock, liczne grono cz³onków senatu

i dziekanów poszczególnych wydzia³ów Politechniki Kosza-

liñskiej oraz studenci.

Nale¿y w tym miejscu równie¿ odnotowaæ uczestnictwo

Prezesów Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Pró¿niowe-

go, prof. St. Ha³asa i prof. H. Oechsnera, którzy wyg³osili prze-

mówienia powitalne. Przebieg sesji oraz towarzysz¹ce jej wy-

darzenia by³y relacjonowane przez lokalne œrodki masowego

przekazu – prasê, radio i TV.

Odby³y siê trzy sesje, w trakcie których wyg³oszono 41

referatów. W sesji plakatowej zaprezentowano 31 tematów.

Konferencji towarzyszy³a wystawa producentów i dystrybu-

torów sprzêtu wysokiej pró¿ni, w której uczestniczy³y nastê-

puj¹ce firmy: 1. Zak³ad Techniki Pró¿niowej TEPRO S.A.

Koszalin, 2. Kurt J. Lesker Co. Ltd., 3. PINK GmbH Vakuum-

technik, 4. PREVAC, 5. COMEF, 6. Hiden Analytical Ltd.,

7. SOFTRADE Ltd. Poland.

W konferencji wziê³o udzia³ ogó³em 117 uczestników z kra-

ju i zagranicy, w tym ok. 20 studentów i m³odych pracowni-

ków nauki: 70 uczestników z Polski, 25 z Niemiec oraz ze

Szwecji, Francji, Portugalii, £otwy, Japonii, Wêgier, USA i Fin-

landii. Uczestnikom konferencji umo¿liwiono równie¿ zwie-

dzenie Zak³adu Techniki Pró¿niowej TEPRO w Koszalinie

oraz zabytków miasta Ko³obrzegu.

Sesja poœwiecona profesorowi R.E. Clausiusowi i konfe-

rencja by³y dofinansowane przez Urz¹d Marsza³kowski Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego oraz Urz¹d Miejski w Ko-

szalinie, w tym równie¿ wydruk i kolporta¿ zakwalifikowa-

nych przez Komitet Naukowy wyst¹pieñ naukowych w dwóch

miêdzynarodowych czasopismach naukowych.

Ponadto wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali kom-

plety materia³ów promuj¹cych miasto Koszalin oraz Politech-

nikê Koszaliñsk¹. Miejscem kolejnej edycji konferencji bê-

dzie Technical University of Kaiserslautern, Institute for Sur-

face and Thin Film Analysis w terminie 28–30 wrzeœnia 2010.

dr in¿. Piotr Myœliñski

Mielno ko³o Koszalina goœci³o w dniach 28-30 czerwca

uczestników I Warsztatów PoWieFoNa (Pomorsko-Wielkopol-

skiego Forum Nanotechnologicznego), zorganizowanych

przez Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Pró¿-

niowej Politechniki Koszaliñskiej. Nanotechnologia to dy-

namicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina wiedzy i technologii, na

rozwój której wszystkie wiod¹ce pañstwa przeznaczaj¹ ostat-

nio znaczne nak³ady. Nanotechnologia zajmuje siê unikalny-

mi procesami i zjawiskami zachodz¹cymi w materii w skali

nanometrowej (1 nanometr to 10-9 m, czyli jedna miliardowa

metra). Jest to dziedzina interdyscyplinarna, w której potrzeb-

ne s¹ kompetencje z zakresu in¿ynierii materia³owej, fizyki,

chemii, biologii czy medycyny. Zgodnie z opublikowan¹

w maju ubieg³ego roku „Strategi¹ rozwoju nauki w Polsce do

roku 2015”, polsk¹ specjalnoœci¹ s¹ przede wszystkim nauki

œcis³e, a zatem powinniœmy rozwijaæ równie¿ nanotechnolo-

giê. Z takiego przekonania wywodzi siê w³aœnie regionalna

inicjatywa powo³ania Pomorsko-Wielkopolskiego Forum Na-

notechnologicznego (www.powiefona.pl), maj¹ca na celu po-

szerzenie i pog³êbienie wspó³pracy i kontaktów pomiêdzy

œrodowiskami naukowymi, przemys³owymi i biznesowymi, za-

interesowanymi szeroko pojêt¹ nanotechnologi¹ i jej zasto-

sowaniami. Forum umo¿liwi wymianê doœwiadczeñ i artyku-

³owanie wzajemnych potrzeb ludzi zajmuj¹cych siê zaawan-

sowanymi technologiami w firmach rynkowych i oœrodkach

akademickich na obszarze objêtym jego dzia³aniem, obni¿e-

nie bariery dla wdra¿ania nowoczesnych technologii w regio-

nie. PoWieFoNa bêdzie dzia³a³o na trzech wzajemnie przeci-

naj¹cych siê p³aszczyznach: akademickiej, technologicznej

i komercyjnej (u³atwiaj¹cej firmom i œrodowiskom naukowym

sprzeda¿ produktów i wiedzy). W sk³ad Rady Naukowej Fo-

rum wchodz¹ naukowcy z Gdañska, Kalisza, Koszalina, Po-

znania, Szczecina i Zielonej Góry, natomiast Komitet Dorad-

czy tworz¹ przedstawiciele firm takich jak INTEL Technolo-

gy, Jabil, ProChimia, YDP Poland, Flextronix, Techno-Servi-

ce S.A. i Radmor.

W ramach pierwszych Warsztatów PoWieFoNa w Mielnie

wyg³oszono ponad 20 wyk³adów, w których prezentowano

wyniki badañ eksperymentalnych i teoretycznych prowadzo-

nych na uczelniach, w instytutach naukowych i oœrodkach

badawczych, ukierunkowanych na rozwijanie i tworzenie no-

woczesnych technologii. Goœæ specjalny warsztatów, prof.

Bartosz Grzybowski z Northwestern University, Evanston,

USA, przedstawi³ swoj¹ autorsk¹ analizê rynku nanotechno-

logicznego w USA i w Polsce.

Na podstawie prezentowanych w ramach warsztatów wyst¹-

pieñ mo¿na stwierdziæ, ¿e mocn¹ stron¹ regionu pomorsko-

wielkopolskiego w zakresie nanotechnologii jest posiadanie

silnych centrów superkomputerowych (TASK w Gdañsku i PCSS

w Poznaniu), umo¿liwiaj¹cych modelowanie i symulacje zja-

wisk zachodz¹cych w skali nano oraz umiejêtnoœæ syntezy i cha-

rakteryzowania ró¿nych nanomateria³ów (nanoproszków, na-

norurek i nanowarstw) o potencjalnym zastosowaniu w elektro-

nice, medycynie, materia³ach konstrukcyjnych czy w produk-

tach codziennego u¿ytku, np. kosmetykach.

W czasie koñcz¹cej warsztaty dyskusji okr¹g³ego sto³u

postanowiono, ¿e Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa

bêd¹ odbywaæ siê corocznie.

Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne
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Po raz dziewi¹ty w dniach 28-31 maja br. odby³a

siê Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kom-

pleksowe i szczegó³owe problemy in¿ynierii œrodo-

wiska” – po raz drugi w Dar³ówku.

W tegorocznej konferencji akredytowanych by³o

235 osób. Goœæmi, których obecnoœæ potwierdzi³a

wysok¹ rangê naszych cyklicznych konferencji na-

ukowych w skali kraju byli: wiceminister, sekretarz

stanu w Ministerstwie Œrodowiska, pose³ RP Stani-

s³aw Gaw³owski, marsza³ek województwa zachodnio-

pomorskiego W³adys³aw Husejko, wicemarsza³ek

województwa zachodniopomorskiego Jan Krawczuk,

przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Koszalinie Tomasz

Czuczak. Jak zawsze w przesz³oœci tak i tym razem

szczególnym goœciem konferencji by³ JM Rektor Po-

litechniki Koszaliñskiej prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy-

¿yñski. W tej liczbie obecnych na konferencji by³o

54 profesorów. Nie mniej jednak warto zwróciæ uwa-

gê na fakt, ¿e goœciliœmy w Dar³ówku grupê profeso-

rów wiod¹cych w bran¿y in¿ynierii œrodowiska, któ-

rzy decyduj¹ o strategii rozwoju tego kierunku

w aspekcie nobilitacji tych kierunków nauczania na

naszych uczelniach i nobilitacji kadrowej osób zwi¹-

zanych z tym kierunkiem.

W konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele 11

politechnik, tj.: Politechniki Koszaliñskiej, Warszaw-

skiej, Wroc³awskiej, Lubelskiej, Gdañskiej, £ódzkiej,

Œl¹skiej, Bia³ostockiej, Krakowskiej, Œwiêtokrzyskiej

oraz innych uczelni technicznych, m.in. AGH Kra-

ków, uniwersytetów tj.: Uniwersytetu Szczeciñskie-

go, Uniwersytetu Gdañskiego oraz Opolskiego, Uni-

wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Byd-

goszczy, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego

w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-

niu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-

gicznego w Szczecinie, Œl¹skiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Katowicach-Zabrzu, Akademii Humani-

styczno-Ekonomicznej w £odzi, Kolegium Karkono-

skiego w Jeleniej Górze, Pañstwowej Wy¿szej Szko³y

Informatyki i Przedsiêbiorczoœci w £om¿y. Goœciem

konferencji by³ równie¿ przedstawiciel Nowosybir-

skiego Instytutu Mechaniki z Rosji.

Reprezentowane tak¿e by³y instytuty PAN, tj.: In-

stytut Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku, Insty-

tut Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu, In-

stytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹

PAN w Krakowie, Instytut Oceanologii w Sopocie.

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytu-

tów resortowych, tj. Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz

G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

W konferencji udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele w³adz

samorz¹dowych miasta Dar³owa, miasta i gminy Ustronie Mor-

skie, pracownicy wielu przedsiêbiorstw z kraju i regionu, m.in.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie Miej-

Problemy in¿ynierii œrodowiska

skie Wodoci¹gi i Kanalizacja w Koszalinie, Miejska Energety-

ka Cieplna w Koszalinie, Przedsiêbiorstwo WIDAR Sp. z o.o

w Koszalinie, Zak³ad Us³ug Komunalnych w Rokietnicy k. Po-

znania, SUPERBOS w Jeleniej Górze, EKO-WODROL w Ko-

szalinie, SANEPID w Koszalinie, AC AWANGARDA w Kosza-

linie, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DKH w Koszalinie,
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Przedsiêbiorstwo JEROMINO MARTINS w Kostrzy-

nie, Spó³ka PerMedia S.A. w Koszalinie, Zak³ad Ga-

zowniczy w Koszalinie, Jednostka Realizuj¹ca Projekt

w Karlinie, Przedsiêbiorstwo EkoWodrol w Koszalinie,

Przedsiêbiorstwo BOGMAR S.C. w Koszalinie, Przed-

siêbiorstwo DRUTEX S.A. w Bytowie, Poliklinika w

Koszalinie, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Sp. z o.o

„B.J.M” w Koszalinie, Zak³ad Gospodarki Nierucho-

moœciami w Warszawie oraz Zak³adu Przedsiêbiorstwa

Ryb SUPERFISH w Kukinii ko³o Ustronia Morskiego.

Na konferencji byli obecni przedstawiciele Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-

darki Wodnej województwa zachodniopomorskiego

w Szczecinie i Koszalinie.

Na konferencji zosta³o zg³oszonych 109 referatów

na prawach publikacji, z których 105 uzyska³o pozy-

tywne recenzje dwóch profesorów z instytucji innych

ni¿ autorzy publikacji.

Streszczenia artyku³ów oraz dwa referaty informa-

cyjne zamawiane przez organizatora, tj. informacja

dotycz¹ca finansowania inwestycji w ochronie œro-

dowiska, a nastêpnie informacji o studiach na kierun-

kach in¿ynierii œrodowiska i ochrony œrodowiska

przed i po transformacji ustrojowej Polski, zosta³y opu-

blikowane w materia³ach konferencyjnych. Pe³en

tekst artyku³ów zosta³ opublikowany w Roczniku

Ochrona Œrodowiska Tom 11 Rok 2009.

W trakcie konferencji odby³a siê uroczysta sesja

z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof.

dr. hab. in¿. Tadeusza Piecucha poprowadzona przez

dziekana Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-

wiska prof. Kazimierza Szymañskiego. Profesor Tade-

usz Piecuch otrzyma³ listy gratulacyjne z wielu uczel-

ni oraz instytutów badawczych, które m.in. odczytali

goœcie konferencji. Zosta³ tak¿e odznaczony Z³otym

Krzy¿em Gryfa Pomorskiego – najwy¿szym odznacze-

niem ustanowionym w województwie zachodniopomor-

skim oraz odznak¹ „Zas³u¿ony dla Miasta Koszalina”.

W trakcie konferencji odby³y siê nastêpuj¹ce sesje:

Sesja A1 Ochrona zdrowia i ekonomia w ochronie œro-

dowiska,

Sesja A2 Problematyka osadów œciekowych,

Sesja B Ochrona powietrza, Sesja posterowa goœci kon-

ferencji,

Sesja C1 Energetyka i termiczna utylizacja odpadów

Sesja C2 Oczyszczanie œcieków i technologia,

Sesja D1 Neutralizacja i utylizacja odpadów,

Sesja D2 Gospodarka wodna,

Sesja E Sieci wodoci¹gowe, wentylacja i klimatyzacja,

Sesja F Biotechnologia,

Sesja G1 Ochrona wód,

Sesja G2 Wybrane zagadnienia przyrodnicze i ochrona po-

wierzchni ziemi.

Konferencja mia³a obs³ugê medialn¹ sprawowan¹ m.in.

przez TVP3 Szczecin – transmitowane by³o na ¿ywo forum

dyskusyjne pt. „Bezpieczeñstwo energetyczne kraju – nie-

konwencjonalne Ÿród³a energii”.

Forum poprowadzili: red. Justyna Prywer i red. Pawe³ Wi-

œniewski. W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. in¿. Wies³aw

Blaschke – Prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenie In¿ynie-

rów i Techników Górnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami

Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków, prof. dr hab. in¿. Tadeusz

Bohdal – Prorektor Politechniki Koszaliñskiej, Kierownik Ka-

tedry Termodynamiki, prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski –

JM Rektor Politechniki Koszaliñskiej, prof. dr hab. in¿. Jaro-

s³aw Mikielewicz – Dyrektor Instytutu Maszyn Przep³ywowych
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PAN, Gdañsk, prof. dr hab. in¿. Eugeniusz Mokrzycki – Dyrek-

tor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹

PAN, Kraków, prof. dr hab. in¿. Tadeusz Piecuch – Politechnika

Koszaliñska, Kierownik Katedry Techniki Wodno-Mu³owej

i Utylizacji Odpadów, prof. dr hab. in¿. Aleksander Szkarowski

– Uniwersytet Technologiczny w Sankt Petersburgu (LISI), Szef

Zespo³u Ciep³ownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji w Kate-

drze Sieci i Instalacji Sanitarnych Politechniki Koszaliñskiej.

W grupie uczestników konferencji byli obecni studenci

4. i 5. roku kierunku in¿ynierii œrodowiska naszej uczelni oraz

W dniach 11–15 maja 2009 odby³a siê kolejna XV konfe-

rencja naukowo-techniczna nt. „Gospodarka odpadami komu-

nalnymi”. W programie konferencji przewidziano czêœæ refe-

ratow¹ oraz wizyty w nowoczesnych obiektach ochrony œro-

dowiska na terenie Szwecji i Finlandii. Wyg³oszono 27 refera-

tów problemowych dotycz¹cych miêdzy innymi:

– gospodarki odpadami przemys³u elektrycznego i elektro-

nicznego,

– unieszkodliwiania osadów œciekowych,

– produkcji biogazu jako Ÿród³a paliwa alternatywnego,

– termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

– roli mikroorganizmów w procesie oczyszczania œcieków.

W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele uczel-

ni polskich, w tym:

– oœrodków uniwersyteckich w Krakowie, Lublinie, Bydgosz-

czy i Poznaniu,

– politechnik: Wroc³awskiej, Czêstochowskiej, Bia³ostockiej,

Gdañskiej, £ódzkiej, Œl¹skiej i Koszaliñskiej,

– instytutów naukowych z Krakowa,

– biur ekspertyz i projektów,

– przedstawiciele administracji pañstwowej i samorz¹dowej

z ró¿nych regionów Polski.

Materia³y konferencyjne zosta³y opublikowane w V tomie

pracy zbiorowej pod redakcj¹ profesora Kazimierza Szymañ-

Gospodarka odpadami komunalnymi
skiego. Tradycyjnie otrzymaj¹ je studenci III i IV roku kierun-

ku in¿ynieria œrodowiska Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii

Œrodowiska Politechniki Koszaliñskiej.

Na terenie Szwecji uczestnicy konferencji, na zaproszenie

przedstawicieli Szwedzkiej Akademii Królewskiej w Sztok-

holmie, uczestniczyli w spotkaniu z twórcami i projektantami

eksperymentalnej oczyszczalni œcieków zbudowanej na po-

trzeby tego miasta. Proces oczyszczania œcieków w tym zak³a-

dzie opiera siê na najnowszych osi¹gniêciach biotechnolo-

gii. Umo¿liwia to eliminacjê œladowych i szczególnie tok-

sycznych zanieczyszczeñ ze œcieków komunalnych. Sam pro-

ces oczyszczania prowadzony jest z wykorzystaniem najnow-

szych osi¹gniêæ automatyki i elektroniki. Odpady sta³e po-

wstaj¹ce w tym procesie poddawane s¹ termicznej utylizacji

lub zagospodarowywane rolniczo. W czêœci technicznej kon-

ferencji uczestnicy mieli równie¿ okazjê zapoznaæ siê z pro-

blematyk¹ ochrony œrodowiska w mieœcie Enköping, uwa¿a-

nym za najbardziej ekologiczne miasto Szwecji. Techniki

i technologie uzdatniania wody, oczyszczania œcieków oraz

gospodarki odpadami w tym mieœcie nale¿¹ do wzorcowych.

Szczególny nacisk po³o¿ony jest na pozyskiwanie energii

odnawialnej z roœlin energetycznych, nawo¿onych i nawad-

nianych oczyszczonymi œciekami komunalnymi. Procesy te

prowadzone s¹ w idealnej zgodzie z procesami biochemicz-

nymi zachodz¹cymi w œrodowisku natural-

nym cz³owieka. W³adze tego miasta (bur-

mistrz i dyrektor zak³adu oczyszczania mia-

sta) zaprezentowa³y uczestnikom konferen-

cji ca³okszta³t problemów zwi¹zanych

z ww. tematyk¹. Spotkanie to znalaz³o po-

zytywny oddŸwiêk w miejscowej prasie.

Strona fiñska (Helsinki) zaprezentowa-

³a uczestnikom konferencji ca³okszta³t pro-

blematyki ochrony œrodowiska w specyficz-

nych warunków klimatycznych Finlandii,

w tym nowe rozwi¹zania w zakresie urz¹-

dzeñ do kompostowania typowych odpa-

dów komunalnych zmieszanych z osadami

œciekowymi. Urz¹dzenia te s¹ równie¿ eks-

portowane do Polski. Instalacja, oparta na

technologii fiñskiej, pracuje od kilku lat

w Koœcierzynie.

Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Kazimierz Szymañski

innych uczelni z naszego regionu; by³o to dla nich doskona³e

uzupe³nienie wyk³adów.

Konferencja sta³a siê ponadto jak zawsze forum dyskusyj-

nym oraz miejscem bezpoœredniego nawi¹zania kontaktów

przedstawicieli przemys³u z jednostkami badawczymi. Kolej-

na, jubileuszowa X konferencja, odbêdzie siê w dniach 26–29

maja 2011 roku.

Zastêpca Przewodnicz¹cego

Komitetu Organizacyjnego

dr in¿. Jacek Piekarski
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Prof. Sam Kacew w otoczeniu cz³onków Komitetu Organizacyjnego. Od lewej: mgr in¿. Iwona Wojtasik,

mgr in¿. Agnieszka Klecz, dr in¿. Krystian Obolewski, prof. Sam Kacew, dr in¿. Maria Dymkowska-Malesa,

prof. ndzw. dr hab. Krystyna A. Skibniewska, dr in¿. Mariusz Kubiak.

W dniach 18 - 19 maja 2009 r. odby³o siê w Centrum Banko-

wo-Finansowym „Nowy Œwiat” w Warszawie, zorganizowane

przez Zak³ad Technologii ¯ywnoœci i ¯ywienia Politechniki

Koszaliñskiej, XIV Spotkanie nt. „Toksykologia i Œrodowisko-

we Zdrowie”. Patronat Honorowy zgodzili siê obj¹æ: Komisja

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Kultury, Edukacji i Spor-

tu, której wiceprzewodnicz¹cy, prof. dr hab. Józef Bergier, wzi¹³

czynny udzia³ w spotkaniu, pani Prezydent Warszawy, prof. dr

hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Rektor Politechniki Ko-

szaliñskiej, prof. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski.

W ramach XIV Spotkania zosta³y zorganizowane dwie se-

sje. Pierwsza, pod has³em „Toksykologia i Œrodowiskowe Zdro-

wie w nauce Polskiej”, zgromadzi³a w dniu 18 maja 2009 r.

162 osoby z wielu oœrodków naukowych kraju: Pañstwowe-

go Instytutu Weterynarii w Pu³awach, Narodowego Instytutu

Zdrowia Publicznego w Warszawie, Instytutu Uprawy Nawo-

¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach i Wroc³awiu, Instytutu Me-

dycyny Pracy w £odzi, Instytutu Biotechnologii Przemys³u

Rolno-Spo¿ywczego w Warszawie, Instytutu Agrofizyki PAN

w Lublinie, Instytutu Ochrony Œrodowiska w Warszawie, Mor-

skiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Akademii i Uniwersy-

tetów Medycznych w Bia³ymstoku, Bydgoszczy, Katowicach,

Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Gdañsku, Warszawie i Wroc³a-

wiu, uniwersytetów i szkó³ wy¿szych w Bia³ej Podlaskiej, Bia-

Toksykologia i Œrodowiskowe Zdrowie
³ymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Pozna-

niu, Toruniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wroc³awiu.

W trakcie obrad wyg³oszono 17 referatów i doniesieñ ustnych

oraz zaprezentowano 102 prace w formie posterów. Prace

uczestników spotkania zostan¹ zrecenzowane i po uzyskaniu

pozytywnej opinii – opublikowane w Journal of Toxicology

& Environmental Heath: Current Issues (IF = 1,805).

W dniu 19 maja 2009 r. odby³a siê Sesja M³odych Na-

ukowców. Wyniki swoich prac zaprezentowa³o wobec 150-

osobowego audytorium uczestników spotkania: ustnie 10, zaœ

w formie posterów – 32 studentów, doktorantów lub m³odych

doktorów. Wydawnictwo Taylor & Francis, œwiatowy wydaw-

ca ksi¹¿ek i czasopism naukowych, sponsor spotkania, ufun-

dowa³o dla uczestnicz¹cych aktywnie w spotkaniu m³odych

pracowników nauki 3 nagrody w wysokoœci 200 USD ka¿da,

do zrealizowania w formie zakupu w wydawnictwie. Nagrody

wrêczy³ prof. Sam Kacew, Redaktor Naczelny Journal of Toxi-

cology & Environmental Heath: Current Issues Pani dr. in¿.

Katarzynie Tkacz, dr Marcinowi Marsza³³owi i mgr in¿. Ma-

ciejowi WoŸnemu.

Spotkanie by³o œwietnym forum do o¿ywionej dyskusji

specjalistów z ró¿nych dziedzin (medycyna ludzka i wetery-

naryjna, nauki rolnicze i œrodowiskowe, nauki o ¿ywnoœci).

Podkreœlano dobr¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ czynnemu udzia³o-
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Rok 2009 obfitowa³ w liczne spotkania z potencjalnymi wnioskodaw-

cami z subregionu Koszalin. Zaprezentowane zosta³y nastêpuj¹ce zagad-

nienia:

– „IDEAS – jak napisaæ dobry wniosek”,

– „Sk¹d wzi¹æ fundusze na badania, rozwój i innowacje?”,

– Program „People” w pigu³ce,

– „Aspekty finansowe w 7.PR, czyli jak poprawnie realizowaæ projekty”,

– „CORDIS – Nie taki diabe³ straszny”,

– „Ekspert Komisji Europejskiej – zobacz jakie to proste”.

Zorganizowano tak¿e Konferencjê „FRii, Fundusze na Rozwój i Inno-

wacje – Energia Odnawialna. Realne oszczêdnoœci”. Konferencja odby³a

sie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina oraz JM Rek-

tora Politechniki Koszalinskiej. Patronat medialny nad konferencj¹ obje-

³y: TVP3, „G³os Koszaliñski”, Dziennik Koszaliñski „Miasto” oraz Radio

Koszalin.

Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

wi m³odych pracowników nauki, o ma³ym doœwiadczeniu

w wystêpowaniu na szerszym forum. Organizacjê spotkania

nale¿y uznaæ za sukces, gdy¿ organizatorzy otrzymali propo-

zycje zorganizowania kolejnego spotkania za dwa lata. Warto

dodaæ, ¿e przewodnicz¹ca Komitetów: Naukowego i Organi-

zacyjnego, pani dr hab. Krystyna A. Skibniewska, prof. PK,

otrzyma³a propozycjê wejœcia w sk³ad Kolegium Redakcyj-

nego czasopisma Journal of Toxicology & Environmental

Heath: Current Issues.

Wieczorn¹ uroczyst¹ kolacjê uœwietni³ wystêp utalentowa-

nej artystki z Teatru w Gdyni, pani Doroty Lulki, która wytwo-

rzy³a klimat francuskiej kawiarni dziêki recitalowi pt. „Piaf”.

Program spotkania, wykaz prezentowanych prac oraz ga-

leriê zdjêæ z obrad mo¿na ogl¹daæ na stronie Spotkania:

www.trace-elements.pl.

Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

prof. ndzw. dr hab. Krystyna A. Skibniewska

Prelegenci seminarium „Sk¹d wzi¹æ fundusze na badania, rozwój i innowacje?”

– przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego, Punktu Kontaktowego w Politechnice

Koszaliñskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dzia³ania podejmowane w ramach Punk-

tu Kontaktowego Programów Ramo-

wych UE w Politechnice Koszaliñskiej

dofinansowane s¹ ze œrodków Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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Spotkanie mia³o na celu pre-

zentacjê wybranych zagadnieñ

zwi¹zanych z energi¹ odnawialn¹,

tj. uk³ady solarne, pompy ciep³a

czy oszczêdzanie energii i certyfi-

kacja energetyczna, jak równie¿

wskazanie mo¿liwoœci pozyskania

funduszy europejskich. Zagadnie-

nia poruszane na konferencji sta-

nowi¹ niezwykle wa¿ny i noœny

w dzisiejszych czasach temat, któ-

ry budzi coraz wiêksze zaintere-

sowanie. Dlatego te¿ w roli prele-

gentów wystapili uznani specjali-

sci w tej dziedzinie: pracownicy

Politechniki Koszaliñskiej oraz

eksperci CeDIR, posiadaj¹cy wie-

loletnie doœwiadczenie w dziedzi-

nie energii odnawialnej oraz w za-

kresie wskazania mo¿liwoœci po-

zyskania funduszy europejskich.

Bie¿acy rok up³yn¹³ zatem na

podejmowaniu przez Punkt Kon-

taktowy szeregu dzia³añ, które zmierza³y do przybli¿enia

wszystkim zainteresowanym zagadnieñ zwiazanych z 7. Pro-

gramem Ramowym. Mam nadziejê, ¿e przyczyni¹ siê one do

wielu sukcesów projektowych w naszym regionie.

W Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE utwo-

rzone zosta³o tymczasowe stanowisko dla interesantów wy-

posa¿one w laptop i pod³¹czenie do internetu. Zapraszamy

do konsultacji pomys³ów, projektów oraz korzystania z po-

mocy w poruszaniu siê w bazie CORDIS, np. w poszukiwaniu

Konferencja „FRii, Fundusze na Rozwój i Innowacje – Energia Odnawialna. Realne oszczêdnoœci”.

partnerów do projektów, do których mo¿na by siê do³¹czyæ

w ramach 7. Programu Ramowego.

Oferta szkoleniowa Punktu Kontaktowego Programów Ra-

mowych Unii Europejskiej znajduje siê na stronach interne-

towych Politechniki Koszaliñskiej.

mgr Maria Pelc

Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

dla Subregionu Koszalin, Politechnika Koszaliñska,

ul. Œniadeckich 2, pok. 617, bpk@tu.koszalin.pl

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Bohdal – prorektor ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹,

otwiera jedno z licznych spotkañ w ramach Punktu Kontaktowego PR UE
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Ju¿ od 15 wrzeœnia 2008 r. w Politechnice Koszaliñskiej

na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska realizo-

wany jest projekt „Testing Innovative Strategies For Clean

Urban Transport For Historic European Cities” o akronimie

RENAISSANCE. W ramach powy¿szego projektu Politech-

nika Koszaliñska jest jednym z 30 partnerów. Uczestnikami

s¹ przede wszystkim instytucje z Polski, W³och, Wielkiej

Brytanii, Bu³garii i Macedonii. Projekt bêdzie trwaæ cztery

lata. Ca³kowity bud¿et projektu to a¿ 24 006 193 euro, w

tym 14 749 681 euro wynosi dofinansowanie z Komisji Eu-

ropejskiej.

RENAISSANCE to jeden z piêciu projektów przyjêtych

do dofinansowania przez Komisjê Europejsk¹ w ramach Ci-

vitas Plus. Jest to przedsiêwziêcie polegaj¹ce na wspó³pra-

cy pomiêdzy miastami europejskimi, tworz¹cymi tzw. kon-

sorcjum „miast wiod¹cych” i „miast ucz¹cych siê”, w celu

osi¹gniêcia ekologicznego, stabilniejszego i wydajniejsze-

go systemu transportu miejskiego poprzez wdra¿anie i oce-

nê zintegrowanego pakietu rozwi¹zañ technologicznych.

Nasze has³o to „Innowacyjne strategie rozwoju czystego

transportu miejskiego w historycznych i turystycznych cen-

trach miast europejskich”.

Jednym z najistotniejszych zadañ Politechniki Koszaliñ-

skiej w ramach projektu RENAISSANCE jest ewaluacja dzia-

³añ miasta Szczecinka.

Lokalnym Koordynatorem Projektu w Politechnice Ko-

szaliñskiej jest prof. dr hab. in¿. Tomasz Heese, a dla miasta

Szczecinka mgr in¿. Maciej Makselon.

G³ówne cele projektu po stronie polskiej to:

– rozwój transportu wodnego;

– poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego;

– rozwój i promocja komunikacji publicznej i rowerowej.

RENAISSANCE w Szczecinku to tak¿e inwestycje:

Konsorcjum miast
– rozwój czystego transportu

– 3 minibusy zasilane paliwem LPG;

– ekologiczna myjnia dla autobusów;

– punkt techniczny do obs³ugi pojazdów zasilanych LPG;

– modernizacja przystanków autobusowych;

– wprowadzenie Elektronicznego Systemu Informacji Pasa¿erskiej

na przystankach autobusowych;

– zakup oraz remont dwóch taksówek wodnych;

– przebudowa statku Ksiê¿na Jadwiga – budowa „pok³adu s³o-

necznego”;

– 3 pomosty na jeziorze Trzesiecko;

– hangar dla statków Bayern i Ksiê¿na Jadwiga;

W uczelni koordynatorem projektu jest prof. Tomasz Heese

Realizatorzy w terenie podczas konfrontowania dokonañ w ramach projektu
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Konferencja filologiczna

W dniach 3–5 wrzeœnia odby³a siê w Osiekach ko³o Ko-

szalina miêdzynarodowa konferencja filologiczna From The
Battle of Finnsburgh to Tony Harrison’s Shrapnel: the Glory

and Misery of War in British Literature and Culture.

Konferencja zosta³a przygotowana przez Zak³ad Filologii

Angielskiej  Instytutu Neofilologii i Komunikacji Spo³ecznej,

a g³ównym organizatorem by³ dr Wojciech Klepuszewski.

W konferencji wziêli udzia³ miêdzy innymi filolodzy z Uni-

wersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uni-

wersytetu Gdañskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu, a tak¿e naukowcy z Turcji, Wielkiej Bryta-

nii oraz Irlandii. Nie zabrak³o oczywiœcie znacz¹cej reprezen-

tacji pracowników INiKS. Tematyka konferencji oscylowa³a

wokó³ problematyki wojennej w literaturze, kulturze i historii

brytyjskiej. Wyk³ad inauguracyjny pt. Thomas Hardy and

Edward Thomas as Poets of War wyg³osi³ prof. dr  hab. Jacek

Wiœniewski z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskie-

go. Uczestnicy konferencji podkreœlali znakomit¹ organiza-

cjê oraz poziom naukowy konferencji, nad którym nadzór

sprawowa³ Przewodnicz¹cy Rady Naukowej konferencji, pra-

cownik INiKS, prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak. By³a to ju¿

druga konferencja miêdzynarodowa zorganizowana przez fi-

lologów z INiKS (pierwsza odby³a siê w maju 2008, równie¿

w Osiekach).

– przy³¹cze wodno-energetyczne Mysia Wyspa;

– 10 riksz;

– 50 rowerów oraz piêæ punktów wypo¿yczania rowerów;

– rozbudowa œcie¿ek rowerowych;

– 10 kamer monitoringu wizyjnego;

– doœwietlenie 4 przejœæ dla pieszych;

– sygnalizacja œwietlna na skrzy¿owaniu ul. Powstañców Wielko-

polskich z ul. Wyszyñskiego;

– sygnalizacje œwietlne na przejœciach dla pieszych;

– aktywne tablice drogowe;

– strategia zrównowa¿onego transportu.

W chwili obecnej nasze konsorcjum z Pomorza Zachod-

niego jest jedynym, które podpisa³o z Komisj¹ Europejsk¹

Grant Agreement na realizacjê projektu w ramach Civitas Plus.

Jak dot¹d, w Polsce tylko Gdynia, Gdañsk i Kraków mia³y lub

maj¹ mo¿liwoœæ wykazania siê w tym zakresie.
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Z wizyt¹ w Chinach
W dniach od 10 do 16 listopada prof. dr hab. in¿. Tadeusz

Bohdal – Prorektor ds. Nauki i Wspó³pracy z Gospodark¹ Po-

litechniki Koszaliñskiej, wzi¹³ udzia³ w wyjeŸdzie do Chiñ-

skiej Republiki Ludowej i odwiedzi³ miasto Kanton (Guang-

zhou) w prowincji Guangdong. Wyjazd by³ udzia³em w sk³a-

dzie piêtnastoosobowej delegacji Urzêdu Marsza³kowskiego

Województwa Zachodniopomorskiego na zaproszenie guber-

natora prowincji pana Huang Huahua. Sk³ad delegacji stano-

wili radni Sejmiku Wojewódzkiego oraz przedstawiciele za-

chodniopomorskich uczelni i najwiêkszych firm przemys³o-

wych naszego regionu. Delegacji przewodniczy³ wicemarsza-

³ek Witold Jab³oñski.

G³ównym celem podró¿y by³ udzia³ w Konferencji Regio-

nów Siostrzanych Guangdong, organizowanej z okazji ob-

chodów 30. rocznicy wspó³pracy tej prowincji z regionami

partnerskimi. W czasie konferencji odby³o siê spotkanie przy-

wódców wszystkich regionów partnerskich na Szczycie Gu-

bernatorów, w trakcie którego by³a okazja podzieliæ siê swo-

imi doœwiadczeniami w zakresie prowadzonej wspó³pracy miê-

dzynarodowej. W konferencji wziêli udzia³ przedstawiciele

35 miast i regionów partnerskich prowincji Guangdong. Im-

prez¹ towarzysz¹c¹ by³ Miêdzynarodowy Festiwal Kultury

i Turystyki oraz Wieczór Galowy Regionów Partnerskich.

W czasie pobytu w Guangzhou odby³y siê dwa spotkania

na szczeblu rektorów i prorektorów uczestnicz¹cych w dele-

gacji miêdzynarodowej z w³adzami dwóch uniwersytetów: Gu-

angdong Uniwersity of Foreign Studies oraz Jinan University.

Wymieniono informacje i materia³y na temat dzia³alnoœci na-

ukowej i dydaktycznej. Mia³o te¿ miejsce zwiedzanie obu

uniwersytetów. Podjêto decyzje o nawi¹zaniu wspó³pracy

i podpisano umowê wstêpn¹ w tej sprawie pomiêdzy Politech-

nik¹ Koszaliñsk¹ a Guangdong University of Foreign Stu-

dies. W ramach umowy przewidziano nastêpuj¹ce formy dzia-

³alnoœci:

– wspólne badania i publikacje,

– wzajemne wizyty personelu technicznego i administracyj-

nego pomiêdzy uniwersytetami,

– po³¹czone kursy dla studentów obu uczelni,

– wspólne u¿ytkowanie materia³ów akademickich,

– wspólna organizacja konferencji, seminariów lub innych

spotkañ akademickich,

– wspólna organizacja technicznych lub administracyjnych

programów,

– wspó³praca w opracowaniu wspólnych kursów i programów

nauczania.

W czasie wizyty w Chinach odby³o siê specjalne spotka-

nie cz³onków delegacji polskiej z wicegubernatorem prowin-

cji Guandong, na którym omówiono dotychczasow¹ wspó³-

pracê dwóch regionów partnerskich (West Pomerania Poland

i Guangdong China) oraz dalsze zamierzenia w tym zakresie.

Odby³o siê te¿ spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Gu-

angzhou, na którym przedstawiciele zachodniopomorskich

uczelni uzyskali zapewnienie pana konsula o udzieleniu

wszelkiej pomocy w zacieœnieniu dotychczasowych i nawi¹-

zaniu nowych kontaktów pomiêdzy uczelniami polskimi

i chiñskimi.

Budynek obrad uczestników Konferencji Regionów Siostrzanych Guangdong
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Na szczególne podkreœlenie zas³uguje chiñska goœcin-

noœæ i powaga, z jak¹ strona chiñska potraktowa³a wizytê

polskiej delegacji. Uroczyste powitanie na lotnisku w Kan-

tonie by³o ju¿ pierwsz¹ oznak¹ tego wydarzenia. Wszystkie

spotkania odbywa³y siê z nale¿nym protoko³em i honorami.

Chiñczycy prezentowali walory swojej kuchni na licznych

poczêstunkach. W czasie wolnym od obrad i spotkañ ofi-

Wymiana podpisanych umów o wspó³pracy: prorektorzy uczelni: prof. Zhong Wiehe i prof. Tadeusz Bohdal

cjalnych cz³onkowie delegacji zagranicznych mogli, w zor-

ganizowanych grupach lub na w³asn¹ rêkê, podziwiaæ uroki

chiñskich miast, odkrywaæ tropikaln¹ przyrodê lub zwiedzaæ

zabytkowe œwi¹tynie, sklepy, targowiska lub wytwórnie por-

celany.

Maj¹c na uwadze cel i zakres wizyty, nale¿y j¹ zaliczyæ do

bardzo udanych.

27 marca 2009 r. Politechnikê Koszaliñsk¹ odwiedzi³a

delegacja z fiñskiego miasta Seinäjoki, z którym Koszalin

ma od ponad 20 lat podpisan¹ umowê o wspó³pracy. Na

Finowie na Politechnice
czele delegacji sta³ wiceprezydent Seinäjoki – Harri

Jokiranta. Goœcie spotkali siê z rektorem prof. Tomaszem

Krzy¿yñskim.
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18 marca 2009 r. w gmachu Poli-

techniki Koszaliñskiej przy ul. Œnia-

deckich 2 odby³y siê VII Akademic-

kie Targi Pracy. Impreza, adresowa-

na przede wszystkim do studentów

i absolwentów uczelni, przyci¹gnê-

³a setki zainteresowanych. Mogli

wybieraæ spoœród 500 ofert pracy

oraz propozycji sta¿y w kraju i za

granic¹. Zatrudnienie oferowa³y

banki, firmy poszukuj¹ce informa-

tyków, firmy gastronomiczne, bu-

dowlane, kosmetyczne i inne. Targi

Pracy zorganizowa³o Biuro Karier

PK oraz Stowarzyszenie Studentów

i Absolwentów Politechniki Kosza-

liñskiej „Millennium”.

Dzieñ póŸniej, 19 marca, zapro-

siliœmy uczniów szkó³ œrednich do

odwiedzenia uczelni w ramach Dnia

Otwartego. M³odzie¿ mog³a siê za-

poznaæ z ofert¹ edukacyjn¹ Poli-

techniki Koszaliñskiej, prowadzonymi u nas kierunkami stu-

diów, zwiedziæ obiekty uczelni (laboratoria Wydzia³u Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska, Wydzia³u Elektroniki i Infor-

matyki), porozmawiaæ z pracownikami naukowo-dydaktycz-

nymi oraz studentami. Na stoiskach ustawionych w holu g³ów-

nym Politechniki nauczyciele prezentowali doœwiadczenia

Targi Pracy i Dzieñ Otwarty

VII Akademickie Targi Pracy na Politechnice Koszaliñskiej

i urz¹dzenia techniczne, swoj¹ ofertê przedstawi³y równie¿

ko³a i organizacje studenckie, m.in. Parlament Studentów PK,

studenckie studio radiowe, Yacht Klub, Studenckie Ko³o Mi-

³oœników Historii, Akademicki Klub Filmowy „Studnia”. Im-

prezê urozmaici³ pokaz œwiate³ laserowych w wykonaniu di-

d¿eja Mirasha z klubu studenckiego „Kreœlarnia”.

Dziewczyny na Politechniki
Politechnika Koszaliñska po raz

drugi uczestniczy³a w akcji „Dziew-

czyny na Politechniki”. Przedsiê-

wziêcie ma na celu zachêcenie

uczennic szkó³ ponadgimnazjal-

nych do podejmowania studiów na

kierunkach technicznych, daj¹cych

zawód in¿yniera – najbardziej po-

szukiwany, przysz³oœciowy i najle-

piej p³atny na rynku pracy.

Ogólnopolska akcja „Dziewczy-

ny na Politechniki” jest wspólnym

projektem Konferencji Rektorów

Polskich Uczelni Technicznych

i Fundacji Edukacyjnej Perspekty-

wy. W tym roku przy³¹czy³o siê do

niej 15 uczelni z ca³ego kraju.

Dzieñ otwarty w ramach akcji

„Dziewczyny na Politechniki”

odby³ siê 23 kwietnia 2009 r. w sie-

dzibie uczelni przy ul. Œniadeckich

2. W ramach akcji Politechnikê Ko-

szaliñsk¹ odwiedzi³o 300 uczennic

ze szkó³ w Koszalinie, Ko³obrzegu,

Uczennice, które odwiedzi³y Politechnikê w ramach akcji „Dziewczyny na

Politechniki”, mog³y wykonaæ testy na daltonizm zapachowy
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Bia³ym Borze, Ustroniu Morskim, Goœcinie, Chojnicach. W sa-

li wyk³adowej dziewczyny obejrza³y film o Politechnice Ko-

szaliñskiej oraz wys³ucha³y przewodnicz¹cej Parlamentu Stu-

dentów PK Zuzanny Nowak, która przekonywa³a je do stu-

diowania w Koszalinie. Wa¿nym punktem spotkania by³y wy-

k³ady i prezentacje przygotowane przez panie pracuj¹ce na

uczelni. In¿. Aldona Baæ (Wydzia³ Mechaniczny, kierunek:

Technologia ¯ywnoœci i ¯ywienie Cz³owieka) przedstawi³a

„Testy na daltonizm zapachowy”; mgr in¿. Katarzyna Tan-

decka (Wydzia³ Mechaniczny, kierunek: Mechanika i Budo-

wa Maszyn) przygotowa³a prezentacjê „Mechanique – trendy

sezonu 2009/2010”, czyli ofertê edukacyjn¹ wydzia³u w for-

mie pokazu mody; dr in¿. Oliwia £upicka, mgr Dominika D¹-

browska (Instytut  Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki

Pró¿niowej) zaprezentowa³y wyk³ad „Nanotechnologia w ko-

smetyce”. Dziewczyny zwiedzi³y równie¿ uczelniê. W pra-

cowniach i laboratoria spotka³y siê z kobietami – pracowni-

kami naukowo-dydaktycznymi. O korzyœciach p³yn¹cych

z wykszta³cenia technicznego mówi³y: dr Izabela Siebielska,

dr in¿. Beata Janowska oraz dr Magdalena Lampart-Ka³u¿-

niacka z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska,

a tak¿e reprezentuj¹ce Wydzia³ Elektroniki i Informatyki – dr

in¿. Irena Bach i mgr in¿. Aneta Hapka.

W dniach 3 i 4 lutego 2009 odby³y siê fina³y II Ba³tyckiego

Konkursu Jêzyka Angielskiego oraz I Ba³tyckiego Konkursu

Jêzyka Niemieckiego, zorganizowane przez Instytut Neofilo-

logii i Komunikacji Spo³ecznej oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce

im. St. Dubois w Koszalinie, przy wspó³pracy z wydawnictwem

Longman Pearson. Fina³y mia³y miejsce w obiekcie Politech-

niki Koszaliñskiej przy ulicy E. Kwiatkowskiego i zgromadzi-

³y ponad 150 uczestników ze szkó³ ponadgimnazjalnych z wo-

jewództw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-

pomorskiego i wielkopolskiego. Wraz z eliminacjami daje to

ponad 3 500 uczniów z 76 szkó³ regionu.

Uczestnicy fina³ów musieli zmierzyæ siê z testami pisem-

nymi, a póŸniej, po zakwalifikowaniu do ostatniego etapu

w formie ustnej, musieli stan¹æ przed kilkuosobow¹ komisj¹,

z³o¿on¹ z pracowników INiKS, w tym dydaktyków z Niemiec

i Wielkiej Brytanii.

Konkursy jêzykowe
Nadzór nad Konkursami prowadzi³a ze strony Liceum im.

St. Dubois zastêpca dyrektora mgr Joanna Sosnowska, a ze

strony INiKS zastêpcy dyrektora dr Anna Mro¿ewska i dr Woj-

ciech Klepuszewski.

Tegoroczny konkurs zrealizowany zosta³ po ogromnym

sukcesie pierwszej edycji, w roku 2007, kiedy to 26 listopada,

w obiekcie przy ulicy Kwiatkowskiego nast¹pi³ wrêcz „na-

jazd” uczestników (oko³o 350), a by³a to tylko trzecia czêœæ

wszystkich, którzy zg³osili chêæ przyjazdu do Koszalina.

Sukces Ba³tyckich Konkursów Jêzyka Angielskiego i Nie-

mieckiego to znakomita promocja Instytutu Neofilologii i Ko-

munikacji Spo³ecznej, a tak¿e, czy te¿ przede wszystkim, Po-

litechniki Koszaliñskiej, która w ten sposób mocno akcentuje

swoj¹ obecnoœæ w regionie. Jest to jednoczeœnie  forma upo-

wszechniania jêzyków obcych, znajomoœæ których zwiêksza

szanse edukacyjne i zawodowe m³odych ludzi zamieszka³ych

w naszym regionie.
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8 kwietnia w auli Politechniki Kosza-

liñskiej przy ul. Kwiatkowskiego zorga-

nizowano I Konkurs Wiedzy z Finansów

i Rachunkowoœci. Konkurs przeznaczo-

ny by³ dla klas technikum ekonomiczne-

go Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Miko³aja Ko-

pernika w Koszalinie, a organizatorem

konkursu by³ Zak³ad Finansów. Konkurs

mia³ na celu sprawdzenie wiedzy ekono-

micznej z zakresu finansów i rachunko-

woœci zdobywanej przez uczniów w szko-

³ach ekonomicznych oraz zachêcenie do

pog³êbiania tej wiedzy na kierunku finan-

se i rachunkowoœæ oferowanym przez In-

stytut Ekonomii i Zarz¹dzania Politech-

niki Koszaliñskiej. Ponadto konkurs mia³

na celu promocjê kierunków oferowanych

przez Politechnikê Koszaliñsk¹, nawi¹-

zanie œciœlejszej wspó³pracy z Zespo³em

Szkó³ nr 1 im. Miko³aja Kopernika w Ko-

szalinie oraz wy³onienie najlepszych

przysz³ych potencjalnych studentów na-

szej uczelni.

Konkurs rozpoczêto przywitaniem

uczniów przez zastêpcê dyrektora ds. stu-

denckich dr. in¿. Jerzego Korczaka. Ka¿-

dy uczestnik konkursu otrzyma³ p³ytê

CD zawieraj¹c¹ ofertê kierunków reali-

zowanych na Politechnice Koszaliñskiej

oraz drobne gad¿ety reklamowe z logo

naszej uczelni. Nastêpnie rozpoczêto

czêœæ konkursow¹, w której udzia³ wziê-

³o 50 uczniów z klas maturalnych. Mieli

oni za zadanie rozwi¹zaæ test konkurso-

wy jednokrotnego wyboru sk³adaj¹cy

siê z 40 pytañ przygotowanych przez

pracowników naukowo-dydaktycznych

zatrudnionych w Zak³adzie Finansów.

Materia³ obejmowa³ nastêpuj¹cy zakres

tematyczny: aktywa i pasywa jednostek

gospodarczych, zasady ewidencji na

kontach ksiêgowych, sprawozdawczoœæ

finansowa jednostki gospodarczej, Ÿró-

d³a finansowania dzia³alnoœci przedsiê-

biorstwa oraz  zagadnienia zwi¹zane

z analiz¹ finansow¹ w przedsiêbiorstwie.

Po skoñczonym teœcie m³odzie¿ zosta³a

oprowadzona po uczelni przez samorz¹d

studencki i zaznajomiona z tajnikami

studiowania.

Po czêœci zwi¹zanej ze zwiedzaniem

uczelni zosta³y og³oszone wyniki. Wy-

ró¿nione dyplomami i nagrodzone na-

grodami rzeczowymi w postaci koszu-

lek z logo instytutu oraz ksi¹¿ek pracow-

ników Politechniki Koszaliñskiej zosta-

I Konkurs Wiedzy z  Finansów i Rachunkowoœci

li uczniowie IV klasy technikum ekonomicznego: Weronika Strzelecka, Katarzyna

Szul i Patrycja Langier z liczb¹ 30 punktów oraz uczeñ Pawe³ Szymajda z liczb¹

29 punktów.

Organizatorzy maj¹ zamiar cyklicznie organizowaæ konkurs i w latach nastêp-

nych rozszerzyæ ofertê konkursu o szko³y ekonomiczne spoza Koszalina.

Wspó³organizator Konkursu

dr Rafa³ Rosiñski
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nia przygotowa³a efektowny pokaz œwiate³ laserowych z mu-

zyk¹ oraz film o Politechnice Koszaliñskiej. Goœcie mogli

zwiedziæ pracownie i laboratoria oraz obejrzeæ urz¹dzenia

i sprzêt naukowy. Na placu przed uczelni¹ zaprezentowano

maszyny i urz¹dzenia do nawigacji satelitarnej w technice rol-

niczej oraz techniki kszta³towania krajobrazu.

Dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych zorganizowano

spotkanie informacyjne, z udzia³em przedstawiciela Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, na temat „Dlaczego war-

to studiowaæ na kierunkach technicznych, matematycznych

i przyrodniczych”.

Politechnika Koszaliñska zorganizowa³a kolejny, dziewi¹-

ty ju¿ festiwal nauki. Jego celem jest popularyzacja nauki,

g³ównie nauk œcis³ych. Impreza, która z roku na rok przyci¹ga

coraz wiêcej zainteresowanych, odby³a siê 24 wrzeœnia w kam-

pusie PK przy ul. Œniadeckich. Festiwal mia³ formê du¿ego

pikniku. Politechnikê Koszaliñsk¹ odwiedzili w tym dniu

uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich.

Wszyscy zainteresowani mieli wyj¹tkow¹ okazjê do spo-

tkania oko w oko z prawdziw¹ nauk¹. By³y prezentacje, wy-

k³ady. Swoj¹ ofertê zabaw i æwiczeñ promuj¹cych naukê przed-

stawili te¿ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów. Uczel-

IX Festiwal Nauki

Przybywaj¹ca na festiwal nauki m³odzie¿ szkolna
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Wyj¹tkowa wyprawa w œwiat nauki

Wystawa Fusion Expo spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y szkolnej

i studentów

W dniach 27 maja – 9 czerwca

2009 r. Politechnika Koszaliñska

by³a gospodarzem unikalnej wysta-

wy naukowej Fusion Expo „Fuzja –

energia przysz³oœci”. To pierwsza

taka wystawa prezentowana w Ko-

szalinie. Jej celem jest propagowa-

nie wiedzy o badaniach dotycz¹-

cych fuzji j¹drowej. Zwiedzaj¹cy

mogli obejrzeæ: makietê reaktora

termoj¹drowego, plansze i modele

demonstracyjne, film trójwymiaro-

wy oraz zobaczyæ ró¿ne rodzaje wy-

³adowañ elektrycznych prowadz¹-

cych do powstawania plazmy – ma-

terii w czwartym stanie skupienia.

Wystawa zosta³a przygotowana

przez stowarzyszenie EFDA (Euro-

pean Fusion Development Agre-

ement), koordynuj¹ce europejski

program badañ nad fuzj¹ j¹drow¹

oraz program budowy najwiêksze-

go w œwiecie plazmowego reaktora

termoj¹drowego ITER.

Przewodnikami po wystawie byli

studenci PK: Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Tech-

niki Pró¿niowej oraz Wydzia³u Elektroniki i Informatyki. Wy-

stawê uœwietni³y wyk³ady poprowadzone przez wybitnych na-

ukowców, specjalistów w dziedzinie fizyki plazmy i syntezy

termoj¹drowej: prof. Andrzeja Ga³kowskiego z Instytutu Fi-

zyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kali-

skiego w Warszawie; prof. Holgera Kerstena z Uniwersytetu

w Kilonii; prof. Stanis³awa Szuszkiewicza z Uniwersytetu

w Miñsku, cz³onka Bia³oruskiej Pañstwowej Akademii Nauk.

Wystawa by³a w 2009 roku prezentowana m.in. w Pradze, Me-

diolanie, Dublinie i Kopenhadze. Koszalin jest pierwszym

z czterech polskich miast, które goœci³o wystawê w roku 2009.

Studentki wzornictwa nagrodzone
Dorota Sawicka i Aleksandra Go³dyn, studentki Instytutu

Wzornictwa Politechniki Koszaliñskiej, zdoby³y g³ówn¹ na-

grodê w konkursie na opracowanie

koncepcji graficznej identyfikacji

wizualnej samorz¹du zawodowego

adwokatów. Konkurs zorganizowa³

Oœrodek Badawczy Adwokatury

im. adw. Witolda Bayera, dzia³aj¹-

cy przy Naczelnej Radzie Adwokac-

kiej w Warszawie.

Zadaniem uczestników by³o

przygotowanie loga, tablic infor-

macyjnych, druków firmowych (wi-

zytówki, papier firmowy, koperty),

którymi bêdzie pos³ugiwa³ siê sa-

morz¹d adwokatów. Nasze student-

ki, jako logotyp, zaproponowa³y

kojarz¹cego siê z Polsk¹ or³a w ko-

ronie, maj¹cego pod swoimi skrzy-

Aleksandra Go³dyn i Dorota

Sawicka – wyró¿nione studentki

z Instytutu Wzornictwa

d³ami litery A i P (skrót od Adwokatura Polska). Studentki

w nagrodê dosta³y 11 tys. z³ i dyplomy.
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Stowarzyszenie Wspierania Roz-

woju Politechniki Koszaliñskiej, in-

tegruj¹ce  absolwentów i sympatyków

uczelni, oraz w³adze Politechniki Ko-

szaliñskiej, zorganizowa³y wspóln¹

akcjê ufundowania stypendiów dla

niepe³nosprawnych studentów.

W tym celu 21 lutego 2009 r.

w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym

zosta³ wystawiony spektakl: Innamo-

rato „Mafiozo”, czyli mi³oœæ po sycy-

lijsku. Uczelnia wys³a³a zaproszenia

na spektakl do pracowników PK, swo-

ich absolwentów, w³adz miasta i po-

wiatu, w³aœcicieli firm, dyrektorów

ró¿nych koszaliñskich instytucji.

Czêœciowy dochód ze sprzeda¿y

biletów oraz dochód z przeprowadzo-

nej po spektaklu aukcji przedmiotów

(podarowanych przez pracowników

uczelni, koszaliñskich artystów

i przedsiêbiorców) przeznaczono na

stypendia dla niepe³nosprawnych studentów. Wp³ywy z bile-

tów wynios³y 11 tys. z³, a dochód z licytacji – 8100 z³. Naj-

wy¿sz¹ cenê uzyska³ obraz koszaliñskiego artysty Krzysztofa

Reæko-Rapsy – „Pejza¿ afrykañski”; lokalny przedsiêbiorca za-

p³aci³ za niego 2700 z³.

Na Politechnice Koszaliñskiej studiuje 160 niepe³no-

sprawnych studentów, o ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Zarz¹d Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki

Koszaliñskiej przyzna³ niepe³nosprawnym studentom stypen-

dia za wyniki w nauce.

Stypendia mo¿na by³o ufun-

dowaæ dziêki wspólnej akcji Sto-

warzyszenia Wspierania Rozwo-

ju Politechniki Koszaliñskiej

oraz w³adz uczelni. Pieni¹dze na

stypendia pochodz¹: ze sprzeda-

¿y biletów na spektakl, który 21

lutego 2000 r. zosta³ wystawio-

ny w Ba³tyckim Teatrze Drama-

tycznym, z dochodu z przepro-

wadzonej po spektaklu aukcji

przedmiotów (podarowanych

przez pracowników uczelni, ab-

solwentów, koszaliñskich arty-

stów i przedsiêbiorców) oraz

wp³ywów z 1 procenta podatku,

które przekazano na konto Sto-

warzyszenia Wspierania Rozwo-

ju Politechniki Koszaliñskiej

(stowarzyszenie jest organizacj¹

po¿ytku publicznego). Zebrano

w sumie ok. 30 tys. z³.

Stowarzyszenie przyzna³o

stypendia 12 studentom ró¿-

Stowarzyszenie pomaga studentom

Obraz autorstwa Krzysztofa Reæko-Rapsy uzyska³ podczas licytacji najwy¿sz¹ kwotê

17 listopada br. studenci odebrali decyzje o przyznaniu stypendiów. Na zdjêciu

wyró¿nione osoby wspólnie z Paw³em Michalakiem, przewodnicz¹cym Zarz¹du SWRPK,

oraz prorektorem prof. nadzw. Przemys³awem Borkowskim

nych kierunków studiów (œrednie ocen od 4,37 do 5,0). Sty-

pendia wynosz¹ 200 z³. Studenci bêd¹ je otrzymywaæ przez

8 miesiêcy (w semestrze zimowym tylko osoby studiuj¹ce od

II roku wzwy¿; w semestrze letnim równie¿ studenci I roku).

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Kosza-

liñskiej jest organizacj¹ po¿ytku publicznego, na rzecz której

mo¿na przekazaæ 1 procent podatku.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki

Koszaliñskiej

KRS – 0000 163 869
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13 tysiêcy z³otych zebrali

studenci Politechniki Koszaliñ-

skiej podczas akcji ,,Wrzuæ Mie-

dziaka dla Dzieciaka”. To nowy

rekord organizowanej od kilku

lat kwesty. Przedstawiciele Par-

lamentu Studentów PK przeka-

zali 23 stycznia na rêce Barbary

Wo³ujewicz (na zdjêciu), zastêp-

cy dyrektora ds. ekonomicznych

Szpitala Wojewódzkiego w Ko-

szalinie, czek o wartoœci

12 500 z³. Dyrekcja szpitala

przeznaczy pieni¹dze na remont

oddzia³u dzieciêcego, którego

koszt szacuje siê na 300 tys. z³.

Parlament Studentów prze-

ka¿e dodatkowo 500 z³ na hap-

pening organizowany dla naj-

m³odszych pacjentów lecznicy.

Rekordowy „Miedziak”

W zwi¹zku z przypadaj¹cym 17 paŸdziernika Miêdzyna-

rodowym Dniem Walki z Ubóstwem, Parlament Studentów Po-

litechniki Koszaliñskiej wspólnie z Fundacj¹ Art of Living

zorganizowa³ 16 paŸdziernika spo³eczn¹ kampaniê w celu wy-

ra¿enia solidarnoœci z najbiedniejszymi ludŸmi na ca³ym œwie-

cie. Akcja odby³a siê przed gmachem g³ównym PK przy ul.

Œniadeckich oraz w klubie studenckim „Kreœlarnia”. Uczest-

nicy podnieœli rêce wyra¿aj¹c swoje poparcie dla dzia³añ ma-

j¹cych na celu redukcjê ubóstwa oraz wys³uchali specjalnej

odezwy. W akcji przed siedzib¹ uczelni wziêli udzia³ studen-

Razem przeciwko ubóstwu
ci i pracownicy uczelni; ³¹cznie – 450 osób. W „Kreœlarni”

przes³anie organizatorów Miêdzynarodowego Dnia Walki

z Ubóstwem popar³o 214 osób.

Politechnika Koszaliñska ju¿ po raz drugi w³¹czy³a siê do

kampanii. Akcja pod has³em STAND UP AND TAKE ACTION

– „Wstañ i Zacznij Dzia³aæ!” organizowana jest od 2006 r. na

ca³ym œwiecie. Stanowi wyraz poparcia dla Milenijnych Celów

Rozwoju, czyli zobowi¹zañ, jakie œwiatowi przywódcy podjêli

w 2000 r. dla zwalczania biedy w krajach Trzeciego Œwiata.

Uczelnian¹ koordynatork¹ akcji jest dr Lidia Dzienisiewicz.
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11 stycznia 2009 r. ju¿ po raz 17. zagra³a Wielka Orkiestra

Œwi¹tecznej Pomocy. Podczas Fina³u Fundacja WOŒP zbiera-

³a pieni¹dze na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

Koszaliñski fina³ WOŒP po raz pierwszy zaplanowano na pla-

cu przed Politechnik¹ Koszaliñsk¹ przy ul. Œniadeckich.

W tym miejscu odbywa³y siê koncerty zespo³ów tradycyjnie

towarzysz¹ce fina³om WOŒP oraz Œwiate³ko do Nieba. W gma-

chu Politechniki Koszaliñskiej przy ul. Œniadeckich mia³

swoj¹ siedzibê koszaliñski sztab WOŒP. W organizacjê WOŒP

w³¹czyli siê pracownicy uczelni wraz z rodzinami, studenci,

s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rektor, prorekto-

rzy i kanclerz zbierali pieni¹dze do puszek. Przekazane na

aukcjê pióro rektora Tomasza Krzy¿yñskiego zosta³o sprze-

dane za 500 z³, natomiast z³ote serduszko WOŒP – za 1800 z³.

Podczas kwesty w Koszalinie zebrano ponad 130 tys. z³ (dane

z 13 stycznia).

4 lutego w Politechnice Koszaliñskiej odby³o siê spotka-

nie podsumowuj¹ce 17. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Pomocy. Przypomnijmy, ¿e nasza uczelnia by³a po raz pierw-

szy gospodarzem fina³u.

W spotkaniu podsumowuj¹cym wziê³o udzia³ oko³o 50

osób. Zjawili siê przedstawiciele firm i instytucji oraz wolonta-

riusze zaanga¿owani w organizacjê koszaliñskiego fina³u WOŒP

(m.in. przedstawiciel w³adz Koszalina – wiceprezydent Prze-

mys³aw Krzy¿anowski, rektor Politechniki Koszaliñskiej prof.

Tomasz Krzy¿yñski oraz prorektorzy, przedstawiciele policji,

stra¿y miejskiej, stra¿y po¿arnej, wojska, s³u¿by wiêziennej,

PCK, przedsiêbiorcy i przedstawiciele instytucji kultury).

Wszyscy zaproszeni otrzymali podziêkowanie za wspar-

cie i zaanga¿owanie w organizacjê fina³u – dyplomy podpisa-

17. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

Imprezê rozpocz¹³ wystêp orkiestry wojskowej

Œwiate³ko do Nieba
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Ju¿ po raz drugi z rzêdu Klub Studencki Politechniki Ko-

szaliñskiej „Kreœlarnia” zdoby³ tytu³ najlepszego klubu stu-

denckiego w Polsce. Nasza „Kreska” znalaz³a siê w roku 2009,

podobnie jak rok wczeœniej, na szczycie rankingu przygoto-

wanego przez ogólnopolski miesiêcznik studencki „Dlacze-

go?”. W plebiscycie zdystansowa³a znane i popularne kluby

dzia³aj¹ce w du¿ych oœrodkach akademickich: Hybrydy, Pro-

ximê, Stodo³ê, Park (Warszawa), ̄ aczek, Pod Jaszczurami (Kra-

ków), Kwadraty (Katowice), Pinokio (Szczecin).

„Kreska” najlepsza w kraju!
„Kreœlarnia” zosta³a doceniona za bogat¹ ofertê kulturaln¹.

Prowadz¹c Akademickie Centrum Kultury, organizuje najwiê-

cej w regionie koncertów oraz festiwali adresowanych do m³o-

dzie¿y, studentów oraz absolwentów. Autorzy rankingu doce-

nili klub za dba³oœæ o bezpieczeñstwo uczestników imprez

oraz dostosowanie cennika do kieszeni studenta.

Klub Studencki „Kreœlarnia” dzia³a pod kierunkiem Sto-

warzyszenia Studentów i Absolwentów Politechniki Kosza-

liñskiej „Millennium”.

ne przez Jurka Owsiaka i drobne upominki.

Wa¿nym elementem uroczystoœci by³o uho-

norowanie wyró¿niaj¹cych siê wolontariu-

szy. Najwiêcej pieniêdzy do puszek zebrali:

1. Szymon Górny (8 lat) – 2863,65 z³

2. Micha³ Soroka (18 lat) – 1824,98 z³

3. Magdalena Serocka (17 lat) – 1754,84 z³

4. Julia Górna (5 lat) – 1605,03 z³

5. Daria Fedyniuk (17 lat) – 1501,22 z³

Koszaliñski sztab Wielkiej Orkiestry

Œwi¹tecznej Pomocy zebra³ podczas 17. fi-

na³u 206 690,03 z³.

W trakcie spotkania rektor Politechniki

Koszaliñskiej i przedstawiciele koszaliñ-

skiego sztabu WOŒP zadeklarowali chêæ

dalszej wspó³pracy.

Julka Górna przyjmuje gratulacje od rektora prof. Tomasza Krzy¿yñskiego
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Relacjonuje Jaros³aw Rochowicz – stu-

dent V roku Wydzia³u Mechanicznego.

Mieszkaniec Koszalina.

W ci¹gu ostatnich dwóch lat uda³o mi

siê wraz moimi przyjació³mi – Maækiem Tu-

mulcem oraz Paw³em Cerank¹, przejechaæ

autostopem ponad 25 tysiêcy kilometrów.

Pierwsza wyprawa mia³a miejsce w wakacje

2008 roku. Dotarliœmy wtedy do Azji Cen-

tralnej – po drodze odwiedziliœmy takie kra-

je jak Boœnia, Turcja (Wschodni Kurdystan),

Iran, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Zoba-

czyliœmy m.in. Srebrenicê w Boœni i Herce-

gowinie, weszliœmy na najwy¿sz¹ górê Tur-

cji – Ararat (5137 m n.p.m.), zwiedziliœmy

Persepolis w po³udniowym Iranie, stanêli-

œmy przy gazowym kraterze na pustyni Kara-

Kum w Turkmenistanie oraz na w³asne oczy

zobaczyliœmy katastrofê ekologiczn¹ Jezio-

ra Aralskiego w Uzbekistanie.

Druga wyprawa w wakacje 2009 r. zapro-

wadzi³a nas (Maæka oraz mnie) do Afryki.

Pokonaliœmy trasê z Koszalina do Dakaru

(Senegal) w oko³o 3 miesi¹ce. Europê – któ-

ra finansowo nas nie poci¹ga³a, przejechali-

œmy w ci¹gu dwóch tygodni. Nastêpnie wpa-

dliœmy na miesi¹c do Maroka. W Maroku zo-

baczyliœmy m.in. Casablancê, Fez, Meknes,

Marrakesz oraz zdobyliœmy najwy¿szy

szczyt Afryki Pó³nocnej – D¿abal Toubkal

(4163 m n.p.m.). W Mauretanii wsiedliœmy

do najd³u¿szego poci¹gu œwiata, licz¹cego

180 wagonów i  maj¹cego 3 km d³ugoœci.

W Gambii i Senegalu na w³asnej skórze od-

czuliœmy skutki pory deszczowej.

Dlaczego odwiedzamy takie zak¹tki

œwiata? JeŸdzimy, by poznawaæ ludzi

i ch³on¹æ ich kulturê, jeŸdzimy przede

wszystkim po to, by pokazywaæ ludziom

w naszym kraju, jak ma³o wiemy o œwie-

cie, jak nie zawsze z w³asnej winy go igno-

rujemy. Myœlimy: przecie¿ to daleko, dro-

go, niebezpiecznie. Chwila refleksji daje

impuls do bezkompromisowego postano-

wienia: mo¿e tak by to sprawdziæ? Spraw-

dziliœmy w sierpniu i wrzeœniu zesz³ego

roku. W Iranie przez ca³y czas naszego po-

bytu byliœmy goszczeni jak dawno niewi-

dziana rodzina, chocia¿ byliœmy obcymi

ludŸmi „z drugiego koñca œwiata” nie tyl-

ko geograficznie, ale i mentalnie. Na co

dzieñ my te¿ jesteœmy tymi „zabiegany-

mi”, ale od œwiêta – bo tak traktujemy

ka¿d¹ podró¿, uœwiadamiamy sobie, a po

powrocie i naszym przyjacio³om, ¿e pod-

ró¿ w nieznane te¿ jest ci¹g³ym biegiem,

lecz du¿o spokojniejszym i pe³nym pasji.

Chcemy udowodniæ, i¿ warto czasem siê

zatrzymaæ i rozejrzeæ.

Autostopem przez œwiat

Najwy¿szy szczyt Afryki Pó³nocnej – D¿abal Toubkal

Z dzieæmi Mauretanii

Ashabad – Stolica Turkmenii
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Od kilku lat studenci Ko³a Naukowego „In-

¿ynier” uczestnicz¹ w niemieckich juwenaliach

znanych pod nazw¹ „Hochschultag” w Hoch-

schule Neubrandenburg w Niemczech.

W trakcie 3-dniowego pobytu maj¹ okazjê

równie¿ zwiedziæ laboratoria oraz wys³uchaæ

wyk³adów prof. Winfrieda Malornego z in¿ynie-

rii materia³owej i dr. in¿. Sylwii Städtke z wy-

trzyma³oœci materia³ów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e

wiêkszoœæ studentów nale¿¹cych do Ko³a Na-

ukowego realizuje swoje badania do prac dy-

plomowych w³aœnie w tych laboratoriach.

W tym niewielkim akademickim miasteczku

odleg³ym o oko³o 90 km od granicy polsko-nie-

mieckiej i po³o¿onym nad œlicznym i bardzo du-

¿ym jeziorem mieszkaniec Koszalina mo¿e czuæ

siê jak w domu. Ludzie s¹ bardzo przyjaŸni i po-

mocni, a na uczelni w Biurze Wspó³pracy Miê-

dzynarodowej jest zatrudniona para Polaków,

którzy sami studiuj¹ na tej uczelni i zawsze go-

towi s¹ do pomocy. Znajdziemy tu równie¿ uli-

cê Koszaliñsk¹ (Koszaliner Straße), co jest bar-

dzo mi³ym akcentem, zw³aszcza na obczyŸnie

Do g³ównych atrakcji Hochschultag w Neu-

brandenburgu, poza jedzeniem pieczonych na

grillu kie³basek i popijaniem piwa, mo¿na zali-

czyæ wyœcigi smoczych ³odzi DRAGON BOAT,

w których uczestnicz¹ tak¿e nasi studenci w dru-

¿ynie  miêdzynarodowej, a tak¿e uje¿d¿anie me-

chanicznego byka, rzut skrzynk¹ po piwie czy

te¿ rozgrywki w pi³kê siatkow¹.

Biuro Wspó³pracy Miêdzynarodowej „Au-

slandsamt” zawsze organizuje dla nas dodatko-

we atrakcje, takie jak wyjœcie do muzeum czy na

wie¿ê widokow¹. Wa¿nym aspektem tych wy-

jazdów jest integracja polskiej i niemieckiej m³o-

dzie¿y, przez co mog¹ nauczyæ siê razem ¿yæ

w zjednoczonej Europie. Wszelkie stereotypy

przestaj¹ wówczas mieæ znaczenie; w ich miej-

sce tworz¹ siê trwa³e przyjaŸnie, które trwaj¹ jesz-

cze d³ugo nawet po skoñczeniu studiów.

Wa¿nym faktem jest to, ¿e m³odzie¿ niemiec-

ka co roku wraz ze swoimi opiekunami uczest-

niczy równie¿ w naszych koszaliñskich TKS-

ach i jest nimi zachwycona. Porównuj¹ nasz¹

zabawê do karnawa³u w Rio de Janeiro i z chêci¹

uczestnicz¹ w niej razem z nami.

Myœlê, ¿e mo¿na te wyjazdy nazwaæ tradycj¹

Ko³a Naukowego „In¿ynier”, jednak¿e nie mo-

g³yby siê one odbywaæ bez pomocy finansowej

i merytorycznej rektora Politechniki Koszaliñ-

skiej, dziekana Wydzia³u Mechanicznego oraz

Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñ-

skiej. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziê-

kowaæ tym osobom w imieniu swoim, jak i mo-

ich studentów, za ci¹g³e wspieranie naszych po-

mys³ów i tym samym mam nadziejê na dalsz¹

owocn¹ wspó³pracê.

dr in¿. Krzysztof Rokosz

Juwenalia po niemiecku

Autobus nr 4 kursuj¹cy na ulicê Koszaliñsk¹ – Koszaliner Straße

Nasi studenci w dru¿ynie INTERNATIONAL w wyœcigach smoczych ³odzi

Kibicowanie i zabawa nad brzegiem jeziora
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Politechnika Koszaliñska uzyska³a 32 340 tys. z³ dofinan-

sowania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura

i Œrodowisko”, dzia³anie 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa

Wy¿szego, na realizacjê projektu „Rozbudowa kampusu Po-

litechniki Koszaliñskiej przy ul. Œniadeckich”. W tym dofi-

nansowanie z Unii Europejskiej wynosi 27 489 tys. z³.

G³ównym celem projektu jest budowa nowych, komplekso-

wo wyposa¿onych w aparaturê badawcz¹ i dydaktyczn¹ budyn-

ków. Dwa budynki przeznaczone s¹ dla Instytutu Mechatroniki,

Nanotechnologii i Techniki Pró¿niowej – jeden jako laborato-

rium mechatroniki, drugi jako laboratorium in¿ynierii materia-

³owej. Trzeci budynek dla Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii

Œrodowiska przeznaczony jest na laboratorium in¿ynierii œrodo-

wiska i telematyki. Ze œrodków projektu zakupiona zostanie rów-

nie¿ nowa aparatura dla Wydzia³u Elektroniki i Informatyki.

Inwestycje rozpoczêto budow¹ laboratorium mechatroniki.

W trakcie budowy jest równie¿ laboratorium in¿ynierii mate-

ria³owej. 22 grudnia 2009 roku podpisano umowê z wykonawc¹

na budowê laboratorium in¿ynierii œrodowiska i telematyki.

Dziêki rozbudowie Politechnika Koszaliñska wzmocni

nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹, rozszerzaj¹c mo¿liwoœci stu-

diowania na europejskim poziomie.

Na dalszym planie nowe laboratorium mechatroniki, jeszcze dalej widaæ rozpoczêt¹ budowê kolejnego budynku

Nowe budynki Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i œrodowiska

Koncerty w amfiteatrze, grillowanie na osiedlu akademic-

kim, kolejne regaty na Dzier¿êcince – to tylko niektóre atrak-

cje tegorocznych juwenaliów Politechniki Koszaliñskiej.

W dniach 6-10 maja 2009 r. miasto po raz 31. przesz³o we

w³adanie studentów. Œwiec¹cy najczêœciej pustkami amfite-

atr, dziêki pomys³owoœci ¿aków, sta³ siê czterodniowym cen-

trum zabawy. Studenci pokazali, ¿e potrafi¹ bawiæ siê wspól-

nie z mieszkañcami Koszalina, zarówno na koncertach, jak

i podczas wystêpów kabaretów. Wieczorna frekwencja prze-

ros³a najœmielsze oczekiwania organizatorów – w amfiteatrze

bawi³o siê nawet 3,5 tys. osób. Najwiêkszym hitem okaza³ siê

Juwenalia 2009 na Politechnice
koncert zespo³u Raz Dwa Trzy.

Studenci chêtnie uczestniczyli w tradycyjnym dyktandzie

akademickim, rozgrywkach sportowych oraz konkursach

wszystko¿erców. Warto dodaæ, ¿e zmagania wydzia³ów i in-

stytutów wygra³a reprezentacja Wydzia³u Budownictwa i In-

¿ynierii Œrodowiska, a miêdzywydzia³owy turniej pi³ki siat-

kowej – dru¿yna Instytutu Ekonomii i Zarz¹dzania.

Tegoroczne juwenalia to du¿y sukces Parlamentu Studen-

tów Politechniki Koszaliñskiej, a przede wszystkim – przewod-

nicz¹cej Parlamentu Zuzanny Nowak i g³ównego organizatora

XXXI Tygodnia Kultury Studenckiej – Dominika Mroza.
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12 stycznia 2009 r. w kosza-

liñskim ratuszu zosta³y podpisa-

ne dwie umowy dotycz¹ce budo-

wy hali widowiskowo-sportowej

w Koszalinie: preumowa pomiê-

dzy Urzêdem Marsza³kowskim

i Politechnik¹ Koszaliñsk¹ oraz

umowa partnerska pomiêdzy

Urzêdem Miejskim i Politech-

nik¹. Pozwolenie na budowê hali

sportowo-widowiskowej przy ul.

Œniadeckich Urz¹d Miejski w Ko-

szalinie wyda³ pod koniec 2008 r.

Inwestorem obiektu jest Politech-

nika Koszaliñska, a koszt przed-

siêwziêcia szacuje siê na blisko

43 mln z³. Wed³ug za³o¿eñ budo-

wa potrwa do po³owy 2011 r.

Autorem projektu hali jest

poznañska firma „Archimedia”.

W hali przewidziano miejsca dla

3 tys. widzów. Powierzchnia za-

budowy wynosi 5650 m kw., a ku-

batura – 97 000 m szeœc. Budynek ma mieæ 17 m wysokoœci.

Na parterze (5500 m kw.) znajduje siê arena sportowa wraz

Hala ju¿ w budowie

Pami¹tkowy dokument umieœci³a w tubie Joanna Dworaczyk, zawodniczka koszaliñskich akademiczek

Akt inauguruj¹cy budowê hali podpisali prezydent Koszalina

i rektor Politechniki Koszaliñskiej

z trybunami o wymiarach 45×24 m i 13 m wysokoœci. Przewi-

dziano tu miejsce dla sali bilardowej, sali do tenisa sto³owe-
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go, sal treningowych, sanitariatów

i szatni. Na I piêtrze (5400 m kw.)

– oprócz korony trybun – znajduj¹

siê pomieszczenia dla dziennika-

rzy ³¹cznie z trzema stanowiska-

mi na kamery, a tak¿e pomieszcze-

nie dla sêdziów, sala narad, sale

æwiczeñ, jacuzzi, sauna, si³ownia

i studio fitness. Na II piêtrze (5400

m kw.) znajduj¹ siê sala konferen-

cyjna oraz kolejne pomieszczenia

dla dziennikarzy, a tak¿e serwe-

rownia i pomieszczenia technicz-

ne i administracyjne. Przed hal¹

bêdzie parking z wjazdem od ul.

Œniadeckich. Przewidziano 299

miejsc.

25 listopada 2009 r. w kampu-

sie Politechniki Koszaliñskiej przy

ul. Œniadeckich odby³o siê wmuro-

wanie aktu erekcyjnego pod budo-

wê hali widowiskowo-sportowej.

W uroczystoœci, która w symbolicz-

ny sposób zainaugurowa³a powstanie nowego obiektu, wziêli

udzia³ pracownicy Politechniki Koszaliñskiej, cz³onkowie Se-

natu uczelni, nasi studenci, cz³onkowie Stowarzyszenia Wspie-

rania Rozwoju Politechniki Koszaliñskiej, przedstawiciele w³adz

lokalnych, pos³owie i senatorowie, sportowcy i kibice.

Budowa hali widowiskowo-sportowej to wspólne przed-

siêwziêcie gminy Koszalin i Politechniki Koszaliñskiej. Zgod-

nie z planem, obiekt mog¹cy pomieœciæ 3 tys. widzów zosta-

nie oddany do u¿ytku w roku akademickim 2011/2012.

Inwestycja finansowana jest przez Regionalny Program

Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Politech-

nikê Koszaliñsk¹, bud¿et miasta Koszalina, Ministerstwo Na-

uki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministerstwo Sportu i Tury-

styki.

Projekt pod nazw¹ „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie” wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013






