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Uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2000/2001

Tegoroczna, trzydziesta trzecia w historii Politechniki
Koszaliñskiej inauguracja roku akademickiego odby³a siê
4 pa�dziernika w Miejskim O�rodku Kultury.

Uroczysto�æ zosta³a przeprowadzona, jak nakazuje tradycja,
w podnios³ej i powa¿nej atmosferze. Otworzy³ j¹ pochód, w któ-
rym przemierzaj¹c salê i kieruj¹c siê ku scenie, uczestniczyli
poczet sztandarowy oraz w³adze Uczelni � JM Rektor i Senat.
W tym momencie chór za�piewa³ �Gaude Mater Polonia�, kie-
dy za� JM Rektor prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn ude-
rzy³ ber³em w stó³, zabrzmia³ hymn pañstwowy. JM Rektor
wyg³osi³ przemówienie inauguracyjne, w którym zwróci³ uwa-
gê na wyzwania, stawiane przed ludzko�ci¹ przez nadchodz¹-
ce stulecie � wiek cywilizacji technicznej, mikroelektroniki i te-
lekomunikacji. Zdaniem profesora Krzysztofa Wawryna spro-
staæ tym wyzwaniom mog¹ ludzie utalentowani i wykszta³ce-
ni, dla których � jak wynika z maksymy Horacego, has³a tego-
rocznej inauguracji � NIL MORTALIBUS ARDUUM EST (nie
ma nic niemo¿liwego).

Z kolei odby³a siê immatrykulacja studentów, któr¹ prze-
prowadzi³ prorektor ds. nauczania prof. nadzw. dr hab. in¿.
Józef Falkowski. Studenci pierwszego roku z³o¿yli najpierw
�lubowanie, po czym JM Rektor ber³em pasowa³ ich przedsta-
wicieli na studentów, mówi¹c: �Przyjmujê Ciê w poczet stu-
dentów Politechniki Koszaliñskiej�.

W tym roku studia w Politechnice Koszaliñskiej podjê³o po-
nad 5 tys. osób, w tym 824 osób na Wydziale Budownictwa i In-
¿ynierii �rodowiska, 1573 � na Wydziale Mechanicznym, 658 �
na Wydziale Elektroniki oraz 1978 na Wydziale Ekonomii i Za-
rz¹dzania. Ci, którzy rekrutacjê na studia przeszli z najlepszymi
wynikami, zostali wyró¿nieni uroczystym wrêczeniem indeksów.

Immatrykulacjê zwieñczy³a pie�ñ �Gaudeamus� w wyko-
naniu chóru akademickiego. Jednocze�nie sztandar uczelni
przeszed³ w rêce pocztu sztandarowego nowo pasowanych stu-
dentów.

W nastêpnym punkcie programu prorektor prof. nadzw. dr
hab. in¿. Józef Falkowski przedstawi³ listê nazwisk absolwen-
tów Uczelni, którzy w roku akademickim 1999/2000 ukoñczy-
li studia z najlepszymi wynikami. Dyplomy wrêczyli im pro-
rektor oraz dziekani wydzia³ów.

Zaproszenia do odbioru najlepszych dyplomów otrzymali:
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska:
� na kierunku budownictwo: Pawe³ Majchrzak;
� na kierunku in¿ynieria �rodowiska: Pawe³ Piórkowski,

Agata Szymczyk, Mariusz Wojnicz;
na Wydziale Mechanicznym:
� na kierunku mechanika i budowa maszyn: Marcin Asman,

Zbigniew Psuja, Roksana Skrzypniak, Tomasz Szatkie-
wicz, Adam Zyskowski, Andrzej Rydel, Violetta Sitkie-
wicz, Andrzej Bobrycki;

na Wydziale Elektroniki:
� na kierunku elektronika i telekomunikacja: Marcin Gnat,

Aneta Kisiel, Marcin Ka�mierski, Robert Osowicki
� na kierunku automatyka i robotyka: Krzysztof Be�ka;
na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania:
� na kierunku ekonomia: Jolanta Lawrenc, Ewa Grzaciñ-

ska, El¿bieta Romanowska, Ryszard Zdrojewski;
� na kierunku zarz¹dzanie i marketing: Anna Kiner, Ma-

rzena Socha.
Wyró¿nieni podczas uroczysto�ci studenci, zarówno Ci

wstêpuj¹cy w progi Uczelni, jak i absolwenci opuszczaj¹cy jej
mury, prze¿yli bardzo emocjonuj¹ce i przyjemne chwile. Tê
czê�æ uroczysto�ci zakoñczy³ przewodnicz¹cy Parlamentu Stu-
dentów Mariusz Wasilewski, który podkre�li³, ¿e profesoro-
wie i studenci naszej Uczelni tworz¹ spo³eczno�æ akademick¹
pe³n¹ partnerstwa i przyja�ni, oraz z³o¿y³ okoliczno�ciowe
¿yczenia wszystkim studentom i pracownikom Politechniki.

Dla wielu przyby³ych na tegoroczn¹ inauguracjê najwa¿-
niejsz¹ chwil¹ by³y uroczyste promocje doktorskie. Przepro-
wadzi³ je prorektor ds. nauki � prof. nadzw. dr hab. in¿. Borys
Storch. Prorektor wielokrotnie pod adresem ka¿dego z pro-
mowanych doktorów wypowiedzia³ formu³ê, informuj¹c¹
o uzyskaniu w Politechnice Koszaliñskiej stopnia naukowego
doktora nauk technicznych na podstawie przedstawionej roz-
prawy doktorskiej i po z³o¿eniu wymaganych egzaminów.
W�ród promowanych by³y nastêpuj¹ce osoby z Politechniki:
� Jacek Katzer � w dyscyplinie budownictwo, promotor �

prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Pi¹tek,
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� Igor Kierkosz � w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-
szyn, promotor � prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski

� Andrzej Mazurek � w dyscyplinie elektronika, promotor �
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn

� Dariusz Tomkiewicz � w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn, promotor � prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski.
Ponadto uchwa³¹ Rady Wydzia³u Mechanicznego stopieñ

doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyska-
³y nastêpuj¹ce osoby z innych o�rodków naukowych:
� Piotr Kochaniewicz, promotor � prof. dr in¿. Tadeusz

Karpiñski
� Romuald Synak, promotor � prof. dr in¿. Tadeusz Kar-

piñski.
Promocji dokonali i gratulacje z³o¿yli: JM Rektor Politech-

niki Koszaliñskiej (jednocze�nie promotor) prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Wawryn, dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii �rodowiska Politechniki Koszaliñskiej (i promotor) prof.
dr hab. in¿. Zdzis³aw Pi¹tek, dziekan Wydzia³u Mechanicz-
nego Politechniki Koszaliñskiej prof. dr hab. in¿. Wojciech
Kacalak, dziekan Wydzia³u Elektroniki Politechniki Kosza-
liñskiej prof. dr hab. in¿. Andrzej Guziñski.

W roku akademickim 1999/2000 odby³y siê tak¿e promo-
cje pracowników Politechniki Koszaliñskiej w innych uczel-
niach. Stopnie naukowe uzyskali:
� Zbigniew Maria Taszycki uzyska³ kwalifikacje I stopnia

w dziedzinie: sztuki plastyczne, w zakresie dyscypliny arty-
stycznej grafika, nadane uchwa³¹ Rady Wydzia³u Komuni-
kacji Multimedialnej Akademii Sztuk Piêknych w Pozna-
niu, opiekunem artystycznym w przewodzie kwalifikacyj-
nym by³ prof. zw. Jaros³aw Koz³owski,

� Pawe³ £ukaszewicz uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, nadany
uchwa³¹ Rady Wydzia³u Rosyjskiej Akademii Administra-
cji Pañstwowej przy Prezydencie Rosyjskiej Federacji
w Moskwie � promotorem w przewodzie doktorskim by³
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Wa�ciñski.
Po �lubowaniu nowo promowanych doktorów prorektor

prof. Borys Storch z³o¿y³ im gratulacje i ¿yczy³ dalszych suk-
cesów w ¿yciu osobistym i zawodowym. Nastêpnie prorektor
zaprosi³ s³uchaczy studiów doktoranckich, którym indeksy
wrêczyli Rektor prof. Krzysztof Wawryn, Dziekan Wydzia³u
Mechanicznego prof. Wojciech Kacalak oraz Kierownik Stu-
diów Doktoranckich prof. Wojciech Tarnowski.

Na koniec tej czê�ci uroczysto�ci prorektor odczyta³ na-
zwiska o przyznaniu pracownikom Politechniki nagród, odzna-
czeñ i medali. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, z dnia 15 czerwca 2000 roku, Krzy¿e Zas³ugi za wzo-

rowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z pracy zawodowej, otrzymali z r¹k wicewojewody
zachodniopomorskiego W³adys³awa Husejki, nastêpuj¹cy pra-
cownicy naszej Uczelni:

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
� dr in¿. Tadeusz Bohdal
� prof. dr hab. Lech Bystrzycki
� dr in¿. Jerzy Gul
� prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Wa�ciñski

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi.
� dr in¿. Krzysztof Cichocki
� prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski
� dr Zofia Szwichtenberg
� mgr in¿. Izabela Wierucka
� in¿. Alina Zarêbska
� Józef Zawal

Nagrod¹ indywidualn¹ Ministra Edukacji Narodowej zo-
sta³ wyró¿niony prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Feld.

Minister O�wiaty i Wychowania natomiast, decyzj¹ z dnia
2 czerwca 2000 roku, za szczególne zas³ugi dla o�wiaty i wy-
chowania, przyzna³ pracownikom Politechniki Koszaliñskiej
cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je:
� mgr in¿. Henryk Charun
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Piecuch
� dr Janina P³óciennik-Napiera³a
� dr in¿. Ewa Wachowicz.

Nagrodê indywidualn¹ i medale wrêczy³ JM Rektor Poli-
techniki Koszaliñskiej prof. dr hab. in¿. Krzysztof Wawryn.

Z okazji inauguracji roku akademickiego Uczelnia otrzy-
ma³a wiele gratulacji i ¿yczeñ z kraju i z zagranicy. Kilka z nich
odczyta³ prorektor ds. studenckich prof. nadzw. dr hab. in¿.
Leon Kukie³ka.

W drugiej czê�ci uroczysto�ci g³os zabierali zaproszeni
go�cie. Jako pierwszy � ksi¹dz biskup prof. dr hab. Marian
Go³êbiewski � ordynariusz Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrze-
skiej. Powiedzia³ m.in., ¿e u progu XXI wieku oprócz znacz¹-
cego rozwoju technologicznego i materialneg wa¿ny jest rów-
nie¿ wymiar ludzki tego postêpu, wyra¿aj¹cy siê �wiadomo-
�ci¹, wol¹ i etyk¹ oraz �dystansem wobec materii�.

Kolejnymi mówcami byli: Henryk Rupnik � wicemarsza-
³ek województwa zachodniopomorskiego i W³adys³aw Hu-
sejko � wicewojewoda zachodniopomorski. W swoim wyst¹-
pieniu prezydent Koszalina Henryk Sobolewski stwierdzi³, ¿e
w³adze miasta przychylnie patrz¹ na rozwój Politechniki Ko-
szaliñskiej. Uczelnia stanowi bowiem o pozycji i mo¿liwo�ciach
Koszalina. Prezydent powiedzia³, ¿e jest ju¿ decyzja o przeka-
zaniu Uczelni terenów pod dalsz¹ rozbudowê przy ul. Kwiat-
kowskiego. � Potrzebna jest ju¿ tylko odpowiednia uchwa³a
Rady Miejskiej i mo¿e Pan, Magnificencjo Rektorze szykowaæ
pieni¹dze na budowê � zakoñczy³ prezydent.

Przemawiali równie¿ profesor Pierre Marche � rektor
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Bourges (Francja), oraz pro-
fesor Lidia Szynielewa � prorektor Moskiewskiego Pañstwo-
wego Uniwersytety Socjalnego. Mówcy ¿yczyli JM Rektoro-
wi, pracownikom oraz studentom Politechniki Koszaliñskiej
pomy�lno�ci i sukcesów w nowym roku akademickim.

Profesor Krzysztof Wawryn podziêkowa³ go�ciom i trzykrot-
nie uderzaj¹c ber³em w stó³ powiedzia³: Og³aszam rok akade-
micki 2000/2001 w Politechnice Koszaliñskiej za otwarty. Na-
stêpnie zaprosi³ prof. nadzw. dr. hab. in¿. Tomasza Krzy¿yñskie-
go do wyg³oszenia wyk³adu inauguracyjnego. Wyk³ad pt. �Inter-
net � nowa era komunikacji� zakoñczy³ uroczyst¹ inauguracjê roku
akademickiego 2000/2001 w Politechnice Koszaliñskiej.

(rd)
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Powitanie
Wysoki Senacie, Dostojni Go�cie, Szanowni Pracowni-

cy i Studenci Politechniki Koszaliñskiej!
Uczestniczymy dzisiaj w wydarzeniu, które w Politechnice

Koszaliñskiej odbywa siê po raz trzydziesty trzeci. Uroczysta
inauguracja roku akademickiego jest jedn¹ z najwa¿niejszych
chwil nie tylko w ¿yciu szko³y wy¿szej, ale i wielu ludzi, któ-
rym bliskie s¹ sprawy edukacji i postêpu. Dlatego bardzo ser-
decznie witam na niej naszych go�ci:
� witam parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej: pa-

ni¹ pose³ Zofiê Wilczyñsk¹ i panów pos³ów Jerzego Made-
ja, Seweryna Jurgielañca, Ryszarda Ulickiego,

� witam przedstawicieli w³adz wojewódzkich: pana Henryka
Rupnika � wicemarsza³ka województwa zachodniopomor-
skiego, pana W³adys³awa Husejkê � wicewojewodê zachod-
niopomorskiego,

� witam Jego Ekscelencjê ksiêdza biskupa prof. dr hab. Ma-
riana Go³êbiewskiego, ordynariusza Diecezji Koszaliñsko-
Ko³obrzeskiej oraz towarzysz¹cych ksiê¿y,

� witam w³adze samorz¹dowe Koszalina: pana Marka Kêsika
� przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i pana Henryka Sobo-
lewskiego � prezydenta miasta oraz pani¹ wiceprezydent Kry-
stynê Ko�ciñsk¹ i pana wiceprezydenta Jerzego Zarodê,

� witam pana Edwarda Wojtalika � starostê powiatu kosza-
liñskiego,

� witam równie¿ burmistrzów Chojnic i Drezdenka � pana
Arseniusza Finstera i pana Romana Cholewiñskiego,

� w�ród naszych go�ci serdecznie witam reprezentantów wy-
¿szych uczelni z zagranicy: witam pana profesora Pierre�a
Marché � rektora Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Bour-
ges, witam pani¹ profesor Lidiê Szymielew¹ � prorektora
Moskiewskiego Pañstwowego Uniwersytetu Socjalnego
wraz z delegacj¹ profesorów,

� witam przedstawicieli uczelni polskich: pana prof. dr. hab. in¿.
Mieczys³awa Wysieckiego � rektora Politechniki Szczeciñ-
skiej, który przyby³ wraz z prof. Krzysztofem Malcherkiem
i prof. Witoldem Biedunkiewiczem, pana prof. dr. hab. in¿.
Stanis³awa Gucmê � rektora Wy¿szej Szko³y Morskiej
w Szczecinie, ksiêdza dr. Zdzis³awa Kroplewskiego � rektora
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Koszalinie, pani¹ prof.
dr hab. Dorotê Gierczyñsk¹ � prorektor Pomorskiej Akade-
mii Pedagogicznej w S³upsku, pana prof. dr. hab. S³awomira
Stankowskiego � prorektora Akademii Rolniczej w Szczeci-
nie, pana prof. dr. hab. Adama Wirskiego � prorektora Ba³tyc-

kiej Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Koszalinie,
� witam pana p³k. dypl. Tadeusza Frydrycha � komendanta Cen-

tralnego O�rodka Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie
i pana p³k. dypl. Zbigniewa Parola � komendanta Centrum
Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,

� serdecznie witam pana prof. dr. hab. Jerzego Kortza � pre-
zesa Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego,

� witam dyrektorów szkó³ �rednich, przedstawicieli kosza-
liñskich zak³adów pracy, zwi¹zków zawodowych i organi-
zacji spo³ecznych,

� witam dziennikarzy,
� witam studentów i pracowników Politechniki Koszaliñskiej,
� witam tak¿e wszystkich, których nie wymieni³em na tej d³u-

giej li�cie, za co przepraszam.

Do studentów
Rozpoczynamy dzisiaj trzydziesty trzeci rok akademicki

w naszej uczelni. Bêdzie to rok wyj¹tkowy nie tyko dla nas, ale
tak¿e dla ca³ej ludzko�ci. Koñczy siê bowiem drugie tysi¹clecie
ery nowo¿ytnej, rozpoczyna trzecie, nios¹ce niespotykane do-
t¹d wyzwania, a cz³owiek, który chce im sprostaæ, musi wyka-
zaæ siê wieloma talentami, wykszta³ceniem, ambicj¹, kreatyw-
no�ci¹ i umiejêtno�ci¹ funkcjonowania w warunkach du¿ej kon-
kurencji. Ale, jak powiedzia³ Horacy, NIL MORTALIBUS AR-
DUUM EST � dla cz³owieka nie ma nic niemo¿liwego.

Jak¿e aktualne jest to staro¿ytne motto dzisiaj, gdy potêga
ludzkiego umys³u, ludzka praca, do�wiadczenie i wyobra�nia
dokonuj¹ rzeczy nadzwyczajnych, sprawiaj¹, ¿e odwieczne
d¹¿enie cz³owieka do poznania, okie³znania i wykorzystania
si³ przyrody jest coraz bardziej realne. Postêp wymaga oczy-
wi�cie ogromnej wiedzy. Wiedzy, któr¹, podobnie jak przed
wiekami, zdobywa siê na wy¿szych uczelniach. Wiedzy, która
prowadzi do wielkich odkryæ i wynalazków.

Dla cz³owieka nie ma nic niemo¿liwego. S¹dzê, ¿e w pew-
nym stopniu o prawdziwo�ci tego przes³ania mogli siê przeko-
naæ studenci, którzy rozpoczynaj¹ dzi� pierwszy rok studiów.
To Wy, w trudnej rywalizacji o indeks okazali�cie siê najlepsi,
najzdolniejsi i najbardziej kreatywni. Odnie�li�cie sukces, któ-
rego Wam gratulujê. Witam Was w gronie spo³eczno�ci akade-
mickiej, ¿ycz¹c jednocze�nie, aby�cie takie i jeszcze wiêksze
sukcesy osi¹gali podczas studiów i potem, w pracy zawodo-
wej. ̄ yczê wam równie¿ dokonania wspania³ych odkryæ i wy-
nalazków, które przyczyni¹ siê do postêpu cywilizacyjnego i po-
prawy poziomu ¿ycia w XXI wieku.

Wyst¹pienie
inauguracyjne

Rektora
Politechniki

Koszaliñskiej
� prof. dr. hab. in¿.
Krzysztofa Wawryna
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Rok akademicki prze³omu wieków
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e niezwykle szybki rozwój cywi-

lizacji, który obserwowali�my w ostatnich latach, w XXI wie-
ku nabierze jeszcze wiêkszego tempa. W jakim kierunku pój-
dzie �wiat? Dotychczasowe, granicz¹ce z cudami osi¹gniêcia
naukowców i wynalazców w dziedzinach mikroelektroniki, te-
leinformatyki, fizyki molekularnej, czy in¿ynierii genetycznej,
pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e nowe stulecie przyniesie kolejne
niespodzianki. Mo¿e bêdzie to podbój �Internetu�, mo¿e real-
niejszy ni¿ dot¹d podbój kosmosu, a mo¿e co� zupe³nie inne-
go, przy czym wynalazki XX wieku pójd¹ w zapomnienie?

Odpowiedzi na te pytania daj¹ dzi� ludzie wykszta³ceni, decy-
duj¹cy o postêpie cywilizacyjnym. Ich zdaniem w nadchodz¹cych
latach kierunki rozwoju �wiata,
tak¿e i Polski, wyznacz¹ nowo-
czesne technologie wytwarzania,
g³ównie te, zwi¹zane z groma-
dzeniem, przetwarzaniem i prze-
sy³aniem informacji za pomoc¹
wszelkich mediów.

Rozwój technologiczny po-
ci¹ga za sob¹ zmiany gospodar-
cze oraz organizacji ¿ycia spo-
³ecznego i politycznego. Dla
Polski oznaczaj¹ one uczestnic-
two w coraz bardziej integru-
j¹cej siê Europie. Dla Politech-
niki Koszaliñskiej za�, koniecz-
no�æ dostosowania poziomu
i kierunków kszta³cenia kadr do
potrzeb XXI wieku. Nasza
uczelnia w du¿ej mierze spe³-
nia te wymagania. Przygotowu-
je specjalistów nie tylko w za-
kresie nowoczesnych technologii, informatyki, oraz ekonomii
i zarz¹dzania, ale kszta³ci równie¿ na kierunkach filologicz-
nych, rolniczych, a nawet artystycznych.

Tak wszechstronna oferta koszaliñskiej uczelni oraz obec-
no�æ w niej wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademic-
kich, wprowadzaj¹cych najnowsze metody dydaktyczne przy
zastosowaniu wspó³czesnych zdobyczy techniki pozwala
stwierdziæ, ¿e cel, którym jest sprostanie wyzwaniom pocz¹t-
ku trzeciego tysi¹clecia, staje siê osi¹galny. Realny jest zatem
jeszcze wa¿niejszy cel � wykszta³cenie cz³owieka zdolnego
stawiæ tym wyzwaniom czo³a, umiej¹cego funkcjonowaæ w wa-
runkach silnej konkurencji na rynku europejskim, cz³owieka
decyduj¹cego o przysz³o�ci i kreuj¹cego j¹.

Osi¹gniêcia ubieg³ego
roku akademickiego

Mówi¹c o wyzwaniach przysz³o�ci, trzeba zauwa¿yæ, ¿e
dostosowywanie siê do nich jest procesem sta³ym, wielolet-
nim. �wiadczy o tym ponad trzydziestoletnia historia naszej
uczelni, która z niewielkiej, lokalnej szko³y sta³a siê du¿ym
o�rodkiem naukowo-dydaktycznym. O�rodkiem, który pe³ni
wa¿n¹ rolê nie tylko w regionie, ale jest coraz lepiej odbierany
w kraju, a tak¿e za granic¹. Doceniaj¹ go studenci, których
wraz z 5 tysi¹cami nowo przyjêtych jest ju¿ ponad osiemna-
�cie i pó³ tysi¹ca. Doceniaj¹ go równie¿ centralne w³adze i in-
stytucje naukowe, systematycznie przyznaj¹ce Politechnice
Koszaliñskiej nowe uprawnienia i wy¿sze kategorie.

W tej dziedzinie szczególnie wiele wydarzy³o siê w minio-
nym roku akademickim. Politechnika Koszaliñska znalaz³a siê
oto w ekskluzywnym gronie uczelni, mog¹cych nadawaæ sto-
pieñ doktora habilitowanego. S¹ to najwy¿sze uprawnienia
akademickie w Polsce, a otrzyma³ je Wydzia³ Mechaniczny
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Trudno pomi-
n¹æ fakt, ¿e Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³u Naukowego
przyzna³a te uprawnienia, doceniaj¹c przede wszystkim wielo-
letni dorobek i osi¹gniêcia badawcze pracowników Wydzia³u.

Jak zawsze, tak i w poprzednim roku akademickim pracow-
nicy Politechniki uzyskiwali kolejne tytu³y i stopnie naukowe.
Tytu³ profesora otrzyma³ Jurij Zozulak, za� stopieñ doktora
habilitowanego Micha³ Jasiulewicz.

Ponadto nasi pracownicy uzyskali sze�æ stopni doktora.
Kolejno byli to: Zbigniew Maria Taszycki, Andrzej Mazurek,
Dariusz Tomkiewicz, Jacek Katzer, Igor Kierkosz i Tomasz
Skuba³a. Pracê na uczelni podjê³o natomiast dziesiêciu profe-
sorów: Eugeniusz Janowicz, Zdzis³aw Harabin, Daniel Dut-
kiewicz, Zdzis³aw £osiñski, Tomasz Matuszewski, Stefan Ber-
czyñski, Ryszard Sikora, Jaros³aw Mikielewicz, Marek Grzy-
bowski i Siergiej Anissimow.

Jednocze�nie dotknê³a nas ogromna strata � zmar³ profesor
Andrzej Rasmus z Wydzia³u Mechanicznego, wspania³y cz³o-
wiek i naukowiec.

W ubieg³ym roku zmarli tak¿e przebywaj¹cy na emerytu-
rze: prof. W³odzimierz �wi¹tkiewicz z Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii �rodowiska, panie Stanis³awa Gabrukiewicz,
Anna Jaworska i Anna Ebel � by³e pracownice pionu admini-
stracyjnego. Proszê o uczczenie ich pamiêci chwil¹ ciszy.

Kolejnym osi¹gniêciem minionego okresu jest podwy¿sze-
nie przez Komitet Badañ Naukowych kategorii Wydzia³owi
Mechanicznemu do drugiej i Wydzia³owi Budownictwa i In-
¿ynierii �rodowiska do trzeciej. Dziêki temu wzrós³ nie tylko
presti¿ docenionych wydzia³ów, ale poprawi³o siê finansowa-
nie prowadzonych przez nie badañ naukowych.

Wa¿nym kierunkiem dzia³alno�ci uczelni jest uczestnictwo
w przedsiêwziêciach, zwi¹zanych ze wspó³prac¹ miêdzynaro-
dow¹, szczególnie za� z integracj¹ europejsk¹. W ubieg³ym
roku akademickim nasi studenci i pracownicy w ramach euro-
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pejskiego programu ERASMUS wyje¿d¿ali do Francji, Hisz-
panii, Portugalii, Grecji i Austrii, a studenci, kszta³c¹cy siê
w specjalno�ci integracja europejska, odwiedzili instytucje Unii
Europejskiej w Brukseli.

Natomiast nasz¹ uczelniê odwiedzili: by³y prezydent RP
na obczy�nie Pan Ryszard Kaczorowski, ambasador Jan Trusz-
czyñski, sta³y przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, oraz
wielu nauczycieli i studentów uczelni europejskich.

Z integracj¹ europejsk¹ wi¹¿e siê równie¿ wprowadzenie
specjalnego programu studiów, wed³ug Europejskiego Systemu
Punktów Kredytowych, który umo¿liwia naukê jednocze�nie na
kilku uczelniach europejskich, w tym na Politechnice Koszaliñ-
skiej. System pozwala na tak¹ formê nauki zarówno naszym, jak
i zagranicznym studentom. Dostêpne s¹ ju¿ angielskojêzyczne
wersje programu, opracowane przez Wydzia³ Elektroniki.

W ramach przygotowañ do udzia³u w V Ramowym Pro-
gramie Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej utwo-
rzyli�my przy uczelni Regionalny Punkt Kontaktowy. Jego za-
daniem jest wyszukiwanie w naszym regionie firm, które mog¹
podj¹æ wspó³pracê z uczelniami i firmami zagranicznymi.

Rozwój uczelni by³by trudny lub wrêcz niemo¿liwy, gdyby
nie poprawia³y siê jej warunki lokalowe. W minionym roku aka-
demickim oddali�my do u¿ytku kolejne obiekty dydaktyczne.
Przy ul. Kwiatkowskiego zagospodarowali�my ponad 6 tysiêcy
metrów kwadratowych powierzchni dla Wydzia³u Ekonomii i Za-
rz¹dzania, Nauczycielskiego Kolegium Jêzyka Angielskiego
i Studium Jêzyków Obcych. Przy ul. �niadeckich natomiast dla
wydzia³ów technicznych urz¹dzili�my zespó³ sal projektowych
i audytoriów o powierzchni 2 tysiêcy metrów kwadratowych,
wyposa¿onych w nowoczeny sprzêt audiowizualny.

Wysoki Senacie, Dostojni Go�cie, Szanowni Studenci
i Pracownicy Politechniki Koszaliñskiej,

po tym krótkim podsumowaniu osi¹gniêæ i sukcesów na-
szej uczelni w minionym roku akademickim pozwolê sobie
wróciæ do motta dzisiejszej uroczysto�ci: Dla cz³owieka nie
ma nic niemo¿liwego. Bo przecie¿ gdyby nie cz³owiek, gdyby
nie ludzie � pracownicy Politechniki i jej studenci, gdyby nie
ich wieloletnie zaanga¿owanie i po�wiêcenie, ambicja i osobi-
ste osi¹gniêcia, nie mieliby�my dzi� tylu powodów do dumy.
Wszystkim serdecznie za to dziêkujê i ¿yczê jeszcze wielu,
wielu sukcesów � na miarê oczekiwañ, na miarê czasów.

Zamierzenia na rok 2000�2001
Nowy rok akademicki, który dzi� mam zaszczyt otwieraæ,

podobnie jak poprzedni, bêdzie obfitowa³ w wydarzenia �ci�le
zwi¹zane z rozwojem uczelni. Ju¿ od dzi�, jako konsekwencja
uzyskania uprawnieñ do nadawania stopnia doktora habilito-
wanego, uruchamiamy w uczelni studia doktoranckie. Dziêki
temu, wzorem uczelni europejskich i w Politechnice Koszaliñ-
skiej wprowadzamy trójstopniowy system kszta³cenia studen-
tów. Pierwsza grupa uczestników studiów doktoranckich bê-
dzie liczy³a 47 osób.

W tym roku, je�li uda siê zatrudniæ kilku profesorów, pla-
nujemy uruchomiæ nowe kierunki kszta³cenia � geodezjê, po-
litologiê i byæ mo¿e wychowanie fizyczne. W dalszym ci¹gu
bêdziemy dbaæ o podnoszenie rangi Politechniki. Przygotowa-
li�my ju¿ wnioski o uzyskanie uprawnieñ do nadawania stopni
doktora nauk ekonomicznych oraz nauk technicznych, odpo-
wiednio w dyscyplinach ekonomia i in¿ynieria �rodowiska.

Bêdziemy siê te¿ ubiegaæ o wy¿sz¹ kategoriê KBN dla
wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania, a dla Wydzia³u Mechanicz-
nego, który ma uprawnienia habilitacyjne, o najwy¿sz¹, pierw-
sz¹ kategoriê KBN.

W roku 2000�2001 bêdziemy kontynuowaæ i rozszerzaæ swój
udzia³ w programach europejskich. Na pewno, w ramach wspo-
mnianego wcze�niej programu ERASMUS, z cyklem wyk³adów
przyjad¹ do Koszalina pracownicy uczelni z francuskiego Bo-
urges i z hiszpañskiej Granady. Studenci za� z tych miast czê�æ
studiów odbêd¹ w Politechnice Koszaliñskiej. Równie¿ nasi s³u-
chacze w wiêkszej ni¿ dot¹d liczbie wyjad¹ za granicê.

Wspó³pracê miêdzynarodow¹ bêdziemy rozwijaæ tak¿e
w nowym programie � LEONARDO da VINCI, w ramach któ-
rego razem z partnerami z Wielkiej Brytanii, W³och i Hiszpa-
nii przygotujemy szkolenia zawodowe w dziedzinie technik
multimedialnych.

Zapocz¹tkowany w ubieg³ym roku V Ramowy Program Roz-
woju Technologicznego Unii Europejskiej powinien przynie�æ
pierwsze wymierne efekty. Liczymy, ¿e dwa projekty, dotycz¹ce
ochrony �rodowiska i technologii super twardych warstw zosta-
n¹ sfinansowane przez Uniê i zrealizowane przez nas i naszych
partnerów z Hiszpanii, Niemiec i Holandii. Bêd¹ te¿ przygoto-
wywane wnioski o sfinansowanie nastêpnych projektów.

Wprowadzony niedawno na Wydziale Elektroniki program
uwzglêdniaj¹cy Europejski System Punktów Kredytowych i po-
walaj¹cy studiowaæ na kilku uczelniach jednocze�nie, chcemy
rozszerzyæ o kolejne wydzia³y.

Jak w latach ubieg³ych, tak¿e w najbli¿szej przysz³o�ci Poli-
technika bêdzie jednym z wiêkszych inwestorów w mie�cie. Ju¿
jesieni¹ tego roku oddamy do u¿ytku siedmiokondygnacyjny
budynek o powierzchni 6,5 tys. m2 przy ulicy �niadeckich dla
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska, a wiosn¹ 2001
roku przy ul. Kwiatkowskiego oddamy do u¿ytku najwiêksze
w uczelni audytorium dla Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania.

Je�li w³adze Koszalina przeka¿¹ nam niezagospodarowane
tereny i niszczej¹ce obiekty przy ul. Kwiatkowskiego, a znaj-
duj¹ce siê w s¹siedztwie Politechniki, bêdziemy mieli mo¿li-
wo�æ poprawienia warunków nauki i ¿ycia studentów i kadry
uczelni. Planujemy bowiem umiejscowienie tam sal do nauki
jêzyków obcych, popularnej dzi� w Polsce politologii oraz
wybudowanie akademików i domów asystenta. Gdyby taki plan
zosta³ zrealizowany, poprawi³by siê wizerunek tej czê�ci mia-
sta, za� Politechnika zyska³aby nowe mo¿liwo�ci rozwoju.

Podziêkowanie oraz ¿yczenia
Wielokrotnie nasze, pracowników i studentów Politechni-

ki ambitne plany spotyka³y siê ze zrozumieniem i ¿yczliwo-
�ci¹ w³adz lokalnych i regionalnych.

Tym bardziej, i¿ nieraz ju¿ okazywa³o siê, ¿e rozwój uczel-
ni jest nieroz³¹czn¹ czê�ci¹ naszego miasta, czê�ci¹, stanowi¹-
c¹ o jego przysz³o�ci, czê�ci¹, z któr¹ uto¿samia siê wielu miesz-
kañców Koszalina i ca³ego regionu. S¹dzê, ¿e tak bêdzie nadal
i za to z góry bardzo dziêkujê.

Wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczysto�ci serdecznie
dziêkujê za przybycie. Wszystkim te¿ go�ciom oraz studentom
i pracownikom Politechniki Koszaliñskiej ¿yczê zdrowia, szczê-
�cia osobistego i wspania³ych sukcesów w pracy i nauce.

Vivat Politechnika. Vivant Professores.
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Ostatnie lata mijaj¹cego
stulecia to okres burzliwego
rozwoju ogólno�wiatowej
sieci komputerowej. Jako
pojêcie, Internet jest starszy
ni¿ wiêkszo�æ jego u¿ytkow-
ników, jako zjawisko liczy
sobie niewiele lat. Dwie pod-
stawowe us³ugi dostêpne
obecnie w Internecie � pocz-
ta elektroniczna i �pajêczy-
na� WWW, zagra¿aj¹c po-
zycji konwencjonalnego
faksu, a nawet telefonu, sta-
³y siê now¹ form¹ komuni-
kowania siê ludzi. Us³ugi te

mo¿na jednocze�nie okre�liæ mianem �z³odzieja czasu�, tra-
conego na wielogodzinne wpatrywanie siê w ekran moni-
tora. Celem niniejszego wyk³adu jest przedstawienie histo-
rii rozwoju Internetu wraz z potencjalnymi zastosowania-
mi tej sieci oraz próba przeanalizowania jego dobrych
i z³ych stron. Z uwagi na ogrom materia³u nie sposób po-
ruszyæ wszystkich aspektów dotycz¹cych sieci Internet.
W wyk³adzie skupiono siê na wybranych przez autora za-
gadnieniach zwi¹zanych przede wszystkim z samym zja-
wiskiem Internetu, jego wp³ywem na otaczaj¹c¹ nas rze-
czywisto�æ, w której zajmuje coraz wiêcej miejsca.

Internet jest sieci¹ ³¹cz¹c¹ wszystkie inne sieci, np. miej-
skie, rz¹dowe, biurowe, prywatne i akademickie, jest sieci¹ glo-
baln¹. Korzystaæ z niej mo¿na zarówno w miejscu pracy, jak
i w domu, wykorzystuj¹c ³¹cza telefoniczne. W historii roz-
woju Internetu mo¿na wyró¿niæ dwa etapy � pierwszy z nich �
do koñca lat osiemdziesi¹tych, to czas, gdy Internetem �zarz¹-
dza³a� amerykañska Agencja Zaawansowanych Projektów Ba-
dawczych, umiejscowiona przy Departamencie Obrony USA.
Nastêpny etap to lata dziewiêædziesi¹te, okres prze³omowych
zmian geopolitycznych i gospodarczych. Najwa¿niejsze zda-
rzenia w historii Internetu przedstawiono w trzeciej czê�ci
wyk³adu. Krótki opis mo¿liwo�ci sieci globalnej i us³ugi w niej
oferowane zaprezentowano w czê�ci czwartej. W czê�ci pi¹tej
przytoczono rozwa¿ania dotycz¹ce skutków i wp³ywu dalsze-
go rozwoju sieci na tradycyjne formy komunikowania, których
historiê przedstawiono krótko w nastêpnym rozdziale.

W celu urozmaicenia tre�ci wyk³adu, zawarto w nim kilka
cytatów z opowiadañ Stanis³awa Lema, który w latach sze�æ-
dziesi¹tych, a wiêc na wiele lat przed pojawieniem siê �cyber-
przestrzeni� w naszym codziennym ¿yciu, napisa³ m.in. �Cy-
beriadê� i �Bajki Robotów�. �Nieszczêsnym i dziwacznym
zrz¹dzeniem losu sta³o siê tak, ¿e znaczna wiêkszo�æ tego, co
wyfantazjowa³em, zastyga w rzeczywisto�æ�, pisze Stanis³aw
Lem we wstêpie do swej ksi¹¿ki �Bomba megabitowa�, wyda-
nej w roku 1999. �Osobi�cie w to nie wierzy³em, ale napisa-
³em, poniewa¿ mo¿na to by³o sobie wyobraziæ�.

Komunikowanie siê ludzi przed
powstaniem Internetu

Z uwagi na fakt, ¿e sieci komputerowe opieraj¹ siê g³ównie
na s³owie pisanym, krótkie przedstawienie najwa¿niejszych
zdarzeñ w historii komunikowania siê ludzi rozpoczniemy od
wynalazku J. Gutenberga, który zapocz¹tkowa³ erê druku
(1450). Pierwsz¹ wydan¹ przez niego ksi¹¿k¹, z zastosowa-
niem ruchomej czcionki i prasy drukarskiej, by³a Biblia. Pierw-
szym wydawnictwem (1494) by³a za³o¿ona przez A. Manutiu-
sa w Wenecji oficyna drukarska, która stosuj¹c antykwê i kur-
sywê oraz numeruj¹c strony, wyda³a w XVI wieku ponad ty-
si¹c tytu³ów. Pierwszy regularnie wydawany tygodnik zacz¹³
ukazywaæ siê w roku 1609 w Strasburgu, a maszynê do pisania
z podnoszonymi czcionkami opatentowano w roku 1714. Pierw-
sz¹ praktycznie stosowan¹ technikê fotograficzn¹ (dageroty-
piê) wynaleziono w roku 1839. Urz¹dzenie bêd¹ce pierwowzo-
rem u¿ywanych obecnie maszyn do pisania � Remington nr 1,
pojawi³o siê w roku 1874. W tym miejscu nale¿y wspomnieæ,
¿e amerykañski uk³ad klawiatury typu �qwerty�, stosowany we
wspó³czesnych komputerach, równie¿ w Polsce, �zawdziêcza-
my� du¿ej awaryjno�ci pierwszych mechanicznych maszyn do
pisania. Pocz¹tkowo w maszynach tych najczê�ciej wystêpu-
j¹ce znaki znajdowa³y siê zbyt blisko siebie, co powodowa³o
zacinanie siê urz¹dzenia obs³ugiwanego przez zbyt wprawn¹
maszynistkê. Wynalezienie obrotowej prasy drukarskiej (1837)
i skonstruowanie sk³adarki wierszowej � linotypu (1887), wy-
korzystywanej przede wszystkim przy drukowaniu gazet, oraz
pojawienie siê kolorowego druku pó³tonowego (1890), pozwa-
la³o nie tylko na znaczne zwiêkszenie nak³adów wydawanych
pozycji, ale równie¿ na ich ró¿norodno�æ. Wolno�æ prasy w kra-
ju narodzin Internetu � Stanach Zjednoczonych Ameryki, zo-
sta³a zagwarantowana w roku 1791 wprowadzeniem pierwszej
poprawki do konstytucji tego kraju. S³owo pisane przenoszo-
ne by³o wówczas za pomoc¹ znanej wszystkim i stosowanej
z powodzeniem do dzi� poczty, któr¹ ostatnio z uwagi na roz-
wój poczty elektronicznej, zaczêto nazywaæ �poczt¹ konwen-
cjonaln¹�.

Sieæ telegrafów optycznych, skonstruowana przez C. Chap-
pe�a w 1792 roku, mo¿e byæ uwa¿ana za pierwsz¹ sieæ ogólno-
krajow¹. W roku 1844 sieæ ta liczy³a ok. 500 stacji i ³¹czy³a 29
miast we Francji. Telegraf optyczny to urz¹dzenie mechanicz-
ne do przesy³ania sygna³ów wizualnych. Urz¹dzeniu C. Chap-
pe�a nadano nazwê �telegraf�, czyli �pisz¹cy na odleg³o�æ�.
W roku 1840 S. Morse zbudowa³ pierwszy odbiornik telegrafu
elektrycznego, a do przesy³ania wiadomo�ci wynalaz³ alfabet
stanowi¹cy kombinacjê kropek i kresek oznaczaj¹cych litery
i cyfry. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e kropki i kreski
w ówczesnym telegrafie by³y form¹ komunikacji cyfrowej, gdy¿
opiera³a siê ona na otwieraniu i zamykaniu obwodu elektrycz-
nego. W roku 1876 system telegraficzny by³ jednym z najwiêk-
szych przedsiêwziêæ w skali �wiatowej, licz¹cym 340 tysiêcy

INTERNET
� nowa era komunikacji
Tomasz Krzy¿yñski

Wyk³ad podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2000�2001 wyg³osi³
prof. nadzw. dr hab. in¿. Tomasz Krzy¿yñski. Poni¿ej 1. czê�æ wyk³adu � nastêpne w dalszych numerach.
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kilometrów kabli i osiem i pó³ tysi¹ca telegrafów, które znaj-
dowa³y zastosowanie w kolei, bankach, gie³dach, przemy�le
i s³u¿bach rz¹dowych.

Ponad stuletni¹ erê komunikacji analogowej zapocz¹tkowa³
wynalazek telefonu autorstwa A. G. Bella (1876). W analogowej
transmisji g³osu dokonanej przez Bella napiêcie w linii by³o pro-
porcjonalne do ci�nienia d�wiêku na membranê mikrofonu. Cie-
kawostkê stanowi fakt, ¿e pocz¹tkowo nie wiedziano, jakie zasto-
sowania mo¿e mieæ telefon. Z czasem powsta³a idea osobistej
komunikacji g³osowej za po�rednictwem systemu sieciowego,
daj¹c pocz¹tek tzw. systemowi Bella. Ta �elektryczna zabawka�,
okre�lana w ten lekcewa¿¹cy sposób przez ówczesnych oponen-
tów Bella, przekszta³ci³a siê tymczasem w sieæ telefoniczn¹, w któ-
rej pocz¹tkowo dominowa³y centrale obs³ugiwane przez telefo-
nistki. Choæ centralê automatyczn¹ zaprezentowano ju¿ w roku
1892, zaczêto j¹ powszechnie stosowaæ kilka dziesiêcioleci pó�-
niej. Na pocz¹tku obecnego stulecia sieæ telefoniczna po³¹czy³a
najwiêksze o�rodki na kontynencie pó³nocnoamerykañskim. W ro-
ku 1913 w Nowym Jorku dzia³a³o ok. 500. tysiêcy telefonów, w Pa-
ry¿u za� � 90 tysiêcy.

Interesuj¹co przedstawia siê kwestia postrzegania i wdra¿a-
nia techniki komunikacji g³osowej w ró¿nych krajach i kultu-
rach, gdzie toczy³a siê dyskusja przypominaj¹ca w pewnym sensie
wspó³czesne debaty o burzliwym rozwoju Internetu. J.O. Green
w swej ksi¹¿ce �Nowa era komunikacji� pisze, ¿e Brytyjczycy
pocz¹tkowo postrzegali telefon jako wulgarny zamach na pry-
watno�æ, umo¿liwiaj¹cy byle g³upkowi wtargniêcie do ich domu
o dowolnej porze dnia i nocy. Z kolei Stalin uwa¿a³, ¿e ogólnie
dostêpne telefony stanowi¹ potencjalne zagro¿enie dla w³adzy
centralnej. Systemy dzia³aj¹ce w Zwi¹zku Radzieckim i innych
krajach bloku wschodniego by³y zawodne i trudno dostêpne.
Francuzom system telefoniczny kojarzy³ siê d³ugo z niestosow-
nym warczeniem i traktowany by³ z du¿¹ podejrzliwo�ci¹, gdy¿
móg³ poci¹gn¹æ za sob¹ nieprzewidywalne konsekwencje i sprzy-
jaæ chuligañskim wybrykom. Telefonia wesz³a najszybciej do
powszechnego u¿ytku w USA, gdzie w latach dwudziestych mo¿-
liwe sta³o siê po³¹czenie pomiêdzy abonentami w dwu dowol-
nych miejscowo�ciach w kraju.

W latach 1895�1897 G. Marconi skonstruowa³ radio i wy-
nalaz³ antenê, a na prze³omie XIX i XX wieku rozpocz¹³ na-
wi¹zywanie ³¹czno�ci radiowej, w roku 1899 przez Kana³ La
Manche, w roku 1901 przez Ocean Atlantycki. Pierwsza bez-
przewodowa transmisja g³osu pomiêdzy Europ¹ a Ameryk¹
mia³a miejsce w roku 1915. Lata dwudzieste XX wieku to in-
tensywny rozwój radiofonii. Lata piêædziesi¹te to ¿ywio³owy
rozwój telewizji. Masowe przesy³anie obrazu i d�wiêku po-
przedzi³o szereg zdarzeñ. W roku 1893 T. A. Edison skonstru-
owa³ kinetoskop, prymitywn¹ postaæ projektora ruchomego
obrazu. W roku 1923 Y. Zworykin wynalaz³ ikonoskop i kine-
skop, urz¹dzenia do transmisji i odbioru obrazów telewizyj-
nych. W roku 1927 P. Farnsworth opatentowa³ swoj¹ wersjê
telewizji. Pierwsze regularne nadawanie programów telewizyj-
nych rozpoczêto w Europie w po³owie lat trzydziestych,
a w USA na pocz¹tku lat czterdziestych. Po dwudziestu latach
w USA dzia³a³o ok. 60 milionów odbiorników telewizyjnych,
w Europie 26 milionów, a regularne programy nadawane by³y
w 65 krajach, w tym tak¿e w Polsce od 1956 roku. Pierwszy
komercyjny satelita Telstar, wystrzelony przez Amerykanów
w 1962 roku, umo¿liwi³ transmisjê programów telewizyjnych
pomiêdzy kontynentami. Od roku 1971 transmisja mo¿e odby-
waæ siê równie¿ za pomoc¹ �wiat³owodów.

Pisz¹c o przekazywaniu obrazu i d�wiêku nale¿y wspomnieæ
równie¿ o powstaniu kina, na pocz¹tku XX wieku. Znacz¹cy
wk³ad w pionierskim okresie rozwoju tej formy przekazu wniós³
D. W. Griffith, który opracowa³ �gramatykê� filmu sprawiaj¹-
c¹, ¿e utwory filmowe zaczê³y ró¿niæ siê od inscenizacji te-
atralnych. W okresie miêdzywojennym amerykañskie Holly-
wood sta³o siê pierwsz¹ potêg¹ kinow¹.

W czê�ci wyk³adu po�wiêconej komunikowaniu siê ludzi nie
powinno zabrakn¹æ te¿ wzmianki o telefonach komórkowych,
choæ ich intensywny rozwój nastêpuje równolegle z rozwojem
Internetu. Telefon komórkowy sta³ siê wszechobecnym elemen-
tem naszej rzeczywisto�ci w skali globalnej, a ich liczba ro�nie
w zawrotnym tempie. Za pomoc¹ telefonu komórkowego mo¿-
na ju¿ teraz po³¹czyæ siê z Internetem i transmitowaæ tekst. Roz-
wój tej formy komunikowania siê jest tak szybki, ¿e jest wielce
prawdopodobne, i¿ w chwili wyg³aszania tego wyk³adu, mo¿li-
we bêdzie ju¿ przekazywanie grafiki, za pomoc¹ �narêcznego�
aparatu telefonicznego przypominaj¹cego zegarek.

Ostatnie dwa dziesiêciolecia XX wieku to ogromny postêp
w dziedzinie technologii i zmian cywilizacyjnych na �wiecie.
Szybko�æ tych zmian i ich charakter bardzo trafnie i dowcip-
nie oddaje, zdaniem autora wyk³adu, Stanis³aw Lem w swym
opowiadaniu napisanym w roku 1965 (Cyberiada, Siedem
Wypraw Trurla i Klapaucjusza, Wyprawa pierwsza A, czyli
Elektryba³t Trurla) o konstruktorze Trurlu, który postanowi³
wybudowaæ maszynê pisz¹c¹ wiersze. Maszynê nale¿a³o oczy-
wi�cie zaprogramowaæ, i to w taki sposób, by mia³a �w g³o-
wie� to, co ma zwyk³y poeta. �Wymodelowane zosta³o �rednio-
wiecze i staro¿ytno�æ, i czasy wielkich rewolucji, tak ¿e ma-
szyna chwilami trzês³a siê, a lampy modeluj¹ce co powa¿niej-
sze postêpy cywilizacji, trzeba by³o wod¹ polewaæ i mokrymi
szmatami ok³adaæ, by siê nie rozlecia³y; postêp ów bowiem,
modelowany zw³aszcza w takim tempie, omal ich nie rozsa-
dzi³. Pod koniec dwudziestego wieku maszyna dosta³a najpierw
wibracji sko�nej, a potem trzêsi¹czki wzd³u¿nej, nie wiadomo
czemu; Trurl bardzo siê tym martwi³ i nawet przygotowa³ pew-
n¹ ilo�æ cementu i klamer, gdyby siê mia³a waliæ. Na szczê�cie
jako� siê bez tych �rodków ostatecznych obesz³o; przejecha³a
przez wiek dwudziesty i pomknê³a dalej�.

Najwa¿niejsze wydarzenia
w historii Internetu

W licznych opracowaniach dotycz¹cych historii Internetu
pojawia siê rok 1957, kiedy to ówczesny Zwi¹zek Radziecki
umie�ci³ na orbicie pierwszego sztucznego satelitê Ziemi. Ozna-
cza³o to, ¿e Rosjanie s¹ w stanie bezpo�rednio zagroziæ Sta-
nom Zjednoczonym uderzeniem nuklearnym skierowanym
z w³asnego terytorium. Zdarzenie to spowodowa³o szerok¹ dys-
kusjê w Stanach, które po drugiej wojnie �wiatowej wiod³y prym
w dziedzinie nauki i techniki, i nie zamierza³y z tej pozycji
rezygnowaæ. W celu zapewnienia dominuj¹cej pozycji, Ame-
rykanie utworzyli przy Departamencie Obrony �Agencjê Za-
awansowanych Projektów Badawczych� (ARPA � Advanced
Research Projects Agency), której zadaniem by³o koordyno-
wanie dzia³añ na rzecz zachowania wiod¹cej pozycji militar-
nej USA. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prace koordynowane przez
Agencjê nie by³y prowadzone w tajnych laboratoriach i nie
dotyczy³y tylko zagadnieñ zwi¹zanych bezpo�rednio z techni-
k¹ wojskow¹. Jednym z zakresów prowadzonych badañ by³a
kwestia funkcjonowania kraju, a zw³aszcza jego systemu ko-
munikacyjnego, w warunkach wojny nuklearnej.
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W roku 1962 opublikowana zosta³a przez amerykañsk¹
RAND Corporation praca P. Barana. Przedstawiono w niej ideê
systemu komunikacyjnego, który by³by w stanie sprawnie funk-
cjonowaæ w warunkach uszkodzenia znacznej liczby wêz³ów
i po³¹czeñ. Zalet¹ takiego systemu by³by brak centralnego punk-
tu zarz¹dzania i kontroli, natomiast liczba po³¹czeñ pomiêdzy
wêz³ami by³aby na tyle wielka, ¿e w przypadku zniszczenia
niektórych z nich sieæ nadal funkcjonowa³aby dziêki pozosta-
³ym po³¹czeniom, na które automatycznie by³by kierowany
ruch. Efektem prowadzonych badañ by³o opracowanie w la-
tach 1966�1967 koncepcji technicznych prototypowych frag-
mentów sieci ARPAnet, która w roku 1969 po³¹czy³a cztery
amerykañskie o�rodki akademickie, a w roku 1973 przy³¹czo-
no do niej dwa komputery w Europie (w University College of
London w Wielkiej Brytanii i w Royal Radar Establishment
w Norwegii).

Zasadnicz¹ ide¹ tej sieci by³ pakietowy system przesy³ania
informacji, w której by³a ona dzielona na ma³e fragmenty (pa-
kiety) przesy³ane niezale¿nie od siebie, a nastêpnie sk³adane
w oryginaln¹ wiadomo�æ na komputerze odbiorcy. Sieæ nie mia-
³a centralnego o�rodka, a wiêc wszystkie jej wêz³y by³y rów-
norzêdne. Ka¿dy wêze³ móg³ nadawaæ, przekazywaæ i odbie-
raæ pakiety, które zawiera³y informacjê o sobie samych, np.
o miejscu wys³ania i przeznaczenia, o przebytej i planowanej
drodze. System minimalizowa³ skutki b³êdów podczas trans-
misji, gdy¿ w przypadku ich wyst¹pienia wystarczy³o przes³aæ
ponownie jedynie b³êdny pakiet, a nie ca³¹ informacjê. Ponad-
to zastosowana technologia podzia³u informacji na pakiety po-
zwoli³a na korzystanie z jednego ³¹cza wielu u¿ytkownikom
równocze�nie. Powstanie ARPAnetu po³o¿y³o podwaliny pod
wspó³czesny Internet. W roku 1971 sieæ ARPAnet sk³ada³a siê
z 13 wêz³ów, a w roku 1973 roku liczy³a 35 wêz³ów i od po-
cz¹tku swego istnienia by³a wykorzystywana przez naukow-
ców opracowuj¹cych wspólne projekty badawcze. Dziêki temu
�eksperymentowi� umo¿liwiono wspó³pracê maszyn wielu ró¿-
nych typów oraz korzystanie z bardzo wówczas kosztownych
zasobów komputerowych. Sieæ ARPAnet, choæ z za³o¿enia
mia³a s³u¿yæ innemu celowi, by³a rozwi¹zaniem pionierskim
w dziedzinie nowego typu komunikacji miêdzyludzkiej.

Lata siedemdziesi¹te to okres tworzenia podstaw wspó³-
czesnego Internetu, choæ nazwa ta jeszcze nie funkcjonowa³a
w �rodowisku informatyków na okre�lenie sieci. S³owo Inter-
net pojawi³o siê w roku 1974 w pracy dotycz¹cej protoko³u
TCP, napisanej przez V. Cerfa i B. Kahna �A Protocol for Pac-
ket Intercommunication�. W zwi¹zku z t¹ publikacj¹ i wk³a-
dem wniesionym w rozwój sieci komputerowych, V. Cerf przez
niektórych zosta³ og³oszony �ojcem Internetu�. Na pocz¹tku
lat 70. powstaj¹ pierwsze dokumenty RFC (Request for Com-
ment) � procedury stosowane przez �sieciowców� do wymia-
ny nowych pomys³ów oraz do ustanowienia standardów i zale-
ceñ. Ukaza³a siê pierwsza wersja (1970) protoko³u do przesy-
³ania zbiorów � FTP (File Transfer Protocol), co pozwoli³o na
powstanie pierwszych �bibliotek� sieciowych. Pocz¹tki pocz-
ty elektronicznej to rok 1971, a program u¿ytkowy telnet, sto-
sowany do dzi�, umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie siê i uruchamianie
programów na odleg³ych komputerach, powsta³ w roku 1972.
W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych pojawi³ siê protokó³
UUCP (Unix to Unix Copy Protocol), stosowany w pocz¹tko-
wej fazie rozwoju tekstowych grup dyskusyjnych Usenet, utwo-
rzonych przez studentów uczelni amerykañskich. Powsta³y

pierwsze BBS-y (Bulletin Board Service), wykorzystuj¹ce pry-
watne linie telefoniczne, które z czasem oferowa³y zamiesz-
czanie drobnych og³oszeñ, gry, dyskusje, biblioteki oprogra-
mowania i pocztê elektroniczn¹. W roku 1977 dopracowano
dwa podstawowe protoko³y transmisji � TCP (Transmission
Control Protocol), którego zadaniem jest podzia³ informacji
na pakiety oraz IP (Internet Protocol) odpowiedzialnego za
adresowanie.

Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych protokó³ TCP/IP zacz¹³
zastêpowaæ stosowany dotychczas w sieci protokó³ NCP (Ne-
twork Control Protocol), przede wszystkim z uwagi na jego
walory w zastosowaniach militarnych. Przechodzenie z proto-
ko³u NCP na TCP/IP uznawane jest za pocz¹tek Internetu
(1983), gdy¿ rozwi¹zania wówczas przyjête s¹ stosowane do
dzisiaj. Stopniowo w miejsce du¿ych maszyn wielodostêpnych
zaczê³y powstawaæ lokalne sieci stacji roboczych wykorzystu-
j¹ce protokó³ TCP/IP, które by³y przy³¹czane do sieci ARPA-
net za pomoc¹ komputerów zwanych ruterami lub bramkami.
Ka¿dy komputer do³¹czony do sieci otrzymywa³ unikalny ad-
res IP, a jego nazwa i podstawowe parametry by³y rejestrowa-
ne przez instytucje o nazwie NIC (Network Information Cen-
ter) i umieszczane na dyskach istniej¹cych ju¿ w sieci kompu-
terów. W roku 1984 opracowano system rozproszonych baz
danych o nazwie DNS (Domain Name Service), zapewniaj¹cy
obs³ugê nazw tzw. domen i komputerów w sieci. Powstanie
DNS pozwoli³o na lepsze i bardziej swobodne zarz¹dzanie
podsieciami w³¹czonymi ju¿ do Internetu, a tak¿e przy³¹cze-
nie do wspólnej przestrzeni adresowej sieci znajduj¹cych siê
poza Internetem. W roku 1983 z sieci ARPAnet od³¹czona zo-
sta³a jej czê�æ wojskowa, która zaczê³a ¿yæ w³asnym ¿yciem
pod nazw¹ MILnet.

W roku 1984 do rozwoju Internetu w³¹czy³a siê Amery-
kañska Fundacja Nauki � NSF (National Science Fundation),
tworz¹c sieæ superkomputerów wykorzystywanych do celów
naukowych, o nazwie NSFnet. W latach osiemdziesi¹tych po-
wsta³y pierwsze instytucje i us³ugi komercyjne w Internecie,
m.in. Compuserve (1980), America Online ( 1985), Prodigi
(1988), rozwija³y siê listy dyskusyjne, które zosta³y podzielo-
ne na grupy tematyczne, a do wyra¿ania emocji w dyskusji do
u¿ytku wesz³y u�mieszki � smileys (1982). W roku 1988 zo-
sta³ opracowany IRC (Internet Relay Chat), system sieciowych
pogawêdek. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e rozwi¹zania stosowane w sie-
ci ARPAnet nie by³y jedynymi sposobami organizacji sieci kom-
puterowych. Powsta³a w roku 1981 sieæ BITnet (Because It�s
Time Network) obejmowa³a przede wszystkim uniwersytety
i inne instytucje naukowe, które pocz¹tkowo korzysta³y z du-
¿ych maszyn IBM i protoko³u sieciowego NJE (Network Job
Entry). Najwiêkszy rozwój BITnetu przypad³ na pocz¹tek lat
dziewiêædziesi¹tych, kiedy to wspó³uczestniczyli w nim u¿yt-
kownicy z 49 krajów. W Europie odpowiednikiem BITnetu by³a
sieæ akademicka o nazwie EARN (European Academic and
Research Network).

W roku 1989 formalnie przesta³a istnieæ ARPAnet, a Inter-
net wszed³ w fazê burzliwego rozwoju. W roku 1990 powsta³
WWW (World Wide Web), system pozwalaj¹cy na po³¹czenie
tekstu, grafiki i d�wiêku, zainstalowany na serwerach Euro-
pejskiego Centrum Badañ Nuklearnych CERN, a z nich roz-
powszechni³ siê na ca³y �wiat. Pojawi³a siê us³uga gopher do
przegl¹dania zasobów sieci w trybie tekstowym, archie do wy-
szukiwania informacji w sieci, a nastêpnie pierwsza graficzna
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przegl¹darka WWW � Mosaic, która przyczyni³a siê do znacz-
nego wzrostu popularno�ci Internetu. W roku 1993 umiesz-
czona zosta³a w Internecie strona rz¹du USA, a 1994 roku po-
wsta³ serwis Yahoo!, który z czasem przekszta³ci³ siê w naj-
s³ynniejszy katalog zasobów sieciowych na �wiecie. Na prze-
³omie lat 1994/1995 na rynek wesz³a przegl¹darka Netscape
Navigator, która w nastêpnych latach sta³a siê najpopularniej-
szym narzêdziem do �surfowania� po sieci. Nied³ugo pó�niej
ukaza³a siê przegl¹darka firmy Microsoft � Internet Explorer.
Firma ta d³ugo lekcewa¿y³a Internet (modem o szybko�ci 9600
bps mia³ zdaniem jej prezesa w zupe³no�ci wystarczyæ do ko-
rzystania z zasobów Internetu), snuj¹c jednocze�nie mrzonki
o w³asnej sieci w skali ogólno�wiatowej, która sta³aby siê kon-
kurencj¹ Internetu. Dzi� ten amerykañski koncern nadrabia
zaleg³o�ci, a rozpoczêta w 1995 roku �wojna przegl¹darek�
o udzia³ w rynku oprogramowania sieciowego trwa nadal.
W dalszej kolejno�ci pojawia³y siê systemy przesy³ania ci¹-
g³ej transmisji d�wiêkowej przez Internet � RealAudio i sys-
tem WebTV integruj¹cy telewizjê z Internetem.

Uwa¿a siê, ¿e wspó³czesna popularno�æ Internetu ma swo-
je �ród³a w szerokim udostêpnieniu sieci NSFnet na amery-
kañskich uczelniach. Fundacja NSF finansowa³a pod³¹czanie
o�rodków uniwersyteckich pod warunkiem, ¿e umo¿liwia³y one
dostêp do sieci innym instytucjom w najbli¿szej okolicy. Stu-
denci koñcz¹cy naukê na uczelni pragnêli nadal korzystaæ z za-
sobów sieci, tworz¹c w ten sposób rynek dla komercyjnych
dostawców us³ug internetowych. Doprowadzi³o to do szybkie-
go wzrostu liczby sieci i u¿ytkowników Internetu, a jego ko-
mercyjne wykorzystanie zaczê³o mieæ znacz¹cy udzia³. W la-
tach 1993�1995 trwa³y prace nad zast¹pieniem NSFnetu sie-
ci¹ o znacznie wiêkszej przepustowo�ci, stanowi¹c¹ po³¹cze-
nie kilku sieci komercyjnych, dostêpnych dla u¿ytkowników
wnosz¹cych op³aty za korzystanie z niej. Wy¿sze uczelnie i in-
stytucje naukowo�badawcze by³y nadal wspierane finansowo
przez fundacjê NSF. W chwili ca³kowitego zaniku szkieletu
NFSnetu (1995) w Internecie funkcjonowa³o ok. 50 tysiêcy sieci
z 93 krajów. Ostatnie lata to powstanie protoko³u WAP (Wire-
less Application Protocol), s³u¿¹cego do korzystania w trybie
tekstowym z zasobów Internetu za pomoc¹ telefonów komór-
kowych oraz prace nad technologi¹ pozwalaj¹c¹ na przekazy-
wanie przez telefon komórkowy informacji w takiej postaci,
jak¹ uzyskujemy na komputerach.

Do³¹czenie Polski do Internetu sta³o siê mo¿liwe po znie-
sieniu przez organizacjê COCOM, w roku 1990, wiêkszo�ci
restrykcji na sprzeda¿ sprzêtu komputerowego do by³ych kra-
jów bloku wschodniego. Po przyjêciu Polski do organizacji
EARN, sta³o siê mo¿liwe przy³¹czenie naszego kraju do sieci
BITnet. W 1991 roku Polska uzyska³a po³¹czenie z Interne-
tem za pomoc¹ linii telefonicznej ³¹cz¹cej Warszawê z Kopen-
hag¹, a na Uniwersytecie Warszawskim powsta³ Zespó³ Koor-
dynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Za-
dania tego zespo³u przejê³a w 1993 roku jednostka Komitetu
Badañ Naukowych � NASK, Naukowa i Akademicka Sieæ
Komputerowa. W roku 1994 zainicjowano program pod³¹cza-
nia szkó³ �rednich do Internetu � �Internet dla szkó³�. W roku
1995 powsta³a Polska Spo³eczno�æ Internetu, organizacja ma-
j¹ca na celu propagowanie i wspieranie rozwoju Internetu
w Polsce. W tym samym czasie z Internetu zaczêli korzystaæ
abonenci sieci Polpak, pierwszej komercyjnej sieci pakieto-
wej utworzonej w roku 1993 przez Telekomunikacjê Polsk¹

S.A. Druga po³owa lat dziewiêædziesi¹tych to ogromny wzrost
liczby sieci przy³¹czonych do Internetu i ich u¿ytkowników,
wzrost szybko�ci transferu danych, dokonany z pomoc¹ ³¹czy
�wiat³owodowych i satelitarnych.

¯ywio³owy rozwój Internetu sprawia, ¿e trudno jest osza-
cowaæ wielko�æ sieci i liczbê jego u¿ytkowników. Wystarczy
wspomnieæ, ¿e w ci¹gu tylko jednego roku, od lipca 1994 do
lipca 1995, liczba tzw. hostów, komputerów przechowuj¹cych,
rozprowadzaj¹cych i wymieniaj¹cych dane, podwoi³a siê z ok.
3 milionów do ok. 6 milionów. Gdyby przyj¹æ, ¿e taka tenden-
cja wzrostu towarzyszy nam do dzi�, to obecnie w sieci dzia³a
ok. 120 milionów hostów, z us³ug których korzysta ok. 200
milionów ludzi na ca³ym �wiecie. Skalê zjawiska oddaje rów-
nie¿ fakt, ¿e mówi siê o rych³ym wyczerpaniu adresów IP, któ-
rych liczba w pionierskim okresie pocz¹tków Internetu wyda-
wa³a siê praktycznie nieograniczona. Kiedy� mówi³o siê o In-
ternecie jako o sieci komputerów, teraz jego wielko�æ mo¿na
mierzyæ liczb¹ po³¹czonych ze sob¹ sieci. Zasoby informacyj-
ne Internetu, zgromadzone na dyskach u¿ytkowników, s¹ prak-
tycznie niemo¿liwe do oszacowania.

Rozwa¿ania zawarte w tej czê�ci wyk³adu zakoñczone zo-
stan¹ ca³kiem �nienaukowym� pytaniem: czy informacja mo¿e
osi¹gn¹æ wielko�æ �krytyczn¹�, tak¹ jak materia? Odpowiedzi
udzieli profesor A. Doñda, który uwa¿a, ¿e �komputeryzacja
skrêci ³eb cywilizacji�, w opowiadaniu S. Lema ze zbioru za-
mieszczonego w ksi¹¿ce �Dzienniki Gwiazdowe� z roku 1973:
�S³owa te ryjê w glinianych tabliczkach, przed moj¹ jaskini¹.
Zawsze interesowa³o mnie, jak Babiloñczycy to robili, nie przy-
puszcza³em jednak, ¿e sam bêdê musia³ próbowaæ. Musieli mieæ
lepsz¹ glinê, a mo¿e pismo klinowe lepiej siê do tego nadawa-
³o. (...) Istnieje krytyczna masa informacji, tak samo jak kry-
tyczna masa uranu. (...) Powy¿ej punktu krytycznego rusza re-
akcja ³añcuchowa. (...) Informacja znika, bo zamienia siê w ma-
teriê. Gdy¿ (...) materia, energia i informacja s¹ trzema posta-
ciami masy, mog¹ przechodziæ w siebie, zgodnie z prawami
zachowania. Powy¿ej masy krytycznej informacja scze�nie jak
zdmuchniêta. Oto bariera Doñdy, granica przyrostów wiedzy.
(...) Najwy¿ej malutki b³ysk, nawet muchy nie skrzywdzi. Tam,
gdzie tkwi³y miliardy bitów, powstanie gar�æ atomów. Zap³on
reakcji ³añcuchowej obiegnie �wiat z szybko�ci¹ �wiat³a, pu-
stosz¹c wszystkie banki pamiêci, komputery, gdziekolwiek gê-
sto�æ przekracza milion bitów na milimetr sze�cienny, powsta-
nie równowa¿na ilo�æ protonów � i pustka. (...) Niestety, prof.
Doñda mia³ s³uszno�æ. (...) Rêka mi mdleje, a i glina siê koñ-
czy, muszê jednak pisaæ dalej.�

Tomasz Krzy¿yñski, prof. nadzw.,
Wydzia³ Mechaniczny
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�Finis coronat opus� � fina³ wieñczy dzie³o. Takim dzie-
³em, wieñcz¹cym okres kilkuletniego, a mo¿e nawet kilkuna-
stoletniego �kszta³cenia siê� Wydzia³u � jako jednostki organi-
zacyjnej szko³y wy¿szej � jest najwy¿szy osi¹galny tytu³ orga-
nizacyjny w postaci uprawnieñ do nadawania stopnia doktora
habilitowanego. Mo¿na je obrazowo porównaæ z zakoñczeniem
kszta³cenia siê studenta, poprzez wykazanie siê odpowiedni¹
prac¹ i uzyskaniem dyplomu. Dopiero bowiem to, �wiadczy o
pe³nym wykonaniu ca³ego programu i przej�ciu jednostki do
grupy o wy¿szych kwalifikacjach. Nie zapewnia tego nawet
wybitne ukoñczenie I, II ani nawet ostatniego roku studiów.
Potrzeba dyplomu, aby byæ �mistrzem�.

Prawa habilitacji dla jednostki organizacyjnej s¹ wiêc
odpowiednikiem �sztuki mistrzowskiej� dla osoby, czyli
wyzwoleniem siê spod opieki mistrza. Jedne i drugie zatem
wyzwalaj¹ w tym znaczeniu. ¿e odt¹d ma siê prawo znaczenia
�dzie³a� swoim imieniem oraz postêpowania wedle w³asnych
wyborów. Jak praktyka wykazuje (w odniesieniu do studentów),
zwykle dopiero wtedy staj¹ siê bardziej rygorystyczni w sto-
sunku do swoich �dzie³�. Prawdopodobnie bêdzie te¿ tak samo
w odniesieniu do Wydzia³u. Potwierdza to ju¿ obiegowa opi-
nia, ¿e �pierwsi, którzy bêd¹ chcieli habilitowaæ na Wydziale
Mechanicznym, bêd¹ mieli znacznie trudniejsz¹ drogê ni¿ gdzie
indziej�, bo zawsze jest tak, ¿e �chce byæ siê �wiêtszym od pa-
pie¿a�. I tak te¿ by³o podczas przygotowywania wniosku o pra-
wa habilitacyjne dla Wydzia³u.

Punktem wyj�cia do rozpoczêcia dzia³añ na rzecz pozyska-
nia praw habilitowania przez Wydzia³ by³a: Ustawa z dnia 12
wrze�nia 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych
(Dz. U. Nr 65, poz. 386), która w art. 3 precyzuje: � Uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
mo¿e otrzymaæ jednostka organizacyjna, która zatrudnia w
pe³nym wymiarze czasu pracy co najmniej dwana�cie osób
posiadaj¹cych tytu³ naukowy lub stopieñ naukowy doktora ha-
bilitowanego, w tym co najmniej sze�æ osób posiadaj¹cych ty-
tu³ naukowy, reprezentuj¹cych dziedzinê nauki, w zakresie któ-
rej jednostka organizacyjna ma otrzymaæ uprawnienie�, oraz
w artykule 5: �Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
mo¿e obejmowaæ tylko te dyscypliny naukowe, które w danej
jednostce organizacyjnej s¹ reprezentowane przez co najmniej
piêæ osób zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy, po-
siadaj¹cych tytu³ naukowy lub stopieñ doktora habilitowane-
go, a w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych � przez co naj-
mniej trzy takie osoby�.

Bez spe³nienia wiêc tych kryteriów nie by³o co zatem zaczy-
naæ ca³ej procedury. Wydzia³ spe³ni³ je z nawi¹zk¹. W tej dyscy-
plinie, w której ubiega³ siê o prawa habilitacyjne, czyli: �budowie
i eksploatacji maszyn�, mia³ 15 samodzielnych pracowników na-
ukowych (8 profesorów tytularnych i 7 doktorów habilitowanych).
Je¿eli jeszcze do tego dodaæ 4 profesorów z pokrewnych dyscy-
plin technicznych � by³o to razem 19 osób, zatrudnionych na
Wydziale w pe³nym wymiarze czasu pracy. Ponadto, z innych

dziedzin by³o 7 profesorów tytularnych i 7 doktorów habilitowa-
nych, co dawa³o ³¹czn¹ liczbê 33 profesorów wchodz¹cych w sk³ad
Rady Naukowej. Jakikolwiek by wiêc wzi¹æ aspekt formalny �
by³o to co najmniej przekroczenie wymaganego wska�nika o 100
%. Ale nie liczy³ siê tylko aspekt formalny. Wydzia³ zosta³ grun-
townie �prze�wietlony� we wszystkich aspektach, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem ostatnich 4 lat (1995�1998). Prawie przez
dwa lata zespól redakcyjny w sk³adzie: dr in¿. Zbigniew Budniak,
dr in¿. Bronis³aw S³owiñski, dr Ryszard Skrzypniak, pod prze-
wodnictwem prodziekana prof. dr. hab. Borysa Storcha przygoto-
wywa³ materia³y o Wydziale. Dzia³ania tego zespo³u wspiera³y
swoj¹ mrówcz¹ prac¹ p. Irena Filipek i Beata Krzy¿yñska, przy-
gotowuj¹ce materia³y do analizy, oraz kierowniczka dziekanatu
p. Genowefa Bia³uska.

25 czerwca 1999 r. Dziekan Wydzia³u Mechanicznego wy-
st¹pi³ do J.M. Rektora Politechniki Koszaliñskiej o wszczêcie
procedury zwi¹zanej z przyznaniem praw habilitowania dla
Wydzia³u. Pismo to opatrzone by³o 20-stronicowym uzasad-
nieniem wniosku (charakterystyka profesorów zwi¹zana z wy-
mogami ustawy, organizacja Wydzia³u, charakterystyka bazy
materialnej, kierunki rozwoju) oraz 5 za³¹cznikami:
1. Charakterystyka dorobku naukowego profesorów i dokto-

rów habilitowanych ................................................. (36 str.)
2. Wykaz wa¿niejszych publikacji

w latach 1995�1998 ................................................ (30 str.)
3. Informacja o uzyskanych patentach

w latach 1994�1998 .................................................. (6 str.)
4. Udzia³ kadry w promowaniu prac doktorskich

i habilitacyjnych w latach 1995�98 ........................... (4 str.)
5. Raporty z dzia³alno�ci statutowej

za lata 1995�1998 ................................................... (81 str.)
Tak przygotowany wniosek (wraz z zestawieniem artyku³ów

naukowych za lata 1995�98, w objêto�ci 4700 stron) zosta³ wy-
s³any w lipcu 1999 r., do Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowe-
go i Stopni Naukowych celem podjêcia dzia³añ opiniuj¹cych i
weryfikuj¹cych. Po wstêpnym rozpatrzeniu wniosku Centralna
Komisja przes³a³a materia³y do Rady G³ównej Szkolnictwa Wy-
¿szego w celu zasiêgniêcia opinii tej instytucji. We wrze�niu 1999
Dziekan Wydzia³u Mechanicznego w kadencji 1999�2002 � prof.
dr hab. in¿. Wojciech Kacalak podj¹³ decyzjê o uaktualnieniu
wniosku, przede wszystkim z uwagi na zatrudnienie nowych sa-
modzielnych pracowników na Wydziale. Uaktualniony przez Pro-
dziekana Wydzia³u Mechanicznego ds. Nauki � prof. nadzw. dr.
hab. Tomasza Krzy¿yñskiego, przy wspó³udziale dr. in¿. Zbignie-
wa Budniaka, wniosek zosta³ przes³any zarówno do Centralnej
Komisji, jak i Rady G³ównej w pa�dzierniku 1999 r. Pod koniec
pa�dziernika 1999 r. opiniodawcy Rady G³ównej zwrócili siê do
Dziekana o dodatkowe informacje w nastêpuj¹cych sprawach:
1. Projekty badawcze finansowane przez Komitet Badañ Nauko-

wych realizowane przez pracowników Wydzia³u od roku 1991.
2. Stopieñ zaawansowania rozpraw habilitacyjnych przez pra-

cowników Wydzia³u.

�FINIS CORONAT OPUS�
29 maja 2000 roku Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Koszaliñskiej uzyska³ najwy¿sze uprawnienia akademickie,
tzn. prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na 22 uczelnie techniczne tylko 11 posiada takie upraw-
nienia w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (a dziedzina ta jest prowadzona we wszystkich uczelniach), co
oznacza, ¿e Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Koszaliñskiej wszed³ do elitarnej grupy wydzia³ów o najwy¿szych
uprawnieniach. Poni¿ej przedstawiono drogê, jak¹ trzeba by³o pokonaæ, aby �fina³ zwieñczy³ dzie³o�.

Bronis³aw S³owiñski
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3. Wspó³praca Wydzia³u z o�rodkami krajowymi i zagranicznymi.
4. Konferencje naukowe organizowane przez pracowników

Wydzia³u.
5. Wa¿niejsze prace wdro¿one i przekazane do zastosowania.
6. Czasopisma zagraniczne prenumerowane w 1999 r. przez

Wydzia³.
7. Informacje o zasobach bibliotecznych i czasopismach tech-

nicznych dostêpnych w Bibliotece G³ównej Politechniki
Koszaliñskiej.
Przygotowane informacje w tej sprawie w listopadzie 2000 r.,

zosta³y przekazane do Rady G³ównej i Centralnej Komisji w celu
kontynuowania procedury weryfikuj¹cej. Rada G³ówna na ostat-
nim w kadencji 1996�1999 posiedzeniu plenarnym zaopiniowa³a
pozytywnie wniosek Wydzia³u Mechanicznego i przes³a³a mate-
ria³y do Centralnej Komisji, która w styczniu 2000 r. rozpoczê³a
dzia³alno�æ w nowym sk³adzie w kadencji 2000�2003. Centralna

Komisja powo³a³a, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w takich przypadkach
procedur¹, w³asnych opiniodawców. W marcu 2000 r. zwrócono
siê do Dziekana z pro�b¹ o przes³anie pe³nej dokumentacji sze-
�ciu przewodów doktorskich przeprowadzonych na Wydziale w
ubieg³ych latach. Po zapoznaniu siê z wszystkimi materia³ami i
opiniami, Centralna Komisja do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych, na swym posiedzeniu plenarnym w maju 2000 r.
postanowi³a jednog³o�nie przyznaæ Wydzia³owi Mechanicznemu
Politechniki Koszaliñskiej uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego w zakresie budowy i eksploata-
cji maszyn. Pismo z decyzj¹ Centralnej Komisji w tej sprawie
nosi datê 29 maja 2000 roku.

Tym sposobem pozytywnie zakoñczy³a siê droga wyboru
przez kolejne W³adze Dziekañskie Wydzia³u okre�lonej strate-
gii postêpowania, a �fina³ wieñczy dzie³o�.

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Panie doktorze, jak zrodzi³ siê pomys³ utworzenia nowego
kierunku studiów o nazwie �Technika Rolnicza i Le�na� na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej?

O potrzebie nowej formu³y kszta³cenia dla potrzeb rolnictwa i
gospodarki ¿ywno�ciowej my�la³em ju¿ w latach 1993-94, kiedy
to transformacja w tym obszarze gospodarki narodowej wymusi-
³a posiadanie kwalifikacji i umiejêtno�ci, innych ni¿ dotychczaso-
we. Poza tym Wydzia³ Mechaniczny prze¿ywa³ w tym czasie ni¿
rekrutacyjny na dotychczasowych �starych� specjalno�ciach i by³o
oczekiwanie na nowe impulsy rozwojowe w zakresie kszta³cenia
m³odzie¿y. Analizuj¹c sytuacjê gospodarcz¹ i przygotowywan¹
strategiê rozwoju by³ego województwa koszaliñskiego doszed³em
do wniosku, ¿e konieczne jest dostosowanie kszta³cenia na Wy-
dziale do tych wszystkich wyzwañ. Uwzglêdniaj¹c te warunki pla-
nowa³em wizje nowego kierunku studiów. Na pocz¹tek mia³y to
byæ studia interdyscyplinarne, ³¹cz¹ce kszta³cenie w zakresie przed-
miotów in¿ynierskich, rolniczych i ekonomicznych na specjalno-
�ci �In¿ynieria Rolnictwa Ekologicznego i Agrobiznesu�. Nieco
pó�niej koncepcjê tê rozszerzy³em o plany kszta³cenia w zakresie
�In¿ynierii ¯ywno�ci�. Te plany dydaktyczne by³y pierwszymi i
do nich trzeba by³o przymierzyæ potrzeby kadrowe, zgodnie z
wymaganiami MEN. Takie uwarunkowania powodowa³y, ¿e po-
mys³ uruchomienia nowego kierunku obejmowa³ rozpoczêcie stu-
diów na poziomie in¿ynierskim. Z tak¹ te¿ propozycj¹ wyst¹pi-
³em do ówczesnego Rektora Politechniki Koszaliñskiej prof. dr.
hab. in¿. Wojciecha Kacalaka, który, jak dzi� ju¿ wiemy, mia³ w³a-
sne strategiczne plany szybkiego rozwoju Uczelni, wiêc przyj¹³
pozytywnie tê inicjatywê. W ten sposób oficjalnie rozpocz¹³em
prowadzenie prac organizacyjnych zmierzaj¹cych do przygoto-
wania nowego kierunku studiów.

W roku akademickim 1996/97 uruchomiono na Wydziale
Mechanicznym nowy kierunek studiów �Technika Rolnicza
i Le�na�. Wymaga³o to jednak du¿ego zaanga¿owania w d³u-
gim okresie i wiele pracy przygotowawczej. O ile wiem, wi¹¿e
siê to bezpo�rednio z Pana oficjaln¹ dzia³alno�ci¹ jako Pe³no-
mocnika Rektora ds. organizacji nowego kierunku.

To by³ okres intensywnej pracy koncepcyjnej i organizacyjnej
prowadzonej w Uczelni i Regionie. W 1995 r. otrzyma³em od J.M.
Rektora funkcjê  Pe³nomocnika Rektora ds. wspó³pracy miêdzy

Instytutem Ziemniaka w Boni-
nie a wówczas Wy¿sz¹ Szko³¹
In¿yniersk¹ w Koszalinie, celem
prowadzenia negocjacji doty-
cz¹cych wspó³pracy Instytutu
Ziemniaka oraz Wojewody Ko-
szaliñskiego z Uczelni¹, prowa-
dz¹cych do utworzenia kierun-
ku studiów w dziedzinie rolnic-
twa. Po przygotowaniu konkret-
nej koncepcji nowego kierunku
studiów, J.M. Rektor mianowa³ mnie Pe³nomocnikiem ds. organi-
zacji kierunku studiów Technika Rolnicza i Le�na na Wydziale
Mechanicznym. Pe³nomocnictwo upowa¿nia³o mnie do prowa-
dzenia prac organizacyjnych oraz uzgodnieñ dotycz¹cych zatrud-
niania kadry, a tak¿e opracowania planów i programów kszta³ce-
nia. Po przygotowaniu koniecznej dokumentacji i pozytywnej
opinii ówczesnego Dziekana Wydzia³u Mechanicznego Pana doc.
dr in¿. Mariana Czappa, a nastêpnie akceptacji przez Radê Wy-
dzia³u, Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdzi³o nowy kie-
runek 12.01.1996 r. Wiele by³o jeszcze pracy prowadz¹cej do uru-
chomienia studiów na nowych specjalno�ciach w pa�dzierniku tego
roku � organizacja kadry dla kierunku, poszukiwanie nauczycieli
akademickich w innych o�rodkach, promocja nowego kierunku
w�ród absolwentów szkó³ �rednich na obszarze ca³ego Pomorza,
itp. Sukcesem i du¿¹ satysfakcj¹ by³o niezwyk³e zainteresowanie
m³odzie¿y nowym kierunkiem ju¿ w pierwszym roku rekrutacji.
We wrze�niu 1996 r. zatrudniony zosta³ prof. dr hab. in¿. Woj-
ciech Piotrowski, który zosta³ kierownikiem tego kierunku stu-
diów. Rozpocz¹³ siê nowy etap rozwoju kierunku, poniewa¿ wraz
z ka¿dym rokiem akademickim wzrasta³a liczba zatrudnionych
nauczycieli akademickich. Cieszy fakt, ¿e na kierunku studiów
okre�lanym skrótem TRiL kszta³cimy ju¿ studentów na poziomie
magisterskim

Obecnie na tym kierunku studiów funkcjonuj¹ trzy spe-
cjalno�ci: In¿ynieria ¯ywno�ci, In¿ynieria Rolnictwa Ekolo-
gicznego i Agrobiznesu oraz Metody i Technika Ochrony Ro-
�lin. Absolwenci tych specjalno�ci s¹ bardzo potrzebni, zw³asz-
cza w Regionie Pomorza �rodkowego.

Agrobiznes potrzebuje specjalistów
O powstaniu i rozwoju kierunku studiów �Technika Rolnicza i Le�na� na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Koszaliñskiej � rozmowa z dr. in¿. Józefem Fleszarem � jego
pierwszym inicjatorem i organizatorem.

dr in¿. Józef Fleszar
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Pierwszym absolwentem na kierunku TRiL jest absolwent �In-
¿ynierii ̄ ywno�ci�, który ukoñczy³ studia na poziomie in¿ynier-
skim. Pe³n¹ satysfakcjê bêdziemy mieæ, gdy opuszcz¹ mury na-
szej Uczelni i Wydzia³u pierwsi absolwenci na poziomie magi-
sterskim. Tak stanie siê w 2001 roku, gdy du¿a grupa studentów
studiów dziennych i zaocznych bêdzie broniæ prace dyplomowe.
To bêdzie pe³nia sukcesu. Zakoñczy siê okres ciê¿kiej pracy
wszystkich nauczycieli akademickich, zwi¹zanych z dydaktyk¹
na tym kierunku studiów i pewnego etapu rozwoju Wydzia³u Me-
chanicznego. Rozpocznie siê wtedy nowy etap pracy zwi¹zany z
doskonaleniem i unowocze�nianiem procesu dydaktycznego, tak
aby zapewniæ stabilny rozwój kierunku TRiL.

Nowy kierunek studiów cieszy siê w�ród kandydatów du-
¿ym powodzeniem. Nie ma problemów z naborem w kolej-
nych latach akademickich. Jakie widzi Pan perspektywy roz-
woju tego kierunku w kolejnych latach XXI wieku?

Nowy kierunek ma du¿e szanse rozwoju w zakresie dotych-
czasowych specjalno�ci, poniewa¿  XXI wiek szczególnie wy-
eksponuje znaczenie �rodowiska naturalnego, zwi¹zanego niero-
zerwalnie z problematyk¹ ¿ywienia cz³owieka, jako jednej z pod-
staw zdrowotno�ci ludzi. Proponuj¹c nazwê nowego kierunku
uwzglêdnia³em jego perspektywê rozwoju, obejmuj¹c¹ tak¿e zna-
czenie gospodarki le�nej w naszym regionie. Z t¹ dziedzin¹ wi¹¿e
siê szansa i potrzeba kszta³cenia na specjalno�ci zwi¹zanej z In¿y-
nieri¹ Le�n¹ i U¿ytkowaniem Lasu. My�lê, ¿e gdy umocnimy do-
tychczasowe specjalno�ci, trzeba bêdzie na Wydziale rozpocz¹æ
tworzenie warunków do uruchomienia specjalno�ci zwi¹zanej z
le�nictwem. Zapotrzebowanie zg³aszane przez m³odzie¿ ju¿ dzi-
siaj jest bardzo du¿e. Tak jak by³em optymist¹ w czasie tworzenia
kierunku TRiL, tak jestem przekonany obecnie o du¿ych perspek-
tywach jego rozwoju dla dobra Wydzia³u i m³odzie¿y.

Wydaje mi siê, ¿e prawid³owy dynamiczny rozwój tego
kierunku studiów wymaga pe³nego wspó³dzia³ania i koordy-
nacji wielu jednostek dydaktycznych. Jak wed³ug Pana opinii
uk³ada siê ta wspó³praca?

Istnieje du¿a zbie¿no�æ programowa dwóch pierwszych lat stu-
diów na wszystkich specjalno�ciach. Specjalno�ci¹ �Metody i Tech-
nika Ochrony Ro�lin� kieruje prof. dr hab. in¿. Wojciech Piotrow-
ski, za� specjalno�ci¹ �In¿ynieria ̄ ywno�ci� prof. dr hab. in¿. Ja-
ros³aw Diakun. Ja jestem kierownikiem specjalno�ci In¿ynieria
Rolnictwa Ekologicznego i Agrobiznesu. Koordynacja i wspó³-
praca kierowników specjalno�ci szczególnie by³a i jest potrzebna
przy tworzeniu i realizacji programów jednolitych studiów magi-
sterskich. Wspó³praca ta, wed³ug mojej opinii, uk³ada siê dobrze
i zgodnie, co jest du¿¹ zas³ug¹ prof. dr. hab. in¿. Wojciecha Pio-
trowskiego. Zgodna wspó³praca zawsze przynosi dobre owoce.
Na przyk³ad na specjalno�ciach MiTOR I IREiA uzgodnili�my
równie¿ wspóln¹ du¿¹ czê�æ programu kszta³cenia do poziomu
in¿ynierskiego, co istotnie zmniejszy³o miêdzy innymi koszty dy-
daktyczne Wydzia³u.

Na zakoñczenie chcia³bym spytaæ, czy utworzenie kierun-
ku Technika Rolnicza i Le�na by³o dobrym pomys³em i czy
warto by³o zmagaæ siê w pionierskim trudzie jego tworzenia?

Tak, warto by³o, patrz¹c dzisiaj, jak szybko kierunek ten roz-
win¹³ siê, jak coraz wiêcej mamy kandydatów na studia, jak kszta³-
tuje siê nowy rozdzia³ w rozwoju Uczelni. Kierunek TRiL sta³ siê
drugim pod wzglêdem liczebno�ci i popularno�ci kierunkiem stu-
diów na Wydziale, kszta³tuj¹c jego nowy wizerunek. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e du¿ego wysi³ku, czasu zawodowego i prywatnego
nie mo¿na ¿a³owaæ, gdy s³u¿¹ one rozwojowi Uczelni i m³odzie-
¿y. Wszystko, co s³u¿y budowaniu przysz³o�ci, przynosi satysfak-
cjê tym wiêksz¹, im wiêksze s¹ trudno�ci wdro¿enia pomys³u. Wia-
domo te¿, ¿e zainicjowanie �nowego�, utworzenia jego ram orga-

Tak, Pomorze �rodkowe, którego ¿ycie gospodarcze zwi¹za-
ne jest przede wszystkim z gospodark¹ ¿ywno�ciow¹, turystyk¹,
gospodark¹ le�n¹ i morsk¹, potrzebuje specjalistów z wy¿szym
wykszta³ceniem do prowadzenia dzia³alno�ci w trudnych warun-
kach ekonomicznych i spo³ecznych, zwi¹zanych z restrukturyza-
cj¹ i modernizacj¹ ca³ego agrobiznesu (rolnictwa, przetwórstwa,
obrotu towarowego, handlu detalicznego, ¿ywienia zbiorowego,
itp.) w warunkach gospodarki rynkowej. Problemy s¹ niezwykle
trudne, gdy¿ dotycz¹ wszystkich sfer dzia³alno�ci mieszkañców
terenów wiejskich, a tak¿e konsumentów w miastach. Do rozwi¹-
zywania tak skomplikowanych problemów musz¹ byæ przygoto-
wani zw³aszcza absolwenci wy¿szych uczelni, którzy powinni byæ
organizatorami i kadr¹ w nowocze�nie zarz¹dzanych przedsiêbior-
stwach produkuj¹cych  produkty wysokiej jako�ci. To jest wielkie
wyzwanie stoj¹ce przed polskim i regionalnym agrobiznesem.
Trzeba  do³o¿yæ starañ nie tylko nauczycieli akademickich, ale i
studentów, aby sprostaæ wymaganiom stawianym przez zmienia-
j¹c¹ siê gospodarkê ¿ywno�ciow¹ i coraz bardziej wymagaj¹cych
konsumentów.

Jest Pan Kierownikiem Zak³adu In¿ynierii Rolnictwa, w któ-
rym realizowana jest dzia³alno�æ dydaktyczna i naukowo-badaw-
cza w specjalno�ci In¿ynieria Rolnictwa Ekologicznego i Agro-
biznesu. Na drodze polskiego rolnictwa w d¹¿eniu do zintegrowa-
nej Europy jest to bardzo wa¿na specjalno�æ. Prosi³bym o przy-
bli¿enie zasad kszta³cenia studentów tej specjalno�ci.

Specjalno�æ In¿ynieria Rolnictwa Ekologicznego i Agrobizne-
su (IREiA) przygotowywa³em równolegle z tworzeniem kierunku
TRiL. Szczegó³owy program kszta³cenia obejmowa³ najpierw kszta³-
cenie na poziomie in¿ynierskim, a obecnie równie¿  na poziomie
magisterskim. Przedmioty specjalno�ciowe realizuje nowy Zak³ad
In¿ynierii Rolnictwa, powo³any przez Radê Wydzia³u w 1996 r.
Pocz¹tkowo, w okresie organizacji, by³em jego jedynym pracowni-
kiem. To by³y trudne pocz¹tki, gdy¿ wszystkie powa¿ne obowi¹zki
i zajmuj¹ce czas drobne sprawy spada³y na moje barki. W miarê
jak Zak³ad realizowa³ nowe przedmioty, wzrasta³o zatrudnienie na-
uczycieli akademickich. Dzisiaj w Zak³adzie pracuje 4 adiunktów i
1 asystent. W 2001 roku zakoñczy siê pe³ny magisterski okres kszta³-
cenia i po koniecznym zatrudnieniu jeszcze 2 albo 3 nauczycieli
akademickich stan kadrowy ustabilizuje siê. Specjalno�æ IREiA ma
charakter interdyscyplinarny. Kszta³ci w zakresie przedmiotów in-
¿ynierskich podstawowych i kierunkowych (2 lata), przedmiotów
in¿ynierskich specjalno�ciowych (1,5 roku) i przedmiotów specjal-
no�ciowych magisterskich (1,5 roku). Przedmioty specjalno�ciowe
mo¿na podzieliæ na cztery grupy-�cie¿ki: in¿ynierskie ogólne, tech-
nologiê produkcji rolnictwa integrowanego i ekologicznego, tech-
nikê rolnicz¹ oraz ekonomikê marketing i organizacjê agrobiznesu.
Planuj¹c ten uk³ad przedmiotów za³o¿y³em, ¿e zdobywanie wiedzy
i umiejêtno�ci przez studentów musi byæ skorelowane, powinny siê
wzajemnie uzupe³niaæ, pog³êbiaæ i poszerzaæ. Zasadê tê skrótowo
mo¿na okre�liæ � �od ogó³u do szczegó³u�. Ka¿dy nastêpny przed-
miot w przedstawionych grupach-�cie¿kach, studenci zdobywaj¹
na bazie poprzedniego, wykorzystuj¹c ju¿ zgromadzon¹ ogólniej-
sz¹ wiedzê, utrwalaj¹c j¹, a nastêpnie pog³êbiaj¹c i poszerzaj¹c o
nowe zagadnienia. Wymaga to systematycznego studiowania, ci¹-
g³ego gromadzenia i analizowania zdobytej wiedzy. Synteza tak
ró¿nej wiedzy posiadanej przez absolwentów tej specjalno�ci jest
bardzo potrzebna naszemu agrobiznesowi. Absolwenci maj¹ szan-
sê braæ udzia³ w tworzeniu nowoczesnej gospodarki ¿ywno�cio-
wej, która sprosta wysokim wymaganiom na konkurencyjnych ryn-
kach Unii Europejskiej.

Dojrza³ymi owocami dzia³alno�ci dydaktyczno-naukowej s¹
zawsze absolwenci. Pierwszy absolwent kierunku �Technika Rol-
nicza i Le�na� obroni³ ju¿ dyplom magisterski. Jak bêdzie dalej?
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nizacyjnych, to pocz¹tek codziennej d³ugotrwa³ej pracy, dlatego
my�lê, ¿e satysfakcjê z nowego kierunku studiów maj¹ poprzedni
i obecni Dziekani Wydzia³u Mechanicznego, wszyscy nauczycie-
le akademiccy z nim zwi¹zani oraz inni pracownicy uczelni, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do jego rozwoju.

Pan wybaczy, ale skorzystam z okazji, by zadaæ Panu pytanie
kierowane do Przewodnicz¹cego NSZZ �Solidarno�æ� w Politech-
nice Koszaliñskiej. W polu widzenia zwi¹zkowej dzia³alno�ci musi
Pan obejmowaæ wszystkie wydzia³y, kierunki studiów i specjal-
no�ci oraz tych, którzy ucz¹ i s¹ nauczani. Trudne pytanie: czy
stresy finansowo-organizacyjne maj¹ szansê ulec os³abieniu?

Pytanie dotyczy podstaw finansowych funkcjonowania Uczel-
ni. Finanse decyduj¹ o warunkach kszta³cenia, czyli bazie dydak-
tycznej, laboratoryjnej, wyposa¿eniu w pomoce naukowe. Krót-
ko mo¿na powiedzieæ, ¿e z jednej strony wp³ywaj¹ na poziom
dydaktyki, a z drugiej � na poziom satysfakcji osobistej pracow-
ników Uczelni. Sytuacja pod tym wzglêdem we wszystkich pol-
skich uczelniach nie jest dobra, gdy¿ w ostatniej dekadzie nast¹pi³

Doktoraty na Politechnice
W ubieg³ym roku akademickim 1999/2000 na Politechnice

Koszaliñskiej stopieñ doktora nauk technicznych uzyska³o sze�æ
osób, w tym czterech pracowników Uczelni. Trzy doktoraty
nadano w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, i po jed-
nym � w dyscyplinie budownictwo oraz elektronika. Doktoraty
nadane zosta³y uchwa³ami poszczególnych Rad Wydzia³ów, na
podstawie przedstawionych rozpraw doktorskich i po z³o¿eniu
wymaganych egzaminów. Na zdjêciu poni¿ej doktorzy: Dariusz
Tomkiewicz, Piotr Kochaniewicz, Igor Kierkosz, Jacek Katzer,
Andrzej Mazurek (bez Romualda Synaka).

prawie 3-krotny spadek wydatków pañstwa w przeliczeniu na jed-
nego studenta. To musi rodziæ trudno�ci i niezadowolenie. Wyda-
je mi siê, ¿e oczekiwaæ nale¿y poprawy tej sytuacji w najbli¿-
szych latach. Czasem ¿artujê, ¿e stanie siê tak wtedy, gdy mini-
strem finansów nie bêdzie pracownik szkolnictwa wy¿szego. Do-
tychczasowi ministrowie nie potrafili doceniæ znaczenia inwesty-
cji w kszta³cenie na poziomie wy¿szym i nie przeznaczali odpo-
wiednio du¿ych �rodków bud¿etowych. Jest wiêc aktualne pyta-
nie, kiedy to nast¹pi. Byæ mo¿e dopiero nowa ustawa o szkolnic-
twie wy¿szym, nad któr¹ pracuje wiele �rodowisk i MEN, w ko-
rzystniejszy sposób okre�li zasady finansowania polskich uczel-
ni. Trudno�ci finansowe szkolnictwa wy¿szego odciskaj¹ swoje
piêtno równie¿ w naszej uczelni. NSZZ �Solidarno�æ� podejmuje
wiele ró¿norodnych inicjatyw i realizuje wiele przedsiêwziêæ w
ca³ym okresie roku akademickiego, aby ³agodziæ wielorakie skut-
ki trudnej sytuacji finansowej Uczelni i pracowników.

Dziêkujê bardzo za rozmowê.
Rozmawia³ mgr in¿. Henryk Charun

Doktorat
z in¿ynierii �rodowiska

W dniu 17 pa�dziernika 2000 roku mgr in¿. Jacek Piekarski
� asystent Katedry Technologii Wody �cieków i Odpadów Po-
litechniki Koszaliñskiej, na podstawie przedstawionej rozpra-
wy doktorskiej pt. �Opracowanie technologii oczyszczania �cie-
ków przemys³owych, pochodz¹cych z produkcji p³yt wióro-
wych�, po z³o¿eniu wymaganych egzaminów, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie in¿ynieria
�rodowiska, nadany uchwa³¹ Rady Naukowej Wydzia³u In¿y-
nierii �rodowiska Politechniki Warszawskiej. Promotorem w
przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz Piecuch,
kierownik Katedry Technologii Wody �cieków i Odpadów Po-
litechniki Koszaliñskiej. Recenzentami przewodu byli: prof. dr
hab. in¿. Andrzej Królikowski z Politechniki Bia³ostockiej oraz
prof. dr hab. in¿. Bronis³aw Bartkiewicz z Politechniki War-
szawskiej. Prace badawcze przeprowadzone w ramach dokto-
ratu zosta³y sfinansowane z grantu promotorskiego z KBN.

Mianowanie profesora
W Katedrze Matematyki na Wydziale Budownictwa

i In¿ynierii �rodowiska, na stanowisku profesora zwyczaj-
nego zatrudniony zosta³ na podstawie mianowania prof. dr
hab. Yuriy Zozulyak.

Prof. Y. Zozulyak, obywatel Ukrainy, pracê w Politechnice
Koszaliñskiej w Katedrze Matematyki rozpocz¹³ w pa�dzierniku
1997 r., na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Studia wy¿sze ukoñczy³ na Uniwersytecie Lwowskim w ro-
ku 1965 na Wydziale Mechaniko-Matematycznym, ze specjal-
no�ci¹ �mechanika � teoria sprê¿ysto�ci i plastyczno�ci�. Sto-
pieñ naukowy doktora nauk technicznych, w zakresie dyscy-
pliny �mechanika cia³a sta³ego�, uzyska³ w roku 1973 w Insty-
tucie Fizyko-Mechanicznym Lwowskiej Akademii Nauk, a w
roku 1997, równie¿ w Akademii Nauk Ukrainy, stopieñ na-
ukowy doktora habilitowanego.

Zatrudniony by³ do 1997 roku w Akademii Nauk Ukrainy,
a w roku 1980 podj¹³ jednocze�nie pracê na Uniwersytecie
Lwowskim na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Problematyka g³ównych zainteresowañ naukowych profe-
sora dotyczy modelowania matematycznego nieliniowych uk³a-
dów termosprê¿ystych. W bogatym dorobku naukowym pro-

fesora s¹ 102 publikacje w li-
cz¹cych siê czasopismach,
w tym czasopismach znajdu-
j¹cych siê na li�cie filadelfij-
skiej, oraz promocje 3 prac
doktorskich. Dorobek ten
uwieñczony zosta³ nadaniem
w roku 1999, decyzj¹ Minister-
stwa O�wiaty Ukrainy, tytu³u
naukowego profesora, w zakre-
sie mechaniki cia³a sta³ego.
W marcu br., zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, tytu³
profesora zosta³ nostryfikowa-
ny w Polsce decyzj¹ MEN. prof. dr hab. Yuriy Zozulyak
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Jubileuszowy doktorat
Dr in¿. Piotr Kochaniewicz swoim doktoratem zamkn¹³

pierwsze 10 doktoratów obronionych na Wydziale Mecha-
nicznym, (a dr Igor Kierkosz otworzy³ nastêpn¹ dziesi¹t-
kê, a miejmy nadziejê, ¿e nie bêdzie to ostatnia). Uzyskany
tytu³ naukowy przez dr. in¿. P. Kochaniewicza jest wiêc nie
tylko Jego osobist¹ satysfakcj¹, ale równie¿ powodem za-
pisania w anna³ach Wydzia³u, i¿ by³ to doktorat jubileuszo-
wy � ma³y, bo ma³y � ale zawsze jubileusz.

Dzisiaj, kiedy Wydzia³ Mechaniczny uzyska³ ju¿ prawa nada-
wania stopnia doktora habilitowanego, entuzjazmowanie siê po-
zycj¹ ni¿sz¹ rang¹, mo¿e nawet nie przystoi, ale: �kto nie potrafi
�wiêtowaæ ma³ych sukcesów, tego i du¿e nie uciesz¹�. Wydzia³
rozpocz¹³ swoje starania o uzyskanie praw doktoryzowania po 15
latach swego istnienia, czyli w roku 1983. Po trzech latach przy-
gotowañ wyst¹pi³ z wnioskiem do MNSzWiT o uprawnienia
o nadawania stopnia doktora nauk technicznych, które, po roku
weryfikacji dorobku i oceny kadry naukowej, zaopiniowa³o wnio-
sek pozytywnie. Wobec czego: zarz¹dzeniem MEN z dnia
30.07.1987 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 23/1987,
Wydzia³ Mechaniczny znalaz³ siê w gronie jednostek naukowych
uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk technicznych
w zakresie: Budowa i Eksploatacja Maszyn. Od tego czasu, czyli
przez 13 lat posiadania takich praw, na Wydziale zosta³o otwar-
tych i obronionych 11 prac doktorskich, czyli przeciêtnie prawie
jedna na rok (jak dobrze pójdzie, to prawdopodobnie nied³ugo
bêdzie mo¿na pomin¹æ to s³ówko �prawie� � ale o tym cicho-sza,
aby nie zapeszyæ). Daty obron, nazwiska doktorantów, tematy roz-
praw oraz nazwiska promotorów podano poni¿ej:
1. 2.04.1993 r. � dr in¿. Tatiana £ukianowicz �Metoda oceny wybra-

nych w³a�ciwo�ci metrologicznych profilometrów stykowych z wy-
korzystaniem interferometrii laserowej�, promotor; prof. dr in¿. Ta-
deusz Karpiñski

2. 18.10.1995 r. � dr in¿. Andrzej Perec �Oddzia³ywanie warunków
kreacji wysokoci�nieniowej strugi hydro�ciernej na parametry prze-
cinania materia³ów w aspekcie obni¿enia ci�nienia roboczego�, pro-
motor: prof. dr hab. in¿. Józef Borkowski

3. 9.12.1996 r. � dr in¿. Szymon Grymek �Metodyka projektowania sztucz-
nych sieci neuronowych do sterowania nieliniowymi procesami mecha-
nicznymi�, promotor: prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski

4. 23.09.1997 r. � dr in¿. Przemys³aw Borkowski �Optymalizacja kon-
strukcji koncentrycznej dyszy wielootworowej z uwagi na u¿ytkowe
w³a�ciwo�ci wysokoci�nieniowego strumienia hydro�ciernego�, pro-
motor: prof. dr hab. in¿. Borys Storch

5. 24.09.1998 r. � dr in¿. Jerzy Chudy �Próba wielokryterialnej opty-
malizacji obróbki na przyk³adzie wysokoci�nieniowego przecinania
hydro�ciernego wybranych materia³ów skalnych�, promotor: prof.
dr hab. in¿. Józef Borkowski

6. 24.09.1998 r. � dr in¿. S³awomir Nagnajewicz �Badania erozyjnej
skuteczno�ci wysokoprêdko�ciowego strumienia wody intensyfiko-
wanego kawitacj¹�, promotor: prof. dr hab. in¿. Józef Borkowski

7. 16.03.1999 r. � dr in¿. Andrzej Czy¿niewski �Wp³yw dok³adno�ci wy-
konania frezów �limakowych na zu¿ycie i trwa³o�æ ostrzy pokrytych
warstw¹ azotku tytanu�, promotor: prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak

8. 20.12.1999 r. � dr in¿. Romuald Synak �Analiza zagadnieñ budowy
transmisometru laserowego�, promotor: prof. dr in¿. Tadeusz Karpiñski

9. 7.03.2000 r. � dr in¿. Dariusz Tomkiewicz �Inteligentny uk³ad po-
miaru wilgotno�ci ziarna zbó¿ do celów sterowania procesem susze-
nia�, promotor: prof. dr in¿. Wojciech Tarnowski

10. 28.06.2000 r. � dr in¿. Piotr Kochaniewicz �Kszta³towanie mikro-
geometrii wewnêtrznych powierzchni walcowych szlifowanych �cier-
nicami z regularnego azotku boru�, promotor: prof. dr in¿. Tadeusz
Karpiñski

11. 28.06.2000 r. � dr Igor Kierkosz �Zastosowanie algorytmów genetycz-
nych do optymalizacji rozkroju dwuwymiarowego przy za³o¿eniu ciêcia
stopniowego�, promotor: prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski.

Z podanych dat
wynika, i¿ informacja
o tym, ¿e �przypada
jeden doktorat na
rok� nie jest najbar-
dziej w³a�ciwa, bo-
wiem widaæ wyra�ne
przyspieszenie: od
stanu 0 w pierwszych
sze�ciu latach, do 3
(a najpewniej 4) w
roku 2000 � czyli jest
to zale¿no�æ wyk³ad-
nicza. Ponadto, w ko-
lejce czeka jeszcze
16 osób z otwartymi
na Wydziale przewodami doktorskimi.

Z analizy nazwisk wynika natomiast, ¿e Rada Naukowa Wy-
dzia³u Mechanicznego s³u¿y swoim autorytetem nie tylko dla pra-
cowników Wydzia³u, ale równie¿ dla innych osób. Jedna czwarta
dotychczas obronionych rozpraw przygotowywana by³a w³a�nie
przez osoby pochodz¹ce spoza Wydzia³u.

Jest te¿ jeszcze jedna wymowa �liczb ukrytych�. Promoto-
rem pierwszego doktoratu w historii Wydzia³u by³ prof. T. Kar-
piñski i on równie¿ promowa³ dr. in¿. Piotra Kochaniewicza,
który zamyka pierwsz¹ dziesi¹tkê. Jednocze�nie P. Kochanie-
wicz jest 10. doktorantem prof. T. Karpiñskiego � i w tym te¿
jest pewien jubileusz.

Recenzentami rozprawy doktorskiej przygotowanej przez dr.
in¿. P. Kochaniewicza (asystenta w Katedrze In¿ynierii Produk-
cji) byli: � prof. dr hab. in¿. Czes³aw Ni¿ankowski z Politechniki
Krakowskiej, � prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Plichta z Politechniki
Koszaliñskiej oraz prof. dr in¿. Henryk ̄ ebrowski z Politechniki
Wroc³awskiej. Podstawowym celem Jego rozprawy by³o ustale-
nie zwi¹zków pomiêdzy mikrogeometri¹ powierzchni szlifowa-
nych, a rodzajem �ciernicy Prowadzone rozwa¿ania dotyczy³y ob-
wodowego szlifowania osiowego, w szczególno�ci wewnêtrznych
powierzchni walcowych, najnowszymi generacjami �ciernic, któ-
rych budowa oparta jest o ziarna mikrokrystaliczne CBN. Opra-
cowano modele symulacyjne procesu oraz zweryfikowano te mo-
dele podczas badañ do�wiadczalnych. Wyniki przeprowadzonych
badañ potwierdzi³y wystêpowanie zwi¹zków miedzy mikrogeome-
tri¹ obwodowo szlifowanej wewnêtrznej powierzchni walcowej,
a rodzajem i w³asno�ciami ziaren �ciernych, z których zbudowa-
na jest �ciernica.

Recenzentami rozprawy doktorskiej przygotowanej przez dr.
Igora Kierkosza (asystenta w Katedrze Matematyki Politechniki
Koszaliñskiej) byli: � prof. dr hab. in¿. Wojciech Kacalak z Poli-
techniki Koszaliñskiej oraz prof. dr hab. in¿. Konrad Wala z AGH
w Krakowie. Rozprawa przedstawiona przez dr Igora Kierkosza
ma du¿e znaczenie praktyczne. Doktorant wykaza³ bowiem, ¿e
algorytmy genetyczne, nale¿¹ce do metod ewolucyjnych, mog¹
byæ efektywnym narzêdziem poszukiwania satysfakcjonuj¹cych
rozwi¹zañ zadañ optymalnego rozkroju materia³ów. Opracowane
algorytmy mog¹ stanowiæ wiêc podstawê systemu komputerowego,
wspomagaj¹cego procesy decyzyjne w zak³adach produkcyjnych,
w których realizowana jest operacja ciêcia i rozkroju materia³ów

Gratulujê obu nowym doktorom pomy�lnego zwieñczenia swej
rozprawy i ¿yczê sukcesów na dalszej drodze naukowej w imie-
niu swoim i wszystkich kolegów z Wydzia³u.

dr in¿. Bronis³aw S³owiñski

Promotor prof. dr in¿. Tadeusz Karpiñski
i dr in¿. Piotr Kochaniewicz
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W³a�nie mija rok od momentu, gdy przyst¹pi³em do
pisania rozprawy doktorskiej. Wtedy jeszcze nie wie-
rzy³em, ¿e w ci¹gu niespe³na roku uda mi siê doprowa-
dziæ wszystko do koñca. Wymaga³o to jednak wielu wy-
rzeczeñ, konsekwencji i systematyczno�ci. Tym bardziej
by³o to trudne, ¿e w tym czasie razem z ¿on¹ oczekiwa-
li�my narodzin naszego pierwszego dziecka.

Pocz¹tek drogi
Urodzi³em siê i dzie-

ciñstwo spêdzi³em w ̄ y-
dowie � malowniczo po-
³o¿onej miejscowo�ci,
niespe³na godzinê drogi
od Koszalina. Okoliczne
lasy i jeziora do chwili
obecnej s¹ dla mnie miej-
scem, w którym najchêt-
niej odpoczywam i naj-
szybciej regenerujê si³y.
Po ukoñczeniu szko³y
podstawowej w ¯ydo-

wie, a nastêpnie liceum ogólnokszta³c¹cego w Legnicy, roz-
pocz¹³em studia matematyczne w Wy¿szej Szkole Pedago-
gicznej w S³upsku, gdzie w 1992 roku uzyska³em tytu³
magistra matematyki.

Po skoñczeniu studiów jeszcze dwa lata pozosta³em
zwi¹zany ze s³upsk¹ uczelni¹, w której podj¹³em pracê na
stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki. Z racji cha-
rakteru uczelni moje naukowe zainteresowania zwróci³y siê
w kierunku metodyki nauczania matematyki. Wynikiem ów-
czesnych moich poczynañ by³o wspó³autorstwo zbioru za-
dañ dla uczniów szkó³ �rednich oraz kilka wyjazdów do
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu. Jednak¿e studiowanie literatury z zakresu peda-
gogiki nie dawa³o mi wiele satysfakcji.

Moja przygoda z metodyk¹ nauczania matematyki (od
strony teoretycznej) skoñczy³a siê z chwil¹ przeniesienia
do Katedry Matematyki Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Ko-
szalinie. Tutaj, po pewnym okresie poszukiwañ przedmio-
tu pracy naukowej, nawi¹za³em wspó³pracê z prof. dr hab.
in¿. Wojciechem Tarnowskim. Zawdziêczam to wstawien-
nictwu dr. T. Kowalskiego, za co z tego miejsca chcia³bym
mu serdecznie podziêkowaæ. Podczas jednego ze spotkañ
prof. W. Tarnowski opowiedzia³ mi o algorytmach gene-
tycznych i zasugerowa³, ¿e w swojej pracy naukowej móg³-
bym zaj¹æ siê zastosowaniem tych¿e algorytmów w zagad-
nieniach optymalizacji dyskretnej. Ju¿ po kilku dniach stu-
diowania literatury dotycz¹cej algorytmów genetycznych
wiedzia³em, ¿e to jest to � tym chcia³bym siê zajmowaæ.
Potem wszystko potoczy³o siê ju¿ szybko: pierwsze wyst¹-
pienie na seminarium, pierwsza implementacja algorytmu

genetycznego, pierwsze publikacje, a¿ w koñcu rozprawa
doktorska pt. �Zastosowanie algorytmów genetycznych do
optymalizacji rozkroju dwuwymiarowego przy za³o¿eniu
ciêcia stopniowego� i jej obrona 28 czerwca 2000 roku.

W miêdzyczasie ukoñczy³em podyplomowe studia w za-
kresie zastosowañ informatyki organizowane przez Wydzia³
Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej.

Algorytmy genetyczne
Algorytmy genetyczne nale¿¹ do grupy algorytmów lo-

sowych. Stanowi¹ one efektywne, a zarazem proste narzê-
dzie poszukiwania optymalnych rozwi¹zañ dla ró¿norod-
nych funkcji celu. Wykorzystane w nich zosta³y mechani-
zmy rz¹dz¹ce systemami biologicznymi, takie jak dobór na-
turalny i dziedziczno�æ. W naturze osobniki w populacjach
rywalizuj¹ miêdzy sob¹ o �rodki do ¿ycia, schronienie, czy
te¿ o partnerki. Osobniki, które wychodz¹ zwyciêsko z tych
zmagañ, maj¹ zwykle wiêksz¹ liczbê potomków ni¿ osob-
niki gorzej przystosowane. Oznacza to, ¿e geny od najle-
piej przystosowanych i �sprawnych� osobników rozprze-
strzeniaj¹ siê w rosn¹cej z pokolenia na pokolenie liczbie
osobników. Czêsto po³¹czenie po¿¹danych cech od ró¿nych
przodków przyczynia siê do powstania osobników, których
przystosowanie jest wiêksze ni¿ obu rodziców. W ten spo-
sób gatunki ewoluuj¹.

Algorytmy genetyczne w swoim dzia³aniu zachowuj¹
siê podobnie. Operuj¹ one na populacjach osobników (ci¹-
gach kodowych), z których ka¿dy reprezentuje mo¿liwe roz-
wi¹zanie danego problemu. Ka¿demu osobnikowi przypi-
sana jest warto�æ jego przystosowania zgodnie z tym jak
dobre (w my�l przyjêtego kryterium) reprezentuje on roz-
wi¹zanie. W zagadnieniach optymalizacji funkcj¹ przysto-
sowania jest zwykle funkcja celu lub nieco przetworzona
jej postaæ. Lepiej przystosowane osobniki maj¹ wiêksz¹
szansê na reprodukcjê i przekazanie swoich genów wiêk-
szej liczbie potomków. Eksploracja nowych obszarów prze-
strzeni rozwi¹zañ odbywa siê poprzez operacje krzy¿owa-
nia i mutacji. Operator krzy¿owania zamienia ³añcuchy ge-
nów pomiêdzy wybranymi w sposób losowy dwoma osob-
nikami. Mutacja polega na sporadycznej i przypadkowej
zamianie warto�ci elementu ci¹gu kodowego na inn¹ do-
puszczaln¹ warto�æ.

Algorytmy genetyczne nie gwarantuj¹ uzyskania rozwi¹-
zania optymalnego, lecz pozwalaj¹ na znalezienie dosta-
tecznie dobrego rozwi¹zania danego problemu w dostatecz-
nie krótkim czasie. Szczególnie w zadaniach, których roz-
wi¹zanie wymaga olbrzymiego nak³adu obliczeñ dla wy-
znaczenia satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania (np. zadania z
grupy NP.-trudnych) wydaje siê celowym stosowanie algo-
rytmów genetycznych. Do takich w³a�nie zadañ mo¿na za-
liczyæ zadania optymalnego rozkroju materia³ów.

Poszukiwania
optymalnych rozwi¹zañ
Igor Kierkosz
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Rozwa¿any problem
Celem prowadzonych przeze mnie prac by³o zbadanie

efektywno�ci algorytmów genetycznych w optymalizacji
rozkroju materia³ów. Ograniczy³em siê do rozkroju dwu-
wymiarowego, rozumianego jako rozkrój prostok¹tnych p³yt
(arkuszy) na szereg prostok¹tnych elementów w taki spo-
sób, aby kolejne ciêcia odbywa³y siê równolegle do krawê-
dzi arkusza wyj�ciowego. Ponadto za³o¿y³em, ¿e rozkrój
jest gilotynowy (stopniowy). Tego typu rozkrój jest najczê-
�ciej spotykany w praktyce i charakteryzuje siê tym, ¿e w
ka¿dym etapie ciêcia narzêdzie tn¹ce przebiega przez ca³¹
d³ugo�æ rozcinanego arkusza. Ze wzglêdu na liczbê zmian
usytuowania narzêdzi tn¹cych w stosunku do krawêdzi roz-
cinanego materia³u rozkrój stopniowy mo¿na podzieliæ na
rozkrój: jednostopniowy, dwustopniowy i wielostopniowy.

Jako kryterium optymalizacji przyj¹³em minimalizacjê
odpadu powstaj¹cego w procesie ciêcia, a tak¿e maksyma-
lizacjê warto�ci wycinanych elementów.

Uzyskane wyniki
G³ówny problem, jaki nale¿a³o rozwi¹zaæ tworz¹c al-

gorytmy genetyczne przeznaczone do optymalizacji rozkro-
ju by³o zaprojektowanie sposobu kodowania rozwi¹zañ oraz
opracowanie odpowiednich operatorów genetycznych. Te
dwa elementy w du¿ym stopniu decyduj¹ o efektywno�ci
algorytmów.

W rozprawie omawiam cztery opracowane przez siebie
algorytmy genetyczne. Trzy pierwsze przeznaczone s¹ do
optymalizacji rozkroju dwustopniowego, natomiast ostatni
dotyczy rozkroju wielostopniowego. W algorytmach tych
zaproponowa³em oryginalne sposoby kodowania zarówno
wzorów rozkroju pojedynczych arkuszy, jak i koñcowych
programów rozkroju. Opracowa³em tak¿e szereg problemo-
wo zorientowanych operatorów genetycznych. Znaczn¹
czê�æ rozprawy stanowi¹ wyniki badañ wstêpnych, których
zadaniem by³o dobranie odpowiednich charakterystyk al-
gorytmów genetycznych, takich miêdzy innymi, jak: rodzaj
selekcji, prawdopodobieñstwo krzy¿owania, prawdopodo-
bieñstwo mutacji, warto�æ wspó³czynnika skalowania funk-
cji przystosowania.

Zamieszczone w pracy wyniki eksperymentów oblicze-
niowych wskazuj¹ na du¿¹ efektywno�æ zaproponowanych
algorytmów. Jeden z algorytmów przetestowano dla zesta-
wu zadañ testowych pochodz¹cych z dostêpnych w inter-
necie bibliotek. Dla prawie wszystkich zadañ opracowany
przeze mnie algorytm znalaz³ rozwi¹zanie optymalne i to
w czasie krótszym ni¿ dwa inne algorytmy, znane z litera-
tury. Okaza³o siê ponadto, ¿e algorytm ten cechuje du¿a
powtarzalno�æ uzyskiwanych wyników, co ma du¿e zna-
czenie w przypadku algorytmów losowych.

Czas obrony
Po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz zdaniu wyma-

ganych egzaminów nadszed³ czas obrony. Jej termin zosta³
ustalony na 28 czerwca 2000 roku. Tak siê z³o¿y³o, ¿e aku-

rat w czerwcu wraz z ¿on¹ zostali�my szczê�liwymi rodzi-
cami � 5 czerwca urodzi³a nam siê córeczka. Obowi¹zki
�wie¿o upieczonego tatusia okaza³y siê zbawienne dla mo-
jej psychiki, skutecznie odci¹gaj¹c moje my�li od maj¹ce-
go nast¹piæ wydarzenia. Dziêki temu, wbrew wcze�niejszym
wyobra¿eniom, w dniu obrony czu³em tylko umiarkowane
zdenerwowanie. To pozwoli³o mi w miarê spokojnie przed-
stawiæ podstawowe wyniki mojej pracy oraz udzieliæ od-
powiedzi na uwagi zawarte w recenzjach i pytania z sali.
Potem zosta³o ju¿ tylko pe³ne napiêcia oczekiwanie na de-
cyzjê Rady Wydzia³u. U�miech wchodz¹cego do sali prof.
W. Tarnowskiego zdradzi³ wynik g³osowania. Decyzj¹ Rady
Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej zosta³
mi nadany stopieñ doktora nauk technicznych.

Korzystaj¹c z okazji chcia³bym jeszcze raz gor¹co po-
dziêkowaæ mojemu promotorowi prof. Wojciechowi Tar-
nowskiemu za to, ¿e zechcia³ pokierowaæ moimi wysi³ka-
mi, które doprowadzi³y do uwieñczenia sukcesem tego eta-
pu mojej pracy naukowej, jak równie¿ za to, ¿e wskaza³ mi
tematykê, w której praca sprawia mi autentyczn¹ przyjem-
no�æ i satysfakcjê.

Dziêkujê profesorom: Wojciechowi Kacalakowi z Poli-
techniki Koszaliñskiej oraz Konradowi Wali z AGH w Kra-
kowie za podjêcie trudu zrecenzowania mojej rozprawy oraz
cenne uwagi, które niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do popra-
wy jako�ci moich przysz³ych prac oraz za wskazanie kie-
runków dalszych badañ w wybranej przeze mnie tematyce.

Chcia³bym tak¿e wyraziæ wdziêczno�æ dr. Tomaszowi
Kiczkowiakowi i dr. Szymonowi Grymkowi za to, ¿e ze-
chcieli przeczytaæ moj¹ rozprawê oraz za konstruktywne
uwagi, które pozwoli³y mi dopracowaæ ostateczn¹ wersjê
pracy.

Dziêkujê równie¿ kierownictwu oraz kole¿ankom i ko-
legom z mojej rodzimej Katedry Matematyki oraz Katedry
Systemów Sterowania za wsparcie, wiarê w sukces moich
poczynañ oraz za tak liczne przybycie na moj¹ obronê.

dr Igor Kierkosz,
Katedra Matematyki
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Geneza
Prowadzone przeze mnie seminaria dyplomowe, przewod-

niczenie obradom konferencji naukowych, wieloletni udzia³ w
obronach prac doktorskich i kolokwiach habilitacyjnych oraz
prowadzenie wyk³adów utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e
sukces mówcy mo¿e byæ kilkakrotnie wiêkszy, je�li starannie
przygotuje siê on do prezentacji i postara siê unikn¹æ najczê-
�ciej pope³nianych b³êdów, o których tu bêdzie mowa.

W tym opracowaniu ograniczymy siê przede wszystkim do
wyst¹pieñ naukowych, czyli przemówieñ publicznych w �ro-
dowisku akademickim.

Rodzaje wyst¹pieñ
Ró¿ne mog¹ byæ cele wyst¹pienia publicznego, na przyk³ad:

� przekazanie informacji, prezentacja wiedzy;
� prezentacja artystyczna (aktorska lub literacka);
� motywowanie s³uchaczy: wywo³anie u nich ¿¹danej posta-

wy intelektualnej i emocjonalnej oraz sprowokowanie do
dzia³ania, na przyk³ada do okre�lonego g³osowania;

� apoteoza osoby lub osób, np. tzw. adres lub toast; lub od-
dzia³ywanie propagandowe;

� lub wreszcie popis mówcy.
Wyst¹pienie naukowe ma najczê�ciej na celu prezentacjê wie-

dzy. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce formy wyst¹pieñ naukowych:
� wyk³ad, prelekcja, przemówienie, prezentacja;
� seminarium;
� egzamin ustny;
� autoreferat;
� negocjacje;
� raport, sprawozdanie;
� wprowadzenie do dyskusji,
� udzia³ w dyskusji.

W�ród tych form, prezentacja odgrywa szczególnie istotn¹
rolê zarówno w �rodowisku akademickim, jak i zawodowym,
taka, która rozszerza czysto werbalny �rodek przekazu o �rod-
ki wizualne lub audiowizualne. Jej efektywno�æ ma niew¹tpli-
wie istotne znaczenie dla kariery naukowej i zawodowej mów-
cy. Z tego wzglêdu dalsze rozwi¹zania i uwagi bêd¹ g³ównie
ukierunkowane na prezentacjê, aczkolwiek dotycz¹ one w wiêk-
szo�ci równie¿ pozosta³ych form wyst¹pieñ naukowych.

Bez wzglêdu na do�wiadczenie mówcy, jego prezentacja z pew-
no�ci¹ bêdzie bardziej efektywna, je�li po�wiêci on odpowiedni
czas na jej zaplanowanie, przygotowanie i próbê (trening).

Merytoryczna zawarto�æ wyst¹pienia
Naturalnie wybitnie zale¿y od przeznaczenia. Omówimy

tu typowe sytuacje.

Autoreferat
Autoreferatem nazywamy prezentacjê pracy dyplomowej,

doktorskiej lub habilitacyjnej przez autora.
W pierwszym przypadku autor powinien zdefiniowaæ, jak

brzmia³o postawione zadanie i uwypukliæ to, co zrobi³ i czego
siê nauczy³.

W drugim � jaki sformu³owa³ problem, jakie przyj¹³ za³o¿e-
nia i dlaczego, jak¹ wybra³ metodê badawcz¹, jak opracowywa³
wyniki badañ; wreszcie � jakie s¹ wnioski szczegó³owe przed-
miotowe i wnioski metodologiczne: szczegó³owe i ogólne.

Praca habilitacyjna jest zawsze wcze�niej opublikowana i
znana s³uchaczom. Dlatego na prezentacjê ustn¹ autor ma do
dyspozycji bardzo ograniczony czas. Powinien ograniczyæ siê
do przedstawienia za³o¿eñ metodologicznych oraz podstawo-
wych wniosków ogólnych.

Referat na konferencji
Zazwyczaj referat jest (lub bêdzie) wydrukowany, i wów-

czas autor swoje wyst¹pienie mo¿e potraktowaæ propagando-
wo, jako zachêtê do jego przeczytania oraz jako wprowadze-
nie do dyskusji.

Planowanie prezentacji
Planowanie prezentacji obejmuje:

� ustalenie celu prezentacji,
� rozpoznanie audytorium (s³uchaczy),
� planowanie i przygotowanie logistyczne (sala, transport,

informacja, zaproszenia, rezerwacje, �rodki techniczne, re-
cepcja i rozmieszczenie s³uchaczy, itp.).
Dobre zaplanowanie prezentacji wymaga, aby prelegent od-

powiedzia³ sobie na nastêpuj¹ce pytania:
1. Co jest celem prezentacji? Co chce przekazaæ uczestnikom?
2. Czy zadaniem jest nauczyæ (jak np. podczas wyk³adu), czy

tylko zapoznaæ, i jak szczegó³owo?
3. Do kogo ma wmówiæ? Czy do laików (prelekcja), czy do

kolegów (np. seminarium, referat na konferencji), czy do
fachowców (np. do cz³onków komisji egzaminacyjnej)?

4. Jak pojemna jest sala i jak jest liczne oczekiwane audytorium?
5. Ile czasu ma do dyspozycji, ile przeznaczyæ na referowa-

nie, a ile na dyskusjê;
6. Jakie �rodki techniczne ma do dyspozycji?

Przygotowanie prezentacji
Maj¹c na uwadze cel prezentacji, czas jej trwania i rodzaj

audytorium, prelegent mo¿e przyst¹piæ do szczegó³owego przy-
gotowania swej prezentacji, które mo¿e obejmowaæ:
� napisanie przemówienia, lub � je�li przemówienie ma byæ

prezentacj¹ wiêkszej, wcze�niej napisanej pracy � przygo-
towanie wyci¹gu istotnych informacji i przyk³adów1 , do-
stosowanego do zakresu planowanej prezentacji;

� weryfikacjê prezentowanej wiedzy, faktów i informacji, w
celu dobrego przygotowania odpowiedzi na ewentualne
pytania s³uchaczy;

� ustalenie g³ównych punktów lub zasadniczej my�li czy tezy
przemówienia;

� ustalenie struktury prezentacji i jej harmonogramu;
� przygotowanie dla swojego u¿ytku notek (skryptu), przy

pomocy których przemówienie bêdzie mog³o byæ wyg³o-
szone bez dos³ownego czytania tekstu (jest to istotne za-
w³aszcza w przypadku prezentacji, w której pos³ugiwanie
siê �rodkami audiowizualnymi bardzo utrudnia czytanie tek-
stu przemówienia);

� wybór i opanowanie obs³ugi pomocy audio-wizualnych.
Prezentacja powinna byæ nie tylko rzetelna w zakresie prze-

kazywanej wiedzy, ale równie¿ interesuj¹ca, tzn. odbierana z
przyjemno�ci¹ przez s³uchaczy. Na przyk³ad wed³ug tradycji
amerykañskiej, przemówienie, aby by³o interesuj¹ce, powinno
realizowaæ trzy cele: �educate � entertain � explain�, tzn.

Sztuka i technika mówienia
publicznego i prezentacji

Wojciech Tarnowski
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�uczyæ � zabawiæ � obja�niæ�. Poprzez przekazan¹ wiedzê,
obja�nienia i przyk³ady, prezentacja powinna byæ w pe³ni zro-
zumia³a dla s³uchaczy, a element humoru pomaga w jej odbio-
rze i utrzymaniu swobodnej atmosfery.

Ustalenie g³ównych punktów czy tezy prezentacji jest bar-
dzo pomocne zarówno w wyborze prawid³owej struktury, jak
i w utrwaleniu w �wiadomo�ci i pamiêci s³uchaczy zasadni-
czej intencji i celu prelegenta. Znana zasada sekwencji prze-
mówienia: �powiedz (na wstêpie) o czym bêdziesz wmówi³ �
powiedz (w g³ównej czê�ci) co masz do powiedzenia � przypo-
mnij (w podsumowaniu) o czym mówi³e�� jest wypróbowana
pod wzglêdem skuteczno�ci pamiêciowej.

Wprowadzenie
Nale¿y przedstawiæ siê, podaæ swoje miejsce pracy i pozy-

cjê i podaæ temat wyst¹pienia � je�li nie zrobi³ tego przewod-
nicz¹cy podczas otwarcia.

Bardzo korzystne jest podanie obszaru zastosowañ prak-
tycznych omawianego zagadnienia i konkretnego przyk³adu
oraz ewentualnego t³a historycznego. Wymieniæ, kto zleci³ lub
podda³ pomys³ tematu, z kim siê wspó³pracuje, kto inny zaj-
muje siê tym problemem. Tworzy to genezê pracy. Mo¿e byæ
jaka� anegdota. Na koniec jak najprecyzyjniej okre�liæ cel i
zakres wyst¹pienia i jako tego konsekwencjê pokazaæ uczest-
nikom plan wyst¹pienia.

Korzystnie jest przedstawiæ u¿ywan¹ terminologiê i ozna-
czenia. Wreszcie, przedstawiæ wykorzystan¹ bibliografiê, je�li
referat silnie wykorzystuje cudzy dorobek (je�li nie, wówczas
na koñcu wyst¹pienia).

Za³o¿enia, ograniczenia, uproszczenia
To jest bardzo wa¿ny naukowy element wyst¹pienia, w pra-

cy naukowo-badawczej absolutnie nie mo¿e byæ pominiêty.

Czê�æ g³ówna
Omówiona zosta³a powy¿ej.

Podsumowanie
Wyra�nie oddzielne od czê�ci g³ównej jest podsumowanie.

Danie s³uchaczom do zrozumienia, ¿e prezentacja zbli¿a siê
ku koñcowi (�W zakoñczeniu, chcia³bym��) u³atwia im przy-
gotowanie pytañ. Niektórzy wprawni mówcy rozdzielaj¹ pod-
sumowanie na dwie czê�ci, przedzielone odpowiedziami na py-
tania, pozostawiaj¹c sobie szansê na ostatnie s³owo przez przy-
pomnienie silnych argumentów prezentacji.

Podsumowanie powinno obejmowaæ:
� zwiêz³e powtórzenie rezultatów; nale¿y tu przypomnieæ za-

sadnicze punkty (tezê) prezentacji, u¿ywaj¹c tych samych,
istotnych dla tematu terminów. Mo¿na siê odwo³aæ ponow-
nie do zasadniczych, zweryfikowanych faktów (informa-
cji), dla dodania si³y swojej tezie;

� wnioski z pracy: merytoryczne i metodologiczne;
� perspektywy rozwoju pracy: co dalej pozostaje do zrobienia?

Krótkie, ale dobitne podsumowanie ma istotne znaczenie
dla efektywno�ci prezentacji i wra¿enia, z jakim pozostan¹ s³u-
chacze.

Zamkniêcie
Tu formu³ujemy podziêkowania oraz inne informacje o

mo¿liwo�ci uzyskania dalszych szczegó³owych informacji, ad-
resy autora.

Roz³o¿enie czasu
Mo¿na zaleciæ nastêpuj¹ce proporcje czasu: wprowadzenie �

15�25%, za³o¿enia i czê�æ g³ówna � do 50%, chyba ¿e jest to
cykliczny wyk³ad, wtedy do 90%; podsumowanie do 30%.

Tradycj¹ akademick¹ jest, ¿e wyk³ad trwa 45 minut. Pre-
lekcja popularno-naukowa jest zazwyczaj krótsza, ale zwykle
jest po niej dyskusja, nierzadko d³u¿sza ni¿ sam wyk³ad.
W przypadku obrony dysertacji czas trwania autoreferatu ustala
dziekan, zwykle jest to 12 do 20 minut dla pracy dyplomowej,
natomiast czas autoreferatu pracy doktorskiej zwykle nie prze-
kracza 30 do 40 minut.

Uwaga: podczas próby generalnej � która jest bardzo za-
lecana! � zmierzony czas powinien byæ krótszy o 10�20% od
czasu przewidzianego na oficjaln¹ prezentacjê, która potem w
realizacji zawsze okazuje siê nieco d³u¿sza.

Folie, plansze, plakaty, slajdy, multimedia
Bezwzglêdnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e materia³y pokazywane

podczas prezentacji nie bêd¹ czytane przez uczestników, lecz
raczej ogl¹dane. Pokazywane teksty maj¹ mieæ charakter hase³
lub dyspozycji, a nie zdañ, i na jednej planszy nie powinno byæ
ich zbyt du¿o, np. nie wiêcej ni¿ 4�8. Najlepsze s¹ rysunki,
schematy i fotografie. Wzory matematyczne mog¹ byæ d³ugie,
ale nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e bêd¹ przez s³uchaczy analizowa-
ne. Jako niedopuszczalne nale¿y uznaæ pokazywanie kopii pi-
sanej formy referatu.

Czcionki powinny byæ wystarczaj¹co du¿e, tak aby by³y czy-
telne nawet w ostatnim rzêdzie. Do prezentacji, zamiast tablicy i
kredy, korzystniejsze jest zwykle pos³ugiwanie siê du¿ymi, zszy-
tymi arkuszami pionowo odwracanych kart (flip charts) oraz pi-
sakami filcowymi, dostêpnymi w ró¿nych kolorach. Dodatkow¹
zalet¹ jest mo¿liwo�æ zachowania i ponownego wykorzystania
zapisu jak równie¿ ca³kowitego lub czê�ciowego przygotowania
pomocy graficznych przed prezentacj¹.

Folie (na rzutnik) i slajdy (Power Point) powinny byæ po-
numerowane w sposób widoczny dla uczestników, aby u³atwiæ
odwo³ywanie siê do nich podczas pytañ i dyskusji. U³atwi tak-
¿e ich uporz¹dkowanie w przypadku rozsypania.

Prezentacje multimedialne z ta�my video, dysku CD lub
DVD, musz¹ mieæ zapewnion¹ dostateczna widoczno�æ, czy-
telno�æ i s³yszalno�æ.

Próba prezentacji
Niezwykle wa¿na jest próba prezentacji, ze sprzêtem i z po-

miarem czasu. Przed wa¿nymi prezentacjami próba kilkakrot-
na, tak aby na próbie czas prezentacji by³ krótszy co najmniej
o 15�20 % od dopuszczalnego. Prelegenci walcz¹cy z trem¹
(prawie wszyscy) powinni staraæ siê jej pozbyæ (lub skutecz-
nie ograniczyæ) poprzez dobre przygotowanie merytoryczne
i próbê (praktykê). Nale¿y zwróciæ uwagê na intonacje i natu-
ralno�æ g³osu, tempo i p³ynno�æ prezentacji oraz wyelimino-
wanie niekorzystnych nawyków i odruchów. Nale¿y pamiêtaæ,
ze tzw. body language, tzn. postawa, gesty, wyraz twarzy, kon-
takt wzrokowy, przekazuj¹ s³uchaczowi czy widzowi znacz¹-
ca cze�æ wra¿enia o prezenterze i jego prezentacji. Pozytywne
nastawienie, wiara we w³asne umiejêtno�ci oraz w ¿yczliwo�æ
s³uchaczy, s¹ bardzo pomocne w opanowaniu tremy i przyjê-
ciu rzeczowej, naturalnej, otwartej i pogodnej postawy, cha-
rakteryzuj¹cej wybitnych prelegentów i wyk³adowców. Staran-
nie dobrany ubiór i zadbany wygl¹d prelegenta jest oczywi-
stym (ale istotnym) elementem jego (jej) prezentacji.

Organizacja wyst¹pienia
Dla w³asnego dobra prelegent musi czuæ siê odpowiedzial-

ny za ca³o�æ imprezy i � nawet je�li organizatorem jest kto
inny (np. jest to konferencja) � powinien przygotowaæ organi-
zacyjnie swoj¹ prezentacjê lub upewniæ siê o jej przygotowa-
niu. S¹ to nastêpuj¹ce dzia³ania:
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� Ustaliæ, kto bêdzie przewodniczy³, odnale�æ tê osobê i przed-
stawiæ siê, mo¿liwie jak najwcze�niej; je�li potrzeba, dostar-
czyæ przewodnicz¹cemu krótk¹ notatkê biograficzn¹;

� Je�li konferencja jest wielojêzyczna, uzgodniæ jêzyk pre-
zentacji i porozumieæ siê z t³umaczami;

� Dopilnowaæ zawiadomienia (zaproszenia) uczestników;
sprawdziæ, czy nie ma zmian w programie;

� Przygotowaæ salê, sprawdziæ dostêp do szatni, do toalet,
ew. do bufetu oraz sprawdziæ, czy jest informacja o lokali-
zacji. Skontrolowaæ przygotowanie tablicy, sprzêtu, wska�-
nika do pokazywania, zapewnienie sprzêtu zapasowego na
wypadek awarii. Tu¿ przed prezentacj¹ nale¿y powtórnie
sprawdziæ aparaturê oraz przeæwiczyæ perfekcyjne opano-
wanie obs³ugi u¿ywanego sprzêtu.

� Przygotowaæ materia³y pomocnicze, te do pokazania i te
do rozdania uczestnikom; przygotowaæ niezbêdny zapas
swoich biletów wizytowych;

� Przygotowaæ sobie papier do notowania pytañ uczestników. Przy-
gotowaæ szklankê z wod¹ � na wypadek, gdy zaschnie jêzyk.

� Z przewodnicz¹cym nale¿y wcze�niej uzgodniæ czas wy-
st¹pienia oraz sposób odpowiadania na pytania z sali: czy
podczas prelekcji, czy po ka¿dym pytaniu, czy ³¹cznie itd.

� Rejestrowanie (nagrywanie) wyst¹pienia wymaga wcze-
�niejszej zgody prelegenta.

� Je�li planowane wyst¹pienie jest jednym z wielu, prelegent
powinien wiedzieæ, po kim ma wyst¹piæ i kto ewentualnie
zapowie jego wyst¹pienie.

Dobór sprzêtu
Z wyj¹tkiem du¿ych konferencji, gdzie harmonogram jest

bardzo napiêty i nie ma czasu na rysowanie, tablica jest pod-
stawowym narzêdziem, szczególnie na wyk³adzie, gdzie s³u-
chacz mo¿e �ledziæ proces powstawania wzoru czy rysunku.

Wygodnie jest u¿ywaæ dwa urz¹dzenia: jedno bie¿¹ce, dru-
gie do eksponowania informacji sta³ych, np. planu referatu,
schematu, rysunku itp.

Zwracamy uwagê na wykorzystanie koloru, który bardzo
o¿ywia obraz, ale nie powinien byæ zbyt agresywny. Podobnie:
nie nale¿y nadu¿ywaæ ozdób i graficznych elementów humo-
rystycznych.

Przebieg prezentacji
Czas spotkania dzieli siê na referat i dyskusjê. W interesie

prelegenta jest zachowanie odpowiedniego czasu na dyskusjê,
a tak¿e jakie� jej zaplanowanie, zgodnie z g³ównym celem prze-
mówienia.

Podczas referatu nale¿y trzymaæ siê �ci�le planu: improwi-
zacje mog¹ okazaæ siê zgubne dla ca³o�ci. Kontrolowaæ czas,
tu pomocny mo¿e byæ przewodnicz¹cy. Je�li jeste�my opó�-
nieni, skracaæ czê�æ �rodkow¹, nigdy podsumowanie.

Folie po wykorzystaniu starannie kolejno odk³adaæ, tak aby
mo¿na je by³o ³atwo znale�æ podczas dyskusji.

Dyskusj¹ kieruje przewodnicz¹cy. Ta czê�æ powinna byæ
najcenniejsza dla referenta, zarówno merytorycznie: poniewa¿
mo¿e poznaæ inne pogl¹dy lub wys³uchaæ rad; jak i formalnie,
gdy dowie siê, co nie by³o zrozumia³e lub wystarczaj¹co uza-
sadnione. Referent mo¿e mieæ na ni¹ po�redni wyp³yw, na przy-
k³ad przez umy�lnie dyskusyjne (czy wrêcz prowokuj¹ce)
stwierdzenia. Je�li s¹ obawy, czy dyskusja siê rozpocznie, re-
ferent mo¿e na zakoñczenie zaproponowaæ tematy dyskusji,
za zgod¹ przewodnicz¹cego. Mo¿e te¿ (nieco poufnie) z góry
zainspirowaæ kilku dyskutantów, aby o�mieliæ pozosta³ych.

We w³asnym interesie referent nie powinien traktowaæ ¿ad-
nego pytania ani opinii jako agresji przeciw sobie; nawet wów-
czas, gdy mo¿na istotnie uznaæ intencje dyskutanta jako osobi-
ste i nieprzyjazne, nale¿y je przyjmowaæ grzecznie, z u�mie-
chem, bez emocji i z podziêkowaniem. Taka reakcja robi za-
wsze na s³uchaczach najlepsze wra¿enie. Odpowiedzi powin-
ny byæ szczere (prawdziwe). W przypadku kontrowersji do-
brze jest powo³aæ siê na dodatkowe �ród³o informacji.

Uwagi praktyczne dla referenta
Nale¿y wmówiæ g³o�no i wyra�nie: kto wmówi cicho, robi

wra¿enie, ¿e nie jest pewien swego.
Pocz¹tkuj¹cy prelegenci � je�li nie chc¹ zawierzyæ swoim

umiejêtno�ciom operowania jêzykiem mówionym � powinni
nauczyæ siê tekstu na pamiêæ. Po kilku takich do�wiadczeniach
nie bêdzie to ju¿ byæ mo¿e wiêcej konieczne. Kartka s³u¿y jako
deska ratunku, lub konspekt, który wcale nie musi byæ wstydli-
wie ukrywany przed audytorium. W USA w do�æ powszech-
nym u¿yciu s¹ kartonowe kartki (note cards) o formacie mniej-
szym ni¿ A5, na których g³ówne my�li, uwagi i cytaty zapisy-
wane s¹ po jednej stronie i oznaczane kolorami. Operowanie
niewielkimi, oddzielnymi i ponumerowanymi kartkami (karto-
nikami), daje prelegentowi mo¿liwo�æ modyfikowania prezen-
tacji, je�li jej przebieg i harmonogram tego wymaga. Przygo-
towane na nich informacje s¹ raczej zwiêz³ymi przypomnie-
niami ni¿ tekstem do czytania.

Je�li tekst czytany jest z kartki � co jest ostateczno�ci¹ �
zdania powinny byæ bardzo krótkie, artyku³owane z jak najsta-
ranniejsz¹ intonacj¹, tak aby sprawia³y wra¿enie mowy mó-
wionej. Nie s¹ dopuszczalne wtedy ¿adne pomy³ki.

Podczas pisania na tablicy lub obja�niania np. plansz czy
slajdów nale¿y nie przerywaæ mówienia i maksymalnie unikaæ
odwracania siê ty³em do audytorium.

Poza tym prelegent powinien:
� mo¿liwie przez ca³y czas patrzeæ na audytorium,
� utrzymywaæ kontakt wzrokowy kolejno z ro¿nymi osobami w

celu sprawdzania odbioru prezentacji przez s³uchaczy,
� wyró¿niaæ uwag¹ przewodnicz¹cego,
� stosowaæ przerwy w toku prezentacji dla podkre�lenia wagi wy-

powiedzianej my�li i dania s³uchaczom czasu na jej przyswojenie,
� kontrolowaæ czêsto czas;

i nie powinien
� (nigdy) patrzeæ na pust¹ tablicê,
� trzymaæ r¹k skrzy¿owanych na piersiach ani w kieszeniach,
� zas³aniaæ cia³em ekranu, planszy, tablicy,
� przerywaæ wmówienia z b³ahych przyczyn, na przyk³ad przy

wej�ciu osób spó�nionych,
� reagowaæ na komentarze z sali (to jest rola przewodnicz¹cego),
� przepraszaæ za brak do�wiadczenia,
� traciæ koncentracji na zasadniczej tezie przemówienia,
� pod ¿adnym pozorem nie przeci¹gaæ czasu przeznaczone-

go na referat,
� pozostawiaæ zbyt d³ugo w polu widzenia aktywnych �rod-

ków wizualnej prezentacji, je�li nie s¹ one niezbêdne dla
dalszego wywodu.
Dyskutantom g³osu udziela tylko przewodnicz¹cy, którego

przywilejem jest tak¿e rozpoczêcie i zakoñczenie prezentacji.

Dyskusja i pytania
Warto zdaæ sobie sprawê z przyczyn, dla których zwykle

ludzie zabieraj¹ g³os w dyskusji; na przyk³ad:
� pragnienie poszerzenia w³asnej wiedzy;
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� skonfrontowanie w³asnej wiedzy z wiedz¹ prelegenta i wy-
ja�nienie prawdy, w drodze dysputy;

� cel negatywny: chêæ zdyskredytowania prelegenta (lub jego
promotora), lub przeciwnie: chêæ przypodobania siê;

� popis, zademonstrowanie swojej wy¿szo�ci nad otoczeniem
(niekoniecznie nad referentem);

� zademonstrowanie swojej obecno�ci, nawet gdy nie ma siê
niczego merytorycznego do powiedzenia.
W swojej formie g³os w dyskusji mo¿e mieæ charakter py-

tania lub konstatacji, lub mo¿e zawieraæ obydwa te elementy;
konstatacja nie wymaga odpowiedzi referenta, ale mo¿e on j¹
skomentowaæ. Konstatacja mo¿e byæ negatywna (krytyczna),
afirmuj¹ca lub mieszana.

Wypowied� mo¿e byæ grzeczna lub napastliwa.
Jest wa¿ne, aby referent trafnie rozpozna³ intencjê wypo-

wiedzi i odpowiednio dobra³ tre�æ i formê swojej odpowiedzi.
Mo¿na tu sformu³owaæ nastêpuj¹ce rady:
1. Agresywn¹ wypowied� najlepiej zignorowaæ, nie okazuj¹c

swoich emocji. Je�li zawiera pytanie, nale¿y zwiê�le i rze-
czowo odpowiedzieæ, grzecznie w formie, nie nadaj¹c od-
powiedzi ¿adnego emocjonalnego zabarwienia, i udaj¹c, ¿e
nie dostrzegli�my napastliwo�ci czy niechêci pytaj¹cego. Taka
postawa zyska referentowi na pewno uznanie audytorium.

2. Staraæ siê odpowiedzieæ na wszystkie pytania; jest to szcze-
gólnie wa¿ne podczas obrony dysertacji. Dlatego nale¿y
notowaæ wszystkie pytania. Je�li referent nie jest w stanie
udzieliæ dobrej rzeczowej odpowiedzi, mo¿e to wyra�nie
o�wiadczyæ, stwierdzaj¹c na przyk³ad: �tego nie bada³em�
lub �to le¿y poza zakresem moich zainteresowañ�. Tylko w
wyj¹tkowych przypadkach mo¿e udaæ, ¿e nie dos³ysza³ py-
tania, lub odroczyæ odpowied� do spotkania �w kuluarach�.

3. Je�li referent nie zgadza siê merytorycznie z tre�ci¹ wypo-
wiedzi, nie powinien zaczynaæ swojej odpowiedzi od s³ów:
�Nie zgadzam siê�� czy: �Nie ma Pan racji�� itp. Prze-
ciwnie: elegancko jest powiedzieæ na przyk³ad tak: �Gene-
ralnie ma Pan racjê, ale�� lub: �To by³oby prawdziwe w
przypadku�� lub co najmniej: �To jest bardzo ciekawa
uwaga, ale��.

4. W ka¿dym przypadku nale¿y podziêkowaæ za pytania i wy-
powiedzi.
Je�li referent ma obawy co do dyskusji, mo¿e próbowaæ

wyp³yn¹æ na jej przebieg. Pewne pytania mo¿na sprowokowaæ
podczas referowania, inne mo¿na zasugerowaæ wybranym
uczestnikom spotkania przed prezentacj¹.

Uwagi praktyczne dla dyskutanta
Je�li dyskutant ma wiele uwag lub pytañ, powinien (w pu-

blicznej dyskusji) ograniczyæ siê do dwóch lub trzech, wybra-
nych ze wzglêdu na cel swojej wypowiedzi.

Przerywanie referentowi podczas prezentacji jest dopusz-
czalne tylko dora�nie, dla bie¿¹cego wyja�nienia szczegó³ów
uniemo¿liwiaj¹cych �ledzenie wywodu, np. �Co jest na osi rzêd-
nych?�, to znaczy wtedy, gdy oczekiwana odpowied� referen-
ta mo¿e byæ krótka i nie zak³óca toku jego wypowiedzi.

Zakoñczenie
Umiejêtno�æ publicznego mówienia powinna byæ rozwija-

na w interesie ka¿dego z nas. Pomo¿e na egzaminie, w karie-
rze naukowej i zawodowej, w negocjacjach, marketingu, w sta-
raniu siê o prac i w dzia³alno�ci spo³ecznej.

Publiczne przemawianie jest sztuk¹, ale ka¿dy mo¿e siê jej
nauczyæ w stopniu zadowalaj¹cym, je�li rozumie jej uwarun-
kowania oraz ma do�æ energii i odwagi do praktykowania.

Autor dziêkuje wszystkim tym, którzy zechcieli przejrzeæ
maszynopis i podzieliæ siê swoimi uwagami, a przede wszyst-
kim Panu Grzegorzowi �widerskiemu.

prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski
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1 Niekiedy prelegenci rozdaj¹ s³uchaczom kopie swoich slajdów

Ochrona �rodowiska
� dostosowywanie prawa

Marian Go³den

Problematyka ochrony �rodowiska naturalnego, obejmuj¹-
ca w Unii Europejskiej proces wdra¿ania i egzekwowania roz-
woju ekologicznie zrównowa¿onego, nale¿y do szczególnie
trudnych dziedzin ze wzglêdu na szeroki zakres oddzia³ywa-
nia na ró¿ne sektory gospodarki, wysok¹ kapita³och³onno�æ nie-
zbêdnych inwestycji oraz rosn¹ce zagro¿enia o charakterze re-
gionalnym i globalnym. Znalaz³o to wyraz w postanowieniach
Uk³adu Europejskiego, gdzie strona polska i wspólnotowa za-
deklarowa³y �cis³¹ wspó³pracê w walce z pogarszaj¹cym siê
stanem �rodowiska naturalnego.

Przedsiêwziêcia podejmowane na rzecz harmonizacji pol-
skiego prawa ekologicznego z prawem wspólnotowym wspie-
raj¹ dzia³ania prowadzone w ramach procesu przebudowy go-
spodarki narodowej. Restrukturyzacja i modernizacja przemy-
s³u, przy ogromnym wysi³ku inwestycyjnym, wp³ynê³y na wi-
doczn¹ poprawê �rodowiska naturalnego. Wyniki Pañstwowe-
go Monitoringu �rodowiska potwierdzaj¹ poprawê szeregu

wska�ników jako�ci �rodowiska i utrzymuj¹cy siê pozytywny
trend w zakresie redukcji emisji do powietrza gazów i py³ów,
zmniejszenia ilo�ci �cieków (w tym g³ównie �cieków nieoczysz-
czonych), stopniowego porz¹dkowania i unowocze�niania me-
tod gospodarowania odpadami.

Procesy restrukturyzacji, modernizacja przemys³u i rozwoju
gospodarczego prowadzone s¹ w Polsce zgodnie z zasad¹ zrów-
nowa¿onego rozwoju oraz zasad¹ integracji wymogów ochro-
ny �rodowiska naturalnego z innymi dziedzinami polityki sek-
torowej (sektor hutnictwa ¿elaza i stali, wêgla kamiennego,
naftowy, ciê¿kiej chemii, transportu).

Pomimo wdro¿enia nowoczesnych metod i instrumentów
zarz¹dzania �rodowiskiem, nie wszystkie narastaj¹ce latami
problemy mo¿liwe s¹ do rozwi¹zania w krótkim czasie. Dzia-
³ania naprawcze wi¹¿¹ siê z potrzeb¹ dalszego ponoszenia wy-
sokich nak³adów inwestycyjnych, szczególnie w sektorze go-
spodarki wodnej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza
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Rozpoczê³a siê zasadnicza faza negocjacji w sprawie przy-
st¹pienia Polski do Unii Europejskiej, do koñca 2002 roku mu-
simy uchwaliæ 176 ustaw. Zadanie to jest mo¿liwe do zrealizo-
wania, choæ wystêpuj¹ ju¿ pewne opó�nienia. Jak informuje
minister Jan Ku³akowski, Unia Europejska zwraca nam uwagê
na powsta³e opó�nienia. W Sejmie s¹ aktualnie 54 projekty
ustaw. Do koñca roku bêdzie ponad 50 innych. Zostanie kilka-
dziesi¹t ustaw na wyborczy rok 2001 oraz ponad 55 ustaw na
rok 2002. S¹ to zadania bardzo powa¿ne. W ocenie ministra
Jana Ku³akowskiego, w negocjacjach mie�cimy siê mniej wiê-
cej w harmonogramie, natomiast w kwestii dostosowywania
prawa jeste�my znacznie opó�nieni. Trzeba maksymalnie przy-
spieszyæ tempo pracy legislacyjnej w rz¹dzie i sejmowej ko-
misji integracji. Najwiêksze opó�nienia wystêpuj¹ w rolnic-
twie i ochronie �rodowiska.

Istotne ró¿nice miêdzy prawem polskim i Unii Europejskiej
w dziedzinie ochrony �rodowiska dotycz¹ miêdzy innymi do-
stêpu spo³eczeñstwa do informacji o �rodowisku, ocen oddzia-
³ywania na �rodowisko, ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do
powietrza, gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-�cie-
kowej. W celu unikniêcia tych ró¿nic podjêto prace nad now¹
ustaw¹ o ochronie �rodowiska, now¹ ustaw¹ Prawo wodne,
now¹ ustaw¹ o odpadach, ustaw¹ o dostêpie spo³eczeñstwa do
informacji o �rodowisku i ocenach oddzia³ywania no �rodowi-
sko, ustaw¹ o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, usta-
w¹ o op³acie produktowej i op³acie depozytowej, a tak¿e nad
nowelizacj¹ innych aktów prawnych, tworz¹cych obecnie pol-
skie prawo ochrony �rodowiska.

Priorytetowe znaczenie obecnie odgrywa dostosowanie
ustawy o ochronie �rodowiska, której aktualna wersja posiada
ponad 400 artyku³ów i nie wp³ynê³a jeszcze do laski marsza³-
kowskiej. Wraz z aktami wykonawczymi projekt ten przejmu-
je filozofiê, zasady, instytucje prawne, nazewnictwo oraz defi-
nicje pojêæ zawarte w obo-
wi¹zuj¹cym prawie wspólno-
towym. Motywem przewod-
nim projektu ustawy o ochro-
nie �rodowiska jest zasada
rozwoju zrównowa¿onego
oraz szeroko rozumiane zin-
tegrowane podej�cie do
ochrony �rodowiska.

Z punktu widzenia reali-
zacji obowi¹zku dostosowa-
nia prawa do wymogów Unii
Europejskiej, podjêcie prac
nad nowym prawem wodnym
(aktualnie w komisji sejmo-
wej) i now¹ ustaw¹ o odpadach nale-
¿y do równie wa¿nych zadañ jak pra-
ce nad projektem ustawy o ochronie
�rodowiska.

Zachodz¹ca powa¿na reforma pra-
wa wodnego Unii Europejskiej stwa-
rza dogodn¹ okazjê, aby w nowym
projekcie ustawy wykorzystaæ naj-
nowsze rozwi¹zania wspólnotowe
i dokonaæ odpowiednie przystosowa-
nia wspólnotowego dorobku legisla-
cyjnego do warunków polskich. Jest

te¿ gotowy projekt nowej, II Polityki ekonomicznej pañstwa,
opracowanej przez Ministerstwo �rodowiska.

Wszystkie powy¿sze projekty ustaw powinny byæ jak naj-
szybciej skierowane do Sejmu i uchwalone jeszcze w 2000 roku.
Uchwalenie przez Parlament powy¿szych nowych ustaw oraz
zmian ju¿ istniej¹cych, nie bêdzie jeszcze oznacza³o pe³nego
dostosowania siê do prawodawstwa wspólnotowego. Spe³nie-
nie znacznej czê�ci dyrektyw wymagaæ bêdzie realizacji kosz-
townych inwestycji proekologicznych w gospodarce wodno-
�ciekowej i gospodarce odpadami i w ochronie powietrza, mimo
znacznego ju¿ w ostatnich latach wzrostu wydatków na ochro-
nê �rodowiska w Polsce.

Na ochronê �rodowiska Polska wydawa³a w ci¹gu ostatnie-
go 10-lecia coraz wiêksze �rodki finansowe. Roczne nak³ady na
inwestycje proekologiczne wzros³y wielokrotnie, np. z 840 mln
z³ w roku 1991, do 9 mld z³ w roku 1998 (0,8 mld USD w 1991
r. do 2,6 mld USD w 1998 r.). Nak³ady te stanowi¹ od 1996 roku
ponad 1,6% warto�ci Produktu Krajowego Brutto, oraz 8,1%
³¹cznych nak³adów inwestycyjnych w gospodarce narodowej.

Ogólne nak³ady na ochronê �rodowiska w Polsce w ostat-
nim 10-leciu przedstawia tabela 1.

Tak du¿a dynamika wzrostu nak³adów inwestycyjnych na
ochronê �rodowiska w Polsce w ostatnich latach jest wynikiem
efektywnego funkcjonowania systemu finansowania ochrony
�rodowiska, w którym wiod¹c¹ rolê pe³ni¹ fundusze ekologicz-
ne, dzia³aj¹ce obecnie na czterech szczeblach � krajowym (Na-
rodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej),
regionalnym (16 wojewódzkich funduszy ochrony �rodowiska
i gospodarki wodnej) oraz lokalnym � powiatowym i gmin-
nym (powiatowe i gminne fundusze ochrony �rodowiska i go-
spodarki wodnej).

Fundusze te, gromadz¹c wp³ywy pochodz¹ce z op³at i kar za
emisjê zanieczyszczeñ do �rodowiska, dofinansowuj¹, w formie

a) Od 1996 roku metodyka wyliczania wydatków inwestycyjnych na ochronê �rodowiska zosta³a w ca³o�ci dosto-
sowana do standardów klasyfikacyjnych EKG/ONZ, UE-EUROSTAT oraz OECD, znacznie rozszerzaj¹ce zakre-
sowo te badania, co czyni dane za rok 1996 i 1997 nie w pe³ni porównywalne z danymi z lat poprzednich.
�ród³o: Marek Sobiecki, Wybrane aspekty realizacji polityki ekologicznej pañstwa, W: Strategia zarz¹dzania �rodowi-
skowego w przedsiêbiorstwie i gminie, pod red. Naukow¹ Rafa³a Mi³aszewskiego, Poznañ-Bia³ystok, 1999, s.10.

Tabela 1. Wydatki inwestycyjne na ochronê �rodowiska w Polsce w latach 1989�1998

rok

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996a) 1997 1998

Wydatki nominalne w mln z³ 415 840 1197 1528 2128 3170 6138 7354 9019

Wydatki w cenach sta³ych
(poziom cen roku 1998, w mln z³)

2126 2820 3590 3543 3990 4883 7885 8222 9019

Wydatki w mln USD 464 794 878 833 936 1300 2276 2242 2584

Wyszczególnienie rok

1992 1993 1994 1995 1996a 1997 1998

Fundusze ekologiczne 58 47 41 40 34 30 28

�rodki w³asne podmiotów gospodarczych
i kredyty bankowe

20 25 31 32 38 40 43

Bud¿et centralny 5 7 5 5 5 3 3

Bud¿ety lokalne (miasta, gminy)
i kredyty bankowe

13 16 19 18 19 23 19

Fundacje i pomoc zagraniczna 4 5 4 5 4 4 7

Tabela 2. Struktura �rodków finansowania inwestycji proekologicznych w latach 1992�1998
(w procentach)

�ród³o: Marek Sobiecki, op. cit., s. 11.
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dotacji i preferencyjnych po¿yczek, po-
dejmowane w ca³ym kraju przedsiê-
wziêcia s³u¿¹ce ochronie �rodowiska.
W 1997 r. wydatkowa³y one razem na
ten cel kwotê oko³o 2,2 mld z³, co sta-
nowi³o oko³o 30% ³¹cznych nak³adów
inwestycyjnych na ochronê �rodowiska
w Polsce1 .

System funduszy ekologicznych
wspomagany jest przez banki, w
szczególno�ci Bank Ochrony �rodo-
wiska S.A. i ró¿ne fundacje, w tym
przez Ekofundusz i program PHARE,
dysponuj¹cy �rodkami pochodz¹cy-
mi z zamiany zagranicznego d³ugu na
�rodki bud¿etowe przeznaczone na
ochronê �rodowiska (tzw. Ekokon-
wersja), a tak¿e przez inne �rodki bu-
d¿etowe i zagraniczne programy po-
mocowe (tabela 2).

Jak wynika z danych zawartych
w tabeli 2, w coraz wy¿szym stopniu
ciê¿ar wydatków inwestycyjnych na
ochronê �rodowiska bior¹ na siebie
inwestorzy, g³ównie podmioty gospo-
darcze, a tak¿e w³adze samorz¹du te-
rytorialnego. Podkre�liæ nale¿y rów-
nie¿, ¿e w 1998 r. a¿ 93% rocznych wydatków na ochronê �ro-
dowiska w Polsce pokrywanych by³o ze �róde³ krajowych.

Strukturê inwestycji proekologicznych wed³ug podstawo-
wych komponentów �rodowiska przedstawia tabela 3.

Wed³ug danych zawartych w tabeli 3, najwiêcej �rodków fi-
nansowych przeznacza siê na inwestycje zwi¹zane z ochron¹ po-
wietrza (51%), na drugim miejscu znajduj¹ siê wydatki na ochro-
nê wód (38% w roku 1998). Zbyt  niski jest udzia³ wydatków
finansowych na ochronê powierzchni Ziemi (9% w roku 1998).

Pomimo wdra¿ania nowoczesnych metod i instrumentów za-
rz¹dzania �rodowiskiem, nie wszystkie  narastaj¹ce latami pro-
blemy mo¿liwe s¹ do rozwi¹zania w krótkim czasie. Dzia³ania
naprawcze wi¹¿¹ siê z potrzeb¹ dalszego ponoszenia wysokich
nak³adów inwestycyjnych, szczególnie w sektorze gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Osi¹gniêcia
standardów ekologicznych Unii Europejskiej oznacza potrzeby
zwielokrotnienia obecnych wydatków na ochronê �ro-
dowiska przez okres wielu lat.

�rednie szacunki w tym zakresie, przeprowadzo-
ne przez ekspertów zagranicznych i polskich, zak³a-
daj¹ konieczno�æ poniesienia wydatków o równowar-
to�ci oko³o 35 mln Euro. Bior¹c pod uwagê, ¿e w ostat-
nich latach wydatkuje siê na ochronê �rodowiska w
Polsce oko³o 2 mld Euro na rok, konieczne nak³ady
finansowe s¹ olbrzymie i musz¹ byæ roz³o¿one w cza-
sie. D³ugo�æ tego okresu zale¿eæ bêdzie od ustaleñ
przyjêtych w trakcie negocjacji o przyjêcie Polski do
Unii Europejskiej i bêdzie zró¿nicowana dla poszcze-
gólnych dyrektyw, dotycz¹cych ró¿nych komponen-
tów �rodowiska2 . Znaczna czê�æ tych zadañ realizo-
wana bêdzie przez poszczególne szczeble samorz¹du
terytorialnego. Realizowane programy inwestycyjne
wspierane bêd¹ nowymi, skuteczniejszymi instrumen-
tami, które obejmuj¹ miêdzy innymi:

1. poszerzenie obowi¹zku dokonywania ocen oddzia³ywania
na �rodowisko,

2. wprowadzenie obowi¹zku dokonywania tzw. przegl¹dów
ekologicznych istniej¹cych obiektów w procesie ich pry-
watyzacji, restrukturyzacji i modernizacji,

3. nowe instrumenty ekonomiczne, uzale¿niaj¹ce efektywno�æ
ekonomiczn¹ od podejmowanych dzia³añ proekologicznych
we wszystkich podmiotach korzystaj¹cych ze �rodowiska,
w tym podmiotach rozproszonych (np. transport indywidu-
alny, rolnictwo, indywidualni u¿ytkownicy energii, wody),

4. zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeñ,
5. tzw. rozszerzon¹ odpowiedzialno�æ producenta za oddzia-

³ywanie na �rodowisko jego produktów i obowi¹zek likwi-
dacji skutków tego oddzia³ywania.

a) Wydatki na ochronê przed ha³asem i promieniowaniem oraz na ochronê przyrody, krajobrazu i
ró¿norodno�ci biologicznej stanowi¹ razem u³amek procenta w ³¹cznych wydatkach na ochronê
�rodowiska, co spowodowa³o nieujêcie ich w tabeli..
b) Od 1997 w wydatkach na ochronê �rodowiska wyodrêbniono nak³ady inwestycyjne na oszczê-
dzanie energii (stanowi³y one oko³o 1 % w roku 1997 i oko³o 2% w 1998 ³¹cznych wydatków na
ochronê �rodowiska.
�ród³o: Marek Sobiecki, op. cit., s. 11.

Tabela 3. Struktura finansowania inwestycji proekologicznych w latach 1992�1998 we-
d³ug komponentów �rodowiska (w procentach)

rok

Komponenty �rodowiska a) 1992 1993 1994 1995 1996a 1997 b 1998

Ochrona wód 47 52 47 37 35 41 38

Ochrona powietrza 36 39 44 53 59 51 51

Ochrona powierzchni Ziemi 17 9 9 10 6 7 9

Nak³ady w mld PLN, ceny 1999 r.

Dziedzina inwestowania Cele krótkookresowe
(2000 � 2002)

Cele �redniookresowe
(2003 � 2010)

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 15,8 27,4

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem 23,6 27,8

Gospodarowanie odpadami 5,2 10,6

Razem 44,6 65,8

Tabela 4. Nak³ady inwestycyjne na dostosowanie polskiej gospodarki do wymogów Unii
Europejskiej w dziedzinie ochrony �rodowiska

�ród³o: szacunki Ministerstwa �rodowiska. Polityka ekologiczna pañstwa. Projekt, luty 2000 r.

�ród³o: szacunki Ministerstwa �rodowiska. Polityka ekologiczna pañstwa. Pro-
jekt, luty 2000 r.
x) Przewiduje siê uzupe³nienie brakuj¹cych �rodków na pokrycie potrzeb inwesty-
cyjnych dla celów krótkookresowych na drodze zwiêkszania zaanga¿owania �rod-
ków w³asnych i funduszy ekologicznych w wyniku zmian systemu mechanizmów
stymuluj¹cych dzia³ania proekologiczne i zwiêkszaj¹cych dochody funduszy.

Tabela 5. �ród³a finansowania nak³adów inwestycyjnych na ochronê �ro-
dowiska w latach 2000�2010 w mld z³

Nak³ady w mld PLN, ceny 1999 r.

�ród³a inwestowania Cele krótkookresowe
(2000 � 2002)

Cele �redniookresowe
(2003 � 2010)

�rodki w³asne 20,8 36,9

Bud¿et pañstwa 1,7 2,9

Fundusze ekologiczne 14,5 18,3

Pomoc zagraniczna 3,0 0,8

Fundusze strukturalne 0,9 6,8

Razem 40,8 x) 65,8



Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 4/2000 23

W krótko- i �redniookresowym horyzoncie (do 2010 r.)
g³ównym kierunkiem inwestowania w dziedzinie ochrony �ro-
dowiska bêdzie rozwi¹zanie problemów ochrony wód przed
zanieczyszczeniem i zagospodarowania odpadów w takim stop-
niu, aby spe³niæ wymogi Unii Europejskiej.  Niezbêdne nak³a-
dy na te cele przedstawia tabela 4.

Sumy zawarte w tabeli 4 zosta³y szczegó³owo wyliczone z
uwzglêdnieniem wszystkich dyrektyw Unii Europejskiej, któ-
re objête by³y negocjacjami przedakcesyjnymi. Natomiast �rod-
ki, o których mowa w tabeli 4, bêd¹ pochodzi³y z ró¿nych �ró-
de³ (tabela 5).

Nak³ady inwestycyjne na pozosta³e cele polityki ekologicz-
nej, nieobjête w negocjacjach przedakcesyjnych z Uni¹ Euro-
pejsk¹, takie jak ochrona przed ha³asem i wibracj¹, ochrona
ró¿norodno�ci biologicznej, bezpieczeñstwo chemiczne i bio-
logiczne, edukacja ekologiczna, rozwój monitoringu (poza
ochron¹ wód i powietrza) i niektóre inne, nie przekraczaj¹ 25%
kwot zawartych w tabeli 4 (tj. dodatkowo 11,15 mld z³ na cele
krótkookresowe oraz 16,45 mld z³ na cele �redniookresowe).

Oznacza to, ¿e ³¹czne nak³ady inwestycyjne na realizacjê
polityki ekologicznej pañstwa powinny w okresie 2000 � 2010
wynie�æ 138,0 mld z³.

Przewiduje siê, ¿e struktura tych nak³adów w ca³ym okre-
sie 2000 � 2010, ze wzglêdu na �ród³o pochodzenia, bêdzie
nastêpuj¹ca:

� �rodki w³asne � 50%
� fundusze ekologiczne � 30
� bud¿et pañstwa � 7%
� pomoc zagraniczna � 5%
� fundusze strukturalne Unii Europejskiej � 8.

Bêd¹ podejmowane wysi³ki, w miarê mo¿liwo�ci, na rzecz
zmiany tej struktury, w kierunku wzrostu udzia³u pañstwa kosz-
tem funduszy ekologicznych. Dla osi¹gniêcia poziomu nak³a-
dów w wysoko�ci 138,0 mld z³, zachodzi potrzeba utrzymania
na sta³ym poziomie nak³adów na ochronê �rodowiska w sto-
sunku do wielko�ci PKB i wysoko�ci ³¹cznych nak³adów in-
westycyjnych w gospodarce narodowej (w 1998 r. by³ to odpo-
wiednio 1,6% i 8,0%), przy za³o¿eniu sta³ego, 5% corocznie,
wzrostu dochodu narodowego w tym okresie. Oznacza to, ¿e
przy nak³adach na ochronê �rodowiska w 1999 r. na poziomie
9 mld z³ powinny one stopniowo wzrastaæ w latach 2000�2010
do 16,2 mld z³ rocznie. £¹czne nak³ady w latach 2000�2010
wynios³yby wtedy 141,5 mld z³, co z niewielk¹ rezerw¹ za-
pewni³oby �rodki na realizacjê za³o¿eñ polityki ekologicznej
pañstwa, dostosowanej do wymogów Unii Europejskiej.

dr Marian Go³den

1 Marek Sobiecki, Wybrane aspekty realizacji polityki ekolo-
gicznej pañstwa, W: Strategia zarz¹dzania �rodowiskowe-
go w przedsiêbiorstwie i gminie, pod red. Naukow¹ Rafa³a
Mi³aszewskiego, Poznañ-Bia³ystok, 1999, s. 10.

2 Marek Sobiecki, op. cit., s. 17.

Od wrze�nia 2000 rozpoczê³y w Polsce swoj¹ dzia³alno�æ
trzy O�rodki Przekazu Innowacji: IRC Poland East, IRC South
Poland i IRC West Poland, powo³ane w wyniku konkursu og³o-
szonego w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
q Europejska Sieæ IRC O�rodków Przekazu Innowacji dzia-

³a w ramach Programu Innowacyjno�æ/M�P Komisji Euro-
pejskiej. Sieæ ta z³o¿ona z blisko 70 o�rodków obejmuje
swym zasiêgiem Uniê Europejsk¹, Islandiê, Norwegiê,
Szwajcari¹ (kraj stowarzyszony) oraz Izrael i kraje Europy
�rodkowo-Wschodniej.

q Zasadniczym celem sieci IRC jest promocja innowacyjno-
�ci i wymiany technologicznej miêdzy organizacjami w Eu-
ropie. Dzia³alno�æ obejmuje m.in. doradztwo, konsulting
oraz szkolenia. Wszystkie te dzia³ania s³u¿¹ zaspokojeniu
potrzeb ka¿dej organizacji oraz lokalnego przemys³u. Sieæ
IRC �wiadczy us³ugi firmom, zw³aszcza Ma³ym i �rednim
Przedsiêbiorstwom (M�P). Równie¿ uniwersytety i insty-
tuty badawcze korzystaj¹ z us³ug IRC w zakresie transferu
ich osi¹gniêæ do przemys³u.

q Nadrzêdnym zadaniem sieci jest pomoc regionom europej-
skim i przedsiêbiorstwom w identyfikacji ich potrzeb tech-
nologicznych, jak równie¿ w znalezieniu rozwi¹zañ tech-
nologicznych. O�rodki IRC pomagaj¹ równie¿ w prowa-
dzeniu negocjacji w zakresie transferu technologii oraz zaj-
muj¹ siê promocj¹ innowacji w ca³ej Europie we wspó³-
pracy z Europejsk¹ Sieci¹ IRC.

q O�rodki IRC dzia³aj¹ jako niezale¿ne organizacje (konsor-
cja), które zosta³y wyselekcjonowane w drodze ogólnodo-
stêpnego konkursu, przez co s¹ najlepszymi centrami trans-
feru innowacyjno�ci w poszczególnych regionach.

MISJA IRC W POLSCE
Misj¹ IRC jest wzmocnienie konkurencyjno�ci polskich

przedsiêbiorstw poprzez miêdzynarodowy transfer technologii.

Cele IRC:

� podnoszenie �wiadomo�ci na temat procesu innowacji

� pomoc przedsiêbiorstwom w okre�leniu potrzeb technolo-
gicznych

� pomoc w procesie wdra¿ania innowacji

� miêdzynarodowa wspó³praca technologiczna

US£UGI IRC
Informacje: biuletyny, katalogi ofert.

Doradztwo: audyty technologiczne, doradztwo przy zawiera-
niu umów transferu technologii.

Pomoc: promocja ofert technologicznych za granic¹, poszuki-
wanie partnerów w transferze technologii.

Imprezy: dni transferu technologii, misje zagraniczne na im-
prezy targowe i dni transferu technologii, szkolenia nt.
nowoczesnych metod produkcji i zarz¹dzania.

Polskie O�rodki Przekazu Innowacji
europejskiej sieci Innovation Relay Centres (IRC)
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Z prac KBN
Na posiedzeniu 6 i 7 wrze�nia 2000 roku Komisji Badañ

Podstawowych i Komisji Badañ Stosowanych KBN czwartej
kadencji Minister Ma³gorzata Koz³owska przedstawi³a infor-
macjê dotycz¹c¹ prac nad projektem bud¿etu na rok 2001. Pla-
nowany limit wydatków w roku przysz³ym na badania nauko-
we wynosi 3 159 966 000 z³ (co oznacza zwiêkszenie w ujêciu
nominalnym o 3,6 proc., a obni¿enie realnie o 2,35 proc. oraz
zmniejszenie ich udzia³u w PKB z 0,451 proc. w roku 2000 do
0,416 proc. w roku 2001). W tej sprawie wypowiedzieli siê
eksperci, stwierdzaj¹c jednoznacznie, i¿ obni¿enie nak³adów
nie jest akceptowane przez �rodowisko naukowe. O�wiadcze-
nie w tej sprawie zosta³o przyjête przez obie komisje. Komisje
zosta³y równie¿ poinformowane, ¿e zosta³o z³o¿one odwo³a-
nie do Ministra Finansów postuluj¹ce wzrost �rodków w tem-
pie realnym planowanego wzrostu PKB, tj. o 390 mln z³.

Nastêpnie obie komisje wyrazi³y swe wstêpne opinie doty-
cz¹ce przepisów wykonawczych do nowelizowanej ustawy o utwo-
rzeniu Komitetu Badañ Naukowych. Ustalono równie¿ harmono-
gram prac komisji nad zasadami oceny jednostek naukowych i
badawczo-rozwojowych, które maj¹ obowi¹zywaæ od 2001 roku.

Na posiedzeniu Komitetu Badañ Naukowych 21 wrze-
�nia 2000 roku minister Jan Krzysztof Fr¹ckowiak zreferowa³
za³o¿enia kontynuacji Programu Centrów Doskona³o�ci w la-
tach 2001�2002. W wyniku postêpowania konkursowego, w
grudniu 1999 roku, minister nauki, przewodnicz¹cy KBN no-
minowa³ 5 pilota¿owych Centrów Doskona³o�ci na okres trzech
lat (2000�2002):
q Centrum Chemii Krzemu (instytucja wiod¹ca: Wydzia³ Che-

mii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
q Centrum Mechanizmów Neurodegeneracji (Instytut Biolo-

gii Do�wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)
q Centrum Systemów Ci�nieniowych (Instytut Podstawowych

Problemów Techniki PAN w Warszawie)
q Centrum Technik Laserowych i Biomateria³ów w Medycy-

nie (Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki £ódzkiej)
q Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny Zapobie-

gawczej (Wydzia³ Elektrotechniki Automatyki Informaty-
ki i Elektroniki AGH).
Centra Doskona³o�ci nie stanowi¹ nowych instytucji badaw-

czych, ale s¹ wspó³pracuj¹cymi organizacjami nominowany-
mi na z góry okre�lony okres. Cele Programu Centra Doskona-
³o�ci zosta³y okre�lone nastêpuj¹co:
� zwiêkszenie roli nauki i badañ jako czynnika podnosz¹ce-

go konkurencyjno�æ polskiej gospodarki i spo³eczeñstwa
� tworzenie silniejszych powi¹zañ pomiêdzy badaniami i prak-

tyk¹, stymuluj¹cych powstanie rozwi¹zañ innowacyjnych
� wzmocnienie wspó³pracy pomiêdzy jednostkami naukowy-

mi realizuj¹cymi podobne cele badawcze
� stworzenie struktury umo¿liwiaj¹cej rozwój naukowy m³o-

dej kadry oraz doskonalenie umiejêtno�ci do�wiadczonych
badaczy

� promocja badañ wykonywanych w Centrach Doskona³o�ci
w kraju i na arenie miêdzynarodowej.
Finansowanie dzia³alno�ci badawczej centrów bêdzie na-

stêpowa³o przede wszystkim w formie projektów zamawianych
z uwzglêdnieniem specyfiki Centrów Doskona³o�ci. Komitet
za³o¿enia przyj¹³, ustalaj¹c ¿e dalsza dyskusja i powo³anie ko-

lejnych centrów powinno nast¹piæ w po³owie przysz³ego roku.
Równocze�nie Komitet zaaprobowa³ ustanowienie na okres

24 miesiêcy nastêpuj¹cych Projektów Badawczych Zamawia-
nych w ramach Programu Centrów Doskona³o�ci:
� "Chemia krzemu" (prowadzi zespó³ T-09)
� "Badania nad mechanizmami neurodegeneracji" (P-05)
� "Systemy ci�nieniowe o ekstremalnych warunkach pracy"

(T-07)
� "Techniki laserowe i biomateria³y w medycynie" (T-11 i P-05)
� "Zaawansowane us³ugi medyczne i telediagnostyczne" (T-

11 i P-05).
Komitet zaakceptowa³ � przed³o¿ony przez Departament

Systemów Informatycznych � ostateczn¹ wersjê dokumentu
programowego w zakresie rozwoju infrastruktury informatycz-
nej polskiego �rodowiska naukowo-akademickiego na lata
2001�2005 "Pionier: Polski Internet Optyczny � Zaawanso-
wane Aplikacje, Us³ugi i Technologie dla Spo³eczeñstwa In-
formacyjnego" (tekst dostêpny jest pod adresem http://
www.kbn.gov.pl/analizy/pionier/new/).

Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europej-
skiej przedstawi³ informacjê na temat uczestnictwa Polski w 5.
Programie Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Pre-
zentacji Unii Europejskiej (5. PR). We wstêpnych ocenach Ko-
misji Europejskiej (KE) otrzymanych z urzêdu Komitetu Inte-
gracji Europejskiej stwierdza siê, ¿e w sferze nauki nie istnieje
potrzeba dostosowañ do prawa wspólnotowego. KE wskazuje
jednak na stosunkowo s³abe wyniki osi¹gane przez Polskê w
5. PR, a za g³ówne przyczyny uznaje to, ¿e:
� polska sfera naukowo-badawcza wci¹¿ jest bardziej nasta-

wiona na realizacjê badañ podstawowych ni¿ aplikacyjnych
� zbyt s³abe s¹ powi¹zania miêdzy polskimi a wspólnotowy-

mi o�rodkami badawczymi i naukowcami
� ³atwiej jest uzyskaæ wsparcie dla projektu badawczego z

KBN ni¿ z 5. PR z powodu skomplikowanych procedur
realizacji projektów wspólnotowych.
W ramach II Programu Horyzontalnego 5. PR "Promocja

innowacji oraz ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw" Unia Euro-
pejska d¹¿y do wzmocnienia roli ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw (M�P) w podnoszeniu europejskiego potencja³u inno-
wacyjnego. Udzia³ polskich M�P w 5. PR jest nadzwyczaj
skromny. W polityce innowacyjnej zarówno KBN, jak i Mini-
sterstwo Gospodarki poszukuj¹ sposobów aktywizacji M�P, w
szczególno�ci ich w³¹czenia we wspólne dzia³ania oferowane
przez 5. PR. W wyniku wspó³dzia³ania obu resortów wypraco-
wane zosta³y zasady i procedury wspierania M�P w kierunku
zwiêkszenia ich uczestnictwa w 5. PR.

Departament Ekonomiczny zreferowa³, a Komitet przyj¹³
do wiadomo�ci informacjê:
� dotycz¹c¹ prac nad projektem bud¿etu na rok 2001 (por. spra-

wozdanie z posiedzeñ komisji Komitetu 6 i 7 wrze�nia br.)
� o wykonaniu bud¿etu w czê�ci 28 - Nauka za I pó³rocze

roku 2000 oraz na dzieñ 31 sierpnia br.
� o planie finansowym wydatków dzia³u 77 Nauka w 2000

roku w uk³adzie grup zadañ w rozdzia³ach i paragrafach
klasyfikacji bud¿etowej.
Minister Jan Krzysztof Fr¹ckowiak omówi³ harmonogram

prac zespo³ów, komisji i Komitetu nad "Zasadami oceny dzia-
³alno�ci statutowej jednostek naukowych i badawczo-rozwo-
jowych". Zgodnie z zaakceptowanym przez Komitet harmo-
nogramem, KBN powo³a³ opiniodawczo-doradczy Zespó³ ds.
Dzia³alno�ci Statutowej i Inwestycji w sk³adzie: Marian Ka�-
mierkowski (przewodnicz¹cy), Jerzy Brzeziñski, Danuta Ko-
radecka, El¿bieta Sarnowska-Temeriusz, January Weiner, Ka-
rol J. Wysokiñski, Krzysztof Zieliñski.
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Dalszy harmonogram prac:
� listopad 2000 r. � przygotowanie przez zespó³ projektu "Za-

sad" i przedstawienie go Komitetowi
� luty lub marzec 2001 r. � dyskusja w zespo³ach, zbieranie

uwag �rodowiska nauki, uchwalenie "Zasad" przez Komitet
� kwiecieñ 2001 r. � przygotowanie i upowszechnienie do-

kumentu, wyst¹pienie do jednostek o wymagane (ewentu-
alnie) dodatkowe informacje

� czerwiec 2001 r. � nades³anie przez jednostki wymaganych
informacji

� listopad 2001 r. � praca zespo³ów nad ocenami jednostek (przy-
gotowanie projektów uchwa³ Komitetu dotycz¹cych wysoko-
�ci finansowania dzia³alno�ci statutowej i kategorii jednostek)

� listopad lub grudzieñ 2001 r. � przyjêcie przez Komitet
uchwa³ na podstawie projektów zespo³ów

� luty 2002 r. � wysy³ka decyzji przewodnicz¹cego KBN (na
podstawie uchwa³ Komitetu) do jednostek.

dr Tadeusz Zaleski, KBN

Promocja nauki polskiej w TV
28 wrze�nia 2000 r. Prezes Zarz¹du Telewizji Polskiej S.A.

Robert Kwiatkowski, reprezentuj¹cy Telewizjê Polsk¹ S.A.
i Minister Nauki, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych
Andrzej Wiszniewski, reprezentuj¹cy Komitet Badañ Nauko-
wych uroczy�cie podpisali Porozumienie w sprawie promocji
nauki polskiej. Na mocy Porozumienia Telewizja Polska S.A.
bêdzie rozpowszechniaæ filmy i programy popularnonaukowe,
których celem jest miêdzy innymi:
� promocja osi¹gniêæ nauki polskiej,
� upowszechnienie wyników badañ prowadzonych przez KBN,
� prezentowanie sylwetek polskich uczonych.

Zgodnie z porozumieniem Telewizja Polska S.A. bêdzie
wspólnie z Komitetem Badañ Naukowych corocznie uzgad-
niaæ kierunki i politykê programow¹ telewizji w zakresie pro-
mocji nauki polskiej, m.in. poprzez okre�lanie koncepcji i ra-
mowej tematyki filmów i programów popularnonaukowych.

Programy i filmy te bêd¹ rozpowszechniane przez TVP S.A.
w Programie 1, Programie 2, Programie Satelitarnym TV Po-
lonia oraz w programach regionalnych oddzia³ów TVP S.A.

Wspó³praca TVP S.A. z KBN trwa od wielu lat. Ostatnio
powsta³y filmy z cyklu "Polski Nobel" (1996 r.). Natomiast w
1997 r. powsta³o 20 filmów popularnonaukowych z cyklu "Ko-
mitet Badañ Naukowych przedstawia". Obecnie trwaj¹ prace
nad nowym cyklem filmów. Strony porozumienia licz¹, ¿e pod-
pisanie umowy przyczyni siê do popularyzacji i upowszech-
nienia osi¹gniêæ nauki polskiej w spo³eczeñstwie.

Pawe³ Sosnowski, Telewizja Polska S.A.

PIONIER � zaproszenie do wspó³pracy
W bie¿¹cym roku Komitet Badañ Naukowych zakoñczy

realizacjê "Programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla
polskich �rodowisk naukowych" przyjêtego 15 marca 1995 r.
Jest on elementem strategii realizowanej przez KBN od 1991
roku. W ramach jej realizacji w latach 1991�1999 Komitet Ba-
dañ Naukowych przeznaczy³ na rozwój infrastruktury infor-
matycznej dla nauki ³¹cznie prawie 465 mln z³otych.

Efekty s¹ widoczne, a wrêcz namacalne, jako:
q dwie dzia³aj¹ce sieci rozleg³e � Naukowa i Akademicka

Sieæ Komputerowa (NASK) i sieæ POL�34 (jako porozu-
mienie MAN-ów), której operatorem jest Poznañskie Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowe,

q 22 sieci miejskie (MAN),
q 5 centrów komputerów du¿ej mocy obliczeniowej (KDM)

w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdañsku i Wroc³awiu.
Wiêkszo�æ sieci MAN posiada koncesje operatorskie, co

oznacza, ¿e mog¹ �wiadczyæ us³ugi transmisji danych dla do-
wolnych klientów we w³asnym regionie. G³ówne o�rodki po³¹-
czone s¹ ³¹czami o przepustowo�ci 34 Mbit/s. Jednostki nauki
mog¹ korzystaæ z ³¹cza zagranicznego sieci POL�34 z Pozna-
nia do Frankfurtu nad Menem o przepustowo�ci 45 Mbit/s, z
czego 24 Mbit/s to ³¹cze do Stanów Zjednoczonych, a pozo-
sta³e 21 Mbit/s � do europejskiej sieci akademickiej TEN�155.
Centra KDM udostêpniaj¹ zasoby oprogramowania i naukowe
bazy danych, które przez sieæ dostêpne s¹ nie tylko dla ca³ego
�rodowiska naukowego w kraju.

Program rozwoju infrastruktury informatycznej na najbli¿-
sze 5 lat zosta³ zaakceptowany przez KBN w dniu 29 czerwca
2000 r. G³ówne cele zosta³y sformu³owane jako:
q dalszy rozwój ³¹czno�ci komputerowej dla �rodowiska na-

ukowego,
q rozwój us³ug sieciowych,
q aplikacje z zakresu zastosowania technologii informatycz-

nych w wybranych obszarach takich jak: telekomunikacja,
nauki obliczeniowe, wspomaganie nauczania dostêpem do
Internetu, nauczanie zdalne, systemy informacji przestrzen-
nej, systemy zarz¹dzania zasobami �rodowiska, telemedy-
cynê i systemy pracy grupowej.
Cele te maj¹ byæ realizowane przez konsorcja naukowe z

udzia³em podmiotów gospodarczych, organów administracji przy
za³o¿eniu wspó³finansowania osi¹gania wymienionych celów.

Komitet Badañ Naukowych bêdzie dofinansowywa³ reali-
zacjê celów programu, korzystaj¹c z istniej¹cych zasad i try-
bów przydzielania �rodków:
q aplikacje (poza aplikacjami w zakresie nauk obliczenio-

wych) dofinansowywane bêd¹ w formie projektów celo-
wych, projektów celowych zamawianych,

q aplikacje w zakresie nauk obliczeniowych dofinansowywa-
ne bêd¹ w formie projektów badawczych w³asnych lub pro-
jektów badawczych zamawianych przez KBN (http://
www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/db/badiso.htm),

q us³ugi sieciowe bêd¹ mog³y otrzymaæ dofinansowanie w
trybie projektów celowych lub projektów celowych zama-
wianych,

q infrastruktura sieciowa i specjalizowana dofinansowywa-
na bêdzie w formie projektów celowych, projektów celo-
wych zamawianych lub inwestycji realizowanych jako
przedsiêwziêcia wspólne,

q po³¹czenia miêdzynarodowe z sieciami naukowymi (z sie-

Polskie Noble
24 pa�dziernika przyznano doroczne nagrody Fundacji

Nauki Polskiej � najbardziej presti¿owe polskie nagrody na-
ukowe. Laureatem w dziedzinie nauk humanistycznych i spo-
³ecznych zosta³ prof. Jan Strelau z Wydzia³u Psychologii Uni-
wersytetu Warszawskiego; w dziedzinie nauk przyrodniczych
i medycznych � prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii
Do�wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN; w dziedzinie nauk
�cis³ych � prof. Bogumi³ Jeziorski z Wydzia³u Chemii UW; w
dziedzinie nauk technicznych � prof. Jan Wêglarz z Instytutu
Informatyki Politechniki Poznañskiej. Nagroda wynosi 55 tys.
z³ i jest zwolniona od podatku.

PAP
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da, po uzyskaniu opinii naczelnego organu administracji rz¹do-
wej w³a�ciwego ze wzglêdu na tematykê projektu. Wnioskodaw-
ca jest odpowiedzialny za wykorzystanie wyników projektu. Wy-
konawca lub wspó³wykonawcy projektu, s¹ wy³aniani w drodze
otwartego konkursu ofert, który jest og³aszany w dzienniku
"Rzeczpospolita". Oferty w konkursie mog¹ sk³adaæ kierowni-
cy jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych wraz z kie-
rownikami zespo³u badawczego oraz kierownicy podmiotów
prowadz¹cych udokumentowan¹ dzia³alno�æ na rzecz badañ
naukowych lub prac badawczo-rozwojowych. Podobnie jak w
przypadku projektu celowego, w ramach projektu celowego za-
mawianego KBN mo¿e dofinansowaæ badania stosowane, któ-
rych wyniki s¹ niezbêdne do rozwi¹zania zadañ praktycznych
oraz prace rozwojowe, prowadzone w celu wykorzystania wy-
ników tych badañ. Przedsiêwziêcia wdro¿eniowo-inwestycyjne
zwi¹zane z wprowadzeniem do praktyki spo³ecznej lub gospo-
darczej wyników prac badawczo-rozwojowych nie mog¹ byæ
dofinansowane przez KBN. Kryteria i tryb przyznawania �rod-
ków z bud¿etu pañstwa na dofinansowywanie projektów celo-
wych zamawianych dostêpne s¹ w sieci Internet pod adresem:
http://www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/db/zamiso.htm

Na podstawie zaakceptowanego przez KBN projektu pro-
gramu PIONIER powstanie dokument programowy zawiera-
j¹cy cele rozwoju infrastruktury informatycznej oraz szczegó-
³owy opis wskazanych powy¿ej sposobów ich realizacji. Ju¿
teraz jednak Komitet Badañ Naukowych zaprasza zaintereso-
wane podmioty gospodarcze oraz organy administracji rz¹do-
wej i samorz¹dowej do wspó³pracy w realizacji programu PIO-
NIER. Projekt jest dostêpny w sieci Internet pod adresami:

http://www.kbn.gov.pl/analizy/pionier/new/index.html,
http://kbn.icm.edu.pl/analizy/pionier/new/index.html
Dodatkowych informacji udziela równie¿ Departament Sys-

temów Informatycznych KBN, ul. Wspólna 1/3, 00-529 War-
szawa 53, tel.: 022/625-42-25, 625-51-51, 625-72-93, fax: 022/
625-42-65, e�mail: di@kbn.gov.pl

Ma³gorzata Koz³owska
Podsekretarz Stanu w KBN

ci¹ TEN�155 lub z projektowan¹ sieci¹ GÉANT, czyli prze-
znaczone wy³¹cznie do wykorzystania na cele naukowe) w
formie dotacji na specjalne projekty lub urz¹dzenia badaw-
cze SPUB (http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/kryteria/statuto-
we.html).
Podjêcie decyzji o wyborze wniosku, czyli konkretnych pro-

pozycji zakresu, metod realizacji, skutków finansowych oraz
wykonawców i realizatorów tych tematów, odbywaæ siê bê-
dzie na zasadzie konkursu wniosków. W realizacji powinna
byæ przyjêta w miarê mo¿liwo�ci zasada równoleg³o�ci osi¹-
gania celów przy zapewnieniu zrównowa¿onego rozwoju re-
gionów. Program nie naruszy obecnie obowi¹zuj¹cych zasad
u¿ytkowania infrastruktury informatycznej przez �rodowisko
naukowe. Dla nadzoru realizacji programu powo³ane zostanie
odrêbne cia³o, w którego sk³ad wejd¹ wybrani przedstawiciele
inwestorów i podmiotów gospodarczych bêd¹cych wykonaw-
cami projektów celowych.

Projekty celowe obejmuj¹ wa¿ne ze wzglêdów spo³eczno-
gospodarczych prace badawczo-rozwojowe, realizowane na
zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rz¹-
dowej lub organów samorz¹du terytorialnego. Wniosek o do-
finansowanie projektu celowego mo¿e z³o¿yæ podmiot prowa-
dz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ w Polsce, spó³ka z udzia³em
zagranicznym wdra¿aj¹ca rozwi¹zania technologiczne i orga-
nizacyjne, powsta³e w wyniku krajowych badañ naukowych
lub prac badawczo-rozwojowych, jednostka naukowa lub ba-
dawczo-rozwojowa, która posiada w³asny zak³ad do�wiadczal-
ny, naczelny lub centralny organ administracji rz¹dowej, wo-
jewoda lub organ samorz¹du terytorialnego. Zg³aszaj¹cy wnio-
sek o dofinansowanie projektu, zwany "wykonawc¹", jest od-
powiedzialny za wykonanie projektu i wykorzystanie uzyska-
nych wyników. Wykonawca wskazuje realizatora prac badaw-
czo-rozwojowych, którym mo¿e byæ jednostka naukowa, jed-
nostka badawczo-rozwojowa lub inna jednostka organizacyj-
na prowadz¹ca dzia³alno�æ uznan¹ przez w³a�ciwy zespó³ ko-
misji KBN za dzia³alno�æ naukow¹, badawczo-rozwojow¹ albo
innowacyjn¹ w zakresie nauki i techniki. W ramach projektu
celowego KBN mo¿e dofinansowaæ do 50%, a szczególnie uza-
sadnionych przypadkach � do 70% planowanych nak³adów na
prace badawczo-rozwojowe, które mog¹ obejmowaæ badania
stosowane, których wyniki s¹ niezbêdne do rozwi¹zania zadañ
praktycznych oraz prace rozwojowe, prowadzone w celu wy-
korzystania wyników tych badañ (opracowanie nowych lub
zmodernizowanych materia³ów, urz¹dzeñ, procesów lub me-
tod technologicznych, sporz¹dzenie dokumentacji konstrukcyj-
nej lub technologicznej, wykonanie instalacji do�wiadczalnej
lub prototypu nowo zaprojektowanego wyrobu albo innego
urz¹dzenia, przeprowadzenie prób i badañ przy u¿yciu instala-
cji lub prototypu albo opracowanej nowej technologii wed³ug
sporz¹dzonej dokumentacji, dokonanie oceny przydatno�ci
nowego wyrobu oraz jego charakterystyki technicznej i eks-
ploatacyjnej). W ramach projektu KBN nie dofinansowuje prac
wdro¿eniowo-inwestycyjnych. Kryteria i tryb przyznawania
�rodków z bud¿etu pañstwa na dofinansowywanie projektów
celowych dostêpne s¹ w sieci Internet pod adresem: http://
www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/db/celiso.htm

Projekty celowe zamawiane obejmuj¹ wa¿ne ze wzglêdów
spo³eczno-gospodarczych prace badawczo-rozwojowe realizo-
wane na zlecenie organów administracji rz¹dowej. Wniosek o
ustanowienie projektu celowego zamawianego mo¿e z³o¿yæ na-
czelny lub centralny organ administracji rz¹dowej lub wojewo-

Otwarcie Centrum
Polskiego Odlewnictwa

Jak poinformowa³ sekretarz generalny Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich, 17 lipca 2000 r. zainau-
gurowa³o dzia³alno�æ Centrum Polskiego Odlewnictwa, o�ro-
dek zlokalizowany w Krakowie przy ul. Zakopiañskiej 73.
Skupia on instytut Odlewnictwa, Odlewnicz¹ Izbê Gospodar-
cz¹, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich i inne
instytucje zwi¹zane z bran¿¹ odlewnicz¹ i pracuj¹ce na jej rzecz.

Spotkanie, otwieraj¹ce centrum, odby³o siê z udzia³em: wice-
marsza³ka Senatu Andrzeja Chronowskiego, pos³ów � w tym prze-
wodnicz¹cego Parlamentarnego Zespo³u Odlewników Józefa
Górnego, wiceministra gospodarki, oraz kierownictwa instytucji i
firm z bran¿y odlewniczej, a tak¿e instytucji powo³anych do bu-
dowy nowoczesnych systemów transferu technologii.

Gospodarzami spotkania byli: prezes STOP i OIG � Józef
Suchy i dyrektor Instytutu Odlewnictwa � Jerzy Tybulczuk.

Omówiono cele i zasady dzia³ania o�rodka, stanowi¹cego
infrastrukturê odlewnictwa, zw³aszcza w zakresie statystyki,
marketingu, wdra¿ania nowych technologii oraz doradztwa i
szkolenia.
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Konferencja w Chojnicach
�Polityka regionalna a historyczna i obronna �wiadomo�æ

Polaków. W 80. rocznicê przy³¹czenia Chojnic do drugiej Rze-
czypospolitej�, to tytu³ konferencji naukowej, która odby³a siê
9 i 10 czerwca 2000 r. w Chojnicach. Konferencjê zorganizo-
wa³ Instytut Nauk Politycznych WSP w Bydgoszczy, przy
wspó³udziale Chojnickiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Z re-
feratami wystêpowali przedstawiciele organizatorów, jak te¿
pracownicy naukowo-dydaktyczni z uniwersytetów z Torunia,
Gdañska, WSP w S³upsku, Akademii Obrony Narodowej, Aka-
demii Podlaskiej w Siedlcach, Politechnik z Zielonej Góry i Ko-
szalina, Akademii Pedagogicznej z Krakowa.

Nasz¹ uczelniê reprezentowali ni¿ej podpisany dr Czes³aw
Partacz, dr Waldemar Popio³ i kpt. mgr Wojciech Grobelski �
doktorant w Katedrze Nauk Humanistycznych i Stosunków
Miêdzynarodowych. Obradom w pierwszym dniu przewodni-
czy³ prof. B. Polak i dr Jacek Knopek z WSP w Bydgoszczy.
Witaj¹c licznie przyby³ych naukowców, Burmistrz Chojnic mgr
in¿. Arseniusz Finster, podkre�li³ rolê Politechniki Koszaliñ-
skiej w kszta³ceniu studentów z Chojnic i jego okolic.

W trakcie obrad wyg³oszono m.in. referaty:
� Prof. dr hab. Bogus³aw Polak � Politechnika Koszaliñska �

Powstanie Wielkopolskie i jego wp³yw na ukszta³towanie siê
zachodnich i pó³nocnych granic Drugiej Rzeczypospolitej,

� Dr Jacek Knopek � WSP w Bydgoszczy � Przy³¹czenie
Chojnic i ziemi chojnickiej do Drugiej Rzeczypospolitej,

� Prof. dr hab. Lech Wyszczelski � Akademia Podlaska w
Siedlcach Kszta³towanie postaw patriotycznych i obronnych
spo³eczeñstwa polskiego w Drugiej Rzeczypospolitej,

� Prof. dr hab. Adam Marcinkowski � WSP w Bydgoszczy �
Od Europy ojczyzn do Wspólnoty Europejskiej,

� Prof. dr hab. Zbigniew Leszczyñski � WSP w Bydgoszczy
� Europa regionów � has³o czy rzeczywisto�æ polityczna,

� Burmistrz mgr in¿. Arseniusz Finster � Urz¹d Miejski w
Chojnicach Chojnice 1920 � retrospekcja,

� Prof. dr hab. W³odzimierz Jastrzêbski � WSP w Bydgosz-
czy � Dzia³alno�æ Powiatowego Komitetu Wychowania Fi-

zycznego i Przysposobienia Wojskowego w Chojnicach w
latach 1920�1939,

� Prof. dr hab. Waldemar Rezmer � Uniwersytet Miko³aja
Kopernika � Wrzesieñ 1939 roku w regionie chojnickim w
�wietle historiografii niemieckiej,

� Dr Zofia Waszkiewicz � Uniwersytet Miko³aja Kopernika �
Mozaika wyznaniowa w Chojnicach i powiecie 1920�1939,

� Dr hab. Zbigniew Karpus � Uniwersytet Miko³aja Koperni-
ka � ¯ydzi w powiecie chojnickim w latach 1920�1939.
Obie omawiane kwestie: problematyka powrotu Chojnic do

Rzeczypospolitej i wzory postaw obywatelsko-obronnych wy-
wo³a³y interesuj¹c¹ dyskusjê. Ww. materia³y zostan¹ opubli-
kowane. Podkre�liæ trzeba doskona³¹ organizacjê konferencji.

Bogus³aw Polak, prof. nadzw.

Konferencja i jubileusz
W dniu 14-16.06.2000 r. w Gdyni z okazji Jubileuszu 70

rocznicy urodzin prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Korzeniowskiego
odby³a siê organizowana przez Uniwersytet Gdañski oraz In-
stytut Oceanologii PAN Ogólnopolska Konferencja Naukowa
� "Oceanografia od wiedzy do praktyki"

W konferencji tej uczestniczy³ na zaproszenie imienne or-
ganizatora prof. dr hab. Józef Malej z Katedry Technologii
Wody, �cieków i Odpadów, który wyg³osi³ prelekcjê pt. "Nowe
generacje  wysokosprawnych oczyszczalni �cieków z  zastoso-
waniem cyrkulacyjnych komór osadu czynnego".

Prof. Malej zwróci³ uwagê na to, ¿e na stan zanieczyszcze-
nia Morza Ba³tyckiego ma wp³yw, miêdzy innymi, stan czysto-
�ci dop³ywaj¹cych rzek, kana³ów i innych wód. Na terenie Po-
morza �rodkowego s¹ ró¿ne typy oczyszczalni, w tym oko³o
80 oczyszczalni opartych na rowach cyrkulacyjnych � g³ównie
o przestarza³ych technologiach. W latach 1995�1997 powsta-
³y nowe generacje miejskich oczyszczalni opartych na komo-
rach cyrkulacyjnych.

� �widwin � 27.200 RM,

� Karlino � 9.753 RM

� Drawsko Pomorskie � 11.250 RM,

� Bobolice � 13.572 RM.
W krajach zachodnich (Belgia, Holandia, Dania, Niemcy)

a tak¿e w Polsce powsta³y nowe generacje wysokosprawnych
oczyszczalni z zastosowaniem komór osadu czynnego. Na te-
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Wystawa Polskiej Ksi¹¿ki
Naukowej w Wilnie

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wydawców Szkó³ Wy¿szych,
w dniach 25.09�29.09. br., na Uniwersytecie Wileñskim, w
piêknej czytelni im. Franciszka Smuglewicza, odby³a siê Wy-
stawa Polskiej Ksi¹¿ki Naukowej. Organizatorami byli: Uni-
wersytet Wileñski, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Miko³aja
Kopernika. Patronat honorowy nad wystaw¹ zgodzi³ siê obj¹æ
Redaktor Jerzy Giedroyæ, który, niestety, parê dni przed otwar-
ciem wystawy zmar³.

Udzia³ w imprezie wziê³o 41 wystawców � przede wszyst-
kim wydawnictwa uczelniane, a tak¿e PWN, Instytut Literacki
w Pary¿u oraz Wydawnictwo PAN. Z ramienia Politechniki
Koszaliñskiej uczestniczy³y dwie osoby: Alina Leszczyñska i
Maria Jankowska.

Wystawê otworzy³a ambasador RP Eufemia Teichmann, któ-
ra na rêce dyrektorki Biblioteki Uniwersytetu Wileñskiego Biruté
Butkevièiene przekaza³a w imieniu wystawców Bibliotece G³ów-
nej i Katedrze Filologii Polskiej ponad 2000 polskich ksi¹¿ek
naukowych, o warto�ci 50 tys. z³. Uroczysto�æ u�wietnili swoj¹
obecno�ci¹ m.in.: konsul generalny RP w Wilnie Mieczys³aw Jac-
kiewicz, radca Ma³gorzata Kasner - dyrektor Instytutu Polskiego
w Wilnie, radca polityczny Pawe³ Cieplak.

Wystawa wileñska jest kolejn¹ z szeregu zagranicznych
ekspozycji zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców

Nasze stoisko cieszy³o siê zainteresowaniem m.in. dziêki
publikacjom dotycz¹cym historii Wilna

renie Pomorza �rodkowego w ci¹gu 30 lat dokonano szereg
badañ obserwacji i opracowañ projektowych (prof. J. Malej
z zespo³em). W prelekcji przedstawi³ wyniki badañ nad oczysz-
czaniem wód osadowych, omówi³ problem stabilizacji osadów
w powi¹zaniu z ich higienizacj¹. Omówi³ tak¿e kontrowersyj-
ny problem wstêpnego str¹cania i zastosowania osadników
wstêpnych. Na podstawie w³asnych badañ prof. J. Malej wyja-
�ni³  zagadnienie recyklingu zwi¹zków azotu i fosforu na
oczyszczalni �cieków.

O wspó³pracy
polsko-niemieckiej

Z okazji dziesiêciolecia zawarcia polsko-niemieckiej umowy
miêdzyrz¹dowej o wspó³pracy w dziedzinie nauki i techniki od-
by³o siê sympozjum polskich i niemieckich organizacji nauko-
wych pt. Perspektywy wspó³pracy polsko-niemieckiej w nauce i
technice, z udzia³em pani Edelgard Bulmahn � Ministra Federal-
nego Edukacji i Badañ Naukowych Republiki Federalnej Niemiec
oraz pana prof. Andrzeja Wiszniewskiego � Ministra Nauki RP,
Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych. Zaproszenie do
uczestnictwa w sympozjum zosta³o skierowane tak¿e do Pre-
miera Rz¹du RP i cz³onków Rady Ministrów.

Obrady w dniu 3 pa�dziernika br. by³y prowadzone w Miê-
dzynarodowym Centrum Biocybernetyki, Instytut Biocyberne-
tyki i In¿ynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, w War-
szawie. Celem sympozjum by³o dokonanie oceny wyników
wspó³pracy w minionym dziesiêcioleciu oraz rozwa¿enie mo¿-
liwo�ci intensyfikacji kontaktów pomiêdzy naukowcami i in-
stytucjami obu krajów.

Dyskutowano o do�wiadczeniach i perspektywach wspó³-
pracy miêdzy Polsk¹ a Niemcami w ocenie organizacji badaw-
czych i wspieraj¹cych badania. Wyg³oszono referaty nt. �Ak-
tualne tendencje w wybranych dziedzinach nauki: punkty wyj-
�cia dla przysz³ej wspó³pracy polsko-niemieckiej� oraz �Sys-
tem wspierania badañ naukowych w Polsce i w Niemczech�.

Na podst. inf. rzecznika prasowego KBN
Ambasador RP Eufemia Teichmann osobi�cie przegl¹da³a

dorobek wystawców

Szkó³ Wy¿szych. Wcze�niej by³y w Pary¿u, Londynie, Lwo-
wie, Rzymie. Jest to na pewno niepowtarzalna okazja dotarcia
do dalszego odbiorcy z uczelnian¹ ksi¹¿k¹ naukow¹, z natury
rzeczy maj¹c¹ ograniczony zasiêg, dlatego nale¿¹ siê szcze-
gólne s³owa uznania ks. prof. Edwardowi Pude³ce � przewod-
nicz¹cemu Stowarzyszenia oraz Jego zastêpcy, nieocenione-
mu Andrzejowi Peciakowi.

Poza tym wszystkim � samo doznanie Wilna. Za ma³o by³o
czasu, by je poznaæ, ale zd¹¿y³o odprawiæ nad nami czary (po-
dejrzewam, ¿e z pomoc¹ Adama M.) � zabytkami, histori¹,
architektur¹, zau³kami, zieleni¹ o tej porze ju¿ z³ot¹ � by³ za-
chwyt, duma i zaduma�

Alina Leszczyñska
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Konstrukcja w procesie VII
Szlak Piastowski � Bydgoszcz 18.06�2.07.2000
Cykl wystaw �Konstrukcja w procesie� to jedna z wa¿niej-

szych �wiatowych wystaw sztuki nowoczesnej, a ponadto wy-
stawa szczególna. Szczególna dlatego, ¿e widz mo¿e oprócz
efektu koñcowego ogl¹daæ cykl powstawania dzie³a. Wystawa
powsta³a w Polsce, w £odzi, z inicjatywy artystów zwi¹zanych
z warsztatem formy filmowej min. Ryszarda Wa�ki, Józefa Ro-
bakowskiego w 1981.

Zorganizowana w nieczynnej fabryce BUDREM w dniach
26.10�15.11.1981 r. pod auspicjami ³ódzkiej Solidarno�ci,
wzbudzi³a ogromne zainteresowanie w kraju i za granic¹. Udzia³
w niej wziêli najwa¿niejsi arty�ci (obok krajowych) �wiatowi:
Sol Leuitt, Dennis Oppenheim, Emmej Willams Les Levine,
Kazou Katase, Richard Nonas i wielu innych. Zamierzeniem

komisarzy wystawy oraz artystów, by³o zbudowanie na bazie
prac z �Konstrukcji w procesie muzeum sztuki Solidarno�ci.

Niestety, stan wojenny przekre�li³ te plany. Nastêpne wystawy
z tego cyklu odby³y siê w Berlinie, Izraelu, Australii, a w 1990 r.
wróci³a do £odzi. Obecna wystawa, na szlaku piastowskim odby-
³a siê pod has³em �Ta ziemia jest kwiatem� i zgromadzi³a 180
artystów z ca³ego �wiata, w�ród których znalaz³ siê pracownik
koszaliñskiego wzornictwa � Andrzej Ciesielski.

Wystawiano w przeró¿nych miejscach � w biskupiñskim
muzeum, w ¯ninie, Szubinie i Barcinie, w pa³acu i parku w
Lubostroniu, jednak czê�æ najwa¿niejsza znajdowa³a siê w Byd-
goszczy w muzeum oraz na wyspie Spichrzów.

Trudno opisaæ ca³o�æ tak ró¿norodnej wystawy, przyznaæ
jednak trzeba, ¿e w roku bie¿¹cym �reprezentacja� polska wy-

Konkurs Studencki
Alcro-Beckers Poland Ltd. i Stowarzy-

szenie Architektów Polskich Oddzia³ w Ka-
towicach og³osi³y na pocz¹tku 2000 roku
Ogólnopolski Konkurs Studencki, którego
celem by³o poszukiwanie form i barw ar-
chitektury, na progu drugiego tysi¹clecia.
Mia³y to byæ formy nowe, ale wynikaj¹ce z
dorobku kulturalnego ludzko�ci.

Prace na ten konkurs przygotowa³ jeden ze studentów Wzor-
nictwa Przemys³owego � Grzegorz Soja.

Po og³oszeniu wyników konkursu, prace Grzegorza Soji
(III rok WP) zosta³y zakwalifikowane na Ogólnopolsk¹ Po-
konkursow¹ Wystawê Prac Studenckich w Katowicach, która
odby³a siê latem br.

Gratulujemy Grzegorzowi i jeste�my dumni, ¿e nasi stu-
denci prezentuj¹ siê w gronie najlepszych studentów z wydzia-
³ów architektury Politechnik, Akademii Sztuk Piêknych i Wy-
¿szych Szkó³ Plastycznych. Poni¿ej praca Grzegorza Soji.

Praca Marcina Berdyszaka

pad³a bardzo dobrze i to nie dlatego, ¿e zawiedli trochê arty�ci
zagraniczni.

Wyró¿niæ nale¿y przede wszystkim prace artystów poznañ-
skich � prof. Izabelê Gustowsk¹ i Joannê Hoffman (ekspozycja w
muzeum w Bydgoszczy) i S³awomira Brzoskê na wystawie Spi-
chrzów. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê Andrzej Ciesielski, z
instalacj¹ �szukam indywidualno�ci�. Z zagranicznych arystów
wyró¿ni³bym performance Emmeta Willamsa w klubie �Mózg�
oraz Tadashi Hasimoto w ¯ninie (instalacja rze�biarska).

Stanis³aw Wolski

Plakat Les Levine
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Ten rok, zamykaj¹cy drugie tysi¹clecie, wydaje siê byæ szcze-
gólny. I to nie tylko przez wzgl¹d na swoj¹ czysto symboliczn¹
wymowê. Wprowadza przecie¿ nas w nowy wiek, ale te¿, a mo¿e
przede wszystkim, jest rokiem podsumowañ, konkluzji i reflek-
sji, dotycz¹cych dorobku naszej cywilizacji, jak i stawianych
pytañ o jej przesz³o�æ. Ostatnie kilkadziesi¹t lat zaowocowa³y
szeregiem niewiarygodnych wrêcz dokonañ i wynalazków w
wielu dziedzinach, a szczególnie medycyny i elektroniki. Mo¿-
liwe dziêki temu okaza³o siê to, co jeszcze przed kilkunastu
laty wydawa³o siê byæ czyst¹ fikcj¹.

Dzi�, �wiat sta³ siê �globaln¹ wiosk¹�. Coraz skuteczniej-
sza wydaje siê walka z AIDS i rakiem, rozwój genetyki i wiele
innych osi¹gniêæ my�li ludzkiej �wiadcz¹ o nieograniczonych
mo¿liwo�ciach ludzkiego umys³u. Wydawa³oby siê wiêc, ¿e
przysz³o�æ ludzi rysuje siê w optymistycznych kolorach. A jed-
nak wspó³czesny cz³owiek, wkraczaj¹cy w nowy wiek, bynaj-
mniej nie mo¿e czuæ siê komfortowo i daleko mu do entuzja-
zmu. Postêpuj¹ca globalizacja �wiata, z jednej strony, znacznie
u³atwia ¿ycie i wzajemne kontakty, ale s¹ to tylko kontakty po-
wierzchowne, utrzymywane za po�rednictwem ekranu monito-
ra. Coraz czê�ciej czujemy siê osamotnieni i pozbawieni pry-
watno�ci, bêd¹c pod presj¹ masowej spo³eczno�ci. Coraz rza-
dziej rozmawiamy ze sob¹ i obawiamy siê okazywania uczuæ.
Wszystko to sprawia, ¿e dzisiejszy cz³owiek nie potrafi w pe³ni
odczuwaæ rado�ci ¿ycia. Jest zagubiony, rozdarty wewnêtrznie
i przepe³niony poczuciem winy.

Niewykluczone wiêc, ¿e dorós³ do tego, by powróciæ do
swoich korzeni i tradycyjnych warto�ci. Prawdopodobnie w³a-
�nie ta idea � zbli¿enia cz³owieka do kultury i sztuki oraz ich
dziedzictwa � zainspirowa³a organizatorów i za³o¿ycieli AECC
2000 � Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury.

Organizacja AECC 2000 � Association of European Ci-
ties of Culture of the year 2000 � zosta³a powo³ana przez
w³adze dziewiêciu miast, w celu koordynowania dzia³añ pro-
mocyjnych europejskich miast na ca³ym �wiecie. Do AECC
nale¿¹ tak wa¿ne o�rodki kulturalne, naukowe i uniwersy-
teckie, jak: Avignon, Bergen, Bolonia, Bruksela, Helsinki,
Kraków, Praga, Reykjavik i Santiago de Compostela.

Wspó³praca pomiêdzy tymi miastami opiera siê na miêdzy-
narodowych projektach, obejmuj¹cych ro¿ne dziedziny: muzy-
kê, geografiê, elektronikê, urbanistykê i ekologiê.

Efektem wspó³pracy miast s¹, obok indywidualnych pro-
jektów przypisanych ka¿demu krajowi, równie¿ wspólne wy-
darzenia: Voices of Europe & Björk � koncert islandzkiej gwiaz-
dy rocka i chóru z miast stowarzyszonych, Codex Calixtinus �
koncert �redniowiecznej muzyki sakralnej, odtworzonej na pod-
stawie s³ynnego manuskryptu z Santiago de Compostela, Kide
� szklane rze�by, które mo¿na by³o ogl¹daæ jesieni¹ 1999 r. we
wszystkich Europejskich Miastach Kultury, a w bie¿¹cym roku
utworz¹ one jedn¹ bry³ê na g³ównym placu w Helsinkach.

Wspólnotê dziewiêciu Europejskich Stolic Kultury 2000
postanowiono uczciæ ufundowaniem karylionu, instrumentu
muzycznego sk³adaj¹cego siê z dzwonów. Oczywi�cie dziewiêæ
dzwonów, z których ka¿dy symbolizuje jedn¹ z europejskich sto-
lic, ufundowano w Awinionie � �dzwoni¹cej wyspie�. Rodzica-
mi chrzestnymi instrumentów zostali przedstawiciele dziewiêciu
miast. 2 wrze�nia odby³ siê pierwszy koncert. �Odê do rado�ci�,
hymn narodów zjednoczonej Europy, wykona³ na karylionie fran-

cuski wirtuoz. Zabrzmia³a te¿ wtedy nasza ludowa piosenka �Na
mo�cie w Awinion�.

Podstawowym za³o¿eniem imprez AECC jest podjêcie dia-
logu ró¿nych kulturowych �rodowisk i spo³eczno�ci, próba kon-
statacji nad przysz³o�ci¹ �wiata i miejsca w nim cz³owieka. Ide¹
AECC jest podjêcie najbardziej newralgicznych tematów z ró¿-
nych dziedzin: polityki (np.: kwestia kurdyjska, serbska czy
czeczeñska), w³adzy (manipulowanie spo³eczeñstwem), czy
religii (konflikt ¿ydowsko-chrze�cijañski).

Widowiska prezentuj¹ sztukê niezale¿n¹ u progu nowego ty-
si¹clecia ( np. satyry, wyszydzaj¹ce marzenie o stechnicyzowa-
nym i skomercjalizowanym �wiecie). G³ównymi bohaterami tych
wydarzeñ artystycznych s¹ ludzie nieprzystosowani do regu³ gry
wolnego rynku, imigranci ekonomiczni, bezrobotni, ludzie z
marginesu i ci wszyscy, na pró¿no szukaj¹cy sobie miejsca we
wspó³czesnym �wiecie. Imprezy te maj¹ te¿ pokazaæ drogê ra-
tunku, powrót do tradycyjnych warto�ci, a tak¿e zwróciæ uwagê
na niekorzystne aspekty zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci.

Istotnym za³o¿eniem Stowarzyszenia jest równie¿ zbli-
¿enie narodów Europy, a tak¿e osi¹gniêcie trwa³ych prze-
mian strukturalnych. Ka¿de z miast przygotowuje czê�æ
projektu, zwan¹ umownie Rozdzia³em, a te z kolei utworz¹
Ksiêgê Europejskich Miast Kultury 2000.

Koordynatorem projektów jest organizacja AECC, z siedzib¹
w Brukseli, która czuwa nad przebiegiem projektu, jak i stano-
wi ogniwo ³¹cz¹ce miasta z Uni¹ Europejsk¹. My�l¹ przewod-
ni¹ ka¿dego z projektów jest has³o, identyfikowane z ka¿dym z
dziewiêciu miast, w pe³ni oddaj¹ce ich kulturowy i obyczajowy
charakter.

AVIGNON
Has³o: Sztuka i Twórczo�æ
Projekt: Technomade
Avignon jest miastem usytuowanym w Prowansji nad Ro-

danem, we Francji. Ju¿ w �redniowieczu by³o ono du¿ym o�rod-
kiem kultury i handlu, a w latach 1309�77 stanowi³o nawet sie-
dzibê papie¿y.

Avignon od piêædziesiêciu czterech lat staje siê w lecie sto-
lic¹ teatraln¹ Europy. Odbywa siê tu festiwal, który ma rangê
miêdzynarodow¹ od piêtnastu lat. To tu zaprasza siê go�ci za-
granicznych i po�wiêca edycje festiwalu najró¿niejszym kra-
jom z ca³ego �wiata.

Projekt AECC w Avignon zak³ada zwrócenie uwagi na zmia-
ny, spowodowane wp³ywem nowych technologii na rozwój i
organizacjê wspó³czesnego �wiata. Specjalnie dla tego celu
wzniesiono ogromn¹ platformê. Ma ona byæ miejscem spotkañ,
refleksji i wymiany opinii partnerów z 9 miast kultury, którzy
podjêli ju¿ badania powy¿szych zagadnieñ.

BERGEN
Has³o: Sztuka, Praca i Wypoczynek
Projekt: The coasts and Waterways
Bergen � to drugie, co do wielko�ci i znaczenia po Oslo,

miasto w Norwegii. Jest to tak¿e znacz¹cy o�rodek kulturalno-
naukowy, za³o¿ony w 1070 r.

Projekt AECC w Bergen uwzglêdnia ideê mórz i rzek, jako
otwartych dróg komunikacyjnych i kszta³towanych przez nie
wiêzi kulturowych. Obejmuje:

Wspólnota Europejskich
Stolic KulturyUrszula ¯urek-Pysz
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� �Zielon¹ podró¿� � dwuletni projekt, w ramach którego m³o-
dzi ludzie maj¹ szansê wspólnie dyskutowaæ o zwi¹zkach po-
miêdzy cz³owiekiem a �rodowiskiem oraz ró¿nych ideach do-
tycz¹cych ekologii mórz i rzek. Uwieñczeniem tych dyskusji
ma byæ czterotygodniowa podró¿ trzema masztowcami.

� �ArtNaust� � projekt zorientowany na sztuki piêkne, który
odbêdzie siê w budynkach, stanowi¹cych bazê wzajemnego
oddzia³ywania kultur. Budynki te znajduj¹ siê w strefie miê-
dzy l¹dem a morzem, która pe³ni³a i wci¹¿ pe³ni istotn¹ rolê
w handlu, kontaktach kulturalnych i turystyce.

� �¯ycie pó³nocnego Atlantyku� � specjalnie stworzona wy-
stawa, koncentruj¹ca siê na spo³eczeñstwach regionu Atlan-
tyku. Ma ona na celu przybli¿enie historii kontaktów kultu-
rowych oraz zarysowanie przysz³o�ci, opartej na nowych
wymogach w zarz¹dzaniu zasobami morskimi.

BOLONIA
Has³o: Informacja i Komunikacja
Projekt: CafeNINE
Bolonia, bêd¹ca o�rodkiem kulturalnym i naukowym we

W³oszech, mo¿e poszczyciæ siê presti¿owym uniwersytetem,
za³o¿onym w XII w. i ruinami z okresu Cesarstwa Rzymskiego.

Projekt AECC w Bolonii (realizowany wspólnie z Helsinka-
mi) zak³ada stworzenie po³¹czeñ pomiêdzy dziewiêcioma wy¿ej
wymienionymi miastami poprzez internet oraz ró¿ne inne techni-
ki telekomunikacyjne. Przez dziewiêæ tygodni, jesieni¹ tego roku,
ka¿de miasto przygotowuje miejsce otwarte dla publiczno�ci, wy-
posa¿one w komputery, du¿y ekran oraz podium. Dziêki temu
ka¿dy z u¿ytkowników bêdzie móg³ indywidualnie nawi¹zaæ me-
dialny kontakt ze swoimi kolegami z dowolnego z dziewiêciu miast,
uczestnicz¹cych w tym projekcie.

BRUKSELA
Has³o: Miasto
Projekt: The house of the 9 cities
Stolica Belgii jest wa¿nym o�rodkiem kulturalnym i uniwer-

syteckim, które otrzyma³o prawa miejskie w X�XI w. Bruksela
jest dodatkowo siedzib¹ Unii Europejskiej.

Projekt AECC w Brukseli jest czê�ci¹ wiêkszego przedsiê-
wziêcia, które zak³ada zaproszenie m³odych artystów ka¿dego
z dziewiêciu miast kultury do stworzenia dzie³ specjalnie na tê
okazjê . Prace bêd¹ obejmowa³y ró¿norodne techniki: sztuk pla-
stycznych, tañca, muzyki wspó³czesnej, sztuki video oraz przed-
stawieñ kulturalnych.

HELSINKI
Has³o: Wiedza, Technika i Przysz³o�æ,
Projekt: Communication
Projekt AECC w Helsinkach, miasta nad Zatok¹ Fiñsk¹,

posiadaj¹cego mocny o�rodek uniwersytecki, po�wiêcony bê-
dzie historii, tera�niejszo�ci i przysz³o�ci nowych technologii
transmisji informacji.

Technologie przekazywania danych s¹ umieszczone w sze-
rokim kontek�cie kulturowym. XX wiek by³ �wiadkiem ogrom-
nych zmian technologicznych w zakresie komunikacji. Powsta-
³y telefon, radio, telewizja, komputer, internet, telefon komór-
kowy. W najbli¿szej przysz³o�ci mo¿na oczekiwaæ podobnych
wynalazków w sposobach przekazu informacji.

We wszystkich dziewiêciu miastach (w Krakowie w dniach
1.12.00�25.02.01). zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli mo¿liwo�æ osobi-
�cie przekonaæ siê, jak dane urz¹dzenie funkcjonuje, jakie ma
zastosowanie, jaka jest jego historia i przysz³o�æ.

PRAGA
Has³o: Dziedzictwo kultury
Projekt: Telelink
Miasto nad We³taw¹ jest od 973 roku siedzib¹ pierwszego

biskupstwa oraz pierwszym o�rodkiem uniwersyteckim w �rod-
kowej Europie (uniwersytet za³o¿ony w 1348 roku).

Celem projektu w Pradze jest wydawanie w wersji interne-
towej miesiêcznego informatora w jêzyku angielskim o wyda-
rzeniach, odbywaj¹cych siê w danym miesi¹cu w ka¿dym z dzie-
wiêciu miast kultury europejskiej.

�Praga w Krakowie 2000, Kraków w Pradze 2000� pod tak¹
nazw¹ odbywaj¹ siê przedsiêwziêcia, maj¹ce na celu zbli¿enie
kultur obu narodów (m.in. odbêd¹ siê warsztaty fotograficzne i
wystawy prac studentów Praskiej i Krakowskiej Akademii Sztuk
Piêknych).

REYKJAVIK
Has³o: Natura a Kultura
Stolica Islandii jest o�rodkiem kulturalnym i uniwersytec-

kim, za³o¿onym ok. 874 r.; bêdzie �wiadkiem wielu najrozma-
itszych inicjatyw, maj¹cych na celu propagowanie ekologicz-
nego ¿ycia, w �cis³ym zwi¹zku z przyrod¹.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Has³o: Europa i �wiat
Projekt: Oblicza Ziemi
G³ównym punktem programu AECC w Santiago, mie�cie w

pó³nocno-zachodniej Hiszpanii, bêdzie wystawa prezentuj¹ca
ró¿ne twarze Ziemi. Prezentacja odbêdzie siê za pomoc¹ no-
wych urz¹dzeñ multimedialnych, jak: fotografie satelitarne, sys-
temy komputerowe, obrazy czy fotografie.

Projekt AECC w Santiago sk³ada siê z prezentacji:
� �Fantastycznej podró¿y�. Zostan¹ na niej przedstawione

zagadnienia powstania Wszech�wiata i Ziemi za pomoc¹
nowoczesnych �rodków audiowizualnych, a przede wszyst-
kich materia³ów kartograficznych.

� �Wyspy skarbów�, przedstawiaj¹cej miejsca wspólnych od-
kryæ i poszukiwañ skarbów natury przez dzieci i doros³ych.

KRAKÓW
Has³o: My�l � Duchowo�æ � Twórczo�æ
Projekt: Codex Calixtinus
Kraków � daw-

na stolica Polski, ty-
si¹cletnie miasto
malowniczo po³o-
¿one nad Wis³¹, pe³-
ne zabytków archi-
tektury �redniowiecznej, renesansowej i barokowej.

Szczególn¹ dumê i zachwyt ka¿dego Polaka wywo³a³ fakt uzna-
nia przez AECC Krakowa jako jednego z dziewiêciu miast kultury
Europy. Ró¿norodno�æ wp³ywów i kultur towarzyszy³a Krakowo-
wi od pocz¹tku jego istnienia � ju¿ �redniowiecze uczyni³o Kra-
ków licz¹cym siê miastem europejskim, o czym �wiadczy nadany
mu wówczas urbanistyczny kszta³t. We wnêtrzu Katedry Wawel-
skiej, której architektura jest echem francuskich i niemieckich ka-
tedr, mo¿na spotkaæ wybitne dzie³a sztuki europejskiej, pochodz¹-
ce z ró¿nych epok i ró¿nych regionów. W XV w. Kraków nale¿a³
do najwa¿niejszych metropolii Europy �rodkowej. By³ nie tylko
stolic¹ europejskiego mocarstwa, ale i bogatym centrum miêdzy-
narodowego handlu, cz³onkiem Hanzy. W epoce Jagiellonów Kra-
ków sta³ siê wa¿nym o�rodkiem kultury i sztuki, jako stolica rozle-
g³ego imperium promieniowa³ na obszary Litwy i Rusi.
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Próba interpretacji europejskich w¹tków krakowskiego dzie-
dzictwa na przestrzeni dziejowej, zwi¹zków Europy z Krako-
wem, duchowej stolicy Polski, to g³ówna idea projektu AECC.
Kraków na tê okazjê przygotowa³ siê niezwykle starannie, ofe-
ruj¹c szereg niezwyk³ych niespodzianek.

Muzyka klasyczna i rozrywkowa, teatry tradycyjne i awan-
gardowe, klasyczny balet i taniec nowoczesny, wystawy muze-
alne sztuki wspó³czesnej, wydarzenia o miêdzynarodowym za-
siêgu i ma³e lokalne inicjatywy, pojedyncze imprezy i kilku-
dniowe festiwale, sesje, seminaria i konferencje naukowe � to
wszystko sk³ada siê na program � Kraków 2000.

Te najwa¿niejsze zaczê³y siê ju¿ kilka lat temu: q 1996 �
Rok Filmu i Teatru � Festiwal Andrzeja Wajdy, q 1997 � Rok
Poezji � Festiwal Wis³awy Szymborskiej i Czes³awa Mi³osza,
q 1998 � Rok Muzyki � Festiwal Krzysztofa Pendereckiego.

G³ównym celem projektu Krakowa 2000: Codex Calixtinus
jest rekonstrukcja XII � wiecznej liturgii z Katedry w Santiago
de Compostela, dokonywana na podstawie Codex Calixtinus �
s³ynnego manuskryptu z Santiago. Czê�æ liturgiczno-muzyczna
obejmuje tradycyjny repertuar gregoriañski, wzbogacony dwu-
g³osowymi utworami polifonicznymi. Prezentacja liturgii odbê-
dzie siê ponadto w pozosta³ych Europejskich Miastach Kultury
w roku 2000. Sze�ciu solistów bêdzie tworzy³o sta³¹ obsadê mu-
zyczn¹, a w ka¿dym z miast zostan¹ do³¹czone lokalne chóry �
ch³opiêcy i mêski. Krakowska m³odzie¿ akademicka bêdzie
uczestniczyæ w pielgrzymce do grobu �w. Jakuba (Santiago).

Wybrane wydarzenia Festiwalu Kraków 2000
�Skarby Uniwersytetu Jagielloñskiego� (12.05) to impreza

zorganizowana w ramach obchodów 600-lecia odnowienia Aka-
demii Krakowskiej, od 1881 Uniwersytetu Jagielloñskiego, dla
uczczenia zas³ug jednej z najpotê¿niejszych dynastii Europy �
Jagiellonów. Uniwersytet to najstarsza polska uczelnia, uzna-
wana za jedn¹ z najlepszych, stanowi wa¿ne centrum europej-
skiej nauki, do którego licznie zje¿d¿aj¹ studenci i profesoro-
wie z wielu krajów. 1 pa�dziernika br., podczas centralnych uro-
czysto�ci, spod Collegium Maius � najstarszego gmachu uczel-
ni, wyruszy³ potê¿ny pochód odzia-
nych w togi 1200 profesorów i rekto-
rów polskich wy¿szych uczelni pu-
blicznych oraz przedstawicieli kilku-
dziesiêciu (74) uczelni zagranicznych.
W pochodzie wzi¹³ udzia³ Rektor Po-
litechniki Koszaliñskiej, prof. dr
hab. in¿. Krzysztof Wawryn.

�Wawel 1000 � 2000� (5.05�30.10)
� to ogromna wystawa, gdzie zgroma-
dzono zabytki, rozproszone po ca³ym
�wiecie. Wawel � to symbol polskich
dziejów, pomnik wielko�ci i chwa³y,
miejsce, w którym ogniskuje siê histo-
ria narodu i pañstwa. W �wiadomo�ci
Polaków jest to miejsce szczególne, ist-
ny relikwiarz pañstwa i narodu.

�Biblioteki 2000 � Pisarze Euro-
pejskich Miast Kultury� (prezentacja
ca³oroczna) � projekt promuj¹cy dzie-
siêciu s³ynnych pisarzy z ka¿dego mia-
sta. Kraków reprezentowaæ bêd¹: Sta-
nis³aw Lem, Wis³awa Szymborska,
Czes³aw Mi³osz, Ewa Lipska, S³awo-
mir Mro¿ek, Jan Józef Szczepañski,
Julian Kornhauser, Józef Baran, Adam
Ziemianin i Krzysztof Lisowski.

Wystawa �Tadeusz Kantor. Niemo¿liwe� (15.06�15.07)
zaprezentowa³a twórczo�æ Tadeusza Kantora, malarza, artystê,
scenografa i re¿ysera, wielkiego mi³o�nika Krakowa, jednego z
najwiêkszych twórców awangardy XX wieku. Twórczo�æ Kan-
tora (arcydzie³a: �Umar³a klasa�, �Wielopole, Wielopole�, �Ni-
gdy tu ju¿ nie powrócê�) jako wyraz duchowej kondycji schy³-
ku tysi¹clecia czerpa³a z twórczo�ci trzech teorii sztuki: �teorii
gêby� Gombrowicza, �teorii czystej formy� Witkacego oraz fi-
lozofii sztuki Bruno Schulza. Wystawa bêdzie pokazywa³a dzie³a
twórcy za pomoc¹ nowoczesnych �rodków multimedialnych, a
wiêc mo¿e dotrze do odbiorców, ukszta³towanych przez dzi-
siejsz¹ kulturê wizualn¹.

Wystawa �Misterium Mortis� (1.09�29.10) z kolei dobrze
odpowiada nastrojom typowym dla schy³ku wieku. Choæ wy-
stawa w g³ównej mierze po�wiêcona jest motywom �mierci w
sztuce od po³owy XVIII do koñca XX wieku, to równie¿ pro-
wokuje wa¿ne, egzystencjalne pytania.

Wystawa �Kiedy energia staje siê materi¹�. Przedmiotem
tej wystawy jest dziedzina fizyki, zwana fizyk¹ cz¹stek elemen-

tarnych. Celem jej jest pobudzenie
wyobra�ni, a tak¿e zaprezentowanie
osi¹gniêæ in¿ynierskich i technicznych
z zakresu takich ga³êzi wiedzy, jak: me-
chanika, elektronika, technika niskich
temperatur oraz technologia wytwarza-
nia.

Wystawa �Rzeczy pospolite� od
(1.12�10.01.2001) � prezentacja rodzi-
mych wytworów masowej produkcji, a
jednocze�nie podkre�lenie ich kulturo-
twórczej roli w codziennym ¿yciu.

Organizatorzy przygotowali te¿
wiele wystaw malarskich. Ju¿ wcze-
�niej mo¿na by³o obejrzeæ dzie³a
przedstawiciela pop�artu Andiego
Warhola, a w tym roku na wielbicieli
sakralnej sztuki (ikony i witra¿e) cze-
ka³y wspaniale ekspozycje czo³owych
przedstawicieli tego nurtu, w tym Me-
hoffera i Wyspiañskiego. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³a z pewno�ci¹ retrospek-
tywa malarstwa kataloñskiego.

Miêdzynarodowe Triennale Grafi-
ki �Mosty do przysz³o�ci� (7.09�10.11)
przedstawia nowe techniki graficzne,
bêd¹ce prób¹ refleksji nad minionymCollegium Maius � najstarszy gmach

Uniwersytetu Jagielloñskiego

Sukiennice, Rynek Krakowski
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wiekiem, jego wydarzeniami, trenda-
mi filozoficzno-spo³ecznymi, czy
wreszcie nowymi dziedzinami, z jaki-
mi wchodzimy w nowe tysi¹clecie.

G³ównym aspektom rozwa¿añ
wspó³czesnej architektury po�wiêco-
no Miêdzynarodow¹ Konferencjê In-
terdyscyplinarnego Forum (23�
26.10). Zostan¹ na niej przedstawio-
ne pogl¹dy przedstawicieli instytucji
i organizacji naukowych, dotycz¹ce
ochrony dóbr kultury. Forum to jest
rozwiniêciem idei konserwatorskich,
zawartych w historycznej deklaracji
Karty Ateñskiej (1931) i Karty Wenec-
kiej (1964). W trakcie obrad ukonsty-
tuowana zostanie Karta Konserwator-
ska � Kraków 2000.

Fenomenem XX wieku jest fakt,
¿e kompozytorzy i muzycy klasyczni,
popowi i jazzowi siêgaj¹ w poszcze-
gólnych dziedzinach do muzyki et-
nicznej jak i tradycji ró¿nych narodów
i regionów. Jest to znak czasu, który
pozwala na odkrywanie i upowszech-
nienie tradycji, duchowo�ci, obycza-
jowo�ci i obrzêdów. Arty�ci, w któ-
rych twórczo�ci punktem odniesienia
jest w³a�nie taka muzyka �róde³ to portugalska grupa wykonu-
j¹ca muzykê fado � Madredeus czy Nigel Kennedy. We wspa-
nia³ej scenerii Ogrodów Muzeum Archeologicznego wyst¹pili
mistrzowie jazzu nowoczesnego: Michal Urbaniak, Urszula
Dudziak i Tomasz Stañko. Niewatpliwym wydarzeniem kultu-
ralnym AECC by³ koncert Voices of Europe & Björk. Miêdzy-
narodowy zespó³, z³o¿ony z grup m³odych chórzystów, prowa-
dzonych przez dyrygentów z poszczególnych Europejskich
Miast Kultury, wystêpuje w ka¿dym z miast, prezentuj¹c utwo-
ry charakterystyczne dla ka¿dego z nich. Chór wykonuje kom-
pozycje w dziewiêciu ró¿nych jêzykach, a Polskê reprezentuje
utwór Krzysztofa Pendereckiego �Agnus Dei�.

Wydarzeniem kulturalnym z dziedziny teatru by³ niew¹tpli-
wie Festiwal Stanis³awa Wyspiañskiego (25.05�4.06). Wyspiañ-
ski to wyj¹tkowa postaæ w dziedzinie sztuki polskiej, dramaturg
i malarz, wspó³twórca reformy teatru XIX i XX w., poeta, refor-
mator polskiej grafiki komputerowej i prekursor nowoczesnej
sztuki u¿ytkowej, którego dzie³a wci¹¿ przyci¹gaj¹ twórców te-
atralnych i stanowi¹ dla nich wielkie wyzwanie i inspiracje.

W czerwcu br. nast¹pi³o ods³oniêcie na Rynku G³ównym
pomnika IV Wieszcza Narodowego � S³awomira Mro¿ka. Spo-
tka³y siê tu postaci z dramatów, opowiadañ i rysunków drama-
turga: Boles³aw Wstydliwy, Leszek Bia³y, Leszek Czarny, Król
Duch, Tadeusz Ko�ciuszko czy Stanis³aw Pu³awski.

Festiwal Teatrów Ulicznych � to kolejna warta uczestnictwa
impreza, która odbywa siê w Krakowie od kilkunastu lat. W tym
roku, przez 4 dni lipca, zosta³y pokazane wszystkie rodzaje sztu-
ki teatru ulicznego z Niemiec, Francji, Ukrainy i Polski.

W Krakowie prezentowane by³y prace �wiatowej popular-
no�ci fotografików: Raymonda Depardon z okazji festiwalu fil-
mów dokumentalnych i krótkometra¿owych, Ryszarda Horo-
witza, Bronis³awa Malinowskiego i Witkacego. Zw³aszcza wy-
stawa Horowitza �Elektroniczna wizja� wzbudzi³a ¿ywe zain-
teresowanie, gdy¿ Ryszard Horowitz to jeden z czo³owych ar-
tystów, fotografików XX wieku, którego zdjêcia s¹ publikowa-

ne w najlepszych magazynach foto-
graficznych �wiata.

Z kolei w lipcu br. odby³ siê kon-
gres Europejskiego Stowarzyszenia
Antropologów Spo³ecznych, gdzie zo-
sta³ przedstawiony dorobek Bronis³a-
wa Malinowskiego � prace fotogra-
ficzne, niepublikowane zdjêcia ze
zbiorów archiwum w London School
of Economics, wykonane w czasie ba-
dañ terenowych w Australii.

Wystawa �Malinowski � Witka-
cy� (17.07�13.08), a na niej obrazy,
rysunki, ksi¹¿ki, teksty i teatralia,
pokaza³a wzajemne relacje za³o¿ycie-
la i klasyka antropologii oraz awan-
gardowego mistrza.

Równie¿ film by³ w tym roku obiek-
tem szerokiego zainteresowania orga-
nizatorów i uczestników krakowskiego
przedsiêwziêcia. Festiwal Filmów Do-
kumentalnych oraz planowany na gru-
dzieñ br. przegl¹d twórczo�ci Andre
Delvaux, czo³owego belgijskiego twór-
cy filmowego � to tylko niektóre z fil-
mowych atrakcji Krakowa.

G³ównym za³o¿eniem organizato-
rów AECC we wszystkich miastach

jest zainteresowanie m³odzie¿y kultur¹ i sztuk¹ europejsk¹. Otwie-
raj¹ce wakacyjny okres Europejskie Spotkania M³odzie¿y pod
has³em �M³odzi Kraków 2000� mia³y na celu u³atwienie wspó³-
pracy pomiêdzy wieloma organizacjami m³odzie¿owymi.

Kraków by³ te¿ �wiadkiem X Jubileuszowego Festiwalu
Kultury ̄ ydowskiej, który jest jednym z najciekawszych festi-
wali. Jak co roku (w lipcu), zaprezentowano kulturê ¿ydowsk¹
w ca³ej jej ró¿norodno�ci (poezja, proza, teatr, muzyka, kuch-
nia�), w której wszystkie elementy codzienno�ci zawsze nasy-
cone s¹ pierwiastkiem metafizycznym.

Ju¿ na zakoñczenie koniecznie trzeba wspomnieæ, i¿ na CD
ROM-ie uka¿e siê wirtualna rekonstrukcja Krakowa. W ramach
projektu zostanie stworzony trójwymiarowy model miasta z okre-
su XI do XIII w. Na p³ycie, oprócz architektury, zostanie przed-
stawione ukszta³towanie terenu, sieci dróg oraz ekosystem.

Prezentacje tematyczne, daj¹ce mo¿liwo�æ porównania
poszczególnych miast, jak i mo¿liwo�æ pokazania wspólnych
korzeni i bogactwa ró¿norodno�ci europejskiej kultury sta-
nowi¹ esencjê Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury
� AECC. Sk³oni to nas byæ mo¿e do refleksji na temat ele-
mentarnych warto�ci w ¿yciu cz³owieka. Wolno�æ s³owa,
tolerancja i szacunek dla drugiego cz³owieka, na progu Trze-
ciego Tysi¹clecia, nie mog¹ byæ pojêciami archaicznymi i
zapomnianymi. Wrêcz przeciwnie, powinny sk³aniaæ nas do
kultywowania wiêzi kulturowych pomiêdzy narodami, szcze-
gólnie w kontek�cie Europy �rodkowo-Wschodniej. Jak¹
drogê powinni�my obraæ? Czy tê, która pog³êbia spo³eczne,
narodowe i polityczne antagonizmy? A mo¿e raczej drogê
odbudowy zerwanych wiêzi? Te i wiele innych pytañ, nasu-
waj¹cych siê uczestnikom AECC, bêd¹ z pewno�ci¹ stano-
wiæ najwiêksz¹ warto�æ inicjatywy Europejskich Miast
Kultury 2000, a w tym równie¿ i Krakowa.

dr in¿. Urszula ¯urek-Pysz

Pa³ac Sztuki w Krakowie, miejsce wielu wystaw
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W nocy z 28 na 29.09.1939 r., w walce z ¿o³nierzami so-
wieckimi i partyzantami ukraiñskimi gen. bryg. W³adys³aw
Anders zosta³ dwukrotnie ranny. We wsi Jasionka Stasiowa zo-
sta³ zatrzymany i przewieziony do Starego Sambora, nastêpnie
do szpitala we Lwowie. Niewyleczony z ran, aresztowany przez
NKWD, Genera³ zosta³ osadzony w wiêzieniu na Brygitkach,
sk¹d w koñcu lutego 1940 r. przewieziono go do Moskwy, do
wiêzienia na £ubiance1 . Pobyt w wiêzieniu spowodowa³, ¿e
straci³ na wadze 14 kg, o czym wspomina³ w swoim li�cie do
gen. W³adys³awa Sikorskiego z 14.08.1941 r.

Wspominaj¹c gen. W³adys³awa Andersa, gen. bryg. Zyg-
munt Bohusz-Szyszko powiedzia³: �Ten tak straszny pobyt w
sowieckim wiêzieniu uchroni³ go przed jeszcze straszniejszym
losem, jaki spotka³ naszych kolegów w lasku katyñskim� .

Podpisanie uk³adu przez gen. W³adys³awa Sikorskiego
30.07.1941 r. sprawi³o, ¿e 04.08.1941 r. gen. W³adys³aw An-
ders zosta³ zwolniony z wiêzienia, o czym osobi�cie powiado-
mi³ go £awrientij Beria, który tak¿e powiedzia³: �Teraz trzeba
¿yæ w zgodzie, po³o¿yæ krzy¿yk na przesz³o�æ, bo najwa¿niej-
sz¹ rzecz¹ jest pobicie Niemców�2 .

Równocze�nie gen. W³adys³aw Sikorski rozkazem NW nr
L 4118 z 14.08.1941 r. wyznaczy³ gen. W³adys³awa Andersa
na stanowisko dowódcy Armii Polskiej, która w wyniku pod-
pisanego uk³adu mia³a byæ organizowana na terenie ZSRR. Tym
samym rozkazem gen. W³adys³aw Anders zosta³ awansowany
do stopnia genera³a dywizji.

Wyznaczenie Genera³a na dowódcê Armii Polskiej stawia³o
przed nim zadanie trudne do wykonania. Oprócz codziennych
czynno�ci zwi¹zanych z organizacj¹ jednostek, wydobywaniem
ludzi z ³agrów i wiêzieñ NKWD, Genera³ zdawa³ sobie sprawê, z
jakimi oporami psychicznymi ludzi trzeba siê bêdzie uporaæ, aby
zorganizowaæ oddzia³y Armii Polskiej, sojuszniczej wobec Armii
Czerwonej. Po latach powiedzia³: �Prze³amanie zrozumia³ej i uza-
sadnionej wrogo�ci wobec ZSRR i systemu komunistycznego uwa-

¿a³em za kapitalne znaczenie. Trzeba by³o ¿o³nie-
rzom t³umaczyæ, ¿e musz¹ zapomnieæ o bolesnych
prze¿yciach, doznanych krzywdach, i pamiêtaæ,
i¿ to gorzkie owoce wojny. ¯e obecnie sytuacja
uleg³a zasadniczej zmianie i na terenie ZSRR od-
budowuje siê jednostki wojsk polskich, które wal-
czyæ bêd¹  u boku sowieckich wojsk sojuszni-
czych�3 .

W swoim ostatnim przed �mierci¹ wywiadzie
powiedzia³: �Osobi�cie stara³em siê o to, by
wojsko zawsze zachowa³o absolutn¹ neutralno�æ
wobec otaczaj¹cej rzeczywisto�ci. ̄ o³nierze mieli
zakaz wypowiadania s¹dów na temat stosunków
z ZSRR wobec obywateli sowieckich, porówny-
wania ich ze stosunkami w Polsce, mieli zakaz
opowiadania o swoich prze¿yciach w obozach i
wiêzieniach, ale wiadomo mi jednak, i¿ rozkazy
nie zosta³y w pe³ni wykonane�4 .

Od samego pocz¹tku, gdy rozpoczête zosta³o
organizowanie jednostek, Genera³ cieszy³ siê
w�ród ¿o³nierzy du¿ym autorytetem. Znali jego
przesz³o�æ bojow¹, podobnie jak wielu z nich prze-
¿y³ gorycz klêski wrze�niowej i sowieckie wiêzie-
nie. Nie mówi³, lecz dzia³a³. W kilku s³owach po-
wiedzia³ wiêcej ni¿ inni w p³omiennych przemó-
wieniach. Da³ im nadziejê mówi¹c: �Nas ³¹czy

wszystko, nic nie dzieli. Mo¿e nie wszyscy, ale dojdziemy� 5 .
W swoim przemówieniu do ¿o³nierzy w Griazowcu, w dniu

25.08.1941 r. m.in. powiedzia³: �My d¹¿ymy do Polski Nie-
podleg³ej, Sprawiedliwej, Demokratycznej, która da szczê�cie
wszystkim obywatelom, któr¹ uwolnimy od wszelkich b³êdów�6 .
S³owa Genera³a aktualne s¹ do dnia dzisiejszego i stanowiæ
powinny przes³anie dla wielu dzisiejszych polityków, którzy
d¹¿¹c do osobistych korzy�ci nie buduj¹ autorytetu polskiej
racji stanu i dobrobytu polskiego spo³eczeñstwa.

Oprócz rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z formo-
waniem (organizowaniem) jednostek, gen. W³adys³aw Anders
ca³y czas prowadzi³ dzia³ania na rzecz uwolnienia polskich ofi-
cerów, których brak odczuwano w jednostkach.

Nie wiedziano jeszcze wówczas, ¿e ju¿ 05.03.1940 r. Biu-
ro Polityczne KC Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii
Bolszewików podjê³o decyzjê o rozstrzelaniu polskich ofice-
rów, funkcjonariuszy policji pañstwowej i innych wysokich
urzêdników administracji pañstwowej. Wcze�niej, bo ju¿
31.10.1939 r. Wiaczes³aw Mo³otow � premier rz¹du i Komi-
sarz Ludowy Spraw Zagranicznych ZSRR, na posiedzeniu V
sesji Rady Najwy¿szej ZSRR poda³, ¿e Armia Czerwona wziê³a
do niewoli 230 tys. polskich ¿o³nierzy.

Opieraj¹c siê na danych gen. Aleksieja Panfi³owa, wed³ug
którego liczba jeñców wojennych w ZSRR wynosi³a oko³o 30
tys., Genera³ mówi³ o utworzeniu dwóch dywizji (jako pocz¹t-
ku organizacji armii), których stan osobowy wraz ze szko³¹
oficersk¹, sztabem, pu³kiem zapasowym i innymi s³u¿bami mia³
wynosiæ oko³o 30 tys. ludzi.

Na miejsce stacjonowania organizowanych jednostek wy-
znaczono: � Buzu³uk dla dowództwa armii, � Tockoje oraz Ta-
tiszczewo dla organizowanych dywizji piechoty i jednostek
pomocniczych.

Pomimo zawartego uk³adu w³adze sowieckie nie respektowa-
³y jego postanowieñ. Nie zwalniano Polaków, którzy zostali wcie-

Gen. broni W³adys³aw Anders
1939�1942Waldemar Popio³

11 maja br. na Wydziale Ekonomii i Zarz¹dzania odby³o siê seminarium po�wiêcone
gen. W³adys³awowi Andersowi. Poni¿ej publikujemy kolejne wyst¹pienie � tym
razem dr. Waldemara Popio³a � dotycz¹ce nastêpnego etapu ¿ycia Genera³a.
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leni do Armii Czerwonej (Mo³otow uzna³, ¿e skoro z³o¿yli przy-
siêgê, musz¹ pozostaæ). Równie¿ zwalnianym z wiêzieñ i ³agrów
nie zawsze umo¿liwiano przybycie do miejsca rekrutacji.

Trudna by³a tak¿e sytuacja aprowizacyjna. Wobec rozpacz-
liwej sytuacji wojsk sowieckich na froncie, Armia Polska otrzy-
mywa³a 34 tys. porcji ¿ywno�ciowych, a karmiono nimi oko³o
60 tys. ludzi, ³¹cznie z dzieæmi i ludno�ci¹ cywiln¹.

Nie zwa¿aj¹c na trudno�ci ¿ywno�ciowe i maj¹c na uwa-
dze dalszy rozwój armii, gen. W³adys³aw Anders 12.09.1941 r.
przed³o¿y³ pe³nomocnikowi rz¹du ZSRR gen. Georgijowi ̄ u-
kowowi propozycje organizacji dalszych polskich dywizji i
podniesienie stanu armii do 70 tys. ¿o³nierzy.

Strona radziecka 10.09.1941 r. zawiadomi³a dowództwo
armii, ¿e jest w stanie wyposa¿yæ w sprzêt bojowy tylko jedn¹
dywizjê, mimo ¿e zgodnie z umow¹ mia³a dostarczyæ kom-
pletne uzbrojenie dla 5. i 6. Dywizji Piechoty.

W tym okresie uwidoczni³a siê polityka Wielkiej Brytanii,
której celem by³o wyprowadzenie Armii Polskiej z ZSRR dla
ochrony w³asnych interesów na Bliskim Wschodzie. Stosunek
Wielkiej Brytanii do spraw polskich najbardziej by³ widoczny
w dzia³aniach lorda Beaverbrooka, który 31.03.1941 r. na ³a-
mach �Sunday Express� napisa³: �Nie mamy ¿adnego interesu
podnosiæ Polskê i Czechos³owacjê z rynsztoka...�7 . Równie¿
obietnice pomocy innych polityków i genera³ów brytyjskich
nigdy nie zosta³y zrealizowane.

Rozstrzygniêcia Konferencji Moskiewskiej (29.09.�01.10.1941 r.)
o wydzieleniu przez ZSRR uzbrojenia otrzymywanego od mocarstw
zachodnich dla Armii Polskiej stworzy³o �ród³o powa¿nych rozbie¿-
no�ci pomiêdzy dowództwem polskim i radzieckim, co u³atwi³o bry-
tyjskim przywódcom skuteczn¹ kontrolê nad wykorzystaniem w przy-
sz³o�ci polskich dywizji. By³y to tak¿e pierwsze ogniwa ³añcucha
wydarzeñ, których konsekwencj¹ sta³y siê trudno�ci w organizowa-
niu, uzbrojeniu oraz wyprowadzeniu Armii Polskiej na Bliski Wschód.

Anthony Eden 13.10.1941 r. w czasie spotkania z Wiacze-
s³awem Mo³otowem zaproponowa³ wyposa¿enie polskich dy-
wizji przez Wielk¹ Brytaniê, ale pod warunkiem przeniesienia
ich na po³udnie ZSRR (Kaukaz) i by³y to pierwsze oficjalne
brytyjskie propozycje, zmierzaj¹ce do wyprowadzenia Armii
Polskiej ze Zwi¹zku Radzieckiego. Tego rodzaju sugestie wy-
sun¹³ po raz pierwszy Churchil wobec premiera rz¹du polskie-
go ju¿ 23.08.1941 r., wyra¿aj¹c ¿yczenie, by polskie jednostki
by³y formowane w rejonach, sk¹d w razie potrzeby bêd¹ mo-
g³y wej�æ w kontakt z oddzia³ami brytyjskimi.

W pa�dzierniku 1941 r. w³adze ZSRR zaczê³y hamowaæ
rozwój polskich jednostek i nie wywi¹zywa³y siê z podpisanej
umowy wojskowej.

W wyniku zabiegów dyplomatycznych oraz rozmowy am-
basadora Stanis³awa Kota ze Stalinem w dniu 14.11.1941 r.
ustalono warunki dalszej rozbudowy Armii Polskiej, a tak¿e
omówione zosta³y zasady jej wyprowadzenia do walk na fron-
cie wschodnim8 . Dodatkowym impulsem, który wp³yn¹³ chwi-
lowo pozytywnie na dalszy rozwój Armii Polskiej, by³a wizyta
gen. W³adys³awa Sikorskiego w ZSRR i rozmowy, jakie prze-
prowadzi³ ze Stalinem 03.12.1941 r. Wynikiem tych rozmów
by³a Deklaracja z 04.12.1941 r., a zawarte w niej ustalenia
umo¿liwi³y na krótki okres przyspieszenie procesu formowa-
nia i rozbudowy polskich jednostek wojskowych oraz zwol-
nienie z obozów i ³agrów obywateli polskich.

Stan liczbowy organizowanej armii podniesiony zosta³ do
96 tys., oprócz 25 tys. ¿o³nierzy, którzy mieli byæ ewakuowani
na Bliski Wschód. Ustalono tak¿e, ¿e dywizje polskie rozmiesz-
czone zostan¹ w po³udniowych, �rodkowoazjatyckich republi-
kach ZSRR.

Mimo ustaleñ i zapewnieñ, sprawy zwi¹zane z rozbudow¹
Armii Polskiej by³y przez stronê radzieck¹ odwlekane i opó�-

niane. Rejon wyznaczony na miejsce pobytu polskich jednostek
znany by³ jako siedlisko najintensywniejszych epidemii w ZSRR
(komentarz zbyteczny). W lutym 1942 r. stan zdrowotny wojska
uleg³ gwa³townemu pogorszeniu � chorowa³o a¿ 39% ¿o³nierzy,
du¿a by³a �miertelno�æ (oko³o 17,5%).

Gen. W³adys³aw Anders nie zna³ szczegó³ów kulisowych
rozgrywek pomiêdzy Stalinem a Churchilem. Zdawa³ sobie jed-
nak sprawê z tego, ¿e rozbudowa Armii Polskiej jest jedyn¹
drog¹ ratowania Polaków. Z raportów i meldunków do gen.
W³adys³awa Sikorskiego, a tak¿e pism do Naczelnego Dowódz-
twa Si³ Zbrojnych ZSRR, przebija troska o los rodaków. Wy-
nika z nich tak¿e, ¿e sytuacja Polaków w ZSRR by³a po prostu
tragiczna. Ju¿ w sprawozdaniu z 20.09.1941 r.9  do gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego, gen. W³adys³aw Anders napisa³: �Nastrój
i stan moralny ludzi na ogó³ dobry. Stan fizyczny ciê¿ki: wy-
niszczeni, zawszeni, niemo¿liwie obdarci, ilo�æ chorych wene-
rycznie dochodzi do 8%. Obawiam siê wybuchu epidemii�. I da-
lej: �Ogólnie jest tak, ¿e o ile w³adze centralne, wy³¹czaj¹c
mo¿e pewne wypadki, zarz¹dzi³y zwolnienie w my�l umowy, to
organy wykonawcze nie chc¹ �jasyru� wypu�ciæ i chwytaj¹
siê  ka¿dej okazji ponownego zniewolenia Polaków.� Innym
przejawem niechêci do realizacji przyjêtych przez strony zo-
bowi¹zañ by³o odsuwanie w czasie ewakuacji 25 tys. ¿o³nie-
rzy polskich na Bliski Wschód.

Wzajemne stosunki uleg³y zaostrzeniu po odmowie przez
polskie dowództwo wys³ania na front 5. Dywizji Piechoty. ̄ ¹-
danie wys³ania na front 5. DP by³o sprzeczne z wcze�niejszy-
mi ustaleniami; wysuwane by³o celowo, poniewa¿ w³adze ra-
dzieckie doskonale wiedzia³y, ¿e dywizja nie jest uzbrojona.
Przez wiele lat odmowa wys³ania 5. DP na front by³a dla ko-
munistów argumentem w prowadzonej walce ideologicznej.

Rezultatem odmowy by³o ograniczenie z dniem
20.03.1942 r. racji ¿ywno�ciowych do 26 tys., tj. do 40% sta-
nu organizowanej armii, która w po³owie marca 1942 r. liczy³a
66 750 ¿o³nierzy. Gen. W³adys³aw Anders powiadomi³ Naczel-
nego Wodza o sytuacji i prosi³ o gromadzenie zapasów na Bli-
skim Wschodzie.

18.03.1942 r. gen. W³adys³aw Anders i p³k Leopold Oku-
licki zostali przyjêci przez Stalina. Efektem przeprowadzonej
rozmowy by³o podniesienie racji ¿ywno�ciowych dla polskiej
armii do 44 tysiêcy. Stalin trudno�ci ¿ywno�ciowe t³umaczy³
brakiem dostaw pszenicy ze Stanów Zjednoczonych. Gen. An-
ders uzyska³ równie¿ zgodê na ewakuacjê tych, dla których nie
by³o ¿ywno�ci.

Teza o chêci pozbycia siê polskich jednostek dowodzonych
przez gen. W³adys³awa Andersa ma swoje uzasadnienie, a
�wiadczy o tym fakt, ¿e jeszcze tego samego dnia, kiedy odby-
³a siê rozmowa gen. W³adys³awa Andersa ze Stalinem, wie-
czorem przyby³ do jego kwatery gen. Georgij ¯ukow z kom-
pletnym i gotowym planem ewakuacji.

Ewakuacja Armii Polskiej na Bliski Wschód przebiega³a w
dwóch etapach. Pierwszy rozkaz gen. W³adys³aw Anders wyda³
19.03.1942 r., bêd¹c jeszcze w Moskwie. Po przybyciu do Jangi
Jul poleci³ szefowi sztabu ewakuowaæ równie¿ rodziny ¿o³nierzy.

Przeciwko ewakuacji osób cywilnych, rodzin wojskowych,
wyst¹pi³ ambasador Stanis³aw Kot i przedstawiciel Wielkiej
Brytanii, a tak¿e sztab Naczelnego Wodza. Gen. Tadeusz Kli-
mecki i ambasador Stanis³aw Kot wys³ali bezpo�rednio depe-
sze do gen. Bohusza-Szyszko, ¿¹daj¹c zatrzymania ewakuacji
rodzin wojskowych i osób cywilnych, uzasadniaj¹c swoje de-
cyzje tym, ¿e Anglicy zgadzaj¹ siê na ewakuacjê tylko wojska.

Po dorêczeniu depesz, gen. W³adys³aw Anders powiedzia³
do gen. Bohusza-Szyszko: �Schowaj je g³êboko do biurka i
nikomu nie pokazuj. Nie po to toczyli�my walkê z tutejszymi
w³adzami o wyjazd do Iranu naszej ludno�ci cywilnej, ¿eby
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teraz zrzec siê tego dobrodziejstwa i zostawiæ tu ludzi na za-
g³adê. Nie wykonam tego rozkazu. Sikorski, jak siê z nim zoba-
czê, na pewno przyzna mi racjê�10 .

Nied³ugo trzeba by³o czekaæ na ocenê, czy podjête decyzje by³y
w³a�ciwe. Podczas pierwszej ewakuacji wyjecha³o z ZSRR 43 858
osób, w tym 10 789 osób cywilnych, w�ród których znajdowa³o siê
3 100 dzieci11 . Ewakuacja trwa³a od 24.03. do 05.04. 1942 r.

Dzia³ania gen. W³adys³awa Andersa zmierza³y do ca³kowitej
ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR. Za samowolne podjêcie decy-
zji gen. W³adys³aw Sikorski rozwa¿a³ decyzjê zdjêcia gen. W³a-
dys³awa Andersa ze stanowiska. W wyniku z³o¿enia wobec Na-
czelnego Wodza deklaracji lojalno�ci w obecno�ci gen. Tadeusza
Klimeckiego, gen. W³adys³aw Anders mianowany zosta³ inspek-
torem armii na Bliskim Wschodzie, co wzmacnia³o jego presti¿ i
autorytet wobec cz³onków rz¹du radzieckiego.

W zwi¹zku z sytuacj¹ militarn¹ w Afryce, pod naciskiem po-
lityków brytyjskich, gen. W³adys³aw Sikorski na pocz¹tku lipca
1942 r. zmieni³ swoje stanowisko i zgodzi³ siê na wyprowadzenie
pozosta³ych dywizji z ZSRR. Nast¹pi³o to w okresie, kiedy sto-
sunki polsko-radzieckie zatraci³y wszelkie oznaki wzglêdnej po-
prawno�ci. Ich stan ukazuje tre�æ meldunku gen. W³adys³awa
Andersa do Naczelnego Wodza z 21.07.1942 r. �O ewakuacji nie
ma ¿adnych wiadomo�ci, sytuacja jest coraz trudniejsza. Sowieci
aresztuj¹ wielu ¿o³nierzy jakoby za przestêpstwa przeciwko w³a-
dzy sowieckiej�. W dalszej czê�ci meldunku Genera³ napisa³ �Ro-
sjanie podnosz¹ skargi o nastroje antysowieckie w wojsku i ¿¹da-
j¹ wydania szeregu oficerów i szeregowych oraz prowadz¹ pro-
pagandê antybrytyjsk¹. Ca³a ta akcja jest planowana i ma na
celu prowokacje�12 .

26.07.1942 r. gen. W³adys³aw Anders otrzyma³ z Moskwy depe-
szê nr 2651/1224, w której rz¹d ZSRR zgadza³ siê na natychmiastow¹
ewakuacjê oddzia³ów polskich na teren Bliskiego Wschodu.

Ewakuacja pozosta³ych oddzia³ów Armii Polskiej rozpo-
czê³a siê 09.08.1942 r. i trwa³a do 02.09. 1942 r. W jej wyniku
tereny ZSRR opu�ci³o 69 247 osób, w�ród których by³o 25 501
osób cywilnych, w tym 9 633 dzieci. £¹cznie z terenów ZSRR
podczas pierwszej i drugiej ewakuacji uda³o siê wywie�æ 78 470
¿o³nierzy i 37 272 osoby cywilne13 .

W sierpniu 1954 r. gen. W³adys³aw Anders przyzna³, ¿e
dzia³a³ samowolnie i wbrew wyra�nym instrukcjom gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego: �Musia³em podj¹æ decyzjê wyj�cia stam-
t¹d wbrew rozkazowi z Londynu. By³em przekonany, ¿e ten roz-
kaz o pozostawieniu wojska w ZSRR by³ wynikiem braku zro-
zumienia naszej sytuacji. Pozostanie w ZSRR by³o niezgodne
z polsk¹ racj¹ stanu. Decyzjê wyj�cia stamt¹d powzi¹³em na
w³asn¹ odpowiedzialno�æ�14 .

Jakie by³y prawdziwe, nieznane wiêkszo�ci dzisiejszych
Polaków, przyczyny wyprowadzenia armii Andersa i gehenny,
jaka prze¿ywali jej ¿o³nierze? (Propaganda komunistyczna do
1989 r. twierdzi³a, ¿e by³a to niechêæ do walki). Dlaczego Sta-
lin bardzo szybko po podpisaniu uk³adu z rz¹dem polskim pod-
j¹³ dzia³ania, wynikiem których by³a ewakuacja Armii Polskiej?

Stan dzisiejszej wiedzy pozwala na wysoce wiarygodn¹
odpowied�. Istnia³y przyczyny niezale¿ne od dzia³añ polskie-
go rz¹du, ale by³y tak¿e przyczyny, na które rz¹d polski, szcze-
gólnie gen. W³adys³aw Sikorski, mia³ wp³yw.

Do przyczyn niezale¿nych zaliczyæ nale¿y:
1. Ochrona brytyjskich interesów na Bliskim Wschodzie wy-

maga³a podjêcia przez brytyjskich polityków takich dzia-
³añ, których efektem by³o wyprowadzenie Armii Polskiej z
ZSRR. Do dzia³añ tych nale¿a³y opó�nienia w dostawach
wyposa¿enia dla polskich jednostek lub w ogóle niedostar-
czenie sprzêtu i ¿ywno�ci.

2. Podpisanie uk³adu z Polsk¹ potrzebne by³o Stalinowi, aby
wej�æ do koalicji antyhitlerowskiej, co dawa³o mo¿liwo�æ

pomocy militarnej i gospodarczej. Z chwil¹ wej�cia do ko-
alicji antyhitlerowskiej polski sojusznik, a takim by³ rz¹d
polski, by³ niewygodny dla Stalina, poniewa¿ nie zgadza³
siê z aneksj¹ ziem polskich w 1939 r. Stalin d¹¿y³ do usank-
cjonowania swoich zaborczych dokonañ. Móg³ to uczyniæ
tworz¹c rz¹d polski z komunistów, wystêpuj¹cych przeciw-
ko rz¹dowi gen. W³adys³awa Sikorskiego. Armia polska
wierna rz¹dowi gen. Sikorskiego sta³a na przeszkodzie w
realizacji imperialnych planów Stalina wobec ca³ej Europy
�rodkowej, a nie tylko Polski. Wzrost trudno�ci w organi-
zacji oddzia³ów polskich nast¹pi³ w okresie, kiedy Stalin
ju¿ wiedzia³, ¿e utworzenie polskiego rz¹du komunistycz-
nego, ca³kowicie mu podporz¹dkowanego, jest tylko kwe-
sti¹ czasu, poniewa¿:

� 21.11.1941 r. w Saratowie, na wiecu lewicy polskiej, popie-
raj¹cej politykê ZSRR, og³oszono powstanie Zwi¹zku Pa-
triotów Polskich;

� pod koniec grudnia 1941 r., w okolicach Warszawy zosta³a
zrzucona grupa polskich dzia³aczy komunistycznych celem
utworzenia na ziemiach okupowanych partii popieraj¹cej
politykê ZSRR i bêd¹cej w opozycji do polskiego rz¹du na
emigracji;

� w marcu 1942 r. na terenie ZSRR rozpoczê³a dzia³alno�æ
radiostacja im. T. Ko�ciuszki, która prowadzi³a komunistycz-
n¹ indoktrynacjê Polaków;

� w maju 1942 r. wyruszy³ do walki pierwszy, 15-osobowy
oddzia³ Gwardii Ludowej � oddzia³ zbrojny utworzonej
05.01.1942 r. Polskiej Partii Robotniczej;

� by³ to równie¿ okres, kiedy Sowietom uda³o siê w grudniu
powstrzymaæ napór wojsk niemieckich pod Moskw¹.
Z przyczyn zale¿nych nale¿y wymieniæ brak poparcia pol-

skich polityków, a tak¿e genera³ów, dla dzia³añ prowadzonych
przez gen. W³adys³awa Sikorskiego w stosunkach z ZSRR.
Bardzo siln¹ presjê na prowadzon¹ przez gen. Sikorskiego po-
litykê wywierali politycy brytyjscy, którzy popierali dzia³ania
gen. W³adys³awa Andersa � nie zawsze zgodne z celami Na-
czelnego Wodza � i nie z sympatii dla niego, lecz dla intere-
sów Wielkiej Brytanii i w³asnych. Historia potwierdzi³a, ¿e gen.
W³adys³aw Anders post¹pi³ s³usznie.

dr Waldemar Popio³
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Studenci w Kilonii
Ju¿ po raz trzeci w niemieckiej miejscowo�ci Kiel uczestni-

czyli�my w corocznej konferencji integracyjnej samorz¹dów stu-
denckich, studentów ró¿nych narodowo�ci. Organizatorem tej
konferencji by³ Studentenwerk Schleswig-Holstein. Celem kon-
ferencji jest integracja studentów ró¿nych krajów, propagowanie
kultury, wymiana do�wiadczeñ z zakresu dzia³alno�ci w organiza-
cjach studenckich, w szczególno�ci samorz¹dach studentów. Tra-
dycj¹ tej konferencji jest to, ¿e zbiega siê ona zawsze z przebie-
giem s³awnego tygodnia kultury niemieckiej � Kieler Woche.

Politechnikê Koszaliñsk¹ reprezentowali studenci trzech
Wydzia³ów, a mianowicie: Mechanicznego, Ekonomii i Elek-
troniki: Maja Szczerbetka, Joanna Warzywoda, Joanna �wi¹-
tek, Dariusz Czekan, Mariusz Wasilewski, Piotr Iskra. Z powo-
du du¿ej ilo�ci nauki i trudnej sesji, zabrak³o przedstawicieli
wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska. W tym roku
do Kiel zjechali studenci z Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwe-
gii i oczywi�cie z Polski. Do konferencji zostali równie¿ zapro-
szeni studenci z Chin, Turcji, Arabii i Francji, którzy obecnie
mieszkaj¹ w Niemczech i przebywaj¹ na stypendium.

Wyjazd do Niemiec odbyli�my wynajêtym busem. Konfe-
rencja rozpoczê³a siê w sobotê 17 czerwca. Program by³ bar-
dzo ciekawy. Pierwszego dnia po przyje�dzie byli�my zajêci
zakwaterowaniem, ale ju¿ drugiego dnia zwiedzali�my muzeum
skansenu. Trzeciego dnia odbyli�my wyjazd do Szlezwig Hol-
stein i zwiedzali�my miasto. Potem by³a uroczysta kolacja z
w³adzami Uczelni. Czwartego dnia pojechali�my do wioski olim-
pijskiej. Zwiedzali�my uniwersyteck¹ przystañ ¿eglarsk¹ i uczy-
li�my siê ¿eglowania na Kanale Kiloñskim. W ci¹gu kolejnych
dni wyje¿d¿ali�my do Hamburga, Lubeck i zwiedzali�my te
miasta. Zwiedzili�my równie¿ uczelniê, spotkaj¹c siê z pracow-
nikami i studentami uniwersytetu, zwiedzili�my te¿ Muzeum
Marynarki Wojennej Niemiec. W ci¹gu tych dni odby³y siê te¿
spotkania, na których mia³y miejsce prezentacje studentów z
Francji, Chin, Estoniia, a tak¿e nasza prezentacja.

Zwiedzili�my równie¿ szereg ciekawych miejsc, takich jak
zabytkowe osady wikingów, czy dawne osady rolnicze. Zoba-
czyli�my warunki studentów z Niemiec oraz go�cili�my na im-
prezach towarzysz¹cych obchodom Dni Kilonii. Naszych za-
granicznych przyjació³ zaprosili�my do nas na obchody przy-
sz³orocznego Tygodnia Kultury Studenckiej.

Wspólnie ze studentami innych uczelni z Europy

Obóz adaptacyjny
W dniach 18�22 wrze�nia Parlament Studentów oraz orga-

nizacja studencka AIESEC KL Koszalin byli organizatorami
kolejnej edycji Obozu Adaptacyjnego dla studentów I roku
Politechniki Koszaliñskiej. Obóz przyj¹³ nazwê STUDENCIAK
2000 i jak w roku ubieg³ym odby³ siê w miejscowo�ci Funka
nad jez. Charzykowskim.

Wspólny pobyt wszystkich uczestników mia³ na celu po-
znanie siê ludzi, którzy dopiero od niedawna zostali studentami
naszej uczelni z ich starszymi kolegami i gronem nauczycieli
akademickich. Przez piêæ dni nie by³o mowy o nudach � i jak
wszyscy zgodnie stwierdzili � by³o naprawdê super.

Nasi nowo przyjêci studenci ju¿ pierwszego wieczoru brali
udzia³ w nocnym marszu na orientacjê, ka¿dego dnia uczestni-
czyli w szkoleniach z zakresu: negocjacji, zarz¹dzania czasem,
autoprezentacji i innych. Zajêcia te prowadzone by³y przez
Grupê Narodowych Trenerów AIESEC Polska. Organizatorzy
prezentowali mechanizmy panuj¹ce na poszczególnych wydzia-
³ach naszej uczelni � ze wskazaniem przedmiotów, do których
najbardziej nale¿y siê przyk³adaæ, omawiali sylwetki profeso-
rów, z którymi spotkaj¹ siê na zajêciach oraz przekazywali prak-
tyczne rady, jak zachowaæ siê w wydzia³owych dziekanatach
i na jakie ,,Panie�� nale¿y uwa¿aæ J.

Zabaw¹, która wzbudzi³a ogromne zainteresowanie, by³a Sy-
mulacja Politechniki Koszaliñskiej. Polega³a ona na tym, ¿e orga-
nizatorzy wcielili siê w sylwetki Dziekana, Pani z dziekanatu, prof.
matematyki, który egzaminowa³ podczas sesji, by³y równie¿ oso-
by � które reprezentowa³y Parlament Studentów, AIESEC oraz
Radê mieszkañców Domu Studenta. By³ te¿ Pan, który dawa³ za-
liczenia z W-F i asystent � egzaminuj¹cy z informatyki.

Gra polega³a na tym, ¿e wszystkich uczestników podzielono
na ma³e grupy i kazano im rozwi¹zaæ kilka problemów, z którymi
mog¹ siê spotkaæ na uczelni. By³y to np.: ,,pro�ba o przed³u¿enie

Uroczysta kolacja z w³adzami uczelni niemieckiej,
w której go�cili�my z wizyt¹

Poznali�my zasady funkcjonowania Samorz¹dów Studenc-
kich w ró¿nych krajach. Wymienili�my siê wieloma spostrze-
¿eniami i opiniami, czasami na dra¿liwe tematy. Rozmawiali-
�my o mo¿liwo�ci szerszej wymiany pomiêdzy Politechnik¹ Ko-
szaliñsk¹ a innymi uczelniami w dziedzinie praktyk, stypendiów,
wymiany kulturalnej i sportowej.

Na kolejne spotkane studentów, które odbêdzie siê na prze-
³omie pa�dziernika i listopada, zaproszono nas do Estonii.

Dariusz Czekan
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sesji��, ,,znalezienie kwatery�� lub wydanie indeksów��. Oczywi-
�cie nie powiedziano im � do kogo z tymi problemami maj¹ siê
bezpo�rednio zwróciæ i gdzie maj¹ uzyskaæ pomoc. Grupa, która
wykona³a zadania w jak najkrótszym czasie � by³a zwyciêzc¹.

Po�piech oraz trudno�æ postawionych problemów w poszcze-
gólnych grupach spowodowa³ ogromny ba³agan w�ród uczest-
ników � stali oni w d³ugich kolejkach przed dziekanatem oraz
gabinetem dziekana, kilka razy zaliczali zajêcia W-F i ka¿da
pomy³ka w tytule naukowym kosztowa³a ich brak zaliczenia.
Po zakoñczonej zabawie � uczestnicy stwierdzili, ¿e ¿ycie na
uczelni nie jest ³atwe, stoi siê w d³ugich kolejkach i przekonali
siê jak wa¿ne jest napisanie poprawnego tytu³u profesora. Mamy
nadzieje, ¿e ta lekcja nauki pozwoli im ³atwiej rozpocz¹æ stu-
dia i sta³a siê dla nich dobrym do�wiadczeniem.

Oprócz szkoleñ i treningów organizatorzy przygotowali rejs
statkiem po jeziorze Charzykowskim, ka¿dego wieczoru odby-
wa³y siê dyskoteki, w czasie których nowo przyjêci studenci
kosztowali koszaliñskiego napoju piwnego, uczyli siê tañczyæ
w rytm piosenek AIESEC-u i przy d�wiêkach gitary bawili siê
do samego rana.

Dziêkujemy za przyjazd Panu Prorektorowi ds. Nauki prof.
dr. hab. in¿. Borysowi Sztorchowi, Pani Prodziekan ds. naucza-
nia WBiI� dr Halinie Nowak, Panu Prodziekanowi ds. Naucza-
nia WEiZ dr. Czes³awowi Partaczowi oraz Panu mgr. Dariu-
szowi Magierkowi. Nasza kadra akademicka prezentowa³a do-
robek uczelni, wspólnie siê z nami bawi³a oraz wymienia³a swo-
je do�wiadczenia � przekazuj¹c praktyczne wskazówki studio-
wania na uczelni.

Uwa¿amy, ¿e ADAPCIAK 2000 mo¿na zaliczyæ do uda-
nych, a ja osobi�cie chcia³bym podziêkowaæ naszej kole¿ance
Kasi Bródce, która odpowiada³a za organizacjê obozu oraz wiel-
kie dziêki za wspó³pracê pomiêdzy Parlamentem Studentów i or-
ganizacji studenckiej AIESEC KL Koszalin.

Mariusz Wasilewski

Wakacje �za chlebem�
No i jeste�my po wakacjach. Czy wykorzystali�my je

dla odpoczynku, dla regeneracji si³ po ciê¿kim roku nauki?
Czy na³adowali�my siê energi¹ do nowych zmagañ z wie-
dz¹ i �sztuk¹ studiowania�? Czy mo¿e czas ferii letnich
przeznaczyli�my w celach zarobkowych dla polepszenia
w³asnej sytuacji finansowej?

To ju¿ chyba tradycja, ¿e wiêkszo�æ studentów dzieli wa-
kacje na dwie czê�ci, pierwsze dwa miesi¹ce przeznacza na
zdobywanie �rodków pieniê¿nych, wrzesieñ natomiast na od-
poczynek i pozbycie siê zarobionych funduszy. Student jest w
stanie wykonywaæ ka¿d¹ pracê, ale nie za ka¿de pieni¹dze. Pie-
ni¹dze musz¹ byæ du¿e, poniewa¿ mamy tylko dwa miesi¹ce
na pracê, a potrzeby studenckie s¹ nieograniczone. Dobrze p³at-
na praca czeka na polskich ¿aków najczê�ciej tylko za granica-
mi kraju, rodzima jest trudna do zdobycia i niekorzystna finan-
sowo w porównaniu do zagranicznej.

Studentom przys³uguje przywilej uzyskania legalnej pracy
za granic¹. I tak co bardziej przedsiêbiorczy emigruj¹ �za chle-
bem� na zachód, pó³noc i po³udnie. Przy odrobinie wiary w suk-
ces i znajomo�ci mo¿na urealniæ pracê, która wiêkszo�ci koja-
rzy siê z raczej nieosi¹galn¹ wizj¹ i mrzonk¹ dobrych pieniêdzy.

Najczê�ciej ��cie¿ki� za dolarami, funtami czy euro pro-
wadz¹ do USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Finlan-
dii, Hiszpanii czy Portugalii. Oko³o miliona Polaków tegorocz-
ne lato spêdzi³o pracuj¹c sezonowo za granic¹, w wiêkszo�ci
byli to studenci. W Niemczech, pracownicy typu �student pol-
ski� uwa¿ani s¹ za bardziej wydajnych i dyspozycyjnych od
niemieckich kolegów. Bariera jêzykowa i kulturalna, przyjaz-
dy na okre�lony czas i bez rodziny powoduj¹, ¿e Polacy ca³¹
energiê skupiaj¹ na wykonywanej pracy, twierdzi Bart³omiej
Le�niewski w artykule p.t. Saksoland we �Wprost� z 23 lipca
2000 roku. Dodaæ nale¿y polsk¹ mentalno�æ, czyli pracowi-
to�æ oraz umi³owanie pieni¹dza, szczególnie waluty obcej.

Trzeba mieæ jednak na uwadze, ¿e pracownicy sezonowi
z naszego kraju, s¹ dwu- a nawet trzykrotnie tañsi od miejsco-
wych. W Niemczech, czego Niemiec nie zrobi za 15 DM na
godzinê, Polak jest w stanie wykonaæ z wielk¹ ochot¹ i werw¹
za 7,5 DM. Nasuwa mi siê w tym momencie na usta okre�lenie
�bia³y murzyn�. I tak nas traktuj¹. Praca tam daje jednak znacz-
nie wy¿sze korzy�ci finansowe w porównaniu do osi¹ganych
w kraju, poza tym poszerza horyzonty �wiatopogl¹dowe, przy-
czynia siê do polepszenia znajomo�ci jêzyka obcego. Nie za-
wsze jest równie satysfakcjonuj¹ca i rozwijaj¹ca jak krajowa,
ale za walutê obc¹ � mo¿na sobie troszeczkê odmówiæ. Przy-
kre jest niestety odczucie, ¿e po ukoñczeniu wy¿szej uczelni w
Polsce, bêdziemy zarabiali znacznie mniej ni¿ pracownicy fi-
zyczni, czêsto po ukoñczonych tylko szko³ach podstawowych,
w Unii Europejskiej czy USA. Czy fakt ten na pewno motywu-
je nas do powrotu na uczelnie, do Polski? Z drugiej strony przez
ca³e ¿ycie wykonywaæ pracê nie wymagaj¹c¹ my�lenia � to
¿adna przyjemno�æ, sk³ania to do dalszego rozwijania swojej
wiedzy. My�l, ¿e po studiach osiem godzin pracy, bez nadgo-
dzin i dorabiania, nie wystarczy nam na utrzymanie rodziny,
stawia kolejny plus po stronie emigracji. Miejmy nadziejê, ¿e
mo¿e praca naszych wnuków bêdzie bardziej doceniana ni¿
nasza, ¿e czasy, gdy kiedy� na ziemiach polskich zago�ci, z
matczyn¹ troskliwo�ci¹, Unia Europejska, mog¹ co� zmieniæ,
co � niewiadomo!

Grzegorz �wita³a
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Dziêki wspó³pracy Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Tech-
ników Sanitarnych z ATV (Abwassertechnische Verreinigung)
oraz z partnerskimi stowarzyszeniami z Czech (ACE) i Wê-
gier (MaSzeSz) powsta³ 01.08.98 r. projekt �Transfer wiedzy
i technologii w zakresie techniki �ciekowej i gospodarki odpa-
dami do Polski, Czech i Wêgier� finansowany przez DBU
(Deutsche Bundesstifung Umwelt � Niemieck¹ Fundacjê
Ochrony �rodowiska). Celem projektu jest poprawa stanu �ro-
dowiska poprzez wymianê i przekazywanie wiedzy, do�wiad-
czeñ, a tak¿e konkretnych rozwi¹zañ z dziedziny gospodarki
�ciekowej i gospodarki odpadami.

Nasza praktyka w Hamburger Stadtentwässerung (HSE)
by³a jedn¹ z inicjatyw podjêtych w ramach projektu DBU.
Trwa³a trzy tygodnie i po³¹czona by³a z tygodniow¹ Akademi¹
Letni¹ w Pradze. W praktyce udzia³ wziê³o trzyna�cie osób,
w tym zarówno studenci, jak i doktoranci. Polskê reprezento-
wa³o o�miu przedstawicieli Politechnik: Gliwickiej, Czêsto-
chowskiej, Gdañskiej, £ódzkiej i Koszaliñskiej. Z Czech by³y
trzy osoby, a z Wêgier dwie.

Wszystkich praktykantów obowi¹zywa³a znajomo�æ jêzy-
ka niemieckiego na poziomie dobrym. Od strony finansowej
spoczywa³ na nas tylko koszt dojazdu do Hamburga i przejazd
do Pragi. Zakwaterowane by³y�my w m³odzie¿owym domu dla
go�ci, w dzielnicy Altona. Do siedziby firmy jecha³y�my 40
minut metrem, co równie¿ sponsorowa³o HSE.

Najtrudniejszy by³ pocz¹tek. Powitania, fotograf i pierwsza
samodzielna rozmowa w jêzyku niemieckim. Po prze³amaniu
pierwszych lodów przyjrzeli�my siê organizacji firmy. Zapozna-
li�my siê ze struktur¹, planowaniem oraz funkcjonowaniem po-
szczególnych dzia³ów. Nastêpne kilka dni spêdzili�my �ledz¹c
poszczególne czê�ci procesu odprowadzania i oczyszczania �cie-
ków na oczyszczalni Köhlbrandhöft / Dradenau.

Oczyszczalnia ta obs³ugiwa³a 1,7 mln mieszkañców i zajmo-
wa³a powierzchniê 42 hektarów. Köhlbrandhöft znajdowa³a siê
na wyspie utworzonej przez kana³y Elby, dlatego codziennie rano
dop³ywali�my tam stateczkiem o wdziêcznej nazwie Angelika.

Du¿e wra¿enie zrobi³a na nas gospodarka osadem �cieko-
wym. 3650 ton osadu �ciekowego dziennie by³o redukowane
w KETA (suszarnia osadów �ciekowych) i VERA (spalarnia)
do 49 ton popio³ów, 5 ton gipsu i 800 kg metali ciê¿kich. Z te-
go tylko metale ciê¿kie musia³y byæ deponowane.

Zwiedzi³y�my tak¿e sk³adowisko odpadów komunalnych
Gorgswerder, nieeksploatowane od 1979 roku. Pozna³y�my pro-
ces oczyszczania odcieków oraz sposób rekultywacji tego sk³a-
dowiska. W Urzêdzie Ochrony �rodowiska, gdzie zapozna³y-
�my siê z normami dotycz¹cymi odprowadzania �cieków w
Niemczech, wziê³y�my udzia³ w interesuj¹cej dyskusji na te-
mat odprowadzania �cieków w naszych krajach ojczystych.

Inn¹ bardzo ciekaw¹ wycieczk¹ by³o zwiedzanie Norddeut-
sche Affinerie, jednego z najwiêkszych producentów miedzi w
Europie. Roczna produkcja 1997/98 r. wynios³a 462 tys. ton
(o³ów 8300 ton, srebro 245 ton, z³oto 14 ton). Jednym z proce-
sów odzysku miedzi by³a elektroliza. Pozna³y�my równie¿ trud-
n¹ gospodarkê wod¹ i �ciekami w zak³adzie. Nasz¹ wizytê w
Norddeutsche Affinerie urozmaici³y obowi¹zkowe szare far-
tuchy, kaski ochronne, plastikowe okulary i s³uchawki na
uszach. Ten oryginalny strój wywo³a³ falê �miechu zarówno
w nas, jak i w pracownikach firmy.

Praktyka w Hamburgu

Przed firm¹ HSE razem z organizatorami

Na komorach fermentacji w oczyszczalni Köhlbrandhöft

W specjalnym jednorazowym wyposa¿eniu ochronnym
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Na dziedziñcu zabytkowego ratusza w Hamburgu Zwiedzanie ratusza

Przed ruchom¹ makiet¹ oczyszczalni w Dradenau

Na jednym z wyk³adów zapoznano nas z programem sy-
mulacji komputerowej opracowanym przez HSE. Program ten
powsta³ na podstawie czternastodniowych badañ obejmuj¹cych
parametry dop³ywu oraz osadu czynnego. S³u¿y on symulacji,
analizie i optymalizacji oczyszczania �cieków oraz jest przy-
datny przy planowaniu nowych inwestycji.

Jeden dzieñ z praktyki po�wiêcony by³ na odwiedziny w
Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH). Zaprezen-
towano nam ró¿norodno�æ kierunków kszta³cenia oraz przed-
stawiono schemat niemieckiego systemu edukacji. Obejrza³y-
�my równie¿ laboratorium wyposa¿one w biologiczno-mecha-
niczn¹ minioczyszczalniê oraz projekt odwadniania moczu za
pomoc¹ wymra¿ania.

Oprócz g³ównej oczyszczalni w Hamburgu zwiedzi³y�my rów-
nie¿ dwie mniejsze oczyszczalnie w Hetlingen i Lüneburg, gdzie
zapoznano nas z organizacj¹ i skuteczno�ci¹ oczyszczania oraz
gospodark¹ osadem �ciekowym.
Podobne problemy zaprezentowa-
no nam w Holborn Europa Raffi-
nerie. Pozna³y�my te¿ metody od-
mulania portu, odwadniania i go-
spodarki osadem portowym.

Bardzo mi³o zostali�my przy-
jêci w Hamburskim Ratuszu,
gdzie przywitano nas szampanem.
Pan Przewodnik opowiedzia³ bo-
gat¹ historiê miasta oraz oprowa-
dzi³ nas po zabytkowej budowli.
Czu³y�my siê nieco zak³opotane
w pantofelkach i bez kasków
ochronnych na g³owach.

Jedn¹ z atrakcji by³o zwiedza-
nie muzeum rzeczy znalezionych
w kana³ach. Poczynaj¹c od doku-
mentów, starych butów, bielizny
przez dzieciêce zabawki i przed-
mioty codziennego u¿ytku, znaj-
dowa³y siê tam równie¿ sztuczne
szczêki i fragmenty rowerów.

W programie praktyki by³
równie¿ dwugodzinny rejs po por-
cie. Przewodnik opowiedzia³ nam
historiê portu oraz jego specyfi-
kê. Dowiedzia³y�my siê równie¿
jakie towary prze³adowywane s¹
w porcie.

Mi³ym akcentem praktyki by³ musical �Buddy Holly� na
który zostali�my zaproszeni. Ten musical jak i fakt, ¿e miesz-
kali�my wszyscy w tym samym hotelu, pozwoli³ nam siê lepiej
zintegrowaæ. Wspólne wieczorne wyj�cia umo¿liwi³ nam bilet
od HSE, dziêki któremu mogli�my je�dziæ wszelkimi �rodka-
mi lokomocji.

Kolejnym etapem naszej praktyki by³a Akademia Letnia w
Pradze. Mia³y�my mo¿liwo�æ zwiedzenia piêknego miasta.
Przez trzy dni uczestniczy³y�my w wyk³adach po�wiêconych
gospodarce wod¹, �ciekami i odpadami. Jêzykiem wyk³ado-
wym by³ jêzyk angielski. Mia³y�my równie¿ okazjê uczestni-
czyæ w bankiecie sponsorowanym przez firmê, w której odby-
wa³y�my praktykê � Hamburger Stadtentwässerung. Pobyt w
Pradze zakoñczy³ nasze letnie woja¿e.

I tak, dziêki profesorowi Kazimierzowi Szymañskiemu
z Katedry Podstaw In¿ynierii Ochrony �rodowiska oraz

profesorowi Edwardowi Kem-
pie, pe³nomocnikowi PZITS ds.
wspó³pracy z ATV-DVWK, któ-
rym serdecznie dziêkujemy, od-
by³y�my niezwykle interesuj¹c¹
praktykê.

Wszystkie informacje przeka-
zywane by³y nam zarówno w for-
mie wyk³adów, jak i bardzo intere-
suj¹cych wycieczek prezentuj¹-
cych omawiane miejsca. Taka for-
ma praktyki by³a efektywna i
wzbogaca³a nasz¹ ksi¹¿kow¹ wie-
dzê o szereg zagadnieñ praktycz-
nych i szczegó³ów technicznych.
Reasumuj¹c, prócz tego, i¿ prak-
tyka wnios³a wiele istotnych do-
�wiadczeñ w nasze przysz³e ¿ycie
zawodowe, stworzy³a nam równie¿
mo¿liwo�æ dokszta³cenia technicz-
nego jêzyka niemieckiego oraz na-
wi¹zania wielu interesuj¹cych kon-
taktów z m³odymi lud�mi z innych
krajów, którym problem degrada-
cji �rodowiska naturalnego nie jest
obojêtny.

Tekst i zdjêcia
Jolanta �wietlikowska
i Magdalena Sobczyñska ,
studentki V roku TWO, WBiI�
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4 sierpnia 2000 r. od godzin rannych przed królewskim pa-
³acem Buckingham w Londynie gromadzi³ siê wielotysiêczny
t³um. Z raportów policji i relacji dziennikarzy wynika³o, ¿e zgro-
madzi³o siê tam oko³o 50 tysiêcy ludzi. Aleja The Mall, oko-
liczne ulice i budynki publiczne udekorowane by³y ogromnymi
flagami brytyjskimi. Wielu uczestników ju¿ od kilkudziesiêciu
godzin koczowa³o przed pa³acem, aby zaj¹æ dobre miejsce. Oka-
zja by³a niezwyczajna. 4 sierpnia oczy Brytyjczyków i ca³ego
ciekawego �wiata zwróci³y siê w stronê Wielkiej Brytanii, aby
obejrzeæ kulminacyjne uroczysto�ci setnej rocznicy urodzin
Królowej Matki El¿biety I. Nawet najwiêksi krytycy brytyjskie-
go rojalizmu przyznaæ musz¹, i¿ Królowa Matka cieszy siê
ogromnym autorytetem i sympati¹ narodu brytyjskiego. Jej po-
zycja w tej mierze jest od lat niezachwiana, mimo ¿e rodzin¹
królewsk¹ targaj¹ czêsto skandale. Mówi siê o niej, ¿e jest sym-
bolem stabilno�ci brytyjskiej monarchii. Wszystkie poprzednie
królowe szybko znika³y z ¿ycia publicznego, ona natomiast
mimo swojego wieku ca³y czas po�wiêca siê pracy, konkretnie
oficjalnym spotkaniom, których jest oko³o 120 rocznie. Nie-
zmienna pogoda ducha i nieod³¹czny u�miech przysparzaj¹ jej
sympatii wielu ludzi. Podziwiana jest za styl i elegancjê, któ-
rych ¿adna kobieta nie mog³aby siê powstydziæ.

Tytu³ a zarazem pozycja Królowej Matki zosta³y stworzone
w 1952 r. specjalnie dla niej po �mierci jej mê¿a, króla Jerzego
VI. Przybli¿my historiê jej ¿ycia. Przysz³a na �wiat 4 sierpnia
1900 r. w rodzinie hrabiego i hrabiny Strathmore. El¿bieta, Aniela,
Margareta Bowes-Lion spêdzi³a dzieciñstwo w�ród dziewiêcior-
ga rodzeñstwa na zamku w Glamis w Szkocji. Wybuch I wojny
�wiatowej zburzy³ spokój jej m³odych lat. Czterech jej braci po-
wo³ano do wojska, a dom rodziny Bowes-Lion sta³ siê do koñca
wojny szpitalem wojennym. Jeden z powo³anych do wojska bra-
ci zgin¹³ w bitwie pod Loos, inny trafi³ do jenieckiego obozu
niemieckiego. ̄ yciowe drogi El¿biety i rodziny królewskiej spo-
tka³y siê na balu na Grosvenor Square 20 maja 1920 r. kiedy przed-

stawiono j¹ ksiê-
ciu Albertowi. Po
trzech latach oby³
siê ich �lub w Ka-
tedrze Westmin-
sterskiej. Przysz³a
Królowa Matka
otrzyma³a tytu³
ksiê¿nej Yorku,
ale nic a¿ do 1936
roku nie wskazy-
wa³o na to, ¿e zo-
stanie ¿on¹ króla.
Ksi¹¿ê Albert
wst¹pi³ na tron
jako król Jerzy VI
po abdykacji jego
starszego brata
Edwarda VIII.
Jako m³odszy
wcze�niej nie by³

pretendentem do tronu. A jak obecna jubilatka zapocz¹tkowa³a
sw¹ popularno�æ? Po wybuchu kolejnej zawieruchy i rozpoczê-
ciu siê s³ynnej Bitwy o Wielk¹ Brytaniê, El¿bieta mimo naci-
sków ze strony sfer rz¹dowych i w³asnej rodziny odmówi³a opusz-
czenia bombardowanego Londynu. Gdy nie dawano za wygran¹
t³umaczy³a: �Ksiê¿niczki nie mog¹ wyjechaæ beze mnie, ja nie
opuszczê króla, a król nie wyjedzie�. Widywano j¹ w�ród ofiar
nalotów, odwiedza³a szpitale wojskowe i cywilne. Swoj¹ mê¿-
n¹ postaw¹ zagrzewa³a Brytyjczyków do oporu. Zyskanej wów-
czas autentycznej popularno�ci nigdy nie straci³a. Dzisiaj sym-
patiê budzi tak¿e jej niesforna postawa jako osoby chronionej,
gdy¿ czêsto ignoruje procedury bezpieczeñstwa przystaj¹c
w�ród t³umu i z kim� rozmawiaj¹c. Teraz ta nieprzeciêtna oso-
ba sta³a siê pierwszym cz³onkiem rodziny królewskiej, który
osi¹gn¹³ wiek 100 lat.

Wróæmy jednak do przebiegu samych uroczysto�ci urodzin.
Wiele osób ju¿ od paru poprzedzaj¹cych dni przygotowywa³o
siê do jej urodzin. Królowa
Matka ju¿ na wiele dni przed
4 sierpnia otrzymywa³a ¿ycze-
nia i prezenty nap³ywaj¹ce nie
tylko z Wielkiej Brytanii. O go-
dzinie 10 rano tego uroczyste-
go dnia przed Clearance House,
jednym z budynków St. James
Palace � rezydencji Królowej
Matki � pojawi³ siê listonosz,
wrêczaj¹c jubilatce, która poja-
wi³a siê przed drzwiami, koper-
tê. Starannie zaplanowany roz-
wój wydarzeñ zak³óci³ nieprze-
widziany problem, z którym
Królowa Matka poradzi³a sobie
na swój pe³en ciep³a sposób.
Mianowicie nie mog³a otworzyæ
zbyt mocno sklejonej koperty,
o co poprosi³a stoj¹cego obok
oficera Gwardzistów Irlandzkich: �Czy móg³by pan u¿yæ mie-
cza?� M³ody gwardzista z gracj¹ pospieszy³ z pomoc¹, za co
El¿bieta I uprzejmie podziêkowa³a. W kopercie znajdowa³o siê
zdjêcie królowej El¿biety II i kartka, w której w imieniu ca³ej
rodziny z³o¿y³a swej matce ¿yczenia, podpisuj¹c tekst imieniem
Lilibet � pieska rodziny królewskiej z dzieciñstwa El¿biety II.
Ca³a scena perypetii z otwieraniem koperty i pomoc¹ gwardzi-
sty nie usz³a uwadze gazet brytyjskich, z których wiele otwo-
rzy³o tym faktem swoje artyku³y. Wszystko to odby³o siê poza
wzrokiem t³umnie zgromadzonych na ulicy The Mall ludzi, wy-
krzykuj¹cych imiê seniorki rodu i pozdrawiaj¹cych j¹. Tylko
niewielu z nich mog³o zobaczyæ moment, w którym Królowa
matka przybli¿y³a siê do bramy i pozdrowi³a zgromadzonych.
W odpowiedzi odkrzyknêli: �Hip, Hip Hurra�. Nastêpnie, punk-
tualnie w po³udnie wraz z ksiêciem Charlesem wsiad³a do ci¹-
gniêtej przez cztery konie przepiêknej karocy. Powóz by³ przy-
strojony ¿ó³tymi i niebieskimi kwiatami � w ulubionych kolo-
rach El¿biety I z wy�cigów konnych � po czym w asy�cie kon-

Wielkie urodziny
w Londynie

Oko³o
roku 1926
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nej gwardii wyjechali na ulicê The Mall. T³um dosta³ to na co
czeka³. Kiedy pojazd jecha³ w stronê pa³acu, Królowa Matka w
dla siebie tylko znany, czaruj¹cy sposób u�miecha³a siê i ma-
cha³a rêk¹ do st³oczonych widzów. Ci na d³ugo wcze�niej utwo-
rzyli gêsty szpaler po obu stronach ulicy. Z zewsz¹d dobiega³y
wiwaty i pozdrowienia, �piew �Happy Birthday�, a wiele osób
macha³o przyniesionymi przez siebie flagami. Oko³o 20 minut
zabra³ powozowi Królowej Matki dojazd do bram pa³acu Buc-
kingham i wtedy rozpocz¹³ siê salut z 41 dzia³ z pobliskiego
Green Park. Kiedy ucich³, dok³adnie po 12.30 nadszed³ kulmi-
nacyjny moment, na który wszyscy czekali. Na balkonie pa³a-
cowym pojawi³a siê Królowa Matka � najstarszy cz³onek ro-
dziny królewskiej w otoczeniu obu córek � królowej El¿biety II
i ksiê¿nej Ma³gorzaty, przyjmuj¹c wiwaty przy pie�ni �Congra-
tulations� orkiestry Grenadier Guards. Po chwili do³¹czy³a do
�trójki� reszta rodziny. By³ to nieczêsty widok, gdy¿ bardzo
rzadko zdarza³y siê tak podnios³e okazje, gromadz¹ce ca³¹ ro-
dzinê królewsk¹ na jednym balkonie. U t³umnie zebranych wi-
dzów tej sceny da³o siê wyczuæ falê ¿yczliwo�ci, a wszystko to
z powodu tej pe³nej charyzmy osoby, która widzia³a tak wiele
w mijaj¹cym wieku, prze¿y³a liczne drastyczne momenty w swo-
im ¿yciu, ale sama pozosta³a niewzruszona i wierna swoim za-
sadom, przez ca³y czas maj¹c na uwadze dobro swego narodu.
Rodzina po chwili opu�ci³a balkon, a zosta³a na nim ponownie
jubilatka z córkami. Nadszed³ czas na ostatnie pozdrowienie i
wszystkie trzy uda³y siê do �rodka, gdzie rodzina czeka³a na roz-
poczêcie lunchu. By³y to najwa¿niejsze, oficjalne uro-
czysto�ci tego pamiêtnego dnia.

Ja nie widzia³em, niestety, w godzinach poran-
nych Królowej Matki z bliska, uda³o mi siê jedynie
zobaczyæ ca³¹ rodzinê na balkonie. A jednak tego
dnia mia³em szczê�cie. W pó�nych godzinach po-
po³udniowych spacerowa³em z rodzicami alej¹ The
Mall w pobli¿u st. James Palace. Zainteresowanie
nasze wzbudzi³y ekipy telewizyjne, krz¹taj¹ce siê w
pobli¿u pa³acowej bramy. Od brytyjskich policjan-
tów (Bobby�s) dowiedzieli�my siê, ¿e Królowa Mat-
ka czeka w pa³acu na przyjazd swych córek. Tak te¿
siê sta³o. Niebawem liczba �Bobby�s� wzros³a dra-
stycznie, a dowódca ochrony pa³acu wielkim klu-
czem otworzy³ bramê. Razem z grup¹ oko³o 200
�szczê�ciarzy� obserwowali�my wjazd wpierw ksiê¿-
nej Ma³gorzaty, a nastêpnie królowej El¿biety II.
W czasie ich wizyty u Królowej Matki policjanci
z poczuciem humoru æwiczyli z nami s³ynny okrzyk:
�Hip, Hip Hurrey�. Po chwili w policyjnej asy�cie
motocyklistów wyjecha³a z pa³acu kawalkada limu-
zyn. W�ród okrzyków i wymachuj¹cych rêkoma wi-

dzów powoli w odleg³o�ci 3 metrów od nas, przejecha³a Królo-
wa Matka w otoczeniu swych córek. Pozdrawia³a serdecznie
zgromadzonych i fakt ten uda³o mi siê
uwieczniæ na zdjêciu, choæ ¿a³ujê, ¿e nie
by³ to aparat profesjonalny.

Tego i nastêpnego dnia brytyjskie
media zdominowa³y relacje z przebie-
gu uroczysto�ci. Miêdzy innymi uda³o
mi siê zobaczyæ w telewizji relacjê z epi-
zodu, który powy¿ej opisa³em. Prasa
bardzo dok³adnie opisywa³a wydarzenia
dnia poprzedniego, przypominaj¹c te¿
czytelnikom sylwetkê El¿biety I. Tak¿e
zas³u¿ony �Tydzieñ Polski�, wychodz¹-
cy ju¿ od 60 lat, po�wiêci³ sporo miejsca
Jubilatce, przy³¹czaj¹c siê do nap³ywa-
j¹cych z ca³ego �wiata ¿yczeñ

Jubileusz Królowej Matki by³ te¿
gratk¹ dla kolekcjonerów, gdy¿ na tê
okoliczno�æ Królewska Mennica wybi³a
monetê piêciofuntow¹, Bank of Scotland
wydrukowa³ banknot dwudziestofunto-
wy z podobizn¹ Królowej Matki, a Pocz-
ta Królewska wyda³a (przedstawiony
poni¿ej) okoliczno�ciowy blok znaczkowy.

Tekst i zdjêcia Micha³ Polak,
student IV roku ekonomii i zarz¹dzania
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Pierwsza historyczna wzmianka o tej dyscyplinie sportu
pochodzi z XV wieku. Ojczyzn¹ golfa jest Szkocja, choæ sama
nazwa wywodzi siê od holenderskiego s³owa kolf � kij.

Pierwsze kluby golfowe za³o¿ono w 1744 roku w Edynbur-
gu i w 1754 roku w St. Andrews. Ten ostatni jest dzi� najwy¿-
szym autorytetem w dziedzinie golfa. St¹d w³a�nie wywodz¹
siê regu³y gry i nikt nie ma prawa ich zmieniaæ, je�li nie otrzy-
ma akceptacji cz³onków klubu w St. Andrews.

Pocz¹tkowo sport ten uprawiano tylko na Wyspach Brytyj-
skich. Pó�niej wraz z imigrantami zosta³ on przywieziony do
Stanów Zjednoczonych (XVII wiek), nastêpnie do Indii, by
wreszcie opanowaæ ca³y �wiat. Obecnie pola golfowe, jak i
sprzêt, znacznie siê ró¿ni¹ od tych z minionych wieków. Tak¿e
regu³y, a nawet ilo�æ rozgrywanych do³ków uleg³y zmianie. Jed-
nak sens gry i ca³a jej otoczka pozosta³y bez zmian. Trzeba tu
jeszcze nadmieniæ, ¿e to obecnie bardzo presti¿owy sport.

O polskich korzeniach golfa zbyt wiele nie wiemy, choæ mu-
sia³a istnieæ grupka osób uprawiaj¹ca ten sport, gdy¿ �wiadczy
o tym podrêcznik do nauki tej gry wydany w 1932 roku. Golf
uprawiany by³ w £añcucie oraz Katowicach, gdzie grywa³ ksi¹-
¿ê Karol Radziwi³³. Istnia³o te¿ pole pod Gdañskiem, i mimo ¿e
zawierucha wojenna pozwoli³a golfowi przetrwaæ tam jakim�
cudem, tamtejsze w³adze nowej rzeczywisto�ci w okrutny spo-
sób obesz³y siê z tym miejscem, organizuj¹c wysypisko �mieci.

Pierwszy polski klub golfowy powsta³ jeszcze za czasów
I Rzeczypospolitej w roku 1938. Znajdowa³ siê on w podwar-
szawskim Powsinie (obecnie jedna z dzielnic stolicy). Nale¿eli
do niego arystokraci, ówcze�ni biznesmeni i ambasadorzy. Nie-
stety, wybuch wojny i okupacja hitlerowska uniemo¿liwi³y dal-
sz¹ dzia³alno�æ klubu. A teren, na którym kiedy� znajdowa³o
siê pole, s³u¿y dzi� warszawiakom jako �wietne miejsce nie-
dzielnych spacerów.

Historia golfa w powojennej Polsce rozpoczê³a siê w roku
1993. Otwarto wówczas oficjalnie �First Warsaw Golf and Co-
untry Club� w Rajszewie pod Warszaw¹. Niemal równolegle

zaczê³y dzia³aæ pola: �Amber Baltic Golf Club� w Ko³czewie
na wyspie Wolin i �Gdañsk Golf and Country Club� w Posto³o-
wie. Do tego roku powsta³y te¿ inne pola: �Golf and Relax� w
£ukêcinie (100 km od Koszalina, przy drodze do Miêdzyzdro-
jów), �Binowo Park Golf Club� pod Szczecinem i �Olsztyñski
Klub Golfowy�. W wielu polskich miastach powstaj¹ nowe ini-
cjatywy golfowe, które skupiaj¹ kolejnych pasjonatów tej gry.
Wroc³aw, Poznañ, £ód�, Siemianowice �l¹skie, Kraków, to tylko
kilka przyk³adów miast, maj¹cych w planie budowê pól. Swe-
go czasu mówi³o siê te¿ o Koszalinie, ale póki co poprzestano
tylko na projektach. Niektórzy nawet twierdz¹, ¿e to miasto jest
zbyt ma³e, by budowa pola by³a wogóle op³acalna.

Obecnie liczba pól golfowych w naszym kraju, a tak¿e pozo-
sta³ych inicjatyw zwi¹zanych z t¹ dyscyplin¹ sportu, jest propor-
cjonalna do liczby zainteresowanych. Stanowi¹ oni grupê kilku
tysiêcy osób, ale prawdopodobnie jest ich znacznie wiêcej, a wci¹¿
przybywaj¹ nowe. Mimo to d³ugo bêdzie w�ród naszych roda-
ków pokutowa³ stereotyp, i¿ jest to gra tylko dla starszych pa-
nów, czy polityczno-biznesowego establiszmentu. Niew¹tpliwie
oni te¿ graj¹. Zw³aszcza tej ostatniej grupie towarzyska runda
golfa sprzyja za³atwianiu interesów. Prawda jest jednak taka �
graæ mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na wiek, p³eæ, status spo³eczny,
pogl¹dy. Dlatego te¿ sport ten trzeba popularyzowaæ w ka¿dy
mo¿liwy sposób i w�ród wszystkich grup spo³ecznych. Nie da
siê ukryæ, ¿e m³odzi ludzie, jakimi s¹ z regu³y studenci, mogliby
zasilaæ golfow¹ kadrê. Ma to ju¿ miejsce w innych miastach.
W koñcu w sporcie generalnie stawia siê na �m³od¹ krew�.

Choæ znaczna czê�æ studentów po�wiêca siê bardziej �agre-
sywnym� sportom, jak pi³ka no¿na, koszykówka, tenis, czy
wschodnie sztuki walki, to na pewno znajd¹ siê i tacy, którzy
zapragn¹ w nieco subtelniejszy sposób roz³adowaæ swoje ner-
wy, odpocz¹æ.

Jeszcze jeden stereotyp o tej grze, to prze�wiadczenie, ¿e
jest nudna. Jednak to tylko pozory. W rzeczywisto�ci jest to
bardzo wci¹gaj¹ca gra, maj¹ca swój specyficzny dynamizm.
Zreszt¹ ludzie lubi¹cy du¿e przestrzenie (których w t³ocznych
miastach przecie¿ brakuje), estetyczne uniesienia (s¹ pola nie-
zwykle malownicze), a tak¿e spokój i d³ugie spacery, napewno
przekonaj¹ siê do tej gry. Uwa¿am, ¿e kontakt z natur¹ wp³ywa
koj¹co na nerwy, a aktywnie spêdzony czas na jej ³onie, to samo
zdrowie. W ten sposób relaksuj¹ siê takie s³awy, jak: Charles
Barkeley, Pete Sampras, Clint Eastwood�

Wiele osób pocz¹tkowo sceptycznych zmieni³o swoje po-
dej�cie, gdy wziê³o pierwsz¹ lekcjê golfa. Czas wiêc nie ogl¹-
daæ siê za siebie, stereotypy g³êboko zakopaæ i spróbowaæ. Na
pocz¹tek proponujê wizytê w akademickiej sekcji golfa pana
mgr. Jerzego Kielara. A pó�niej? Sami podejmiecie decyzjê, co
robiæ dalej.

Dominik Jabs

Golf wczoraj i dzi�

Dla zainteresowanych:
Na naszym rynku s¹ dostêpne dwa czasopisma
golfowe: �Golf� i �Golf Magazine�.
Golf w Internecie: www. golf.top.pl
www.golfsport.pl www.golf.com
www.pgatour.com
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Tenis ziemny w Politechnice
Dla doros³ych

3 pa�dziernika, zakoñczy³ siê pierwszy � historyczny Tur-
niej Tenisowy dla Pracowników naszej uczelni. W fina³owym
meczu Zenon Ociepa pokona³ Mariusza Szczawiñskiego w 3-
setowym pojedynku. To wydarzenie jest okazj¹ do zaprezen-
towania uczelnianych kortów i ludzi z nimi zwi¹zanych.

Korty wybudowano
4 lata temu, w wiêkszo�ci
w czynie spo³ecznym pra-
cowników i studentów
uczelni, pod kierownic-
twem instruktora tenisa
Les³awa Gerlaczyñskiego
i kierownika Studium Wy-
chowania Fizycznego
i Sportu Jerzego Kielara.
Od tego czasu dzia³a
w�ród studentów sekcja
tenisa ziemnego (20 osób)
oraz prowadzi siê naukê
tenisa dla studentów (rocz-
nie ok. 40 osób).

W ubieg³ym roku aka-
demickim instruktor
L. Gerlaczyñski prowadzi³
naukê tenisa ziemnego dla

oko³o 30 pracowników uczelni, a 22 osoby zadeklarowa³y chêæ
uczestnictwa w dalszych zajêciach tenisowych. Planuje siê za-
³o¿enie sekcji tenisa ziemnego dla pracowników Politechniki Ko-
szaliñskiej, o tajemniczo brzmi¹cej nazwie �Head�. Sekcja ta
skupia³aby entuzjastów tenisa ziemnego w Politechnice, zajmo-
wa³aby siê organizowaniem kursów tenisowych, turniejów i pro-

pagowaniem tej szlachetnej dyscypliny sportowej w naszej Uczel-
ni. Tenis to nie tylko sport, ale tak¿e rekreacja oraz kultura ¿ycia
klubowego. Na korcie mo¿na spotkaæ tak¿e JM Rektora Poli-
techniki Koszaliñskiej prof. Krzysztofa Wawryna.

Pogoda dopisuje i zosta³o co najmniej jeszcze miesi¹c ko-
le¿eñskich spotkañ na korcie. Zimow¹ por¹ mo¿na æwiczyæ
g³ównie przy tzw. �cianie, która dostêpna jest przez ca³y rok.

Dla dzieci
W czerwcu tego roku powsta³a szkó³ka tenisa ziemnego

dla dzieci pracowników uczelni. Organizatorami s¹ pani Beata
Bro¿yna z dzia³u kadr i pan Tomasz Sobczyk � trener, oraz

pracownicy Studium Wychowania Fizycz-
nego.

Zg³osi³o siê oko³o 20 osób, które uczêsz-
cza³y na zajêcia w okresie wakacyjnym, dwa
razy w tygodniu. Dzieci zrobi³y du¿e po-
stêpy. Zdobywanie umiejêtno�ci zosta³o
uwieñczone turniejem tenisowym, który
odby³ siê na pocz¹tku wrze�nia. W czasie
turnieju dzieci wykaza³y siê du¿¹ znajomo-
�ci¹ zasad gry, zrobi³y du¿e postêpy od cza-
su pierwszych kroków w tej dyscyplinie
sportu.

Turniej mia³ te¿ grono kibiców, który-
mi byli g³ównie rodzice dzieci, co spowo-
dowa³o, ¿e emocje w czasie rozgrywek by³y
bardzo du¿e.

Za osi¹gniête wyniki dzieci otrzyma³y
nagrody i upominki od sponsorów � g³ów-
nym sponsorem by³o Towarzystwo Ubez-
pieczeniowe ZURICH.

Dzieci bêd¹ kontynuowaæ naukê jesie-
ni¹ i wiosn¹, pod uczelnian¹ opiek¹ mgr.
Leszka Gerlaczyñskiego ze studium WFiS.

Grupa najwytrwalszych uczestników letniej szkó³ki tenisa
ziemnego w asy�cie Pani Beaty Bro¿yny i trenera Tomasza

Sobczyka.

Na treningu

Zenon Ociepa wygra³ w finale
I Turnieju Pracowników Uczelni
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Akademickie Mistrzostwa Polski
W dniach 27�31 sierpnia 2000 roku w 6 obiektach sporto-

wych Koszalina odby³y siê V Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski � Koszalin 2000. Zawody rozpoczê³y siê na hali sportowej
Politechniki Koszaliñskiej turniejem tenisa sto³owego, w któ-
rym startowa³a ca³a czo³ówka krajowa.

Ceremonia otwarcia mistrzostw odby³a siê 28 sierpnia o go-
dzinie 1400 na hali uczelni. Na tê uroczyst¹ chwilê przybyli: Pre-
zydent Miasta Henryk Sobolewski i Wiceprezydent Krystyna
Ko�ciñska, Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej Minister-

stwa Edukacji Narodowej � Andrzej B³aszczyk, Prezes ZG AZS
� Marek Konopczyñski, Wiceprezes AZS ds. sportu wyczyno-
wego � Witold Zimny, Sekretarz generalny AZS � Bart³omiej
Korpak, a w³adze Politechniki Koszaliñskiej reprezentowa³ pro-
rektor ds. studenckich prof. dr hab. in¿. Leon Kukie³ka

Po przywitaniu uczestników Mistrzostw g³os zabra³ Prezy-
dent Miasta, a potem Pan Andrzej B³aszczyk z MEN. Nastêp-
nie formu³ê otwarcia V AMP w grach zespo³owych i tenisie
sto³owym wyg³osi³ dr Marek Konopczyñski � Prezes Zarz¹du
G³ównego AZS.

Po odegraniu hymnu akademickiego �Gaudeamus� w wyko-
naniu orkiestry dêtej z Koszalina, flagê AZS na maszt wci¹gnê-
³y II-ligowe pi³karki rêczne z AZS Politechnika Koszaliñska.

W trakcie uroczysto�ci otwarcia Mistrzostw, wrêczone zo-
sta³y medale i odznaczenia. Najwy¿sze wyró¿nienie AZS otrzy-
ma³ d³ugoletni nauczyciel akademicki, za³o¿yciel SWFiS oraz
AZS w pa�dzierniku 1968 r. na ówczesnej WSI, wieloletni kie-
rownik Studium i budowniczy hali sportowej � dr Leszek Woj-
ciechowski. Prezentacji nagrodzonego
dokona³ Sekretarz Generalny AZS �
Bart³omiej Korpak. Nastêpnie wyró¿-
nienie spotka³o Pani¹ Wiceprezydent
Miasta � Krystynê Ko�ciñsk¹, która
decyzj¹ Zarz¹du G³ównego AZS otrzy-
ma³a medal za rozwój Kultury Fizycz-
nej. Pozosta³e odznaczenia z r¹k cz³on-
ka Prezydium Zarz¹du G³ównego w
postaci z³otych i srebrnych odznak
otrzymali: prof. Leon Kukie³ka, prof.
Bogus³aw Polak, prof. Tadeusz Pie-
cuch, mgr in¿. Mariusz Kra�niewski,
mgr Stanis³aw Olszyñski.

Na zakoñczenie uroczysto�ci otwarcia wyst¹pi³ zespó³ ta-
neczny TOP�TOYS, pod kierownictwem Anny i Marcina Du-
browników. Po oficjalnym otwarciu, w kawiarni w bloku B, do-
sz³o do spotkania Zarz¹du Miasta z Prezesem Zarz¹du G³ówne-
go, przedstawicielem MEN i komitetem organizacyjnym AMP.

O godzinie 1600 rozpocz¹³ siê turniej pi³karek rêcznych.
Drugi dzieñ zawodów � to dalszy ci¹g gier eliminacyjnych w
dwóch grupach, systemem ka¿dy z ka¿dym.

W hali I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Dubois odby³
siê turniej koszykówki mê¿czyzn, w hali sportowej Szko³y Pod-
stawowej nr 3 � siatkówki mê¿czyzn, w hali sportowej Szko³y
Podstawowej nr 18 � siatkówki kobiet, a w ZOS przy ul. G³owc-
kiego � koszykówka kobiet. Hala Gwardii by³a aren¹ zmagañ
pi³karzy rêcznych.

Jednak¿e przys³owiowym gwo�dziem programu wtorkowe-
go dnia by³a zabawa w Disco Pub BROK, która okaza³a siê
rewelacj¹ imprez AMP. Wszyscy orzekli, ¿e by³o �super�. K³o-
poty mieli tylko trenerzy zespo³ów, które nazajutrz rozpoczy-
na³y mecze. Zabawa trwa³a do rana, a bar, przy którym serwo-
wano wyroby Broka, ochrzczono mianem najd³u¿szego w Eu-
ropie. Zabawom i konkursom nie by³o koñca. Nale¿¹ siê wiel-
kie brawa dla organizatorów dyskoteki.

�roda 30 sierpnia to ju¿ pó³metek imprezy. Tenisi�ci sto³o-
wi opu�cili miasto. Pó�nym popo³udniem koñczy³y siê gry eli-
minacyjne w koszykówce i siatkówce. Zakoñczy³y siê mecze
w pi³ce rêcznej. Uk³ad si³ w tej dyscyplinie sporu pozosta³ bez
zmian, tzn. w kategorii kobiet zwyciê¿y³a AZS NATA Gdañsk,
a w kategorii mê¿czyzn AZS Bia³a Podlaska. Wybrano najlep-
szych zawodników turnieju.

Nagrody w turnieju pi³ki rêcznej wrêczali dyrektor Staro-
stwa Powiatowego w Koszalinie, w towarzystwie Prezesa ZZPR
prof. dr hab. in¿. Tadeusza Piecucha � na hali Politechniki Ko-
szaliñskiej zawodniczki otrzyma³y wyró¿nienia, natomiast na-
grody rzeczowe w postaci serwisów do kawy firmy �Dajar�
otrzyma³y wyró¿niaj¹ce siê zawodniczki AZS Politechniki Ko-
szaliñskiej w pi³ce rêcznej kobiet.

W ostatnim dniu zawodów, tj. w czwartek 31 sierpnia, od-
by³y siê fina³y siatkówki i koszykówki. Co prawda nie zanoto-
wano du¿ych niespodzianek w siatkówce, bo w fina³ach spo-
tkali siê faworyci, ale w koszykówce by³o bardzo ciekawie.
Dru¿yna ZAGAZ BWSH Koszalin przegra³a zaledwie jednym
koszem z mocnym zespo³em AZS Lublin, jednak¿e koszyka-
rze wyst¹pili w najlepszym sk³adzie. I w koñcu nasi, tj. zespó³
AZS Politechniki Koszaliñskiej � rewelacja turnieju.

Trenerem zespo³u jest Grzegorz Dudek. Je¿eli zespó³ utrzy-
ma tak¹ formê d³u¿ej, to powinien byæ w trójce finalistów Ligi
Akademickiej Koszykówki. W nagrodê ka¿dy z zawodników
otrzyma³ torbê firmy �Victory� (bia³o�czerwon¹ z napisem
POLAND). Mo¿e dorobimy siê reprezentanta na Uniwersja-

dê! Jeszcze raz gratulacje dla ca³ego
zespo³u.

Wyró¿nienia i miano najlepszych
zawodników koszykówki otrzymali:
1. Angela Duboiska � AZS Lublin,
2. Wioletta Lewandowska � AZS Po-
znañ, 3. Dominik Drewisz � AZS Lu-
blin, 4. Miros³aw Rajkowski � AZS
BWSH ZAGAZ

Organizatorzy Akademickich Mi-
strzostw Polski dziêkuj¹ Urzêdowi
Miejskiemu w Koszalinie za rewela-
cyjn¹ wspó³pracê z w³adzami miasta,
które pomaga³y zawsze, wszêdzie i wWyró¿nienie dla dr Leszka Wojciechowskiego
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Koszalin stoi
koszykówk¹ akademick¹

Inicjatorem zaistnienia dru¿yny koszykówki Politech-
niki Koszaliñskiej w lidze akademickiej w sezonie 1998�99
by³ mgr Ryszard Szafirowicz. Od tej pory, w czasie dzia³al-
no�ci trenera Grzegorza Dudka, powsta³a dru¿yna koszy-
kówki mê¿czyzn, która na tegorocznych Akademickich Mi-
strzostwach Polski w Grach Zespo³owych w Koszalinie
zdoby³a br¹zowy medal.

Jak mówi trener Grzegorz Dudek, koszykówka od pocz¹tku
by³a gr¹ akademick¹. Powsta³a w USA, rozwija³a siê przez d³ugie
lata na uczelniach, a kiedy zaczê³y siê pojawiaæ du¿e pieni¹dze w
sporcie, liga akademicka musia³a ust¹piæ miejsce zawodowej.

O swojej dru¿ynie trener mówi, ¿e ju¿ w pierwszym sezo-
nie otar³a siê o awans do II ligi pañstwowej.

W ubieg³ym sezonie powsta³a I Liga Akademicka Koszy-
kówki. Nasi zawodnicy zakoñczyli sezon na 8. miejscu. Wiêk-
szo�æ zawodników w dru¿ynie gra ju¿ 2�4 lata, ale jest te¿
paru nowych. W dru¿ynie graj¹ nastêpuj¹cy studenci:

 1. Karol Borowiec � skrzyd³owy
 2. Pawe³ Sak � skrzyd³owy centrum
 3. Marek Markiewicz � obroñca
 4. Roman Tarkowski � skrzyd³owy/centr.
 5. Pawe³ Sumiñski � obroñca
 6. Jaros³aw Domañski � obroñca skrzyd³owy
 7. Jacek Gibalski � obroñca rozgrywaj¹cy
 8. Adrian Borycz � obroñca
 9. Jacek Imio³ek � skrzyd³owy/centr.
10. Piotr Bartkiewicz � skrzyd³owy
11. Micha³ Zañczuk � obroñca rozgrywaj¹cy
12. Marcin Jesioñczak � obroñca
13. Jakub Nagórski � obroñca
14. Krystian Zió³kowski � obroñca skrzyd³owy
15. Maciej Tartas � obroñca
16. Marian Cichocki � skrzyd³owy

W sierpniu, w Akademickich Mistrzostwach Polski w Ko-
szalinie, dru¿yna zdoby³a br¹zowy medal, sprawiaj¹c wszyst-
kim du¿¹ niespodziankê. Zawodnicy podeszli do turnieju am-
bicjonalnie, miêdzy innymi po to, aby zwróciæ na siebie uwagê
kierownictwa uczelni. Spodziewaj¹ siê wsparcia uczelni w
dosyæ trudnym ¿yciu studenta i sportowca, je¿d¿¹cego po ca-
³ej Polsce, aby godnie reprezentowaæ swoj¹ uczelniê w roz-
grywkach ligowych. Takie wyjazdy nadwerê¿aj¹ nie zawsze
wystarczaj¹ce studenckie zasoby finansowe.

We wspomnianych Mistrzostwach zespo³y koszykarzy roz-
poczê³y grê w dwóch grupach. Nasi zawodnicy postawili sobie
na pocz¹tku za punkt honoru, aby wyj�æ z grupy. Zespo³y, z któ-
rymi mieli siê zmierzyæ, s¹ wy¿ej w klasyfikacji, a niektóre
graj¹ w lidze pañstwowej.

W czasie tych mistrzostw nasi koszykarze rozegrali pierw-
szy mecz z zespo³em ekstraklasy koszykówki AZS Lublin,
wiedzieli, ¿e przegraj¹ � zdobyli o 23 punkty mniej.

Drugi mecz rozegrali z AZS Szczecin, bêd¹cym w II lidze
pañstwowej. Dla naszej dru¿yny by³ to �mecz ¿ycia� � wygrali
ró¿nic¹ 52 punktów. Mieli dobry dzieñ, wszystko sz³o wy�mie-
nicie. Mobilizacja by³a pe³na. W jêzyku koszykarskim mówi
siê: ��wiêto lasu�.

Trzeci mecz z dru¿yn¹ AZS Toruñ z Uniwersytetu im. Mi-
ko³aja Kopernika, mistrzem ligi akademickiej, wygrali 7 punk-
tami po ciê¿kim boju. Na pocz¹tku prowadzili 20 punktami.
Po przerwie dru¿yna z Torunia zmieni³a system obrony i gra
sta³a siê ciê¿ka � uda³o siê jednak utrzymaæ zwyciêstwo.

Z grupy, w której rozegrali te mecze, nasza dru¿yna wysz³a
na 2. miejscu. Potem nast¹pi³ pó³fina³ z zespo³em, który zaj¹³
I miejsce w drugiej grupie. By³ to lokalny rywal � AZS ZA-
GAZ BWSH Koszalin � zawodnicy I ligi przerastaj¹cy o g³o-
wê naszych, wiêc nasza dru¿yna przegra³a 33 punktami.

Ostatni mecz AZS AWF Wroc³aw o br¹zowy medal, po
bardzo ciê¿kiej walce, z nasz¹ przewag¹, wygrali�my 14 punk-
tami, a jest to czo³owy zespó³ II ligi pañstwowej. Klasyfikacja
medalistów koszykówki wygl¹da³a wiêc nastêpuj¹co:
� Z³oty medal �AZS Lublin � wygrali 1 punktem z AZS ZA-

GAZ Koszalin
� Srebrny medal � AZS ZAGAZ Koszalin
� Br¹zowy medal � AZS Politechnika Koszaliñska

Dalej w klasyfikacji by³y dru¿yny: AWF Wroc³aw, AZS
Szczecin, AZS Politechnika Warszawska.

ka¿dym detalu. Dziêkujemy Panu Prezydentowi Henrykowi So-
bolewskiemu i Pani Wiceprezydent Krystynie Ko�ciñskiej.

Dziêkuj¹ równie¿ sponsorom za piêkne nagrody rzeczowe:
� Firmie Dajar J. Romañskiego.
� Przedsiêbiorstwu Robót In¿ynieryjnych i Hydrotechnicz-

nych sp. z o.o.
� Telewizji Kablowej Koszalin �MAX�
� Starostwu Powiatowemu Koszalin

Dziêkuj¹ równie¿ firmie PHU �HEAN� za pomoc organi-
zacyjn¹ w przygotowaniu turnieju.
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Z³ota i Br¹zowa Politechnika!
W Krakowie w dniach 14�15 pa�dziernika, w hali sporto-

wej Akademii Górniczo Hutniczej rozegrane zosta³y Akade-
mickie Mistrzostwa Polski w Badmintonie. W Mistrzostwach
udzia³ wziêli zawodnicy o�rodków akademickich takich jak:
Warszawa, Katowice, Wroc³aw, Bia³ystok, Gdañsk, Czêstocho-
wa, Kraków, S³upsk oraz Koszalin. Politechnikê Koszaliñsk¹
reprezentowali zawodnicy-studenci, którzy w tym sezonie wal-
czyæ bêd¹ o awans do pierwszej ligi. W doborowej stawce za-
wodników startuj¹cych w Mistrzostwach zdobyli�my dwa me-
dale � z³oty i br¹zowy.

Z³oto wywalczy³ Dariusz Czekan w grze mixtowej, wspól-
nie z zawodniczk¹ AZS AGH Kraków Dominik¹ Guzik. Para
mixtowa Czekan/Guzik ju¿ drugi sezon wystêpuje we wszyst-
kich turniejach krajowych zajmuj¹c pierwsze miejsce na kra-
jowej li�cie klasyfikacyjnej. Startem tym potwierdzili, ¿e nie
przypadkowo zajmuj¹ pierwsz¹ lokatê i tytu³ Mistrzów Polski
nale¿y siê w³a�nie im.

Br¹zowy medal zdoby³a para deblowa Marcin Puciato
i Wojciech Zêbala, która po ciê¿kiej walce uleg³a dopiero w pó³-
finale parze suwalsko-krakowskiej.

Puciato i Zêbala sprawili ogromn¹ niespodziankê zdobywa-
j¹c medal, gdy¿ nie byli faworytami do ¿adnego miejsca w czo-
³ówce stawki deblistów. Rozpoczynaj¹cy jednak studia na Poli-
technice Koszaliñskiej m³odzi badmintoni�ci sprostali postawio-
nemu przed nimi zadaniu zdobycia medalu. Zgrywaj¹ca siê do
ligi para Puciato/Zêbala zagra³a bardzo dobrze w Mistrzostwach
czego efektem jest br¹zowy medal dla Politechniki.

Szansê medalow¹ mia³a jeszcze nasza druga para mixtowa
Puciato/Grabarczyk Agnieszka, która w trzecim secie uleg³a
po ciê¿kiej walce trzema punktami parze czêstochowskiej w
æwieræfinale gry mieszanej.

Na krakowskich parkietach, studenci � badmintoni�ci Poli-
techniki Koszaliñskiej zanotowali bardzo dobry wystêp, przy-
wo¿¹c ju¿ szósty rok z rzêdu medale. Dobre wystêpy, zdobyte
miejsca i medale rokuj¹ bardzo dobre nadzieje na awans do
pierwszej ligi i zwi¹zanej z tym zbli¿aj¹cej siê rundy ligowej,
która rozgrywana bêdzie 28 pa�dziernika w hali sportowej
Politechniki Koszaliñskiej.

AZS Badminton
rozpoczyna sezon od zwyciêstw
W R¹binie w dniach 7�8 pa�dziernika odby³ siê Ogólnopol-

ski Turniej Badmintona. W turnieju tym wystartowali zawodnicy
� studenci Politechniki Koszaliñskiej reprezentuj¹cy barwy Uczel-
nianego Klubu AZS. By³ to pierwszy start zawodników dru¿yny
Politechniki od momentu powo³ania do ¿ycia oficjalnie dru¿yny
badmintona, która w sezonie 2000/2001 bêdzie startowaæ w roz-
grywkach II ligi ogólnopolskiej.

Po okresie przygotowawczym, po obozach kondycyjnych za-
wodnicy zaprezentowali bardzo wysok¹ formê i zaprezentowali
dobry poziom. W grze pojedynczej mê¿czyzn zwyciê¿y³ Dariusz
Czekan (Politechnika Koszaliñska) przed Jakubem Janaszkiem z
Jedynki Puszczykowo. Trzecie miejsca exeqwo zajêli Wojciech
Zêbala i Marcin Puciato z AZS-u Politechniki Koszaliñskiej. Zê-
bala i Puciato triumfowali w grze deblowej mê¿czyzn przed par¹
Poznañsk¹ Niewoliñski/Janaszek (Poznañ/Puszczykowo).

W grze pojedyñczej kobiet dobrze spisa³a siê Ma³gorzata Ka-
litka, która zajê³a drugie miejsce, ulegaj¹c jedynie reprezentantce
Klubu �Kolejarz� Katowice. Czwarte miejsce zajê³a Karolina
Salwowska z Politechniki Koszaliñskiej.

Wzmocnienie dru¿yny pi³karek
Do nowego sezonu pi³karki rêczne KU AZS Politechnika

Koszaliñska przyst¹pi³y wzmocnione przede wszystkim dziêki
transferowi Katarzyny Nowak z Klubu EB Start Elbl¹g. Katarzy-
na rozpoczê³a studia w naszej uczelni i mamy nadziejê, ¿e dobrze
zaaklimatyzuje siê w dru¿ynie. To wysoka (175 cm), bardzo do-
brze rzucaj¹ca z drugiej linii zawodniczka. W ubieg³ym sezonie,
graj¹c na wypo¿yczeniu w MKS Kwidzyñ w dwóch meczach prze-
ciwko koszaliniankom zdoby³a a¿ 21 bramek.

Dokonano tak¿e transferu bramkarki Agnieszki Pud³o
z AZS AWF Wroc³aw, która w ubieg³ym sezonie 1999/2000
gra³a ju¿ w naszym Klubie. Niestety, na dwa dni przed rozpo-
czêciem przygotowañ do nowego sezonu 2000/2001 zawod-
niczka Agnieszka Pud³o zg³osi³a rezygnacjê z gry w dru¿ynie
Politechniki i przenios³a siê do klubu ekstraklasy VITARAL
JELFA Jelenia Góra. Dlatego te¿ dzia³acze sekcji natychmiast
pozyskali w to miejsce bramkarkê z klubu ekstraklasy z EB
STARY ELBL¥G, Katarzynê Falkenberg (174 cm), która na
podstawie transferu definitywnego przesz³a z dniem 17 sierp-
nia br. do KU AZS Politechnika Koszaliñska, podpisuj¹c na 1
rok kontrakt z naszym klubem � a wiêc na sezon 2000/2001.
Pani Katarzyna Falkenberg jest tegoroczn¹ absolwentk¹ stu-
diów stacjonarnych Akademii Wychowania Fizycznego w
Gdañsku i jest magistrem WF.

Obecnie klub nasz stara siê o pozyskanie bramkarki z klubu
ekstra klasy S£UPIA S³upsk � studentki Wy¿szej Szko³y Peda-
gogicznej w S³upsku � Agnieszki Janko (172 cm), która z³o¿y³a
ju¿ podanie o przej�cie do nas.

Do naszego Klubu przyjêta jest te¿ zawodniczka z MKS
Znicz Kêtrzyn, Joanna Safranow � które tak¿e rozpoczê³a stu-
dia w naszej Uczelni. Równie¿ z MKS Znicz Kêtrzyn przenio-
s³a siê do Koszalina Marta Szostakowska � by³a reprezentant-
ka Polski juniorek � która kontynuuje w klasie maturalnej na-
ukê w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Boninie.

30 wrze�nia, w pierwszym meczu nowego sezonu, w któ-
rym dru¿yna KU AZS Politechnika Koszaliñska pokona³a ze-
spó³ AKS II Gdynia 28:13, wszystkie nowe zawodniczki by³y
kluczowymi postaciami. Jak by³o do przewidzenia, doskonale
zagra³a Katarzyna Nowak, która zdoby³a najwiêcej bramek �
7 dla naszej dru¿yny � w tym 2 pierwsze na 2:0 (i ³¹cznie 6
bramek w I po³owie). W drugiej po³owie trener koszalinianek
oszczêdza³ nasz¹ najlepsz¹ zawodniczkê z my�l¹ o nastêpnych
trudnych meczach. Tak¿e du¿¹ klasê, rutynê i opanowanie po-
kaza³a w bramce Katarzyna Falkenberg, która broni³a ca-
³¹ pierwsz¹ po³owê meczu. Bardzo dobrze rozgrywa³a i pro-
wadzi³a grê Marta Szostakowska, a Joanna Safranow, która za-
gra³a tylko w II po³owie meczu, zdoby³a w niej 3 bramki. Nie-
stety, 6 wrze�nia w meczu sparingowym w Koszalinie ze S³u-
pi¹ S³upsk Marta Szostakowska uleg³a bardzo powa¿nej kon-
tuzji rêki i w tym roku prawdopodobnie ju¿ w rozgrywkach
ligowych nie zagra � to powa¿ne os³abienie zespo³u.

Br¹zowy medal naszych koszykarzy w Akademickich Mi-
strzostwach Polski w sierpniu jest optymistycznym akcentem
przed nowym sezonem w lidze akademickiej koszykówki, który
zaczyna siê w pa�dzierniku. Jak potocz¹ siê losy dru¿yny ko-
szykarzy w tym sezonie, zale¿y równie¿ od wsparcia uczelni.
Zawodnicy pokazali, ¿e staæ jest ich na dobre reprezentowanie
uczelni, ¿e warto w zespó³ zainwestowaæ. Po bardzo dobrej
grze w mistrzostwach, przedstawiciele w³adz uczelni przyrze-
kli stypendia dla najlepszych zawodników.
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q Oparty jest na dotychczasowych zdobyczach cywilizacji
krajów Zachodniej Europy. Polega na racjonalnym zarz¹dza-
niu osi¹gniêciami nauki i potencja³em naukowym. Niesie on
ze sob¹ podnoszenie poziomu edukacji (skolaryzacja). Zak³a-
da harmonijny postêp spo³eczeñstwa europejskiego.

q Program koncentruje siê na 4 problemach: jako�ci ¿ycia,
komunikacji spo³ecznej, harmonijnym rozwoju gospodarczym
oraz ochronie �rodowiska. Do ich rozwi¹zania zaproszone s¹
wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej i kraje stowa-
rzyszone.

q Realizacja Programu jest przewidziana na lata 1999�2002.
Jego bud¿et wynosi oko³o 15 miliardów euro, czyli oko³o 60
miliardów z³otych.

q Polska uczestniczy w tym programie od 1999 r. Jest on dla
nas szans¹ bezpo�redniego wej�cia w obszary nauki krajów
zachodnich i skorzystania z ich do�wiadczeñ.

q Dla znajduj¹cego siê w specyficznej sytuacji zaniedbania
Regionu Pomorza �rodkowego 5. Program Ramowy oznacza
szansê rozwoju gospodarczego.

q 5. Program Ramowy obs³uguje sieæ serwisowa. W krajach
Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych znajduj¹ siê cen-
tra koordynacji � tzw. Krajowe Punkty Kontaktowe i podleg³e
im Punkty Regionalne lub Bran¿owe.

q Bran¿owy Punkt Kontaktowy 5. PR UE przy Politechnice
Koszaliñskiej jest jednym z 24 w Polsce. Powo³any zosta³ de-
cyzj¹ Komitetu Badañ Naukowych i Krajowego Punktu Kon-
taktowego � na 2000 r. Obejmuje zasiêgiem Region Pomorza
�rodkowego. Ma partnerów w Regionie.

q Celem Punktu jest przygotowanie Regionu Pomorza �rod-
kowego do udzia³u w 5. Programie Ramowym, pomoc w two-
rzeniu miêdzynarodowych zespo³ów i formu³owaniu wniosków.

mgr in¿. Urszula Marchlewicz,
 Bran¿owy Punkt Kontaktowy Politechniki Koszaliñskiej

Jest najpe³niejsz¹ i najbardziej
blisk¹ ¿yciu realizacj¹ idei

zjednoczonej (szczê�liwej) Europy

5. Program Ramowy
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Katarzyna Nowak
� zawodniczka Sekcji Pi³ki
Rêcznej Kobiet KU AZS
Politechnika Koszaliñska
� rozpoczê³a studia na
Politechnice Koszaliñskiej
na Wydziale Ekonomii
i Zarz¹dzania i od czerwca
2000 r. przesz³a z �EB
Start Elbl¹g� do naszego
klubu. Posiada 1 klasê
mistrzowsk¹, nadan¹ przez
Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej
w Polsce.

Pi³ka Rêczna
Kobiet
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