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Wstęp- 

Szanowni Czytelnicy, 

Oddajemy w Państwa ręce druga część Ksiegi Jubileuszowe]. Stanowi ona 
uzupełnienie pierwszego tomu, wydanego z okazji .35-lecia' Politechniki 
Koszalińskiej. Nowa książka zawiera najważniejsze infarmacje z życia uczelni z; lat 
2004—2007. Zaprezentowalis'my w niej władze Politechniki Koszalińskiej wybrane 
na kadencję 2005—2008. Znajdą tu Państwo biografie rektora proj? dr: hab. inż, 
Tomasza Krzyżyńskiego iprorektoro'w — prof. dr: hab. inż. Tomasza Heesego, prof 
nadzw. dt: hab. inż. Zbigniewa Suszyńskiego oraz prof. nadzw. dł: hab. Michała 
,Jasialewicza. -.Ni-niejsza książka dostarcza podstawowych wiadomości o organizacji 
uczelni, () ty.-m. kto kieruje poszczególnymi wydziałami, instytutami i kto odpowiada 
za administracje. Na jej kartach. prezentujemy sylwetkę prof. di: hab. inż. Józefa 
Grochowicza — doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej z 2006 roku. 
Pochwalilis'my się także sukcesami naszych pracowników — laureatów nagrody 
„ Zachodniopomorski Nobel ” przyznmvanej za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Ważną częścią wydawnictwa jest wykaz. pracowników naukowo-dydaktycznych 
Politechniki Koszalińskiej oraz obszerny spis absolwentów — listę tę Sporządził-istny 
z podziałem na wydziały, instytuty i kierunki. 

Wydanie niniejszej ksiąźki zbiegło się z: ] 0—leciern uczelnianego czasopisma „na 
temat". Tworzący je zespół redakcyjny przez lata skrupulatnie odnotowywaił 
najważniejsze wydarzenia na uczelni, informował o sukcesach jej pracowników 
„i studentów. Dlatego postanowiliśmy przypomnieć najciekawsze artykuły z całego 
okresu istnienia „Na temat". Dla niektórych Czytelników będzie to pierwsze 
«Spotkanie z tymi publikacjami. Innym pozwolą one wrócić pamięcią do nieco- 
zapomnianych już zdarzeń i sytuacji. ' 

Goraco ,zaehęcamydo lektur-y. 





Władze uczelni 
kadencja 2005—2008 



Władze uczelni 

* › I 

:MArNM/«itnŚaM—amł'w a... hui-«v 

W” pierwszym rzędzie od lewej: dr Monika Zawierowska-Łozińska - dyrektor instytutu Wzornictwa, 
protnadzw. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński — prorektor ds. kształcenia. prof. dr hab. inż Tomasz Krzyżyński 

— rektor. prof. nadzw. dr hab. Michał Jasiuiewicz - prorektor ds. studenckich, organizacji i rozwoju. 
prof. dr hab. inż. Tomasz Hesse - prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką. 

W dmgim rzędzie od lewej: dr Anna Mrożewska - zastępca dyrektora Instytutu Neońlologii i Komunikacji 
Społecznej. prof. nadzw. dr hab. Czesław Partacz -— dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, 

prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz — dziekan Wydziału Elektroniki i informatyki. prof. dr hab. Kazimierz 
Szymański. — dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka — dziekan. 

”Wydziału Mechanicznego. dr inż. Artur Wezgraj —' kanclerz. 



Prof. dr hab. inz. Tomasz Krzyżyński 
JM Rektor (od roku 2005) 

Rektor Toma'Sz 'Krzyżyński jest absolwentem 
Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk 
technicznych w zakresie mechaniki technicznej 
i doktora habilitowanego w zakresie budowy i eks- 
ploatacji maszyn uzyskał w Instytucie Podstawo— 
wych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. 
Tytuł profesora Otrzymał w październiku 2006 roku. 
Tomasz Krzyżyński jest-drugim profesorem wypro- 
mow-anym przez Politechnikę KoszalińSką. Proce- 
dura nadania tytulu naukowego przeprowadzona 
została przez Wydział Mechaniczny. 

Profesor Tomasz Krzyżyński w latach 90. prze- 
bywał na długoterminowych pobytach badawczych 
w Niemczech, m.in. w ramach stypendium Fimda- 

cji Aleksandra von Humboldta '(1991—1993_')i pro- 
gramu Fundacji VolksWagena w Hanowerze-(1995— 
1996). Pracę w Politechnice Koszalińskiej na Wy- 
dziale Mechanicznym podjął w 1997 r. na stanowi- 
sku profesora nadzwyczajnego. Był członkiem Rady 
Wydziału Mechanicznego i Senatu Uczelni. W la- 
tach 1999—2002 pełnił funkcję prodziekana ds. na- 
uki na Wydziale Mechanicmym, w lataCh 2002— 
2005 — funkcję prorektora ds. nauki Politechniki 
Koszalińskiej. 

Jego dorobek naukowy, po uzyskaniu stopnia 
doktora habilitowanego, obejmuje 112 pozycji 
w czaSOpis-mach lub materialach konferencyjnych, 
w tym ponad 90 prac opublikowanych w cZaśop'i- 
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rsrnaeho zasiegu mi:ędzynar0d0wym, Sześć nazi/aji 
o” charakterze zwartym. sześć. prac wdrożeniowych 
' i  patentów oraz kilka ”recenzji naukowych w tym 
_priblikovsianych opinii książek dla amerykańskiego 
WydaWnictwa „Applied Mechanics RevieW'”. 
lli/2005 r. opublikował monografię „Dynamika 
nakładów-o niedostrojonych parametrach”. 

Jest członkiem towarzystw naukowych: krajo— 
wych — m.in. Societas Humboldtiana Polonorum, 
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej 
i.'S.toSow.anej„i zagranicznych - m.in- Gesellschaft 
fuer angeWandte Mathematik und Mechanik 
"(GAMM). American Mathematical Society (AMS), 
European Mechanics Society (EUROMECH) Oraz 
członkiem kilku Sekcji komitetów PAN , w tym 'Sek— 
cji Mechatroniki Komitetu Mechaniki. 

Jego udzial w działalności dydaktycznej, wycho- 
wawczej i organizacyjnej jest znaczący. Prowadził 
zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich 
i doktoranckich — z podstaw mechanpniki. dynamiki 
i systemów operacyjnych. Jest promotorem kilku- 
dziesięciu prac magisterskich na kierunku Mecha— 
nikai Budowa Maszyn. z których wiele zostało 
wyróżnionych. Wraz z zespołem kierowanego Za— 
kładu (do roku 2006). a następnie Katedry Mecha- 
troniki opracował wiele stanowisk dydaktycznych 
i badawczych. Jest promotorem pięciu chronionych 
prac doktorskich oraz siedmiu otwartych przewodów 
doktorskich uczestników studiów doktoranckich pro- 
wadzenych na Wydziale Mechanicznym. 

W latach 2002—2006 profesor Tomasz Krzyży-ri- 
ski był wnioskodawcą i koordynatorem czterech pro— 
jektów w ramach europejskiego programu Leonar- 
do "da. Vinci.: „Zdobywanie doświadczeń przez dok- 
torantów w tworzeniu innowacyjnych produktów 
i technologii. transfer tego doświadczenia do edu- 
kacji inżynierów zdolnych do współpracy między- 
narodowej — Adaptronics” (2002—2003); „Dosko- 
nalenie metod pretty tWórczej sprzyjającej powSta- 
waniu innoWacji oraz-..samokształceniu doktorantów 
— Creative & InnovatiVe" (2003-2005 ); „Nauka ine 
nowacyjności i konkurencyjności w europejskiej 
sieci inkubatorów przedsiebiórczości — gatewayżin— 
novation” (2004—2006); „Nauka przedsiębiorczości 
i. innowacyjności w małych i średnich firmach (› pro— 
Fiiu highetech _ first-step—to-job” (2004—2006). Part— 
nerarniJzagraniCZny-mi projektow były-ńrrnwkra— 

jachlinii' Enropejskiej Beneficjentami projektową., 
który-ch lećmy budżet wynosił ok. 400 tys; euro; 
”byli doktoranci,.absolwencźi i studenci Politechniki” 
Koszalińskiej i innych polskich uczelni. 

W. latach 2005—2006 profesor Tomasz Krzy'iżyń-- 
aki był czlonkiem rady programowej projektu „Ga? 
też-”Growth lncubator Forum” w 6. Programie Ra.- 
mowym, a obecnie jest koordynatorem projektu 
„Development and promotion of the Lisbon Strate- 
gy in regions with making useof academic—related 
European Programes” w module europejskim Jean 
Monnet. 

Udział doktorantów w projektach prograrhu iLe—, 
onardo da Vinci pozwolił na podjęcie nowoczesnej 
tematyki badawczej i przeprowadzenie badań w re? 
nomowanychlaboratońach wiodących koncernów-' 
europejskich (Continental AG w Hanowerze, Sar- 
torius AG w Getyndze). W 2004 r. profes'zor Tórnasz 
Krzyżytiski wypromował na Wydziale Mechanicz- 
nym Politechniki Koszałińskiej pierwszego dokto- 
ra — słuchacza studiów doktoranckich — Sebastian-a 
›Gło-wińskiego. tytul rozprawy: „Identyfikacja sta— 
nu technicznego oraz podstawy prognozowania pra-' 
cochłonnos'ci napraw urządzeń mechanicznych na 
przykładzie eksploatacji statków powietrznych”.v 
Kolejni doktorzy nauk technicznych wypromowani 
przez profesora Tomasza Krzyży—ńskiego to: Igor 
Maciejewski (2005), tytuł rozprawy — „Badani-a 
efektywności zastosowania pneumatycznych ukła- 
dów wibroizolacji do ochrony operatorów maszyn. 
roboczych przed drganiami” (praca wyróżnionej-,. 
Robert Mróz (2005) — „Sterowanie autonomicznym 
sześcionożnym robotem kroczącym za pomocą ai— 
.gorytmów adaptacyjnych opartych, na metodach 
sztucznej inteligencji”. Klaudia Jankowska QZQOG), 
— „Zamoso'Wanie metod komputerowej analizy ob.- 
.razu do badania statycznej strefy kontaktu opony: 
samochodu ciężarowego z podłożem" (praca wye 
roznia-na) oraz Norbert Chamlet-Gliszczyński 
( 2006) -— „Optymalizacja odzysku elementów i. ma- 
teriałów zsamochodów wycofanych z eksploatacji 
zzastosowaniem algorytmów ewolucyjnych”. 

Od czerwca 2007 r. profesor Tomasz Krzyżyii— 
ski jest kierownikiem Zakładu Mechatroniki i Nie—- 
chomiki StOSOW-anej w nowo utworzonym Instytu— 
cie" Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Praz 
amator.-ij Politechniki Koszalińskiej; 
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Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese 
Pmrektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką 

F" 

' A_bsołWent Wydziału Rybactwa Merskiego 
i Technologii Żywności Akademii Rolniczej 
w Szczecinie, tam też uzyskał stopień naukowy dok- 
tora (1986) i doktora habilitowanego ( 1993). Tytuł 
naukowy profesora otrzymał w 2001 roku. Swoje 
badania naukowe prowadzi od niemal 30 lat, współ- 
pracując z ośrodkami z Kanady, Niemiec, Danii, 
Finlandii i Holandii. Kieruje Katedrą Biologii Śro- 
dowiskowej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska, na którym pełnił też funkcję prodzie- 
kana w latach 1992—1993 — do spraw nauczania 
i wychowania, l993—l994—do spraw nauki i współ- 
pracy z przemysłem, 1996—1999 — do Spraw nauki. 
Autor ponad 100 publikacji idoni'esień, w tym rów- 

nież książkowych o charakterze monograńi, jak 
i podręczników akademickich wydanych przez 
PWNi Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 
Cieszy się dużym uznaniem w środowisku nauko— 
wym zarówno w kraju, jak i za granicą. Laureat wie— 
lu nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych. 
Uczestniczy w pracach towarzystw naukowych, 
komisji administracji państwowej i samorządowej. 
W kadencji 2002-2005 pełnił funkcję prorektora ds. 
nauczania. W latach 2002-2005 był członkiem Ko- 
misji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Jest ko- 
ordynatorem pmgramu Socrates i leonardo da Vinci 
na Politechnice Koszalińskiej. 

ia Księga Jubileuszowa.- — 40 lat 



Prof.. nadzw. dr hab. Michał J asiuleWiCZ 
Prorektor ds.. Studenckich,. Organizacji i Rozwoju 

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w- TOruniu. Tytuł doktora nauk geograficznych uzy— 
skał na UMK w 1986 roku, a doktora habilitowane- 
go w zakresie geografii ekonomicznej — w 2000 r. 
w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospo— 
darowania (IGiPZ) PAN w Warszawie. Kieruje Ka— 
tedrą Polityki Społeczno-Gospodarczej i Ekonomi- 
ki Regionalnej na Wydziale Ekonomii i Zarządza- 
nia oraz pełni funkcję dyrektora Centrum Nauko- 
ivo—Badawczego Energii Odnawialnej Politechniki 
Koszalińskiej. Jest członkiem Komitetu Redakcyj- 
nego „Studia Obszarów Wiejskich” Zespołu Badań 
Transformacji Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN 
w Warszawie Oraz Komitetu Redakcyjnego „Bulle— 
ti'n of Geography” UMK w Toruniu, a także prze- 
wodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Koszaliń- 

skie Studia i Materiały". Współpracuje z placow— 
kami naukowymi za granicą — zwłaszcza w Nim- 
czech (członek Rady Naukowej „institut zur Fordaq. 
tung deutsch — polnischer Innovations und Wis— 
seiistransferprozesse" e.V. Torgelow), również 
w Szwecji, Finlandii, Holandii. Należy do wielu to— 
warzystw naukowych — m.in. Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Geogra- 
ficznego, Stowarzyszenia Ekonomistńw Rolnictwa 
iAgrobiznesu. Został powołany w skład Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Prezydium 
PAN w Warszawie na kadencję 2007—2010. Atitór 
150 publikacji naukowych, w tym 25 zagranicznycn; 
Funkcję- prorektOra pełni od 2002 r. Prezes Klubu; 
UCZełn-ianego Akademicldegb Związku Sportowego 
Politechniki Koszalińskiej w kadencji 2007—2009. 

Keięga Jubileuseowa _— 14.9 Jia-t ae 



Prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński 
Prorektor ds. Kształcenia 

Absolwent Politechniki Kijowskiej. Stopieńdob' 
tora nauk technicznych w zakresie elektroniki uzy- 
skał na Wydziale Technologii Elektronowych Poli— 
techniki Kijowskiej (1990 r.), a doktora habilitowa- 
nego w zakresie elektroniki - w Instytucie Techno- 
logii Elektronowych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie (2002 r.). Od 1991 r. zatrudniony na 
Wydziale Elektroniki i Infonnatyki Politechniki Ko- 
szalińskiej na stanowisku adiunkta, a od 2003 r. na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 
1998—2002 pełnił na Wydziale Elektroniki i Infor- 
matyki funkcje: prodziekana ds. kształcenia usta- 
wicznego ~i prodziekana ds. studenckich. Prowadzi 

wyklady, ćwiczenia i prace dyplomowe na kierun— 
ku lnformatyka. Od 1998 r. jest członkiem Rady 
Wydziału, a od 2002 r. członkiem Senatu Uczelni 
i przewodniczącym Komisji ds. Organizacji i Roz- 
woju. Należy do wielu towarzystw naukowych, lau- 
reat licznych wyróżnień. uzyskał m.in. nagrodę za 
wyróżniającą się publikację roku w IEEE Transac- 
tions on CPMT-PartA. Jest autorem i współautorem 
ponad 100 prac naukowych opublikowanych na kon— 
ferencjach i w  czasopismach o zasięgu międzyna- 
rodowym oraz autorem ekspertyz, patentów, a tak- 
że kierownikiem kilku _ projektów badawczych. 

14 Księga Jubileuszowa —— 40.131. 
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Dr inż. Artur Wezgraj 
Kanclerz 

'n. 
38 

i' 

Na Politechnice Koszalińskiej pracuje od 
1989 roku. Do 2002 r. - jako pracownik naukowo- 
dydaktyczny na Wydziale Elektroniki i Informaty— 
ki, będąc jednocżeśnie dyrektorem uczelnianego 
Centrum Komputerowego ( 1995—2000). Od 2002 r. 
pełni funkcje kanclerza uczelni (w pierwszym okre- 
sie — dyrektora administracyjnego). 

Jako nauczyciel akademicki Politechniki Kosza- 
lińskiej prowadził prace naukowe z zakresu elek- 
troniki i informatyki, jest autorem ponad 20 publi- 
kacji z zakresu elektroniki i kilkunastu opracowań 
(projektów) z zakresu budowy i rozwoju rozległych 
sieci komputerowych. Wykształcenie zawodowe 
magistra inżyniera elektronika uzyskał w Wojsko- 
wej Akademii Technicznej w Warszawie (1979), 
a doktorat z elektroniki (1999) -— na Politechnice 
Koszalińsldej. [(Walifikacje z zakresu informatyki 

zdobywał uzyskując certyńk'aty z zakresu siecia» 
wych systemów komputerowych oraz realizujący 
wiele projektów w kraju i za granicą. 

Po przejściu do pracy w administracji uczelni 
ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządza— 
nia szkołami wyższymi (Uniwersytet J agiellońslci) 
oraz międzynarodowe studium Executive Master of 
Business Administration na Uniwersytecie Gdań— 
skim (w kooperacji z uczelniami z trzech krajów 
europejskich). Ma certyfikaty z finansów publice? 
nych, zamówień publicznych, zarządzania zasobaT 
mi ludzkimi i inne. 

W uczelni odpowiada za gospodarowanie tm— 
jątkiem, sprawy pracownicze i socjalne, sprawy go”-=- 
spodarcze, inwestycje, realizowane na Politechnice.; 
projekty europejskie o- charakterze uicnaukqąi 
oraz przygotowanie i wykonanie budżetu. 

Kolega Jubileuszowa — 40.15zł $t
. |M
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Dziekani 

prof. dr hab. 
Kazimierz Szymański 
dziekan Wydziału Budownictwa:- 
i Inżynierii Środowiska 

prof. nadzw. dr hab. 
Czesław Partacz 

dziekanWydziału Ekonomii i Zarządzania 

* prof. nadzw. dr hab. inż. 
% Henryk Budzisz 

dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki 

prof. dr hab. inż. 
Leon Kukiełka 

dziekan Wydziału Mechanicznego 

Dyrektorzy instytutów 

prof. nadzw. dr hab. inż. prof. dr hab. dr 

. Jerzy RataJSk' Bolesław Andrzejewski , Monika Zawierowska-Łozinska 
dyrektor Instytutu Mechatroniki, dyrektor Instytutu Neofilologii «dyrektor Instytutu Wzomiciwa- 

Nanotechnologii iTachniki i Komunikacji Społecznei „ . , 
Próżniowej ' 

16 Księgą-Jubileuszowa — 40 lat 



Organizacja 
i obiekty uczelni 



Organizacja uczelni 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Budownictwo 

Geodezja i Kartografia 
Inżynieria Środowiska 

Wydz1ał Ekonomii i Zarządzania 
Ekonomia 

Finanse i RachunkowOść 
ZarZądzan~ Vie 

Wydział Elektroniki i Informatyki 
Elektronika i Telekomunikacja 

Informatyka 

Wydział Mechaniczny 
Mechanika i Budowa Mai-szyfr: 

Technika Rolnicza i Leśna 

gt Mechatroniki, Nanotechnologii i Techmki Próżniowej” 
Mechatronika 

Inżynieria Materiałovia 

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej 
„ Filologia Angielska 

Filologia Germańska 
'Dźicnnikarstwo i Komunikacja Społaezna 

Instytut Wzornictwa 
Wzornictwo - 

Architektura Wnętrz 

fiut Polityki Spełecznej i Stosunków Mię ' _ ' 
(w organizacji) 
Europeistyka 

Iris ". 
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Obiekty uczelni 
Główna siedziba Politechniki Koszalińskiej znajduje się przy ulicy Śniadeckich. W nowoczesnyci 

i przestronnych budynkach mieszczą się Rektorat UcZelni i administracja, Wydział Budownictwa i Inżynieri 
Środowiska oraz Wydział Elektroniki i Informatyki. Tutaj organizowane są ważne spotkania, konferencje 
naukowe. wystawy — w tym wystawy prac studentów, targi pracy dla absolwentów i studentów, coroczne 
festiwale nauki, dni otwarte uczelni. Do tego celu doskonale nadają się przestronne hole i duże audytoria 

Wt.: 
' „ _ _ - h ' »  

[TECHNIKA KOSZALINSKA !. . 
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W roku akademicklm 20069007 przy uhcyŚmadocluch oddany „został do użytku nowy budynek, 
w którym działają laboratoria Wydzialu Elektroniki i Informatyki oraz Uczelniane Centrum Tecmologii 
Informatycznych. 
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Hismryema siedziba uczelni mieści się przy ulicy Racławickiej. Znajdują się tutaj Wydział Mecha— 
niczny Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, lnstytut Wzornictwa, Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna, Wydawnictwo Uczelniane oraz Park Naukowo- 
Technologiczny. Tradycją stały się corocznie pikniki organizowane z okazji powstania uczelni. Sprzyja 
temu lokalizacja obiektów na terenie zamkniętymi w otoczeniu zieleni. 

24 Ksiegai-Jubileusmwa —--40 lat 
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W budynkach uczelni przy ulicy Kwiatkowskiego znajdują się Wydzial Ekonomii i Zarządzaniaoraz 
Instytut Neońlologii i Komunikacji Społecznej. Swoją siedzibę będzie miał tutaj również Instytut Polity- 
ki-Społeczncj i Stosunków MiędzynarodOwych. W” największej uczelnianej auli odbywają się inauguracje 
roku akademickiego oraz obchody święta uczelni. 
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Doktor honoris causa 
Politechniki Koszalińskiej 

Laureaci 

zachOdniOPomorskich Nobli 



Doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej 
prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz 

21 czerWCa 2006 roku Senat Politechniki KOSza- 
ińskiej — po uwzględnieniu znakomitych recenzji 
zatwierdzonych przez senaty Politechniki Łódzkiej. 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty- 
1ie, Akademii Rolniczej w Krakowie — nadał tytul 
lektora honoris causa profesorowi Józefowi Gro— 
:howiczowi. Wcześniej ten zaszczytny tytuł otrzy- 
nali na Politechnice Koszalińskiej profesorowie: 
Romano Prodi, Jan Kaczmarek, Henryk Hawrylak 
. Pierre Marche. 

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie honoro- 
wego doktoratu prof. Józefówi Grochowiczowi dzie- 
(an Wydziału Mechanicznego Politechniki Kosza- 
ińskiej prof. Leon Kukiełka napisał: „Tytuł i god- 
ność doktora honoris causa Politechniki Koszaliń- 
ikiej nadawany jest ludziom wybitnym, którzy osią- 
gnęli już wszystkie szczeble kariery naukowej. 
iswyrni dokonaniami i osiągnięciami naukowymi 
tre-ują postęp cywilizacyjny, mającym zasługi 
w rozwoju ludzkości. albo też ludziom, którzy wnie- 
ili w ten rozwój wkład równie cenny, choć nieko- 
niecznie naukowy.” 

Profesor Józef Grochowicz urodził się 1 stycz- 
nia 1936 r. w Borowinie w woj. lubelskim. W 1959 r. 
został inżynierem, a w 1961 r. — magistrem rolnic- 
wa na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Lublinie. W 1965 r. uzyskał sto— 
)ień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, 
t w  1970 — stopień naukowy doktora habilitowane- 
go w dyscyplinie techniki rolniczej. W 1988 r. otrzy— 
nał tytuł profesora. Jest wybitnym, uznanym w kraju 
za granicą specjalistą w dyscyplinie inżynierii rol— 

niczej. w zakresie technologii rolno-spożywczych, 
›adań właściwości fizycznych i technologiczno- 
metwórczych zbóż, procesów i konstrukcji urzą- 
izeń przetwórstwa zbóż oraz produkcji pasz. Pro- 
r'esor jest twórcą nowych technologii termobarycz— 
iej obróbki surowców roślinnych. 

Profesor Józef Grochowicz w latach 1977—1980 
›ył dziekanem Wydziału Techniki Rolniczej Akaa 
lemii Rolniczej w Lublinie, w latach 1984—1991 

był dyrektorem Instytutu Eksploatacji Maszyn Spo- 
żywczych Wydziału Techniki Rolniczej AR wLu- 
blinie, natomiast w latach 1979—1981 pełnił funk- 
cję wicedyrektora Instytutu Techniki Rolniczej AR 
w Lublinie. 

Podstawowym miejscem pracy prof. Grochowi- 
cza jest Akademia Rolnicza w Lublinie, gdzie kie- 
ruje Katedrą Maszynoznawstwa i Inżynierii Prze- 
mysłu Spożywczego. Zdobytą wiedzę i wzorce or- 

_ ganizacji i rozwoju nauki wykorzystał w tworzeniu 
w Polsce całkowicie nowej specjalności — inżynie- 
rii przetwórstwa rolno-spożywczego. Będąc promo- 
torem licznych prac doktorskich, a następnie opie- 
kunem naukowym przewodów habilitacyjnych oraz 
postępowań o tytuł profesora, stał się animatorem 
i główaym twórcą szkoły naukowej. 
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Laureaci Zachodniopomorskich N 0i 
Nagroda przyznawana jest od 2000 r. prżez kapi— 

tulę konkursu, czyli Zachodniopomorski Klub Lide- 
rów Nauki. Na czele kapituły stoi wybitny astronom 
prof. AleksanderWolszczan. Celem konkursu jest pto— 
mocja zachodniopomorskich naukowców iich osią— 
ginięć. Nagradzane są prace o najwyższym standardzie, 

wdrożone lub opatentowane, albo publikacje notowa- 
ne na liście filadelfijskiej. ZachodniOpomorskie No- 
ble przyznawane są w następujących kategoriach: na- 
uki podstawowe, nauki humanistyczne, ekonomia, me› 
dycyna, nauki techniczne i rolnictwo. Trzykrotnie się- 
gali po nie naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. 

. . ;  
. _ ]  

i." 'M 

Prof. nadzw. dr hab. 
Mirosław Maliński 

Laureat Zachodniopomorskiego Nobla 2003. Nagrodę otrzymał w kate- 
gorii nauk technicznych za opracowanie i zastosowanie metody numerycz› 
nej analizy piezoelektrycznych widm fotoakustycznych materiałów elektro» 
nicznych. Profesor Maliński ma 52 lata. Ukończył studia na Wydziale Mate- 
matyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W Politechnice Koszalińskiej pracuje od 1993 r. Jest prodziekanem ds. ba— 
dań naukowych na Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

Prof. nadzw. dr hab. inż. 
Przemysław Borkowski 

Laureat Zachodniopomorskiego Nobla 2004. Nagrodę otrzymał w kate- 
gorii nauk technicznych za opracowanie podstaw i opatentowanie nowej me- 
tody obróbki trudno dostępnych powierzchni wysokociśnieniową strugą hy- 
brydowa: wodno-ściemo-lodową (COR). Pracownik i zarazem absolwent Wy- 
działu Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Zawodowo związany jest 
z uczelnią od 1993 r. Pełni funkcję dyrektora Centrum NiekOnwencnal- 
nych Technologii Hydrostrumieniowych. Profesor Borkowski ma 38 lat. ' 

Prof. nadzw. dr hab. 
Paweł Zarzycki 

Laureat ZachodniOpomorskiego Nobla 2006 w kategorii nauki podsta- 
wowe za opracowanie i wykorzystanie nowych metod chromatograficznych' 
w analizie związków biologicznie czynnych. Kieruje Zakładem Toksykolo- 
gii i Bioanalityki w Katedrze Biologii Środowiskowej na Wydziale Budow- 
nictwa iInżynierii Środowiska. Ukończył Wydział Farmaceutyczny na Aka- 
demii Medycznej w Gdańsku. W latach 2000-2003 dwukrotnie wygrywał 
konkursy na długoterminowe staże naukowe w renomowanych ośrodkach za- 
granicznych, takich jak Uniwersytet w Newcastle oraz Centrum Badawcze 
Mothers and Babies Research Centre w Nowej Południowej Walii (Australia). 
Profesor Zarzycki ma 41 lat-. W PoliteChnice Koszalińskiej pracuje od 2003 r. 
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Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
„Politechniki Koszalińskiej 

(Wg zajmowanych stanowisk) 

prof: dr hab. 
prof. dr hab. inż; 
prof. dr hab. inż. 
prof. dr hab. inż. 
prof. dr hab. inż. 
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prof. dr hab. inż. 
prof. dr hab. inż. 

prof. 
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prof. dr hab. 
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prof. .dr hab. 
prof. dr hab. inż. 

prof. dr hab. 
prof. dr hab. inż. 

prof. dr hab. 
prof. dr hab. 

prot. dr "hab. inż. 
prof. 

prof. dr hab. inż. 
prof. dr hab. 

Profesorowie zwyczajni 

Beie'sław Andrzejewski 
Anna M. Anielak 
Zbigniew Banaszak ....................... 
Michał Białko - 
Józef Borkowski ........................... 
Edmund Dulcet 
Jan Filipkowski ............... 
Klaus Hammer 
Tomasz Heese 
Włodzimierz Janke 
Eugeniusz Janowicz ..................... 
Bogumiła Jung .......... .............. 
Wojciech Kacaiak 
Tadeusz Karpiński 
Volodymyr Khadzhynov 
Piotr 0. Kowalski ....... . .................... 
Tomasz Krzyżyński ................ 

Leon Kukiełka 
Tomasz Matuszewski ......... 
Eugeniusz MichałSki 
Jarosław Mikielewiciz 
Szymon Pałkowski „ . .  

instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wydział Elektroniki i Informatyki 
Wydział Elektroniki i informatyki 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Instytut Neońioiogii i Komunikacji Społecznej 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wydział Elektroniki i informatyki 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
instytut Wzornictwa 
Wydział Mechaniczny 

„Wydział Mechaniczny 
Wydział Elektroniki i informatyki 
instytut Wzornictwa , 
instytut Mechatroniki. Nanotechnologiii Techniki 
Próżniowej 
Wydział Mechaniczny 
Instytut Wzornictwa 
Wydział Ekonomii i ZarządZania 
Wydział Mechaniczny 

.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Tadeusz Pałosz Wydział Mechaniczny 
Aleksy Pairyn Wydział Elektroniki i informatyki 
Tadeusz Piecuch ............. Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Bogusław Polak ........ Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Alexander Shkarovskiy Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Kazimierz Szymański ..... . ............... Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wojciech Tarnowski „......„„..„. Wydział Mechaniczny 
Zygmunt Vetulani 
Jan Watrak ........... ..... . ......... 
Krzysztof Wawryn ........... .......... 
Andrzej Wielgosz ............. . .............. 
Kazimiera Zgórska ............. . ........... 
YUriy Zozuiyak ........ „ ....................... 

.Wydział Elektroniki i informayki 
instytut Neofilologii i Komunikacji «Społecznej 
Wydział Elektroniki i informatyki 
lnstytut Wzornictwa 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

prof. dr hab. inż. 
prof. 

Zdzisław Piątek 
Zdzisław Łosiński instytut Wzornictwa 

Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
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dr hab. inż. 

dr hab. 
drha'b. inż. 
dr hab. inż. 

dr hab. 
.dr hab. 

dr hab-. inż 
dr hab. 

Profesorowie nadzwyczajni 
Marcin Berdyszak . 
Ryszard Cymerman ....... ._ ..... . ..... 
Daniel Dutkiewicz .......... . .............. 
Mieczysłaeld ..... 

. Wydział Ekonomii i Zarządzania Peter Garbo .. 
Arkadiy Ivanov ... ..... 
Michał Kostiw...... 
Kazimierz Mielec....... 
Janusz Pempkowiak 
Wojciech Piotrowski 
Michał Świtłyk 
Alojzy Wasilewski . 
Bohdan Andriyevsky ....... 
Tadeusz Bohdal . .. 
Przemysław Borkowski ..... 
Mirosława Buchholtz ......... _ 
Henryk Budzisz 

, . Wydział Mechaniczny 
Wiodzimierz Deluge 

instytut Neofilologii i Komunikacji Spdecznej 
Wydział Mechaniczny i 

Andrzej Dowglałło . . 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
lnstytut Mechatroniki. Nanotechnologii iTeichniki 

Marian Czapp .. 

Eberhard Demm .. 
Jaroslaw Diakun .. 

Józef Falkowski .. .. 
Kurt Frischmuih .. 

Wiesława Gładkowska 
Dieter Grey 
Andrzej Grieger........... 
Janusz Hauryłkiewicz 
Daniela Harman ........ ........ 

Tadeusz Hryniewicz 
Zdzisław Hryniewicz .................... 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 
lnstytut Wzornictwa 

Michal JasluleWicz.. 
Elżbieta Kalrnowska—Motkowrcz .. 
Tomasz Kiczkowiak ............ 

Marian Kopczewski 
Danuta- Leśniewska ........ 
Ryszard Lewkowicz ........... . ........ 

. Wydział Mechaniczny 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Mechaniczny 

. Wydział Elektroniki i infomaty-ki 

Jerzy Lewosz... .. 
Wolfgang Liebernickeh 
Czesław Łukianowicz... 
Mirosław Maliński . . 

„lnstytut Wzornictwa 
wydzial- Budownictwa i inżynierii Śrbdbrirżiska 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Mechaniczny 

Wydział Ekonomii iZaiząd-zanla 
. .. Wydział Mechaniczny 

Wydział Mechaniczny 
Wydział Budownictwa i Inżynierii ”Środdw'iS-ka 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 

.. Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska, 
Wydział Elektroniki i Informatyki 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Mechaniczny 
lnstytut Neofilologii i Komunikacji,*S”poieeznej 
Wydział Elektroniki i Informatyki 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 

Wydział Mechaniczny 

Próżniowej 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowisk-a,. 

.. .. Wydział Mechaniczny 
...........Wydzlal Mechaniczny 

Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
lnstytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki 
Próżniowej 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środouiiska 

Instytut Mechatroniki. Nanotechrfrólogii i Techniki: 
Próżniowej 
Wydział Elektroniki i Informatyki 
Wydział Budownictwa i inżynierii Sianowie.—ka. 
Wydział Mechaniczny 
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cdi-inż. Pierre Marche Wydzial Mech-aniony 
dr? hab. inż. Ołeh Masiien'nikov Wydżiał Elektroniki i Informatyki 

dr hab. Edward Ochędzan Wydział Ekonomii i Zarządzania 
dr hab. Czesław Partacz Wydział Ekonomii i Zarządzania 
dr hab. Waldemar Pastusiak .. „....... Instytut Mechatroniki, NanotEchnbiOgii-i Techniki 

Próżniowej 
”git hab. inż. Wiesław Pawłowski Wydział Budownictwa i Inżynierii ŚrOdOWisk'a 

dr hab. Stanisław Piecha Wydzrał Ekonomii i Zarządzania 
dr” hab. inż. Jarosław Plichta,...............„,...~........Wydział Mechaniczny . 

dr hab'. Jerzy Ratajski „ Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki? 
Próżniowej 

dr hab. Jerzy Rembeza Wydział Ekonomii i Zarządzania 
_dr hab. inż.. Miłosława Rutkowska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
:dr hab. inż. Jarosław Rybicki Instytut Mechatroniki. Nanotechnologii i Techniki-' 

Próżniowej . 
dr hab.. inż. Zofia Rzepecka... Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska” 
„dr hab. inż. Bronisława Sas—Piotrowska ...Wydziai Mechaniczny 
dr hab. inż. Robert Sidełko Wydział Budownictwa i Inżynierii Środek/teka 

dr hab. Walery Sienicki Wydział Mechaniczny _ 
dr hab. inż. Zbigniew SienkieWicz...._.,._....,.„,...... Wydzial Budownictwa i Inżynierii Srodowiska. 
dr hab'. "inż. Bronisław Słowiński Wydział Mechaniczny 
dr hab. inż. Jerzy Smyczek. Wydział Mechaniczny 

dr hab. Jan Sobiech. Wydział Ekonomii i Zarządzania 
dr hab. Grzegorz Spychalski „......Wydziai Ekonomii i Zarządzania 
dr hab. Michał Starzycki „ ..... Wydział Mechaniczny 
dr hab. Jerzy Stiller instytut Wzornictwa 

dr hab. inż. Borys Storch ........ Wydział Mechaniczny 
dr. hab. inż. Leszek Styszko „ .  Wydział Budovimictwa i Inżynierii ŚrodOWiSka' 

dr hab. Volodymyr Sushch Wydział Budovtnictwa i Inżynierii Środowiska 
dr hab. Andrzej Suszyński Wydział Ekonomii i Zarządzania 

dr- hab. Inż. Zbigniew Suszyński Wydział Elektroniki i InfOrmatyki 
dr- hab. inż. Ryszard Szadziui WdIał Mechaniczny 

"dr hab. Krzysztof Szkatuła ..... Wydział Elektroniki i Informatyki 
dr hab. Aleksander Szwnchtenberg ...Wydziai Ekonomii i Zarządzania 

dr Tom Trittipom Wydział Ekonomii i Zarządzania 
.drhab. OleksandrVoyna ...... . ............... . ..... WydziałEkonomiiiZarządzania 

dr hab. inż. Ewa Wachowrcz Wydział Mechaniczny 
dr hab. inż. Maciej Walkowiak ...,...„Wydział Elektroniki i Informatyki 
drh'ajb. inż. Maciej Werno ...... ......WydziałBudownidtwai InżynieriiŚrodoniiSka 

di hab. Paweł Zarzycki Wydżiał Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
dt hab. inż. Antoni Zudhoitvioki Wydżiał Budownictwa i Inżynierii Srodowiska 
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Adiunkci 

Alina Adamczak 
Robert Adamczyk..›........... .. .. 
Robert Arsoba 
Błażej Bałasz . . 
Michał Baran 
Stefan Bartkiewicz 
Stanisław Bartoszewski . 
Andrzej Biedrycki ............. , ....... „ 
Małgorzata BłażejoWska ............... 
Adam Boguski ................ ....... 
Mikołaj Borek . 
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Wydzial Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska- 
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izabela Siebieiska ............. . ......... 
Maria Siwko .. .. 
Helena Skarbek ...... 
Ryszard Skrzypniak ...... „ ......... . ...... 
Tomasz Skubała ............... 
Kazimierz Sławiński 

Wydział Elektroniki i Informatyki . 
......Wydział Budownictwa'i inżynierii Środowiska 

.Wydziai Mechaniczny 
instytut Wzornictwa 

.. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska- 
instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Mechaniczny 

. instytut Wzornictwa 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
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Ryszard ingieiewicz 
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instytut Wzornictwa 
Studium Języków Obcych 
Wydział Budownictwa i Inżynierii .Środoiyiska. 
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Wydział Mechaniczny . 
Wydział BudownictWa i Inżynieńi srodowska 
Studium Języków Obcych 
Instytut Wzornictwa. 

.'Wydział" Mechaniczny 
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Asystenci 

irena Bach.. ... 
Katarzyna Baranowska. 
Dariusz Bernatowicz ............. . ....... 
Grzegorz Bocewicz ................ 
Wioleta Ciepiuch-Trojanek 
Anna Cychowska ............ 
Ewa Czerwińska 
Małgorzata Czerwińska ........ 
Katarzyna Dajczak 
Marzena. Damięcka 
Krzysztof Deska ............................ 
Monika DobrzynieWi'cz 
Ewa Fijałkowska-Jurgena 
Norbert Fijałkowski 
Adam Frydrysiak .. ... 
Tomasz Garbowski 
Joanna Giłka-Zaporska 
Aneta Hapka „ 
Anna Jackiewicz ................ „ ........... 
Marcin Jagoda 
Katarzyna Jagodzińska... ..... 
Ewa Jarska . . 
Tomasz Jaruga ............ 
Grzegorz Jesiotr ................... 
Monika Jesiotr........ .. 
Barbara Juraszka ........ ........... 
Tomasz Juszkiewicz ..... ............ 
Jacek Kaczmarek ........... ........... 
Roksana Kaczmarek-Cichosz 
Jakub Kanarek......................„...... 
Ewa Kasperska ............... 
Anetta Kazimierska ......... ........... 
Aneta Kłodzińska 
Bartosz Kołodziejczyk ......... 
Tomasz Krauze 
Mariusz Lenartowicz ..... . ................. 

mgrinż. 
mgr 

mgr inż. 
mgr inż. 

mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 

mgr inż. 
mgr inż. 

mgr 
mgr 

mgr inż. 
mgr 

mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 

mgr 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 

dr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 

mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 

mgr inż. 

Katarzyna LeWicka....... . 
Dariusz Magierek ... 
Justyna Matysiak . .  
Marek Matysiak 
Jolanta Mazurek ............ 
Maja Magier ......... 

mgr 
dr 

mgr sztuki 
mgr 
irigr 

dr 

c . ; i ' l l i i o r i i o O l A v o i  

Wydział Elektroniki i Infonnatyki 
„m.-Wydział Ekonomii i Zarządzania 

Wydział Elektroniki i Informatyki 
Wydział Elektroniki i informatyki 
Wydział Elektroniki i informatyki 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
instytut Wzornictwa 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Budownictwa i inżynierii Średowiska- 

. Wydział Ekonomii i Zarządzania 

.. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowtska 
„.. Wydział Mechaniczny 

Wydział Elektroniki i informatyki 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wydział Budownictwa i inżynierii środowiska 
Wdiał Elektroniki i Informatyki 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Wydział Budownictwa i inżynierii SrodoWiska 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wydzial Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wydział Elektroniki i informatyki 
Wydział Elektroniki i informatyki 
Wydział Mechaniczny 
Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
instytut Wzornictwa 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Ekonomii i Zarządzania , 
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii :i Techniki" 
Próżniowej 
Wydział Budownictwa i inżynierii "Środowiska 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
instytut Wzornictwa 
instytut Wzornictwa 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Ekonomii i Zarządzania” 
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mgr 
' ”mgr 

mgr inż. 
mgr sztuki 

mgr inż. 
„mgr 

mgr inż. 

mgr inż. 
mgr i'nż. 

mgr sztuki 
mgr 

mgr inż. 
mgr inż. 

dr inż. 
mgr sztuki 

mgr inż. 
dr inż. 

mgr inż. 

mgr inż. 
mgr inż. 

mgr 
”mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 

mgr 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 
mgr inż. 

mgr 

mgr inż. 
mgr 

mgr ”inż. 
mgr 
mgr 
mgr 
m9? 

Grażyna Mowa-Białko. .. 
Anna Muszyńska .. . .  .. 
Maciej Oleksy ...................... ;. ........ 
Aiina Ostach 
PiotrPiątkowski .. .. . 
Katarzyna Polak „...... .. 
Jarosław Prażmo .......................... 

Marta Przyjemska-Wemer 
Janusz Raczyński .. . 
Katarzyna Radecka ................. 
Kamila Radlińska .......... 
Magdalena Rajewska ........ 
Piotr Ratuszniak ....... , ................... 
Krzysztof Rokosz. 
Agnieszka Roznowska-Jasrewrcz 
Mateusz Rużyło ............................ 
Adam Słowik . .  
Artur Sokołowski . 

Anna Staruch 
Mariusż Staszewski ... , 
Agnieszka Stefanowicz 

„..-„Wydział Elektroniki i Informatyki 
. Wydział Ekonomii i Zarządzania 

Wydział Elektroniki i Informatyki 
. Instytut Wzomictwa 
Wydział Mechaniczny 

.. Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii 
Hydrostrumieniowych 
Wdiał Elektroniki i Informatyki : 
Wydział Budownictwa i inżynierii Śrdddwiskaj 
lnstytut Wzornictwa 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Elektroniki i Informatyki 
Wydział Elektroniki i Informatyki 

. Wydział Mechaniczny 
Instytut Wzornictwa 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydział Elektroniki i Informatyki 
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii 
Hydrostrumieniowych 
Wydzial Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 

Katarzyna Strzałka ....... . ......... Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Czesław Suchocki ............... „ .......... Wydział Budownictwa i Inżynierii ŚrodoWiska 
Mariusz Terebecki ....... ........ Wydział Ekonomii i Zarządzania. 
Bartosz Walendzik . Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Katarzyna Waraksa ........ .......... Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Elżbieta Włodarczyk ....... ........ Wydział Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiSka 
Mariusz Wojnicz ................ . ............ Wydział Budownictwa i Inżynierii ŚrodoWiSk-a 
Iwona Wojtasik ........... Wydział MechaniCzny 
Krzysztof Wołosiuk ....... Wydział Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiSRa 
Konrad Zajkowski ............ „. ............ Wydział Mechaniczny 
Patrycjusz Zarębski ...................... Wydział Mechaniczny 

Wykładowcy 

Robert Berezowski ...... .. ._ ................ Wydział Elektroniki i Informatyki 
Ewa Czapla . Wydzial Ekonomii i Zarządzania.. 
Zbigniew Dziura ...... ..... Wydział Mechaniczny 
Marian Gaweł............ .. Studium Języków Obcych 
Jan Górski.. 
Dariusz Jakobczak................... ..... 
Dorota Kaczyńska-Graj... 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Wydżiał Elektroniki i Informatyki 
Studium Języków Obcych 
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mgr inż. 
mgr 

mgr inż. 
mgr 

mgr Inż. 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 

mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 
mgr 

mgr 
mgr 

mgr 
mgr 

mgr 

mgr 
mgr'inż. 

dr inż”. 

mgr 

Dorota Kowalcżuk... .. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środmriiśka 
Andrzej Kuik... Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Piotr Majchrzakn". .. Wydział Elektroniki i Informatyki 
Anna Muszyńska-Szymanska Studium Języków Obcych 
Stefan Nawrocki. Wydział Mechaniczny 
Justyna Nyczka Studium Wychowania Fizycznego iiS'portu 
Marzena Surówka Studium Języków Obcych 
Robert Szymański Studium Języków Obcych 
Małgorzata Wilk Studium Języków Obcych 
Romuald Wiśniewski Instytut Wzomictwa 

Lektorzy języka angielskiego 

Andrew Dixon ............ ...... lnstytut Neofilologii i Komunikacji «Społecznej 
izabela Dixon Instytut Neotiloiogil i Komunikacji Społecznej 
Małgorzata Merkis ...... . ......... . ......... Studium Języków Obcych 
Adam Palonek ........ . ........... ..... Studium Języków Obcych 
Piotr Parczewski Studium Języków Obcych 
Ewa Sokołowska—Keizer Studium Języków Obcych 
Joanna Stankiewicz-Majkowska Studium Języków Obcych 
Piotr Trojanek Studium Języków Obcych 
~Monika Ziętek Instytut Neofilologii i KomunikacjiS'połecznej 

Lektorzy języka niemieckiego 

Ewa Lemi'esz ................................ instytut Neofilologii i Komunikacji Społeczną 
Joanna Patan ......... ............. Studium Języków Obcych 
Michał Szczawiński. „instytut Neofilologii | Komunikacji Społecżnej 
Anna Szweda .............. .......... , ....... Studium Języków Obcych 
Wiesław Trojanowióz Instytut ”Neofilologii i Komunikacji Spałeczn'ej. 

Lektorzy języka roeyjskiego 
Maria. Famuiska Studium Języków Obcych 

Instruktorzy 
Mirosław Mareza-k. ...Wydział Ekonomii' i Zarządzania 
Wojciech Musrał ..W..ydział Mechaniczny 
Zdzisław Pluta ............................... Wydział Mechaniczny 

Nauczyciel mianowany 

Anna Hajok; Nauczycielskie. Kolegium Języka Angielśkiego 
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Wykazy 
absolwentów 
2004—2007 

wykazabsmwentów Spcrządzany' :tło 7-20 lipca 2007 r. 



Budownictwo 
Inżynieria Środowiska 
Geodezja i Kartograńa 

Wydzlał Budomctwa1 Inzymeru STOdOWISka 



Kierunekf- —„ Budownictwo 

2004 Łukaszewska Agnieszka BoroWsk'iAdrian Milewski Ireneusz 
Babalski 'Wajbiech" Martyna Anna BOl'ZySZKOWSki Marcin Molenda Dominik 
Bartoszek Daniel Michalski Jerzy Brandt Dariusz Mróz Anita 
Beska Rafał Moldrzyk Dawid Burger Marcin Mróz Tomasz 
Boczek Edyta Mozgowiec Marcin Chruścieiewski Sławomir Nazaruk Marcin 
Bronisz iwona Mydłowska Edyta Czapiewski Maciej Niedek Sylwia 
Brzeziński Kamil Nicpoń Andrzej Drzazga Bartłomiej Okrój Marcin 
Butowska Elżbieta Niewiadomski Tomasz Dzidziejko Beata Pieczek Mariusz 
Chmielarz Pawel Pachul Miłosz Fa'nselau Przemysław Pieczara Marcin 
Chojnowski Patryk Pałka Magdalena Felsztigier Marek Pietrzak Marcin 
Czajkowski Dariusz Pertek Dawid Filipiak Sabina Pisz Radoslaw 
Czarnecki Michał Pieślak Roman Frank Sebastian Pozorska Bogusława 
Dejk Zdzisław Pstrong Jacek Futrzyński Adam Pozorska Katarzyna 
Dudzińska Alicja Regliński Radosław Garusinski Daniel Prokop Marta 
Feiich Andrzej Rola Jacek Gierszewski Marćin. Przeworski Marcin 
Filipowicz Pawel Rosiak Damian Głodowski Marcin Rachubiński Paweł 
Gajczewski Karol Rudnik Elżbieta Gó'rzny Michał Robaczewska Katarzyna 
Gapski Dariusz Rychert Mariola : Grabowski Przemysław _ Rogaliński BartoSz 
Giieta Boguslaw Siwiec Damian Grabski Michał Romejko Andrzej 
Golonka Adam Skowrońska Iwana Grygorcewicz Kazimierz Rydygier Piotr 
Górowska Lucyna Skóra Rafal Hapka Agnieszka Rytwińska-Żyła Jeanne 
Grzywacz Re'nata Sławiński Robert Haweriische-Bulka iwona Sawor'i Anna 
Hajdukonis Katarzyna Szczepanik Agnieszka Hołody Tomasz Skiba Marek 
,Iłkiewicz Łukasz Szczepańska Anna Janik Przemysław Skwierawska Maria 
Jachimowski Sebastian Szuta Mariusz Janiszek Agnieszka Skwierawski Grzegorz 
Jankowski Krzysztof Teciaf Adam Jaźwiński Błażej Sobczyk Przemysław 
Jankowski "Mikołaj Teciaf Justyna Jereczek Tomasz Sobiczewski Filip 
Juszczyński Grzegorz Trymbulak Jerzy Kardzis Krzysztof Sobisz Magdalena 
Kaczor Waldemar Ułan Michał Kaszubowski Piotr Staniszewski Krzysztof 
Kaszubowski MariusZ Wartalski Jarosław Kawała Magdalena Stefaniw Paweł 
Kazuś Andrzej Wieczorek Danuta Kisała Daniel Stolarczyk Krzysztof- 
Kisielewska Agnieszka Wojciechowski Grzegorz Kolej Mariusz Stosik Milena 
Kisielewski Michal Wrzesińska Joanna Kostrzewski Piotr Szulc Henryk 
Knitter Grzegorz Wyczyński Jerzy Kowalski Maciej Szumowski Paweł-i 
Kosmala Bartosz Zakościelny Paweł Kuchta Małgorzata Szyca Monika 
Koziołko Artur Zapłata Magdalena Ku'rcin Przemysław Szyszko Wojciech 
Krauza Daniel Ziarkiewicz Marek Kurek Przemyslaw Tackowiak Ireneusz 
Król Daniel Zieniewicz Andrzej Kuzulak PrzemySław Tederko Lucyna 
Krzyżkowski Krzysztof Zimnoch Karolina Link Dawid Tokarska Karolina 
Kukiełka Ernest Żebrowska-Kalisz Ewa Ładziński Łukasz WaWrZeńczyk—Wrzeszoz 
Kwiatkowski Paweł 2005 Łojewski Tomasz Joanna 
iLach Mariusz Augustyniak Anna MackiewiczEmiila Wieczorek Barbara 
Luterek Bartosz .' ~ .' Majkowski Cezary Wiśniewska Agnie_szka 
Łuczak Rafal Bąkows” Łukasz Masa Tomasz Witka Małgorzata ' ' ' ' ' ' Banat Paulina ' ' ' ' ' 

boss Ksiega Jubileuszowa — 40 lat 



Woj'jCieChowska Monika Jeretzek Łukasz Ołów Marcin Urmań'ski Bartłomiej'_ 
dciechowski Andrzej.. Jereczek Marcin Orzechowski Krzysztof Waiusiński Tomasz 
Wóliński Jacek Józefowski Mariusz Pachocka Renata 'Wardyn Joanna 
Wożniak SłaWOmir Kaczmarek Łukasz Pacyna Magdalena Wardyn Maizena 
Zawialow Karolina Kaliszewska Monika Pająk Sławomir Wawrzyniak Małgorzata: 
2006 Keller Karol Pałaszewski Michał Wingert Jacek 
Ba'or Łukasz Kędziora Artur Pańtak Daniel Wojnicz Adam 

] Kępka Slawomir Paszkowska Katarzyna WożniakAnna Baran Pawel . . . › . Bednarczyk Aleksa nora Klasa Jarosław , Pawelczuk Elzbieta WejCik Ewelina . 
' . ' Kłopotowska-Granitowska Pelowski Rafał Złocki Sylwester Bednarek Dariusz .. . . . . . . . Danuta Piechnik Łukasz Zyłka Łukasz BełtkieWicz Bartosz › . . . . . Knoff Sławomir Pietrzak Magdalena 

B'e'a Emma ko ii'iski Marcin Pior Tomasz 2007 Block Magdalena Kornas Piotr Pre del Rafał Alichr'iewlcz Agnieszka 
Bojkowski Paweł Kostdch Grze orz Prus Tomasz Andrearczyk Tomasz 
Borzyszkowski Marcio . 'g .. , Antkowiak Krzysztof . . Kotłowski Zbigniew Rąpała Radosław . . Bryłowski Marcin . ., BanaSik Sylwester . .. Kowalczyk Sylwia Rekowski Maciej . 
Bojak Sławomir Kozicki Paweł Ro ala Marek Bicz Tomasz Chamczyk Przemysław . '.9 Błaszczyk Krystian” . . . Kraczek Karol Rejak Pawel . Chajnowski Łukasz BłażeWicz Rafał . . Kryger TomaSZ Rokuszewska Katarzyna 
Cierocka Małgorzata K fiska Ma dalena Rozenb'er Bartosz Bonk Marek 
Czajkowski Paweł Kaiszewskii 'sztof Rożek Jognna Brzeski Marcin «Czarkowska Magdalena Kur da An drz rzy Rudnik Tomasz Buca Krystian 
Czerwiński Damian . ę! . Chmielewka Stanisława . - Kurowska Wioleta Rdik Łukasz r-Czuszel Paweł Lach Jakub Rze iir'iski Dariusz Choroszewska Agata 
Dąbrowski Jarosław Laska R smd Sa : Ed & Chylewski Dariusz 
Detmer Dominika L iniańsYka Anna Sitgk And; Cieśliński Tomasz 

Drahim” Mon'ka Lżiszbarski Łukasz Skotnicki Michał cyranek Agniesm Drewczyński Daniel. . . ' . .. Czajkowski Dominik . . .. Lisowski Tomasz Słomiński Dami-an . . Drewniak Zbigniew . . .. . . Dejk ZdZisław Łangowska Ahoja Stacholinski Hubert . . . . Drywa Irena . . ... Drzewrecki Bartłomiej . Łoboda Agnieszka StachOWiak Maciej Duszny Marcin , . . . . ,  Dyl Radosław . . _ Łukaszewska Agnieszka Stasmska Anna . DZlUl'dZ Radoslaw . . Gett Arkadiusz . Majczyna Tomasz Stebelska Magdalena . . . Fałek Przemysław . . . . . Giec Kamila Majewski Stanisław Stefanska Magdalena . . Fedoruk Anna . . . Glaza Grzegorz . Matysrak Marek Szatkowski Krzysztof Franckowski Janusz . . , . . Glububa Marek .. . Michalejko Marcm Szewczak Estera . . Gliński Jacek Miemlk Bartosz S zewel Kar ” na Górzynski Łukasz 
Golczewski Patryk Min mowicz-Zielińska 3219.21 Mateęisz Grubecki Dariusz 
Goliszek Anna 9 ' ] . Grygiel Katarzyna 
. Anna Szmytke Marcm . Goluch Łukasz Młyna'rcz k Ma . dale na Szulc Michal Grzegowski Bartosz 
Górkiewicz Piotr y 9 ' . Guzir'iski Szczepan , . . Moe Justyna Szumski Grzegorz . . 
Gorny Marcm Napiórkowski Wojciech Szymański Piotr Hajdukonis Katarzyna Heidner Danuta Hasa Bartłomiej . . Narloch Karol Szyszka Armond „ . 
Janczak Jarosław Niewiadomski Tomasz Świ ori Marcin Horbanowmz Artur Januszewski Łukasz Niklas Artur ' ' ' Tatag owicz Kiz sztof' Jankowska Magdalena. 
Jaroszewicz Łukasz . . .W" . . y ' Januszkiewicz Bartlomiej _| .' er M aria Nowak Wajciech Trajder Łukasz Jezior Łukasz 

* Olejniczak Piotr Trojaczek Andrzej " ' 
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Julkowski Piotr 
Kadzewicz Jacek 
Kasprzyk Zdzisław- 
Kawała Magdalena 
Kin Piotr 
Knut Jan 
Kołakowska Krystyna. 
Kowalczyk Aleksander 
Krzykowska Magdalena; 
Krzykowski Krzysztof 
Kuczmaszewski Artur 
Kupś Krzysztof 
Kuźmicz Adam 
Lempart Rafał 
Lisiń'ski Łukasz 

Lubiński Ariel 
Marcinowicz Piotr 
Marzecki Grzegorz 
Mazur Monika 
'M'ianowski Marcin 
Młyński Jarosław 
Modrzyńskł Przemysław 
Molenda Krzysztof 
Mrugała Jaroslaw 
Nocoń Agnieszka 
Nowak Jerzy 
Nowakowski Jerzy 
Oterska Kamila 
Pająk Arkadiusz 
Pankowska Elżbieta 

Geodezja i Kartografia 

Paprocki Jakub 
Pawłowska Anna 
Paczek Robert 
Polakowski Krzysztof 
Polek Przemysław 
Rapta Barbara 
Rosochaoki Piotr 
Sakowska Katarzyna 
Schneider Alicja 
Sikora Adam 
Skarżyński Andrzej 
Skóra Rafał 
Sominka Krzysztof” 
Stankiewicz Mariusz. 
Stark Alicja 

SZymlik Bartosz 
Wach-a Piotr 
Wejherowski waldemar 
Witkowski Aleksander 
Witt Paweł 
Wolęcka Beata 
Zdanowicz Jacek 
Zdanowicz Tomasz 
Zdziebko Agnieszka 
Zenowicz Wojciech 
Zielonkc Barbara 
Zieniewicz Andrzej 
Ziomek Daniel 
Ziomek Maciejj' 

2005 Herba Lucyna Kryczyń-ski ŁukaSz Romanowski Piotr 
Adamecki Piotr Herman Franciszek Kubka Dorota Rudnicki Jan 
Błaszczyk Radosław Hrycenko Teresa Kucharska Ewa Sadowski Marcin 
Bodnar Piotr IgnorAlicja Labudda Bogusława Sfadura Magdalena 
Chojnacka Agnieszka Jamroziak Grzegorz LazarAgnieszka Sawicka Agnieszka 
Chudy Tomasz Jamrozik Hanna Lewandowski Jarosław Sawicki Jarosław 
Ciesielska Edyta Janicka Katarzyna Link-Szybka Julia Sereda Agnieszka 
Dąbrowska Elwira Jaruszewicz Maksymilian Makarewicz Adam Siekierka Katarzyna 
Dębowska-Kiempa iwona Jednorałski Paweł Marcinkiewicz-Skorupa Sobczak Małgorzata 
Długiewicz Katarzyna Jeglińska Małgorzata Małgorzata Sochacka-Ostrówka 
Freier Ewa Jędrzejewska Monika Mączewski Krzysztof Katarzyna 
Fudro Monika Jóźwik Katarzyna Michalska Justyna Stasiak Agnieszka 
Gąsiorowska Małgorzata Kania Tomasz Michniewicz Paweł Stasiak Dominik” 
Służewski Radomir Kantor Ewa Myc Zenon Stupienko Dominika 
Godlewski Tomasz Kasprzyk Joanna Nakielna Katarzyna Treder Krzysztof 
Gonera Wiktor Kaźmierczak Marcin” Nurzyński Wojciech Trybała Piotr 
3rądzki Krzysztof Kądziołka Dawid Pietrzycka Małgorzata Utko Seweryn 
Grodzka Agnieszka Kędziora Sławomir Piwko Marta WawryszukAnna 
Greenwald Iwona Kizielewicz Marek Piwowarczyk Krzysztóf Wierzbicki Marek 
Brudzina Artur Kłusek Alina Plisko'wska Joanna Witek Anna 
Brzymała Joanna Kluza Ilona Prell Karolina Zblewski Daniel 
3u-żdzioł Agnieszka Koczara Bartosz Przychocka Jolanta Ziemniewicz Bartosz 
łałuszka Magdalena Komincz Aleksandra Rejman Michał ŻakoWicz Krzysztof 

50 Kmęga Jubileuszowa — 40 lat 



Żulis 
AdamelakAgniesłzka 
Babiak Przem-yciaw 
Banaś Piotr 
Baszuro- Szymon 
Biernacki Rafał 
Brzeska Joanna-. 
Budzeń Dawid 
Byczek Renata 
'Chałtas Tomasz 
Chmura Marta 
Chojnacki Karol 
Choroba Marian- 
Ciołek Jarogniew. 
Ciźla Sylwester 
Czerska Magdalena 
Czyż Konrad 
Dawioik Łukasz 
Dąbrowski Rafał 
Dominiak Tomasz 
”Filip Joanna 
Fularczyk Wiesława 
'Gaładyk Justyna. 
Garusińska Angelika 
'Gorczycka' Marta. 
Gutta Ewa 
Hejncelman Łukasz 
Hilla Marcin 
Jamroz Krzysztof 
Jankowski Jakub 
Kaczyńska Joanna 
Kaczyński Tomas: 
'Kiernicka Joanna 
Kitowski Michai 
Klafczyński Seweryn 
Kicka Łukasz 
Kostek Anina 
Kot Marek 
Kotowicz Agnieeźka 
Kowalayk Piotr- 
Kowalewski Łukasz 

Kubala Anna 
Kuźma Jarosław 
Kuźmicki Tomasz 
Leonowicz Łucja 
Lis. Grażyna 
Łobodziński Jakub- 
Maciejczyk Łukasz 
Mamińska Marta 
„Marchewka Małgorzata 
Marciniak Wojciech 
Markowska Karolina 
Mateja Sylwia 
Mazurkiewicz Marcin 
Mocarska Magdalena;, 
Noceń Łukasz 
Nowicka Joanna 
Partyka Marek 
Patyk Karina 
Pawlicka Magdalena 
Perkowski Bartłomiej 
Pękala Agata 
Piątek Dariusz 
Pławski Rafał 
Popowicz Oksana 
Pucyk Rafał 
Pukaluk Izabela 
Radż Hanna 
Ratowicz Bartosz 
Roszyk Mariola 
Rutkowska Maria 
Sawka Jan 
Sierzchała Krzysztdfz 
Skiba Łukasz 
Socha Katarzyna 
Soroka Aleksandra 
Stachiewicz Marek 
Starościak Magdalena 
Stru-ski Jarosław 
Szczerba Katarzyna 
Smak Tomasz 
Sztaba Artur 

Tarasewicz Katarzyna 
Ton-del Paweł 
Torshała-Buława Renata- 
Tracizyk Kornelia 
Trzask-omalDwu lit Anna 
Tuliszewska; Ewelina 
warren Marta- 
Wieoheć Tomasz- 
Wilczek Paweł 
Wojciechowska Kinga; 
Wołoszyn Tomasz 
Wożniak Robert 
ZalewskaAgnieszka 
Ziemlewska Justyna? 
Zienkiewicz Urszirla 
Znak Beata 
Żlebie-ska Klaudia 
Żmu'rkiewicz Marcin 
2007 
Aibinowski Jarosiaw: 
Babes Piotr 
Balcer Ale ksander 
Borysewicz Dominika 
Cemka Mariusz 
Chudziński Paweł. 
Domańska Marta 
Dominiczak Przemysław 
Galczak Piotr 
Gawron Mariusz 
Glyżews-ki Przemyśław 
Gnych Leszek 
Gołąb Anna 
Grabska Magdalena 
Halaha Derota 
lłecki Maciej 
lwariska Aneta 
JaroszewiczAgnieszka- 
Ję'drak Tomasz 
Jędrzejewski Paweł 
Kisiei Piotr 
Kasiedowska ”Marta 

Kowalczyk Katarzyna" 
Kozieł Anna 
Kozłowska Barbara 
Kuligowska Katarzyna 
Lasek Magdalena 

' Machalewska iwona 
Majchrzak Daniel 
Makowski Piotr 
Manowiec Wojciech 
Marciniak Sabina 
Matczak Agnieszka, 
Materka Paweł 
Matysiak Iwona 
Niedźwiedź Tomasz 
Nowacki Adam 
Pakuła Małgorzata 
Pawlak Mariusz 
Placek Marcin 
Płużyczka Joanna- 
Ratajewska Małgorzata: 
Rybnik Maciej 
Skrzypkowski Marek 
Smulczak Joanna 
Sobolewski Krzysztof 
Stenka Marta 
Szczęsny Tomasz 
Szymańska Agata 
Teca Łukasz 
Tomczak TemaSZ 
Trznadel Agnieszka 
Ulenberg An na 
Warszawska Karolina 
Waszk'iel Jarbsiawi 
Witkowska Anna, 
Witkowski Karol 
Wojewódzka Barbara 
Zahradnik Bartosz 
Zaremba Dorota 
Zblewski Radosław 
«Ziętek Katarzyna 
Zmysłowska Jagoda 

”Kaisa-”gia Jublleuszowa —— 40." „lat 



Kierunek -- inżynieria Środowiska 
2.004 
Arendacz Mirosława 
Balinowska Anetta 
Berg Izabela 
Bierut Adam 
Bładyko Magdalena 
Błochowiak Marcin 
Borowiec Andrzej 
Borysiewicz Arkadiusz 
'Braszkiewicz Rafał 
Celip Honorata 
Chabowska Brygida 
Chojnacka Marta 
Ciesielska Agnieszka 
czajkowska Dagmara 
Czapiewski Piotr 
Czapla Tomasz 
CZaszyński Krzysztof 
Baraszkiewicz Grzegorz 
Dąbrowski Rafał 
Dekowski Dominik 
Dębowski Ireneusz 
Dębska Marlena 
Dymecki Jarzy 
Dziemiańczuk Agnieszka 
Elmer Andrzej 
Fabisiak Anna 
:enske Marek 
=irlej Katarzyna 
:ormela Barbara 
:udala Sylwia 
Sawai Agnieszka. 
3danietz Marlena- 
3ieracz Robert 
Serzelak Waldemar 
Berka Grzegorz 
Brabowska Grażyna 
3r0nalewska Magdalena 
lalama Paweł 
lewelt Justyna. 
irybyk Pawel 
Iryckiewicz Tomasz 
abłońska Anna, 
ackowski Andrzej- 

Jagodzińska Izabela 
Jankowski Marcin 
Jastrzębska Izabela 
Jaśkiewicz Piotr 
Kałuska Agnieszka 
Karczewski Sebastian 
Kargul Bogumiła 
Kempiński Pawel 
Kołacz Karolina 
Kolatka Anna 
Kołtan Agata 
Kozłowski Radosław 
Krzywicki Piotr 
Kutryn Justyna _ 
Kwiecień Krzysztof 
Łukasik Malgorzata 
Łukasik Sylwia 
Łyszyk Remigiusz 
Maciejewski Marek- 
Maćkowiak Adam 
Malinowski Leszek 
Marciniak Artur 
Matusiak Piotr 
Matysiak Piotr 
Michniewska Sylwia 
Mielczarek Andrzej 
Miksza Adam 
Musyt Ewa 
Myszkowski Waldemar 
MysZka Jędrzej 
Nazaruk Anna 
Nowak Aleksandra 
Olszewski Artur 
Ołówka Marcin 
Orłowska Agnieszka 
Ostrowska Magdalena 
Ostrowski Bartłomiej 
Ottka Maciej 
Owczarek Grzegorz 
Pałuka Karolina 
Panek Wojciech 
Pawik Patrycja 
Pawłowski Tomasz 
Peiowski Józef 

Piasecki Wojciech 
Piaskowska Katarzyna 
Piernik Agnieszka 
Piernik Magdalena 
Piemikowski Sławomir 
Poczesny Piotr 
Politejko Magdalena 
Połajdowicz Tumasz 
Popiołek Angelika. 
Perzych Marta 
Potrykus Bernadeta 
Przybylski Leszek 
Rogowska Ewa 
Rogowski Marcin 
Rybicka-Szylka Ewa 
Ryjewska Beata 
Salach Roman 
Samborski Dariusz 
Sitarz Monika 
'Skrocka Monika 
Stańczyk Karina 
Su bczyński Aleksander 
Sudnikiewicz Jerzy 
Szarejko Anna 
Szarejko Henryk 
Szlufik Katarzyna 
SZuflIński Sebastian 
Szwalgun Marek 
Śliwiński Grzegorz 
Tomczyk Adam 
Urbański Michał 
Usidus Wioletta 
Wandtke Wioletta 
Ziemek Marek 
Ziółkowski Tomasz 
Zych Anna 
Żuprański Krzysztof 
2005 
'Baryła Paweł 
Bator Krzysztof 
Bawarski Łukasz 
Bazylek Bartosz 

Białas Kamilla 
Biela”! Beata 
Blok Sylwia 
Błaż Grzegorz 
Bohdankiewicz Renata? 
Bojarska Anna 
Bolibrzuch Anna 
Bonalska Marta 
Bróż Wojciech 
Budynkieiwcz Edyta 
Buła Arkadiusz 
.Chlasta Dominika 
Chojka Anna 
Cirko Justyna 
Cyfka Dominika 
Czarnowska Malgorzata 
Czyrkowska Kamila 
Dębska Anna 
Dudziński Marcin 
Duszny Józef 
Dwojak Anna 
Dyjas Kamila 
Dymecki Mariusz 
Dziadbwicz Bartosz 
Filipowicz Katarzyna 
Fuiarczyk Bartłomiej 
Gańczak Tomasz 
Gbur Przemysław 
Gież-a Beata 
Gilewicz Jacek 
Giżowski Maciej 
Gnacińska Beata 
Gojke Aleksander 
Gołuchowska Maria 
Gronowska Katarzyna 
Gulbiński Bogusław 
Hajduk Artur 
Hinc Arkadiusz 
Janiec Karolina 
Januszewska Anna 
Jasiunas Marek 
Jegier Paweł 
Kamus Katarzyna 
Klaczko Hanna 

Kelęga Jabi—leuszewa — 40 lat! 
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Klimczyk Magdalene..- 
Kolaczek Art-nar 
Kotarba Katarzyna 
Królak Karol 
Kuciński Marek 
Kucswski Andrzej 
Kwaśniewski'Gustaw 
Lemann Alaksandra” 
Lipiński Maciej” 
Lubecki Marcin 
Łajeczko Grzegorz 
Laski Zbigniew 
"Łącka Anna 
Macko Mirosław 
Majkowski Marcin 
Mamrzyński Bartosz 
Marcinowski G'zregorz 
Materek Andrzej 
Miś Monika 
Mossakowski iwo 

. Muś Przemysław- 
Naiazek Piotr 
Narć Anna 
Nietu być An na. 
Nowak Artur 
'Odoiczyk Urszula 
Oeike Andrzej 
Oiaszewsk'i Daniel 
Olejniczak Przemysław 
Orzechowska Beata 
Osińska Magdalena 
Ożańska Agnieszka 
Pasternak Anna 
Pazio Agnieszka 
Piechows ka Magdalena 
Placek Katarzyna 
Pona Malgorzata 
Prądzińska Iwona 
Przydatek Anna 
Przytarski Dariusz 
Pyrzewicz irena osz 
Rosińska Magdalena 
Rybka Slawomir 
Sadka Dariusz 
:Sasinowski Marek 
Siennicki Leszek. 
Sierocki Daniel 

”Tis—n 

Ksiega Jublleuszowa -— 4.0 lat 

Sobieraj Tomasz 
Stachowski Zbigniew 
Stankiewicz Karol 
Stoltman Leszek 
Strzelecki Jarosław 
'Sub'el Marcin 
Suikowski Katarzyna, 
Sychulec Leszek 
Szpakowska Joanna 
'Szpakowska Karina” 
Szubstarski Sławomir 
Trałowski Tomasz 
Tymiński Rafał 
Walasek Krzysztof 
Warmowski Przemysław 
Wawrzyk Anna 
Wieczorek Mariusz 
Wobszal Mirosław 
Wojtakowski Jacek 
Zając Marlena 
Zaremba Wojciech 
Zelmachowicz Alicja 
Zębala Wojciech 
Zielińska Iwona 
Zielińska Malgorzata 
Zwierzykowska Marta. 
Zwoliński Paweł 
ŻuprańskaAgniesZka 
2006 
Adamczak Arkadiusz › 
Antczak Bartosz 
Bakun Nikodem 
Bartosiewicz Anna 
Bartoszewicz Małgorzata 
Bawoł Wioleta 
Bejnar Radosław 
Benkowski Ireneusz 
Bielas Agata 
Bojanowska Karolina 
Borowiec Andrzej 
Borowska Magdalena 
Borsuk Dorota. 
Burak Tomasz 
Chabowski Grzegorz 
Chmiel Joanna 
Chmiel Joanna katarzyna 

'C'ichockat'Karolina 
Cichocka Marzena 
Ozapiewska Agnieszka 
Ówikłowska Marta 
Datta Marek 
Dąbrowska Katarzyna 
Diakon Helena 
Diakon Jadwiga 
Doczyk Adam 
'Dudzic Magdalena 
Filarowski Daniel 
Firgori Tomasz 
Fermata Łukasz 
Frączek UrszMa 
Gałka Marcin 
Gołębiowska Barbara: 
Grugial Cezary 
'Gryczan Magdalena. 
Grzegorczuk Milena 
Grzegorczyk Katarzyna 
Grzeszczak Paweł 
Grześkowiak Pawel 
Haiaba Dorota 
Hannusch Krzysztof 
Hauzer lion-a 
Hin-c Kazimierz 
Hołubczat Sylwia 
Hubert Daniel. 
Jabłońska Joianta 
Janik Elżbieta 
Jaskólski Przemyslaw 
Kaczorowska Emilia 
Kamiński Paweł 
Kertesz Marcin 
Kasprzak Aleksandra 
Kiczkieruk Tomasz 
Kiel Joanna 
Klasse Łukasz 
Kobylacki Maciej 
Kogut Andrzej 
Kołakowski" Michał 
„Kołczak Jolanta 
„_KoniszewskaaFijołekj 

Bagusiawa 
Końciak Piotr . 
Kii-Pee. Radomir 

Koreański Tomasz. 
Korociński Artur 
Korzeniewska Urszula: 
Kozlowski Mariusz 
Krutnik—Młynarczyk Ewą 
Kuciński Paweł 
Kuć Łu kasz 
Kurzawa Błażej, 
Kuatra Wojciech 
Kwiatkowski Krzysztof 
Lamorska Katarzyna 
Laskowski Mariusz- 
Łan'gowski Stanislaw 
Łojewski Zbigniew 
Łukomska Andżelika 
Majewska iwona 
Maliszewska Estera 
Matynia Arkadiusz 
Mich Ewa 
Michalski Radomir 
Młyński Michał 
Mrówczyńska Marta 
Musiał Artur 
Nadarzyńska Marta 
Nader Bogusław, 
Nalazek Joanna 
Niedziela Marek 
Norek Kamilla 
Olszewska Barbara 
Pabich-MikłaszeWicz 

Agnieszka 
Pańczyszyn Anna 
Paszewska Magdalena 
Paszowska Katarzyna 
Patalas Katarzyna 
Pater Maciej 
Piwiński Jaroslaw 
Pokorawska Małgorzata 
Puchala Anna 
Pozdrowski Krzyszto'ii" 
Pytlak Radoslaw 
Rachubik Agnieszka 
Ratajczak Monika: 
Rocki Damian 
Robaczewska Marzena-- 
Roman” Beata. 
Romaniuk Karolina 

fso- 



Runowska Barbara 
Ruta Dawid 
Rynkowski Jacek 
Sak Przemysław 
Samulewski Cezary 
Samusionek Paweł 
Sielski Marcin 
Siwiela Bogusław 
Skowron Michał 
Słupski Piotr 
Smorkowska Maja 
Sokalska Agnieszka 
Stępień Anna 
Stobiecka Małgorzata. 
Strugacz Katarzyna 
Strychalska-Cmoch 

Izabela 
Strzałkowska Monika 
Sudnik Kamila 
Szeluga Mirosław 
Szmaj Edyta 
Szokalski Filip 
Szostakowska Marta 
Szuba Marta 
Szubstarska Magdalena 
Szymański Paweł 
Szymczak Paweł 
Ślęzak Marcin 
Średnicka Katarzyna 
Świdnicki Jarosław 

Tarnowska Katarzyna 
Tuszkowski Łukasz 
USakowska Dagmara 
Walasek Renata 
Węgrzynek Katarzyna 
Węgrzynek Teresa 
Witkiewicz Eryk 
Włudarska Aneta 
Wojciechowski Rafał 
Wojnicz Magdalena 
Wojnowska Julita 
Wozniak Bartosz 
Wrona Aneta 
Zalewski Michal 
Zamorski Stanisław 
Zdotiński Paweł 
Zygmunt Dawid 
Zyśko Paweł 

2007 
Antoszko Anetta 
Butrym Wojciech 
Celińska-Spodar Anna 
Cieszewska Agnieszka 
Czarnowska Małgorzata 
Dzibała Jarosław 
Fronczek Anna 
Gach Agnieszka 
Golczyk Robert 
Gorecki „Rafał 

Gorlik Jakub 
Górska Aleksandra 
Grabowski Marek 
Grobelna Kamila 
Grodzki Kamil 
Grygorcewicz Joanna 
Hewelt Justyna 
Hirsz Mariusz 
Hirsz Mariusz 
Hutek Magdalena 
Ignaczak Krzysztof 
Janczukowicz Marcin 
Janta-Lipińska Sylwia 
›Jasnowski Piotr 
Juśkiewicz Maciei 
Karaśkiewicz Szymon 
Kasperek Ewa 
Kołakowska Agnieszka 
Kołecki Jarosław 
Kondras Katarzyna 
Kowalczyk Anna 
Kowalewski Dariusz 
Kozłowska Adrianna 
Kruk Jolanta 
Kruk Mirosław 
Krzyżanowski Paweł 
Kucharska Kamila 
Kulik Justyna 
Lisowski Karol 
Lisowski Tomasz 

Machniewska Monika 
Matyjaszczak Anna 
Miazga Karol 
Mikołajczyk Macie] 
Napierała Piotr 
Niedośpiał Jerzy 
Obidziński Janusz 
Olejowska Aleksandra- 
Olszewski Artur 
Osiecka Barbara 
Pniak Sebastian 
Polakowska Barbara 
Poraszka Cezary 
Pudlik Beata 
Shams Dowlatabadi 

Barbara 
Sienkiewicz Sylwia 
Sosnowski Łukasz 
Spychała Piotr 
Staszkiewicz Maciej 
Stępień Michal 
Szczerba Anna 
Śliwiński Piotr 
Walewski Jan 
Wójtowicz ŁukaSz 
Wroniak Magdalena 
Wyszomirski Marcin 
Zagowałko Agnieszka 
Zieliński Bartłomiej. 

„, Ksiega Jubileuszowa—aan "lat 



Ekonomia 
Zarządzanie i Marketing 

Wydz1ał Ekonomii. i Zarządzama 



Kierunek — Ekonomia 

2004 
Abdelaal Katarzyna 
Abendrot—Wojtu-ń Beata 
Adamecka Anna 
Adamiec Marcin 
Adamska Aneta 
Adomat Berenika 
Ambrożewicz Jarosław 
Anczurowska Krystyna 
Andała Anetta 
Andrik Karol 
Anselm Jadwiga 
Antos Edyta 
Aranowska-Wtorek 

Izabela 
Arendt Aleksandra 
Atras Jarosław 
Augustyniak Kamila 
Bachorska Małgorzata 
Baczyńska Danuta 
Baćko Magdalena 
Bagiedza Gabriela 
Bagrowska-Puchalska 

Alicja 
Bajda Sylwia 
Bajer Alicja 
Sajer Małgorzata 

Bartosiak Karolina 
Barząś Katarzyna 
Baszewska Beata 
Baza Anna 
Bąk Radoslaw 
Bąkowski Janusz 
Bedryk An na 
Beer—ŻukowiczAnna 
Bejczak Grażyna 
Bembnista Piotr 
Bender Alicja, 
Berezows ka-Kolisz Anna 
Berwingis Agnieszka 
Bialic Beata 
Białogłowicz Mariola 
Białuska Anna 
Bielajewska Mari-a» 
Bielawska Iwona 
Bielawska Izabela 
Bielecka Agnieszka 
Bielecka Mariola 
Bielikowicz Krzysztot' 
Bielski Łukasz 
Bieniek Joanna 
Bieńkowska Bożena 
Bieńkowski Krzysztof 
Biernacka Dorota 

;V'Borkowska Anetta- 
Borkowska Monika 
Borska Beata 
Borta Joanna 
Borys Magdalena 
'Brięczkowska Magdalena 
Broka Paulina 
Bronik Maciej 
Bronk Agata 
Bruska Joanna 
Bryła Renata 
Brzeziński Andrzej 
Brzeziński Paweł 
Brzękowska Dominika 
Brzuskiewicz Violetta 
Buczek Joanna 
Buczkowska Dorota' 
Buda Sebastian 
Budek Beata 
Budna Sylwia 
Budziński Paweł 
Bugajewska Lucyna 
Bujak Jolanta 
Bujko Małgorzata 
Burak Marcin 
Burczyk Anna 
Burliński Piotr 
Buszta Monika 
Buskiewicz Magdalena 
Celner Joanna 
Cemka Grażyna 
Cerajewska Małgorzata 
Chada Agnieszka 
Chendoszko Ireneusz 
Chirk Maria 
Chirk Weronika 
Chlebowska Małgorzata- 
Chociaj Sylwia 
Chodowiec Magdalena 
Choina Monika 
Chojnacka Agnieszka 
Chojnacka Katarzyna 
ChojnOwska Izabela 
Choromańska Sylwia 

Chruszczyk Katarzyna. 
Chwiłkowska. Dorota 
Chybwska Barbara 
Cichońska Sylwia 
Cichosz Beata 
Ciecharowska Sylwia 
Cieniak Anna 
Cieśla Katarzyna 
Cieślik Tomasz 
CiSOń-Górna Agnieszka 
Ciszczonik Rafał 
Ciuk Aleksandra 
Cuckarew Anna 
Cupa Kamila 
Cwiklak Agnieszka. 
Cybulska Roksana 
Cypel Magdalena 
Czaja Marzena 
Czapczyk Aldona 
Czapiewska Anna 
Czaplewska Małgorzata 
Czapla Monika 
Czaplewska Justyna”. 
Czaplińska Elwira 
Czaplińska Monika 
Czarnecka Katarzyna 
Czarnecki Zbigniew 
Czarnecki Zenon 
Czarnota Agnieszka 
Czarnowska Magdalena. 
Czaronek Grzegorz 
Czereda Beata 
Czerniak Swietłana- 
Czenwik Aleksandra 
Częszak Arkadiusz, 
Czopek Agnieszka. 
Czulak Ewa 
Czuryło Marla 
Czynszak Aleksandra 
Czyszek Józef 
Czyszek Magdalena 
Czyżak Piotr 
CWiertka Joanna 
'Cwiklińska Agnieszka 

Balcerak Malwina Biernacka Joanna- 
łalcerzak Iwona Biernacki Adam 
Balewska Dorota Bieszke Kamilla 
łała Aleksandra Bigott Anna 
łanach Katarzyna Bilińska Roma 
Banaś Adam Biskup Rafał 
łandurska Katarzynie Błaszczyk Aleksandra 
iandurskl Marcin Błażej Anna 
ianlcka Magdalena Błochowiak Katarzyna 
łany Magdalena Bober Piotr 
iaranowska Joanna Bodo Beata 
tarczek Mariusz BodziszewskaAnna 
iartanowicsgnieszka Bogaszewska Marzena 
iartkowiak Łukasz Bogdziewicz Anna 
tartnik Hanna. Bogusz Katarzyna 
Iartolewska Joanna Bojańczyk Krzysztof 
tarlor Artur BonkOWSkI Artur 

rje Księga Jukiileus—zowa ~ 40 łat 



Damaszek-Walk-usz 
Wioleta 

Danilecka Grażyna 
Dawid Katarzyna 
Dawindziak—Gawińska 

Bogumiła 
Dąbrowska Agnieszka 
Dąbrowska Aneta 
Dąbrowski Karol 
Deriikiewicz Paweł 
Detlef Katarzyna 
Deyna Izabela 
Dędek Joanna 
Dęgus AgnieSzka; 
Diakun Aleksandra” 
Długosz Bożena 
Dobrowolska Monika 
Dobrowolski Rafał 
Dobrzyniak Aleksandra 
Dogoda Bogusława 
Domaszk Alicja 
Domiński Paweł 
Domżał Małgorzata 
Dorawa Agnieszka 
”Dering Sylwia. 
Drabkowska Sylwia 
Drapała Grzegorz 
Drawc Justyna 
Drewek Karol 
Drewla Aleksandra 
Droblński Krzysztof 
Dróbka Łukasz 
Drzcimska Monika 
Drze'Wiecka Gabriela; 
Drzewiecki Rafał 
Duda Grzegorz 
Dudziak Emilia 
Dudzik Przemysław 
Dunajewska Ża netta 
Du rbajko Alina 
Duszyńska Monika 
Dutkiewicz Marta 
Duzowska Katarzyna 
Dużyńska-Lubińska 

Magdalena. 
Dymianiuk Stanisław 

Dyszkant Adam 
Dziemianko Beata 
Dziemidzik Danuta” 
Dziemińska Justyna 
Dzierżak Anna 
Dziewiątek Grzegorz 
Dzięcielski Mariusz 
Dziobak Robert 
Dziuba Agnieszka 
Dziubański Tomasz. 
Dziubarczyk Małgorzata 
Elwart Wojciech 
Engelbrecht Elżbieta 
Erdmańska Aleksandra 
Fabiańska Karolina 
Fabisiak Edyta 
Fabiańska Marta 
Falitarski Stanisław 
Fedon Katarzyna 
Fierek Izabela 
Fierek Monika 
Fitiełski Sebastian 
Fir Maria 
Fir Marta 
Fiszka-Borzyszkowska: 

Emilia 
Fita Ewelina 
Fitas Anna . 
Flisikowski Tomasz 
Fojut Hanna 
Formela Bożena 
Fortuna Daniel 
Fraszczyk Monika 
Frieda Daniel 
Frost Katarzyna 
Fryczkowska Teresa 
Fudala Tomasz 
Fudali Lucyna 
FurchertAgnieszka 
Gaca Sylwia 
Gacka Anna 
Gackowski Jerzy 
Gaj Katarzyna 
Gajda Mateusz 
Gajewski Paweł- 
Gal'as Agnieszka 

Ksiega Jublleuszowa - ”40: lat: 

Galas Elżbieta 
Gałązka Krzysztof 
Gancarz Jadwiga 
Gaszta Monika 
„Gaweł Emilia- 
Gawlik Barbara 
Gawlik Karolina 
Gawryś Emilia 
Gesner Barbara 
Gędek Magdalena 
Gibas Agnieszka 
Gibczyński Paweł 
Gibowski Pawel 
Gilicki Tomasz 
'Girczys Edyta 
Glaner Krzysztof 
Glapińska Barbara 
Gliszczyńska Agnieszka 
Gliszczyńska Justyna 
Głodowski Krzysztof 
›Główczewska Beata 
Główczewska Grażyna 
Główczyńska Lidia 
Głuch Barbara 
Godlińska Małgorzata 
Godzieba Emilia 
Gomoracka Katarzyna 
:Gomorska Barbara 
Gordzelewska Dorota 
Gowor Dorota 
Górczyńska Katarzyna 
Górniak Justyna 
Górniak Radosław 
Górska Agnieszka 
Górska Anna 
Górski Grzegorz 
Górzyńska Klaudia 
Gralen'rska Anna 
Graś Danuta 
Grela Katarzyna 
Gronda Elżbieta 
Grosiak Katarzyna 
Grota Mariusz 
Grot-h-Pestka Anna” 
Gruber Izabela 
Grubia'k Marta 

Grupa Joanna 
Grupa Paweł 
Grygorcewicz Angeli-ka 
Grytka Alicja 
Grzenia Jolanta 
Grzeszczak Katarzyna 
Grzystek Małgorzata 
Grzywacz Anna 
Gulbicki Marcin 
Gumiela Katarzyna 
Gunerka Anna. 
Guzowska Kamila 
Gużyńska Marta 
Hawran Agnieszka 
Heciak Tomasz 
Herdzik Magdalena. 
Heromin An na 
Hewelt Iwona 
Hnatyszyn Małgorzata 
Holc Joanna 
Hołubecki Marek 
Hordziejewicz Krzysztof 
Hutnik Kamila 
Huzarska Anna 
Hycki Przemysław 
Idzik Halina 
Iwanicka Ewa 
Iwankiewicz Marek 
Jabłonowska Natalia 
Jabłońska Wioletta 
Jackowska Ewelina 
Jakubiak Danie-i 
Janaszek Anna 
Janczewska Anna,; 
Janczewski Dariusz 
Janicka Jolanta 
Janiec Lucyna 
Janik Anna 
Janik Tomasz 
Jankowska Danuta 
Jankowska Joanna 
Jankowski Marcin 
Januszewski Mirosław 
Jamuczak Tomasz 
Jarosz Alicja 
Jasińska Hanna 



Jasińska Joanna Każmierczak Łukasz ”Kobus Milena Kozak Halina 
.J'aszczak Paweł Kaźmierczak Sławomir Kocięcki Grzegorz Koziczkowska Lucyna 
Jaworska. Magdalena Kąkol Magdalena Kocimska Barbara Kozieł Aleksandra 
Jaźdżewska Marta, Kempska-Jońca Beata Koozara Tomasz Kozińska SylWia 
Jażdżewski Daniel Kędzierska Alicja Kaczyńska Hanna Kozłowska Barbara 
Jagowska Lucyna Kędzierska Anna Kolczyk Karolina Kozłowska Katarzyna 
Jeleń Konrad Kędzierski Mikołaj KołaCZek Diana Kozłowska Magdalena 
Jelenek Anetta Kędziora Katarzyna Kołsut Przemysław Kozłowska Monika 
Jandernal Dorota Kędziora Wioletta Kołuoka Katarzyna Krajewska Anna 
Jędrzejczyk Tomasz Kępka Małgorzata Komar Anna Kramek Marzena 
Jodziewicz Iwona Kępka Paweł Kemkowska Aleksandra Krasińska Katarzyna 
Kachnowicz Andrzej Kiciński Maciej Komodołowicz Alina Krause Ewelina 
Kaczmarek Beata Kiedrowicz Krzysztof Komorowska Elżbieta Krause-Meier Beata 
Kaczmarek Diana Kiedrowicz Roman Komorowska Monika Krawcewicz Anetta 
Kaczmarek Ewa Kiedrowski Marcin Kondratko Katarzyna Krawczuk Małgorzata 
"Kaczmarska Katarzyna Kieliańska Edyta Konkol Sebastian Krawczyk Andrzej 
”Kaleta Karolina Kiernożycka Kinga Konopa Karolina Krawczyk Marzena 
Kalina Rafał Kieszczyńska Agnieszka Konopka Agnieszka Krawczyk Wioletta 
Kalinowska Anita Kijowska Ewa Kopeć Dorota Kraweczynska Martena 
Kaliszewska Anita Kijo Tomasz Kopka Magdalena Krawiec Adam 
Kaliszuka Anna Kilanowski Przemysław Kopytko Małgorzata Król Grażyna 
Kalitka Małgorzata Kilar Katarzyna Korczak Danuta Król Sylwia 
Kaluga Marcin Kilkowski Marcin Kordalska Adrianna Krupa Joanna 
Kałdowska Dorota Kinastowska Katarzyna Kordowina Violetta Kruszyński Andrzej 
Kałwak Jolanta Kiner Krzysztof Karkosz Maciej Krużycka Monika 
Kamieńska Olimpia Kirko Małgorzata Kortas Paulina Krzos Waldemar 
Kamińska Ewa Kirko Tomasz Kose-ńczuk EWa Krzoska Grzegorz 
Kamińska Katarzyna Klasse Iwona Koska Elżbieta Krzyżanowska Paulina. 
Kamiński Krzysztof Klawikowskl Marcin Kostaer Klaudyna Krzyżelewska Elżbieta 
Kamrowska Danuta Kleisa Anetta. Kostencka Kamilla Książek Małgorzata 
Kandziora Agnieszka Kleta Justyna „Kostrzewińska Anna. Kubacki Bartosz 
Kapiszka Mirosława Kliber Agnieszka Koszałka Andżelika Kuban Magdalena 
Kapusta Magdalena Klim Marzena Koszyk Bożena Kucal Piotr 
Karaś Agnieszka Klimiuk Anna Kotara Malgorzata Kuchar Agnieszka 
Karczewska Monika Klinkosz Marcin 'Kotlarski Bartosz Kucharska Janina 
Karczyńska Magdalena Klonowska Katarzyna Kotłowska Anna Kuchta Dorota 
Karłowska Karolina Kloskowska Marzena Kotnowska Małgorzata Kuczyński Lucjan 
Kamecka Katarzyna Kłopocka Sylwia. Kowalczyk Anna Kuczyńska Agnieszka 
Karpińska Jolanta Kłos Agnieszka Kowalczyk Irena Kuczyński Jacek 
Kaszkiewicz Joanna Kłos Marcin Kowalik Jolanta. Kudelska Maria 
Kaszuba Monika Kmiecik Dariusz Kowalik Marzena Kufel Marcin 
Katarzyński Paweł Kmieć Karolina Kowalkowski Maciej” Kuffel Dorota 
Kawałek Katarzyna Knitter Anna Kowalska Joanna ' Kujawa Iwona 
Kazimierska Magdalena Knitter Małgorzata Kowalska Justyna Kuklewski Paweł 
Kazusek Anna Knopłk Magdalena Kawalski Adam Kukuła Katarzyna 
Kaźmierczak Anna Koba Magdalena Kowalski Tomasz Kulas Patrycja 

5.8.2 Księga Jubileuszowa — 4913211: 



Kulczyk Agnieszka LewibkaAngelika Makuch Małgorzata Mędrak Daniel 
Kulesza Anna Lica Beata Malida Małgorzata Mędrecki Tomasz 
Kuiikowski Marek Lice Barbara Malinowska Dorota Michalak Aldona 
Kuimacz Michał Linda Anna "Malinowska Ewa Michalak Anna 
Kulpińska Magdalena Linek Renata Maliński Wojciech Michalak Janina" 
KUnowska Magdalena Lipińska iwona Małecka Beata Michalak Kinga 
Kur Ewa Lipka Agnieszka Małek Teresa Michalak Marek 
Kurek Mirella Lipska Izabela Małgorzewicz Agnieszka Michalczuk Pawel 
Kurowska Lidia Lipska Joanna Miałkińska Joanna Michalska Agnieszka 
Kurowski Wojciech Lipska Katarzyna Mańska Agnieszka Michalska Magdalena 
Kurpisz Karolina Lis Gabriela Marcinkiewicz Anna Michalska Monika. 
Kurzydlowska Ilona Lis Piotr Marcisz iwona Michałek Dariusz 
Kuś Katarzyna Littwin Lucyna Marczak Katarzyna Miciun Joanna 
Kuśmierska Agnieszka Litwin Elwira Marczewska Joanna” Miedzłejko Slawomir 
Kuzio Justyna Ludkowska Marta Marczyk Joanna Mielczarek Marcin 
Kwaśny Magdalena Lwowska iwona Markiewicz Alina Mielewczyk Małgorzata 
Kwiatkowska Jolanta Łach Michał Marko Sylwia Mierzejewska Anna 
Kwiatkowski Rafał Łaguń Magdalena Markowski Rafał Mięsikowski Tomasz 
Kwietko-Bębnowska Łakomiec Mariola Mares Tomasz Miętka Aleksandra 

Agnieszka Łapa Łukasz Marszalek Monika Mikołajczak Grażyna 
Kwolek Maciej Łapińska Joanna Martin Małgorzata Mikołajczak Renata 
Labuda Anita Łapiszewska Agnieszka Masiak Beata Mikołajczyk Łukasz 
Labuda Elżbieta Łata Monika Maśnicki Tomasz Mikszo Danuta 
Labuda Karol Ławrowska Jolanta Matera Mariusz Miloch Sławomir- 
.Labuda Katarzyna-. Ławrynowicz Anna Materna Marcin Milaszewska Dagmara 
Labuda Krystian Łaz Katarzyna Mathea Edyta Miłosz Katarzyna 
Labuda Magdalena Łęt Anita Mathia Izabela Miłoszewska Aleksandra 
Lach Aleksandra Łowkiewicz Alina Matuika Dobrosława Miniszewski Rafał 
Lachowicz Aleksandra Łuczak Helena Matusik Waldemar Mińko Magdalena 
Lala Marcin Łuczak Magdalena Matys Lucyna Miotk Aneta 
Lala Wioletta Łuczak Marta Matysiak Ewa Miotke Lukasz 
Lampowska Beata Łuczka Monika Matysiak Małgorzata Misiurek Lilianna. 
Laska Iwona Łukasiewicz Maja Mauer—Korpal Aleksandra Misztal Renata 
Laskowska Agnieszka Łysko Katarzyna Maziopa Barbara Miśkiewicz Beata 
Laskowska Anna Machoy Lucyna Mazurek Monika Mizera Michał 
Lawrenc Adriana Maciąg Paweł Megger Sławomir Modrzejewska Katarzyna 
”Lawrenc iwona Maciejewska Karolina Mejer Jaonna Mojsym Marcin 
Lech Agnieszka Maciocha Joanna Meier Sebastian Morawska Anna 
Leda Maria Maj Janina Mencfel Malgorzata Mordak Alicja 
Lemke Romana Majchrzak Hubert Merchei Bernadeta Moskal Agnieszka 
Lenska Katarzyna Majewska Halina Merchei Dorota Mroczkowska Agnieszka 
Leśków Maciej Majewski Marcin Merdas Iwona Muiyk Anna 
Leśniewska Sabina Majtyka Justyn-a Meresińska Danuta Muńska Dorota 
Lewandowska Joanna Makarewicz Kamil Merko Kornelia Muszyńska Agnieszka 
Lewandowski Artur Makowska Emilia Meyer Beata Muszyńska Małgorzata 
Lewandowski Bartos? Makowska Magdalena Meyer Bogdan Mydłowska Hanna 

KSIęga Jubileuszowa — 40 lat 59 



Mylcarek-Wlaziy Hanna 
Myśliwiec Magdalena 
Nadolny Marcin 
Nagajek Radosław 
Nagórek Krzysztof 
Nagórski Andrzej 
Nakonieczny Tomasz 
Napierska Justyna 
Napiórkowska Beata 
Nibelski Jerzy 
Nicpoń Mariusz 
Niebieszczańska 

Agnieszka 
Niedziela Grażyna 
Niedźwiadek Marcin 
Niemir Małgorzata 
Nikoiak Marta 
Nisztuk Grażyna 
Nitka Sabina 
Nogaj Ewa 
N'ojek Artur 
Nowacki Tomasz 
Nowak Joanna 
Nowak Justyna 
Nowak Renata. 
Nowak Sylwia 
Nowa kiewicz Anna 
Nowicka Grażyna 
Nowicki Tomasz 
Nowosielska Justyn-a 
Obrzeżgiewicz Krystyna 
Ochęcka Aleksandra 
.ochęcka Małgorzata 
Ochota Magdalena 
Odzeniak Katarzyna 
Ogrodnik Marzena 
Okonek Bernadeta 
Okoń Marzena 
Okrój Aleksander 
.Okrój Marlena-› 
.Okrój Monika 
Olczak Ewelina 
Olejniczak Agata. 
Olejniczak Maja. 
Olender Katarzyna 
OleszkieWicz Izabela 

OleszkieWicz Tomasz 
Olik Małgorzata 
Olczak Beata 
Olszewska Mariola 
Olszyna Robert 
Olszynka Beata 
Ołów Aneta 
Oriikowska Agnieszka 
Orlikowski Krzysztof 
O'rtman Michał 
Orylska Magdalena 
Osiek Anna 
Ososinski Łukasz 
Ossowska Anna: 
Ostrowska Lidia 
Oszuścik Aleksandra 
Otto Danuta 
Ozga Rafał 
Pacan Anna 
Paczek Aleksandra 
Paduch Anna 
Padzik Anna 
Padzik Małgorzata 
Pająk Joanna 
Pająk Małgorzata 
Palka Małgorzata 
Paluch Renata 
Pałasz Krystyna 
Paprocka Joanna 
Parysek Katarzyna 
Pasterska Justyna 
Pasterska Marzena 
Paszek Rafał 
Patoleta Anna 
Pawella Joanna 
Pawelska Teresa 
Pawlak Danuta 
Pawlak Jolanta 
Pawlak Karolina 
Pawlak Radosław 
Pawlicka Larysa 
Pawlik Bogusława 
Pawłowska Magdalena 
Peciak Katarzyna 
Perkowska Anna 
Peteiska Renata- 

Petrów Agata 
Piasecki Łukaśz' 
Piątek Anna 
Pichowska Alina 
Piepiórka Andżelika 
Pietras Marcin 
Pietrasik Sławomir 
Pietruszyńska Katarzyna 
Pietrzkiewicz Wioletta 
Pietrzykowska Anna 
Piękoś Dariusz 
Piękoś Marzanna 
Pięta Łu kasz 
Pi-kulik Maria 
Pikulska Agnieszka 
Pilarczyk Marzena 
Pilipów Marzena 
Pilat Filip 
Pingielska Justyna 
Picnk Alicja 
Piotrowska Aleksandra 
Piotrowska Barbara 
Piotrowska Patrycja 
Piotrowski Przemysław 
Piszko Iwona 
Plata Małgorzata 
Pląder Dorota 
Plichta Karolina 
Pluta Izabela 
Płaczek Marcin 
Płatek Edyta 
Pobłocka Marzena 
Pocheć Robert 
Pochocka Katarzyna 
Pocierznica Monika 
Pograniczna Katarzyna 
Pokojewska Beata 
Pokojewski Daniel 
Pokrieike Barbara 
Polak Katarzyna 
Polasik Karol 
Poiechońska Katarzyna 
Połom Alicja 
Pomierska-Lasota Danuta 
Popi'eiarz Sławomir 
Popowicz Małgorzata 

Poroś Lidia 
Postaram czak Jhstyśnje. 
Potrykus Katarzyna 
Poździk Wioletta 
Prabucki Krystian 
Prorok Joanna 
Prill Łukasz 
Prochowska MałgOrzata 
Prus Andrzej 
Prusak Agnieszka 
Prusakłewicz Aleksandra: 
Pruska Hanna 
Prygiel Sylwia 
Przedborska Emilia 
Prześiuga Jolanta 
Przewrocka Aneta 
Przyborski Aleksander 
Przysowa Beata 
Puciiowska Patrycja 
Puczek Alicja 
Pudło Beata 
Pustelnik Wioletta 
Pyjek Ewa 
Pyrda Edyta 
Pyszniak Marzena 
Racławska-Żołądek 

Grażyna 
Rakowska Ewa 
Ra psiewicz Magdalena: 
Rapta Joanna 
Rawa Maciej 
Rawczyńska Monika 
Recka Joanna 
Redlarska Bogusława 
Reglinski Łukasz 
Retkowski Daniel 
Remiszewska Barbara 
Renk Joanna 
Renk Renata 
Reszczynska Ba rbara 
Reszka Agnieszka 
Reszke Aleksandra 
Rewkowski Jan 
Robaczyński Artur 
Robak Wioletta 
Rola Alicja 

Księgą Jubileuszowa — 40. lat 



Ron-taniec Danuta 
Romczykowska Adriana 
Repińska Bogumiła 
Rosiak Magdalena 
Rosińska Alicja 
Rosińska Ann-a 
Roskowska Joanna 
Rostkowska Magdalena 
Roszczak Kamila 
”Roszkowski Tomasz 
Rościńska Edyta 
Rożeńska Joanna 
Rudy Anna 
Rudzińska Aleksandra 
Rudzka Agnieszka 
Rupnik Anna 
Rutkiewicz Krystyna 
Rutkowska Agnieszka 
Rutkowska Anna 
Rutkowska Joanna 
RUtkowska-Sroka Izabela 
Rybakowicz Anna 
Rychlewska Beata 
Rychlik Barbara 
Ryczkowska Agnieszka 
'Rygielska Anna 
Ryk „Joanna 
Ryszewska Marta 
Ryża Beata 
Ryżewska iMoletta 
Rzanna Justy-na 
Rzepińska Agata 
Rzeppa Dorota 
Sa batowicz Renata 
Sadecka Małgorzata 
Sadokierska Ewa 
Sadowska Anna 
Sadowska Maja 
Sadowska Marta 
Sadurczak Maja 
Samborska Monika 
Schmidt Anna 
Schmidt Justyna 
Sekuła Emilia 
Sendai-Górzyńska sylwia 
Serafin Monika ' 

Siadak Joanna" 
Sicińska Anna 
Siek Dorota 
Siemaszko Gabriela 
.Siembida Lidia 
Siemieński Jacek 
Siemińska Iwona 
Sierpiński Zbigniew 
Sietiewiniec Wojciech 
Siewert Agnieszka 
Sik Anna 
Sikorska Agnieszka 
Sikorska Angelika 
Sikorska Joanna 
Singer Ewa 
Siniak Mariola 
Siuda Joanna 
Siwiec Patrycja 
Skiba Agata 
Skiba Arleta 
Skibiński Dariuaz 
Skiermański Paweł 
Skręta Grażyna 
Skrzeczkowska Maria 
„Skrzypczak Eliza 
Skubel Ilona 
Skwierawska Katarzyna 
Słomiński Zbigniew 
Słowińska Marta 
Smieszek Barbara 
Smolak Agnieszka, 
Smolińska Hanna 
Sobkowiak Tomasz 
Soboń Danuta 
Sojka Beata 
Sokołowska Agnieszka 
Solińska Dorota 
Sołtysiak Urszula 
Sosiński Tomasz 
Splawska Monika 
Sroka Justyna 
Stachowiak Agnieszka 
Staciwa Malgorzata 
Stadnicka Karolina 
Staigl Konrad 
Staniszewski Krzysztof 

Stankiewicz, Marlena 
Stanul Małgorzata 
Stańko Beata 
Starczewski Marek 
Staszewska—Śpiewak 

Danuta 
Stawowa Karolina 
Sieć Marian 
Stefanowicz An na 
Stefanowicz Magdalena 
Stefanowicz Mariusz 
Steffan Jacek 
Steffen Katarzyna 
Stella Beata 
Stelmaszyk Aleksandra 
Stenka Ewelina 
Stenka Lucyna 
Stern Magdalena 
Stępień Joanna 
Stępień Małgorzata 
Stępień Sylwia 
Stippa Edyta 
Storch Łukasz 
Strenk iwona 
Stroiński Ryszard 
Strojecka Diana 
Strumik Arkadiusz 
„Studzińska Maria 
„Styczyński Rafal 
Styk Joanna 
Suchocka Joanna 
Suchomski Roman 
SuQak Monika 
Sujka Agnieszka 
Sulanowski Jarosław 
Sulejewska Katarzyna 
Sumińska Monika 
Sunak Angelika 
Suprynowicz Piotr 
Surymt Sylwia 
Swatek Wiesława 
Sychowska Anetta 
Synoradzki Mariusz 
Syrokwasz Angelika 
Szablewska Kamilla 
Szah-unia Beata 

SZajner Zbiia 
Szaryńśka Agnieszka 
SZatkowski Radosław 
Szatylak Julia 
Szczepanek Agnieszką 
Szczepaniak Marek 
Szcześniak Daniel 
Szczur Magdalena 
Szczygielska Agata 
Szejbak Anna 
Szelezińska-Pietrysko 

Hanna 
Szerechan Magdalena 
Szewczak Bożena 
Szewczyk Aneta 
Szewczyk Jolanta 
Szewczyk Tomasz 
Szewczyk Waldemar 
Szkoda Tamara 
Szmaic Magdalena 
Sznicer Jolanta 
Sznitowski Zbigniew 
Szoć Joanna 
Szok Anita 
Szpadzik Alicja 
Szpakowska Monika 
Szyszka Patrycja 
Sztuka Dorota 
Szulc Urszula 
Szumigaj Agnieszka 
Szu-stek Żaneta 
Szuta Agnieszka 
Szweda Marta 
Szybowska Beata 
Szydłowski Damian 
”Szymańska Emilia 
Szymańska Ewa 
Szymańska Ewelina 
Szymańska Joanna 
Szymańska Kamila 
Szymańska-Molik 

Agnieszka 
Szymański Mirosław 
Szynkowska Anna 
„Szyszka Tomasz 
ŚcibOr Edyta 

Księgi-a JUb'ilĘUSZŻOWQ— 40 lat 6-1 



ŚciborMaryla Wasiak Zoria wnękseaia Zaroda-Bieryto 
Śmiechowska Beata Wasibwska-Gaweł Wnuk-Lipiński Piotr Aleksandra 
Śmiger Maria Gabriela Wojciechowska Elżbieta Zarzycka Marzena; 
Śpica Grzegorz Wasilewski Dariusz Wojciechowska Estera Zasada Małgorzata: 
Świątek Tadeusz Wastowska Katarzyna Wojciechowska Paulina Zasada Marzena 
Świder Marcin Waścińska Małgorzata Wojciechowski Patryk. Zasimowska Justyna 
Świderska Kamilla Wawroń Katarzyna Wojtkiewicz Justyna Zawodziński Andrzej 
Świerko Agnieszka Wawryszyn Klaudia Wojtkowiak Agnieszka Zawda, Piotr 
Świętoń Magdalena Wawrzyniak Iwona Wojtowicz Kamila Zazula Alicja 
Świtbń Magdalena Wehner Agnieszka Woleńska Wiesława Zdończyk Joanna 
Talaga Romana Weksznajder Luiza Wolska Katarzyna Zelewska iwona 
Talaśka Wojciech Wencel Robert Wołoszyk Bartłomiej Zgrzebniak Barbara 
Tarasiuk Anna Werstak Magdalena Wołoszyn Małgorzata Zieleń Małgorzata 
Tempska Izabela Wesołowska Agnieszka Woron Joanna Zielińska Joanna 
Tkaczyk Elżbieta Wesołowska Anna Wowk Aleksandra Zielińska Justyna 
Tobiasz Monika Wesołowska Marta Woźna Małgorzata Zielińska Marta 
Tocha Grażyna Wesołowska Wioletta Woźniak Anna Ziemniewicz Karolina” 
Totłoczko Malgorzata Węgierska MałgOizata' Wożniak Daria Zięba Renata 
Tomczak Magdalena- Węgrzyn Krzysztof Woźniak Karolina. Zigmanska AQNIGSZKB 
Torbiński Antoni 'Węsierska Romana wozniak Róża 'Ziora Gabriela 
Toruń Ewa Węsierski Dariusz Woźnica Justyna Ziółkowska Ewelina 
Tracz Aleksandra Widerowski Grzegorz Wójcikowska Ewelina Ziółkowska Katarzyna 
Tranbowi'cz Ewa Widziniewicz Dorota Wrońska Edyta Ziółkowska Marta 
Trapszo Anna Wielgosz Iwona Wrotyńska Elżbieta ?YCh-Kędfa Anna 
Trasiewicz Adam Wierzbicka Izabella Wróbel Tatiana Żabińska-Małgorzata 
Trawczyński Paweł Wiese Jacek Wróblewska Beata Zak Marcm 
Trawińska Monika Wietecha Justyna Wróblewska Kamila Zardecka Agnieszka 
Treder Magdalena ”Wiewióra Julia Wrotniak Andrzej Zebrowska Teresa 
TrojanoWska Anna Wiktorzak Monika Wry-cz-Rekowska Jolanta ZYChSK' Mar 'US_Z 
Trun Katarzyna Wilantewicz Ewelina Wysocka Iwona Żydowska Monika 
Tryba Joanna Wilgocka Małgorzata» Wysocka Teresa ŻW"? Anna 
Tocka Magdalena Wilgocki Mariusz Wyszecka Andżelika ŻYW'Ck' Tomasz 
Turowski Zbigniew Wilke Izabela Zaborowska Izabela 2005 
Turzyńska Magdalena Wilkowski Bartosz Zaborowska Małgorzata Abłażej Daniel 
Tyburski Piotr Winiarska Beata Zaborowska Mariola Adamczyk Katarzyna 
Tyloch Andrzej Wiskulski Marcin Zachwieja Agata Adamczyk Magdalena 
Tyma Bartosz Wiszniowska Katarzyna ZaCZyński' Zbigniew Adamska Emilia 
Ucińska Maria: łMszowata Agnieszka Zadrożni'ak Katarzyna Adamska Jolanta 
Urban Renata Wiśniewska Anna Zagraba Natalia Adasik Anna ' 
Ustjanowski Piotr Wiśniewska Marta Zając Kamila Adaszewski Dariusz 
Walczak Monika Witasik Marzena Zając Renata Ajechmewicz Barbara- 
Waiewska Joann-a Witka Anna Zakrzewska Agnieszka Aleksanderek Marzena 
Waligóra Krzysztof Witkowska Katarzyna Zalewska Barbara Aleksandrowicz 
Walkusz Anita Wlazły Ewelina Zalewska Beata Agnieszka 
Warchoł Anna Wlizło Barbara Załucki Wojciech Ambroziak Ewa 
warczak Agnieszka Wnęk Agnieszka, ZanderAne-ta . Amijjanowicz pat—,ma: 
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Andrzejewska Katarzyna 
Andrzejewska Małgorzata 
„Aniszkiew'icz Jadwiga 
„Antczak Marek 
Anyszkiewicz Katarzyna 
.Awsiukiewicz Urszula 
Babiak-Radim Wioletta 
Baczuń Anna 
Baiaryn Kamila 
Baigier Magdalena 
Bajor Dorota 
Bajtek Edyta 
Bakalarz Arka-diuaz: 
Balcerowicz Paweł 
Balcerzak Sebastian 
Baleszewska Maria 
Banach Aneta 
Baran Barbara 
Baran Małgorzata 
'Bargenda Katarzyna 
Bartczak iwona 
Bartkowski Przemysław 
Bartosiewicz Kinga 
Bartosiewicz Piotr 
Bartosik Elżbieta 
Bartoszewicz Karolina 
Baryia Bogusław 
Bastek Joanna 
Bednarek Teresa. 
Bednarska Dominika 
Bednarz Paweł 
Behrendt Magdalena 
”Ealing Monika 
Berlińska Renata 
Bemad Magdalena 
Bernat Grzegorz 
Betlejewska-Waszak. 

Alicja 
Bibik Anetta 
Bicka Ewa 
Bieierzewska Matamala 
Bielik Radosław 
Bień Justyna 
Binkowska Dorota 
Bireta Beata: 
Biskiewiez Amelia 

Bitner Beata 
Biaszk Marlena 
Blichowska AgniesZk-a: 
Bliski Krzysztof 
Bloch Dorota 
Bionkowski Jacek 
Blukis Kamila 
Błaszczyk Anna 
Błażejewicz Ewelina 
Bocian Beata 
Bodnar iwona 
Bogdanowicz Urszula 
Bogusławska Iwona 
Bohdanowicz Łukasz 
Bojanowska Izabela 
Bonalska Ewelina 
Bondarczuk Elżbieta 
Bonne Małgorzata, 
Borchon Monika 
Borowa Wiesława 
Borowski Adam 
Boś Anna 
Bożym-Jagodzińska 

Magdalena 
Brandt Małgorzata 
Braun Renata 
Brombilk Katarzyna 
Brucka Joanna 
Bruska Elżbieta 
Brylowska Paulina. 
Brzezińska Hanna" 
Brzezińska Katarzyna 
Brzęcka Beata 
Buchholz Liliana 
Buczek izabela 
Budnik Agnieszka 
Budzich Barbara 
Bujnowska Małgorzata 
Bukała Bogumiła 
Bukowiecki Macieł' 
Bukowski Artur 
Burak Anna 
Bumóg Joanna 
Bury Beata 
Burzyński Marek 
Buszkiewicz Rafał 

Busko Kamila: 
Cała Alicja 
Całka Anna, 
Celiński-Spodar Marek 
Cetera Bożena ' 
Getner Milena 
Chaiewski Daniel 
Chałaczkiewicz Katarzyna 
Chamier-Gliszczyńska 

Beata 
Chochołowska Paulina 
Chęś Magdalena 
Chmielarz iwona 
Chmielecka-Kurkowska 

Monika 
Chmielewska Anna 
Cholenka Monika 
Chomątowska Karina 
Cichosz Joanna 
Cichosz Joanna 
Cichosz Renata; 
Ciesielska Anna 
Ciesielski Julian 
Ciesiołkiewicz Dagmara 
Ciesiółka Ewelina 
Cieślak Monika 
Cieślińska Anna 
Ciróg Aleksandra 
Ciuła. Renata 
Ciupka Anna 
Cybula Magda 
Cyganek Bogusława 
C'yperska Wanda 
Cyran Małgorzata 
Cyrkiewicz Justyna 
Cz'apiewska-SneberSKa: 

Anna 
Czapiewski Grzegorz 
Czapla Katarzyna 
Czaplicki Paweł 
Czarnecki ArkadiuSz 
Czekaj Łukasz 
Czekajło Jolanta 
Czeien Krzysztof 
-.-.Czeppek Alisia 
Czerwińska Bozena 

Czerwińska Marlena. 
CZysta Magdalena- 
Czyż Anna 
Czyżewska Anna 
Czyżewska Magdalena- 
Cwian Jadwiaga 
Dahm—Weikowsk'a 

Magdalena 
Daleka Aleksandra- 
Dam pc Aneta 
Damps Julita 
Daszuta Magdalena 
Dąbek Joanna 
Dąbkowski Artur 
Dąbrowska Adriana 
Dąbrowska Agnieszka 
Demange—Laskowska 

Magdalena 
Demko Beata 
Demska Eliza 
Dankiewicz izabela 
Dębska Dorota 
Dobroń Dominika 
Dobrzycka Teresa 
Doiatowska Marta 
Demarad Wioleta 
Domarus Ewelina 
Downarowicz Sylwia 
Drawska Janeta 
Drewczyńska Sylwia 
Dronżek Małgorzata 
Drozd Małgorzata 
Drzewica-Grzesik 

Katarzyna 
Drzewień Paulina 
Duch Jacek 
Dudojć Jolanta 
Durawa Marzena 
Duczyńska-Rosiak Ewa. 
DuSzyński ireneusz 
Dwomicka Anna 
Dyba Michał 
Dyka Monika 
Dyksa Dominik 
Dyktyńska Ann-a 
Dymarkowska Ewelina- 
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Dziadyk Robert Gendek Tomasz ”Hryszkiewiloz Anna Kambaras Justyna 
Dziedzic Anna Gaspodarczyk Iwona Hubisz- Izabela Kamiński Marcin 
Dzien'dziela Justyna: Goździk Katarzyna Ignasiak Sławomir Kamińska Katarzyna 
Falkowska Anita Góralczyk Radosław Inoch Małgorzata Kamiński Maciej” 
Fanselow Justyna Góralska Mirosława Iwańska Joanna Kanciak Sławomir 
Farat Andrzej Góralski Grzegorz J.abłoński Patryk Kania Małgorzata 
Fedder Anna Górska Alicja Jabłońska Danuta Kopanka Iwona 
Falska Sylwia Grabarz Karolina Jabłońska Renata Kapczyńska Beata 
Figurska Elzbieta Grablewski Paweł Jacewicz Jolanta Kaplita Małgorzata 
Filipowicz Joanna Grabowska Katarzyna, Jacyno Małgorzata Karczewska Katarzyna 
Filipowicz Mieszko. Grabowski Bartosz J.agnow Alicja Karłowicz Emilia 
Flohr Hanna Grabowski Rafał Jakubowski Łukasz Karmazy Grzegorz 
Florczyk Agnieszka Grabski Radosław Jakusz Izabela Karoń Izabela 
Polega Emilia Grabusińska Joanna.— Jakuszewska Jolanta Karpa Irena 
Formela Robert Graczyk Emilia Janczyszyn-Złomek Karwacka Alicja 
Frankowska Adriana Grajper Katarzyna › Katarzyna Karwan Małgorzata 
Frącz Magdalena Graul Iwona Jankowska Agnieszka Karwowska Monika 
Fudzińska Aleksandra Gregorczyk Monika Jankowska Joanna Kasperska Dorota 
Fularczyk Elżbieta Gręda Ewelina Jankowski Robert Kasprowicz Honorata 
Furman Karolina Grobeina Anna Jaracz Katarzyna. Kasza Magdalena 
F urso Krzysztof Grochowska Katarzyna Jarosz Sebastian Kaszyca Anna 
Gabryszak Elżbieta Gronkiewicz Agata Jarzem'biński Karol Kawa Edyta 
Gadomska Joanna Grudzień Anna Jarzembski Krzysztof Kazanecka Katarzyna 
Gadziszewski Rafał Grudziński Kordian Jaslunas Joanna Kaziul Justyna 
Gajewska Iwona Gruźlawska Anna Jaworski Andrzej Kaźmierczak Grażyna 
Gałecka Agnieszka Gryczka Anna J'ażdżewski Wojciech Kaźmierczak Marta 
Garapuczyk Monika Guida Daniel Jednaszewska Urszula Kaźmierski Tomasz 
Gauza Joanna ”Gulewicz Magdalena Jereczek Jolanta Każanowska Małgorzata, 
Gawrońska Magdalena Gomińska Joanna Jeziorna Anna Kempińska Maja 
Gąsiewska Agnieszka. Gutowski Robert Jokiel Halina Kerlin Ewelina 
Gębal Anna Guzikowski Robert Jóźwiak Agnieszka Kępczyk Agnieszka 
Ginter Joanna Guziński Dawid Jóźwiak Aleksandra Kępińska Joanna 
Girszewska Wioletta. Guźniczak Dorota Jóźwik Katarzyna Kibitlewski Remigiusz- 
Gliwa Magdalena Hajnas Anna Judkowiak Michał Kicun Edyta 
Gładysz Agnieszka Hawrylak Monika Jutrzenka Anna Kiełbasa Anna 
Głodny Aleksandra Hawryszków Malgorzata] Kaczmarczyk Karolina Kiełkowski Krzysztof 
Głogowiec Piotr Heciak Sławomir Kaczmarek Sebastian Kilinowska Katarzyna 
Głowacka Małgorzata Heiak Anna Kaczor Marcin Kiner Anna 
Glówczyńska Grażyna Herman Agnieszka Kaezorowska Agnieszka Kiraga Agnieszka 
Godlewska Angelika Herman Aleksandra Kaczorowska Beata Kiraga Bernadeta 
Goldyszewicz Jadwiga Hinca Magdalena Kadziszewska Kaja Kisiel Sylwia 
Gołińska Bożena Hoffmann Joanna Kaiser Lucyna Kisiel Wojciech 
Gola Katarzyna Holz Izabela Kalcowska Magdalena Klauzińska Aleksandra 
Gołębiowska Anna. Hołdowicz Agat-a Kaleta Alicja Klawikowska Magdabna 
Gołoś Adrianna Holota Anna Kalinowska Teresa Kleina Anetta 
Gołunska Kamila Horszczaruk Danuta Kalinowski Paweł Klepka Katarzyna 
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Klim Marta 
KloskoWSka IWona 
Kłos. Justyna 
Kłosińska Izabeła 
Knajdrowska ”Małgorzata 
Knitter Agnieszka 
Kobiela Sylwia 
Kobus Grzegorz 
Kocaba Agnieszka 
Kochanowska Elżbieta 
Kochanowski Bartłomiej 
Koczorowska Sylwia 
Kodyrko Ernestyna 
Kolaska Justyna 
Kolberg Joanna 
Kolinko Iwona 
Kołakowska Justyna 
Kołatka Hanna 
Kołodziej Krystyna 
Komarnicka Hanna 
Konik Agnieszka 
Kontak Katarzyna 
Kończewska Elżbieta 
Kończyk Piotr 
Kopera Monika.- 
Keprek Alicja 
Kosecka Katarzyna 
Kosecka Violetta 
Kosińska Marta 
Kosińska-Wiatrak Amelia 
Kosiński Paweł 
Kosmaiska Dominika 
Kosowska Lucyna 
Kostecka Anetta 
Kostka Magdalena 
Kostrzewska Romana 
Kostrzewska Teresa 
Kośmider Agnieszka 
Kotarba Barbara 
Kotlarczyk Iwona 
Kotlicka Monika 
Kotłowska Grażyna 
Kotnowski Marcin 
Kowal Anna 
Kowalczyk Anna 
„Kowalewicz Patrycja 

Kowalewska Wioietta 
KoWaIik Joanna 
Kowalonek Emilia 
Kowalonek Tomasz 
Kowalska Julia 
Kowalska Katarzyna 
Kowalski Sławomir 
Kawałko Iwona 
Kozieł Krystian 
Kozik Hanna 
Kozłowska Anna 
Kozlowska Irena 
Kozłowska Marlena 
Kozłowska Urszula 
Kozłów Michał 
Kożuch Bożena 
Krajewska Katarzyna 
Krajnik Aleksandra 
Krasińska Anna 
Krasnowska Joanna 
Kraszewska Monika 
Kraszka Małgorzata 
Kraus Mirosław 
Krawczyk Tomasz 
Krężałek Karol 
Krocz Emil 
Kromlicka Sławomira 
Kropidłowska Beata; 
Król Magdalena 
Król Urszula 
Królikowska Bożena 
Krupa Krzysztof 
Kruszyńska Dorota 
Kubajek Wojciech 
Kubiak Edyta 
Kubicki Jacek 
Kubińska Małgorzata 
Kublik Magdalena 
Kubów Paweł 
Kucharska Joanna 
Kuczmarska Katarzyna 
Kucznier Margareta 
Kudaj' Paulina 
Kudyba Monika 
Kudzin Ewelina 
KUjBWSka Beata 

Kuklińska Ewelina: 
Kukowska Katarzyna 
*Kukuła Małgorzata 
Kulasiewi'cz Monika 
Kulesza Anna 
'Kuliniak Anna 
Kulisz Anna 
:Kunikowski Malgorzata 
Kurkiewicz Elżbieta 
Kurnakowska Anna 
Kusz Sebastian 
Kuziemska Anna 
Kuźmicka Monika 
Kuźmicz Justyna 
Kwiatek Katarzyna 
Kwiatkowska Monika. 
Kwiatkowski Jarosław 
Kwiatkowski Mariusz 
Kwiecińska Monika 
Kwietniewska Agnieszka 
Labuda Dagmara 
Lachowski Zbigniew 
Lampkowska Edyta 
Landowska Mariola 
Laska-KebedyńskaAnna 
Laskowska Emilia 
Laskowska Joanna 
Lass Jagoda 
Lass-Kozłowska 

Małgorzata 
Latańska Joanna 
Latzke Ewa 
Lebiedź Magdalena 
Legięć Joanna 
Legln Wioletta 
Lemann Przemysław 
Lemańczyk Andrzej 
Lemański Radosław 
Lenart Iwona 
Lenczewski Piotr 
Lendzion Beata 
Leszczyński Paweł 
Lewandowska Aneta 
Lewandowska Joanna 
Lewandowska Magdalena 
Lewicka Magdalena 

Lihkiewicz Monika 
Lipka Agnieszka 
Lisowska Anetta 
Liszkowski Wojciech” 
Lorbiecka Lucyna 
Lorek Joanna 
Lorkowska Marzena 
Lubecka Monika 
Lubecka Teresa 
Lubińska Jolanta 
Lubińska Katarzyna. 
Łandziak Marta 
Langowska Karolina 
Łańcucka Beata 
Łaryonowicz Barbara 
Łaszcz Agnieszka 
Ławniczak Joanna 
Ławrynowicz Justyna 
Łącka Bernadeta 
Łesyk Mariola 
Łobocka Magdalena 
Łobodzińska Barbara 
Łojek Iwona 
Łomańska Edyta 
Łopianowska Hanna- 
Łowkiewicz Krzysztof 
Łuczak Hanna 
Ługowska Jadwiga 
Łuka Dagmara 
Łukaczyk Paweł 
Łupińska Małgorzata 
Łyszczarz Sylwia; 
Łyś Ada 
Machajewski Adam 
Machino Jolanta 
Machocki Łukasz 
Maciejewska Joanna 
Maciejewska MalgOrzata 
Majchrzak Joanna 
Majewska Bogumiła 
Majewska Czesława 
Majkowicz Bartosz 
Malawska Zona 
Malek-Podjaska Ewelina 
Malewicka Urszula 
Malinowska Agnieszka 
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Małecka Monika 
Małek Malgbrzata' 
Mamrot Sabin-a 
Marciniak Lidia 
Marciniewska Magdalena 
Marcinkowski 

Przemysław 
Marcinowska Katarzyna- 
Marczuk Małgorzata 
Marewski Piotr 
Maroszek Anna 
Marzec Paweł 
Masełek Grzegorz 
Masewicz Aneta 
Masowa Alicja 
Materna Katarzyna 
Mathias Agnieszka 
Matraszek Ewa 
Matuszewska Elwira- 
,Matysiak Karolina 
Mazur Anna 
Mazur Monika 
Mazurek-GierczakAnna 
Mączewska llena 
Mączkowska Monika 
Mądrzak Katarzyna 
Meca Mariusz 
Medencka Olga 
Meller Ewelina 
Mełnicka Wiesława 
Meroniuk Anna 
Michalak Emilia 
Michalska Anna 
Michałowska Hanna 
Michałowska Katarzyna 
Michenka Agnieszka 
Michno Joanna 
'Micuńska Maria 
Mielewczyk Anna 
Mielnikiewicz Elżbieta 
Mikołajczak Magdalena 
Mikołajczyk Bożena 
Miksa Joanna 
Missok Elżbieta-~ 
Miszewska Dagmara. 
Miazewska Emilia 

Miszta Kamila 
Miśków PaWeł 
Miśków Piotr 
Młynarczyk Bartłomiej 
Mońko Agnieszka- 
Murawska Katarzyna 
Muza Ilona 
Myszkowska Agnieszka 
Nadolska Ewa 
Nagórka Magdalena. 
Napiórkowski Przemyslaw 
Nasadzki Jacek 
Nawrocka Monika 
Nawrocki Arkadiusz 
Nawrot Paweł 
Niedziałkowska Honorata. 
Niedzielska Anna 
Niemczyk Remigiusz 
Niemczyk Urszula 
Nietrzeba Damian 
Niewęgłowska Małgorzata 
Niewiadomski Ariel 
Niezgofa Monika 
Nizioł Anna 
Noetzel Michal 
Noga Andrzej 
Nogaj Aleksandra 
Nowacki Szymon 
Nowaczyk Tomasz 
Nowak Karolina 
Nowak Lucyna 
Nowak Magdalena 
Nowak Monika 
Nowak Sławomir 
Nowak Tomasz 
Nowicka Anna 
Nowicka Anna 
Nowicka Bożena 
Nytiacha Dorota 
Obszyńska Izabela 
Okrój Jolanta 
Olczak Magdalena 
Olejnik Agnieszka 
Olejnik Iwona 
Olejnik Katarzyna 
Olender Monika 

Oll'ik Krystyna 
Olschewska Anna 
Olszewska Aneta 
Olszewska Iwona 
Olszewski Tomasz 
Ołów Ewelina 
Opiela Agnieszka 
Orlik Katarzyna 
Orzechowska Wioletta 
Orzechowski Krzysztof" 
Osman Paulina 
Ossowska Daria 
Ostrowska Karolina 
Cetrowska Magdalena 
Ostrowski Krzysztof 
Ostrowski Tomasz 
Osuch Marzena 
Otyńska Ewa 
Owczarek Małgorzata 
O'wczarska lza-bella 
Owsiejko Urszula 
Pacek Paulina 
PacerAgnieszka 
Pachura Nina 
Padewska Wiesława 
Pająk Ewa 
Pająk Katarzyna 
Pakuła Ewelina 
Pakuszto Piotr 
'Pażłenik Rozalia 
Paluch Iwona 
.Pałka Monika 
Pankau Agnieszka 
Pańka Ewelina 
Paradowska Paulina 
Paszko Kamilla 
”Paszko Magda-lena 
Paszkowska Anna 
Patelczyk Marcin 
Patrzałek Edyta 
Pawelec Anna 
Pawlak Katarzyna 
Pawlak Magdalena 
Pawlik Katarzyna- 
Pawlikowska-Ignasiak 

Patrycja 

Pawłowska Jagoda 
Pawłowska Dorota 
Peplińska Małgorzata 
Permanicka Elżbieta 
Pestka Joanna 
Petko Anna 
Pędowska Magdalena 
Pianowski Jarosław 
Piasecka Alicja 
Piątkowska Marlena 
Piechutowska Anna 
Pieczek Paulina 
Piekarska Joanna 
Piepiórka Anna 
Piernicka Anna 
Piesik Stanisława 
Pietrzak Magdalena 
Pietrzak-Twaróg Ewelina 
Pietrzykowski Kamil 
Pilacka Katarzyna 
Pilipiec Malgorzata 
Piotrowska Joanna 
Piotrowski Dawid 
Piórkowski Paweł 
Pipiorke Sylwia 
Piskorowska Kamila 
Pituch Anna 
Plichta Jadwiga 
Płochocka Izabela 
Płoszaj Marek 
Plotka Agnieszka 
Pobłocka Anita 
Poborska Agnieszka 
Poborski Szymon 
Początek Jolanta 
Podębska Beata 
Podgórski Marcin 
Podolak Sylwia 
Polańska Karolina 
Poleszak Łukasz 
Polkowska Dorota 
Pepowicz Radosław 
Porożyński Łukasz 
Pozorska Aszyk 
Prądzińska Monika: 
Prokop Anna 
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PrystarzAtlcja 
Przekwas Agnieszka 
Przyborowska Mariola 
Przybysz-Łuszczewska 

Katarzyna 
Przychodzka Ewa.. 
Przyjemska Marta 
Psarska An na 
Pszeniczne Mirosława 
Puławska Anna 
Putaj Zotia 
Pyra-Kuczyńska Marzena 
Pysar Marzena 
Pytel Magdalena 
Pytel Paulina 
Pyzio Paweł 
Radon Joanna 
Radzikowska Agnieszka 
Reiter Dorota 
Rajzyngier Karolina 
Rapacz Bożena 
Rapta Maria 
Rataj Monika 
R-dest Monika. 
Rduch An na. 
Redzimska. Magdalena 
Reglińska Małgorzata 
Rek Aneta 
Rekowski Michal 
Rekowski Slawomir 
Reszka Fabian 
Retkowska Albina 
Ringwelska Magdalena 
Redziewicz Marzena 
Radzik Emilia 
Rogowski Dariuaz 
Rojewska Katarzyna 
Romanik Malgorzata 
Romanowska Ewa 
Romanowska Renata" 
Romecka Aneta 
Rosani Henryk 
Rosiak Katarzyna 
Rosiak Michal 
Rosół Mariola 
Rowinska Wioleta 

Rozbicka Dorota 
Rozbicka-Świdroń Aneta- 
Rozenek Magdalena 
Różańska Marta 
Różycka Joanna 
Różycki Grzegorz 
Rudnik Rafał 
Rudnikowicz Jan 
Rudol Sylwia 
Ruminkiewicz Katarzyna 
Ruszkowska Małgorzata 
Rutkowska Justyna 
Rutkowska Katarzyna 
Rutkowska Magdalena 
Rybczyńska Magdalena 
Rychel Iwona 
Rychter Małgorzata 
Rydzak Anna 
Rydzkowska Katarzyna 
Rydzkowski Piotr 
Ryngwelska Joanna 
Rzeszotarska Agata 
Sadecka Dominika 
Sadowniczyk Małgorzata 
Sawicki Tomasz 
Sawościak Ewa 
Schwichtenberg Justyna 
Schwoch Dariusz 
Szczęsna Katarzyna 
Sendolewski Łukasz 
Sentkiewicz Artur 
Senko Joanna 
Siedlecka Magdalena- 
Siehień Kamila 
Sieinska JU' „„na 
Sierlecka Patrycja 
Sikora Dorota 
Singer Katarzyna 
Sinicka Amelia 
Siwek Marcin 
Siwek Marta 
S_kawczyńska Sylwia 
Skiba Agnieszka 
Skibicka Wioletta 
Skopińska Marta 
Skotarczak Dawid 

Skowroński Jakub 
Skóra Macie] 
Skrzydlińska Renata 
Skrzydliński Jacek 
Skrzypczyk Monika 
„Skrzypniak Natalia 
.Skwarczyńska Bożena 
Skwierawska Patrycja 
Siemińska Magdalena 
Słomińska Marta 
Słowińska Anetta 
Smagacka Renata 
Smarzy Beata 
Smereczańska Joanna 
Smolukowska Magdalena 
Sobański JaCek 
Sobczyńska Mariola 
Sobków Piotr 
Sochoń Joanna 
Soja Karolina 
Sokołowska Ewa 
Soliwoda Aneta 
Somerfeld Elżbieta 
Sońta Justyna 
Sotyń Kamila 
Sowa Damian 
”Sowińska Karolina 
Spasibionek Paweł 
Sreberski Piotr 
Sroka Katarzyna 
Stanek Mariola 
Stangel Patrycja 
Stańczyk Bożena 
Starzyńska Izabela 
Stawirska Violetta 
Stefanowicz Agnieszka 
Stefanowicz Tomasz 
Stefanowska Agnieszka 
Stefanowski Arkadiusz 
Stefańczyk Agnieszka 
Stępień Katarzyna- 
Stępień Michał 
Stolarska Beata 
Stole Monika 
Stoltman Dagmara 
:S't'osio Krzymof 

Strawa Joanna 
Strączewski Artur 
Stromska Hanna: 
Strusiń'ski Adam 
Strycharz Agnieszka 
Strzelecka Henryka 
Strzyżowska Magda-lena 
Stwoińska Justyna 
›Styba Karolina 
.Styczyńska Agnieszka 
Styczyńska Edyta 
Sulimierski Bartlomiej 
Sulkowska Katarzyna, 
Suszczewicz Agnieszka 
Suszek Grażyna 
Swaryczewska Mirosława. 
Synak Kamila 
Sypka Aneta 
Szabunia Renata 
Szadziewska Barbara 
Szagraj Agata 
Szalewski Adam 
Szarmach Katarzyna 
Szozepańska Małgorzata" 
Szczepańska Monika 
Szczerba Krystyna 
Szczerbińska Ewa 
Szcześniak izabela 
Szcześniak Krzysztof 
Szczytowicz Krystyna 
Szczurowski Paweł: 
Szczygieł Joanna 
Szefliński Marcin 
Szklarczyk Magdalena 
Szkodzińska Daria: 
Sznul Dariusz 
Szok Agnieszka 
Sztobryń Wojciech 
Szubert Katarzyna 
'Szulakiewicz Henryka 
Szulc Magdalena 
Szumejda Danuta 
Szurpicka Emilia 
Szybut Sebastian 
Szychucka Joanna 
Szyier Aleksandra 

Ksiega Jublleusaowa — 49, lat 67 



Szymała Agnieszka 
Szymańska Magdalena 
Szymańska Agnieszka 
Szy maro Agnieszka 
Szymczak Iwona 
SZymecka Celina 
Szymo nowicz An na 
Szypryt Magdalena 
Śieboda Grażyna 
Śliwa Halina 
Śiiwicka Karolina 
Śliwińska Anna 
Śliwka Izabela 
Śliwka Kamila 
Ślusarczyk Teresa 
Ślusarska Monika 
Śmieszko Anna. 
Śpiewak Agnieszka 
Świdroń Krzysztof 
Świerczkowski Mariusz 
Świetlik Kamila 
Święcińska Monika 
Świętochowska 

Katarzyna 
Świętoń Sebastian 
Świtała Katarzyna 
'abisiewicz Andrzej 
'alewska Karina 
'aiko Andrzelika 
'alpa Agata 
'andecka Julia 
'andecka Wiesława 
archalska Magdalena 
'argosz Kamila 
'amecka Karolina 
f'chórzko Wioletta 
'elega Małgorzata 
ieral Hanna 
'erczyńska Wioletta 
btzlaff Monika 
”lock Grażyna 
bczek Beata 
bmasik Beata 
bmaszewska Beata 
bmczak Monika 
'racz Edward 

Tracz Tomasz 
Trafna Joanna 
Treder Magdalena 
Trzcińska Joanna 
Trzcińska Malgorzata 
Trzciński Grzegorz 
Trzebiatowska Elżbieta 
Tuchel Agnieszka: 
Tumanik Magdalena 
Turek Justyna 
Turski Grzegorz 
Tuszkowska Agnieszka 
Twardowski Rafal 
Tyszkiewicz Anna. 
Ugils Jacek 
Unzner Agnieszka 
U-rmańska Dorota 
Usarek Karolina 
Wachowska Monika 
'Wahidi Ahmad Sha 
Walczak Joanna 
Walentukiewicz- 

Czałpińska Joanna 
Wałdoch Marieta 
Warczak Justyna 
Wardyn Aneta 
Wargocka iwona 
Warmbier Karolina 
Wamiło Agnieszka 
Warsicka Agnieszka 
Wasiniewska Beata 
Wasiniewska Katarzyna 
Waszyńska Katarzyna 
Wawryniak izabela 
Wawrzyniak Wioletta 
Wąsacz Anna 
Wajer Joanna: 
Wellinska Gabriela 
Weipa Marta 
Wenda Joanna 
Wera Piotr 
Werra Dorota 
Wesołowska Agnieszka 
Węglewska Mirosława 
"Wężowska lMesława 

.Wiater-Biegniewska 
Joanna 

Wiatrak Agnieszka 
Wiącek Katarzyna 
Wica Roman 
Wiejak Magdalena 
Wielińska Agnieszka 
Wierzbicka Anna 
Wierzbicka Joanna 
Vińerzbicka Magdalena 
Wierzbicki Bartłomiej 
Wiewiórska Ewa 
Wilk Joanna 
Wiśniewska Ewa 
Wiśniewska Lidia 
Wiśniewska Marzena 
Włodarczyk Magdalena- 
Włodarczyk Marek 
Wojcieszonek Remigiusz 
Wojewoda Sabina 
Woj'sa Michał 
Wojtal Beata 
Wojtkowiak Katarzyna 
Wojtuszko Małgorzata 
Wolf Alicja 
'Wollik Monika 
Wolski Toma-sz 
Wołoszczuk Ewa 
Wołoszyn Monika 
Wożniak Alina 
Wożniak Joanną 
Wożniak Magdalena 
Wójcik Grzegorz 
Wróbel Stanisław 
Wróblewska Justyna 
Wróblewska Kamilla 
Wrótniak Katarzyna 
Wrzask Małgorzata 
Wyderka Dominika 
Zabielska Joanna 
Zaborowska Agnieszka 
Zaborowska Katarzyna 
Zabrocki Krzysztof 
Zadka Anna 
Zadrożna Katarzyna 
zając: Dorota 

Zakrzewska Magdalena 
Zalewska Żaneta 
Zaremba Barbara” 
Zawada Alicja 
Zbiczak Elżbieta 
Zdun Agnieszka 
Zdunkowska Katarzyna 
Ziąbrowska Halina 
Zielińska Justyna 
Zieliński Krzysztof 
Zieliński Władysław 
Ziemey Radosław 
Zimnicka Agnieszka 
Ziomkowska Anna 
Zmitkiewicz Marta 
Zubai Stanislaw 
Zubel Katarzyna 
Żabińska Ewa 
Żalikowska Angelika 
Żmajlik Agnieszka 
Żurawska Anna 
Żurawska Justyna 
2006 
Abramowicz Aneta 
Adamczyk Anna 
Adamczyk Małgorzata 
Adaszewska Elżbieta 
Ambroziak Joanna 
Antak Wiesława 
Antosiak Wiesława 
Antosik Marta 
Bakalarz Daniel 
Banat Agnieszka 
Baran Michał 
Baranowska Agnieszka 
Barański Jarosław 
Barchanowska Ewa 
Bartoszek Anna 
Bąk Aniela 
Bąk Ewelina 
Bąk Paweł 
Bąska Agata 
Bednarczyk Agnieszka 
Bednarek Agnieszka 
Bedus Renata 
Bekta Artur 
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Bereza Agnieszka 
Berezowska Katarzyna 
Berliński Andrzej 
Bethke Małgorzata 
Bielak Katarzyna 
Bielak Martena 
Biercewicz Kamila 
Biernacka Bozena 
Bigus Anna 
Bilko Dawid 
Binkowska Katarzyną 
Blicharska Małgorzata 
Błażejewicz Błażej 
Błencki Wojciech 
Błach Anna 
Boch Jarosław 
Bochenek Janusz 
Bochniak Katarzyna 
Bogdan Katarzyna 
Bondarowicz Justyna— 
Borkowski Bartłomiej 
Borowik Anna 
Borowska Estena 
Borowska Lucyna 
Borysiewicz Katarzyna 
BorzyszkowSka Ewa 
Bożyk Justyna 
Bóll Jagoda 
Breza Tomasz 
Broda Magdalena 
Brożyna Bożena 
B'rudka Jacek 
Bryndal Tomasz 
Brzegowy Joanna 
Brzozowski Ryszard 
Brzyczkowski Łukasz 
Bubniak Agnieszka 
Bucka Agnieszka 
Bucław Mariusz 
Budka Agnieszka- 
Budnicka Małgorzata 
Budzyńska Paulina 
Bujak Anita 
Burandt Grzegorz 
Buszewski Marek 
Butows-ka Benata 

Buzanowska Romualda 
Byczkowiak Katarzyna 
Bzymek Kamila 
Cheba Katarzyna 
"Chmielarska Wiesława. 
Chojnacka Monika 
Chomicka Aleksandra 
”Chrzanowska AgnieSzka 
Chrzanowski Piotr 
Chwała Magdalena 
Cicha Katarzyna 
Cichońska Agnieszka 
Ciecierska Emilia 
Ciepiaszuk Anita 
Ciesielski Arkadiusz 
iCieślińska Joanna 
Cieślińska Justyna: 
Cipkowska Dorota 
Cupa Anna 
Cupa' Edyta 
Cuper Jacek 
Cybula Joanna 
Cyganek Agnieszka 
Cymer Ewa 
Cysewska Anna 
Cywińska Danuta 
Czapiewska Agnieszka 
Czapiewska Marzena 
Czapiewski Arkadiusz 
Czarnecka Magdalena 
Czemińska Agnieszka. 
Czerwińska Anna 
Czyżyk Anna 
Cwiklińska Weronika 
Cwikliński Rafał 
Dalecka-Pikur Justyna 
Damska Lidia 
Dąbrowska Dominika 
Dejk Agnieszka 
Dembski Dariusz 
Deneszewskl Tomasz 
Derlińska Katarzyna 
Dębiec Marta 
Dębowiecka Paulina- 
Dębowska-Bronka Daria 
Dobosz Dominika 

Dabrzewiń'ski Adam 
Dołżycka Anna 
Domalewska izabela 
Domaszk Danuta 
Dorociak Karolina 
Doroziriska Katarzyna 
Dragon Tomasz 
Dralfis Małgorzata 
Drapała Anna 
Dreas Małgorzata 
Drawa Żaneta 
Drost Monika 
Drzewińska Joann-a. 
DUda Aneta 
Duda Beata 
Duda Toma-sz 
Dudka Damian 
Dudzik Elwira 
Dyba Monika 
Dybowski Krzysztof 
Dydak Elzbieta 
Dylewska Mirosława 
Dyszkant Sylwia 
.Dytwińska Aneta 
Dywelska Beata 
Dzikiewicz Iwona 
Dziuba Kazimierz 
Dziurla Maciej 
Dzwoniarska Iwona 
Dżugan Oksana 
Elszyn Emilia 
Ernstmajer Maria 
Ewert Paweł 
Falkenberg Bernadeta 
Faryno Agnieszka 
Fąfara Agnieszka 
Fenske Alicja 
Feszak Aleksandra- 
Feszak Halina 
Fiedoruk Kamil 
Fizgińska Agnieszka. 
Fikiewicz Małgorzata 
Filipowska Katarzyna 
Fiłus Agata 
Fiszer Bogusława 
Formela Anna 

„Fortuńska Irena 
Franiewska Barbara 
Frankiewicz Krzysztof 
Freliszka Kamiia 
Freśko Aneta 
Fryziak Monika 
Fudała Małgorzata 
Fuhrmann Bartłomiej 
Furmańczyk Anna 
Galska Małgorzata 
Gawlik Piotr 
Girsza Urszula 
Giza Katarzyna 
«Glamowska Iwona 
Gliszczyńska Justyna 
Głogowski Kamil 
Głowacka Joanna 
Gnaciński Rafał” 
Godlewski Ariel 
Gola Ewelina 
Golec Patrycja 
Gołębiewska Joanna 
Gondek Katarzyna 
Gontarz Małgosia 
Gontarzewska Grażyna 
Gort Ewa 
Gościłowicz-Włosek 

Patrycja 
Gotszling Kamila 
Goza Maciej 
Górak Joanna 
Gorniak Iwona 
Górska Emilia 
Grabarz Agnieszka 
Grabczyńska Kamila 
Grabowska Anna 
Grabowska Elżbieta 
Grabowska Karolina 
Grabusińska Agnieszka- 
Granat Magdalena- 
Graś Magdalena 
Groblewska Barbara: 
Grochalska Katarzyna- 
Gruba Magdalena 
Grudzińska Krystyna 
Grysiewicz Marta 
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Grzegorczyk Marzena Jankowski Łukasz Kraiuc Stanislaw Konopacka „Grażyna 
Grzejszczak Lu kasz Janta—Lipińska Anna ”Kamińska: Magdalena Kopertowska Elżbieta- 
Grzelka Marzena Janta-Lipińska Beata Kamińska Magdalena Korbik Krzysztof 
GrzeSiak Magdalena Januszewska Małgorzata ”Kamińska Sonia Karkosz Aleksandra 
Grzesik Dominika Januszkiewicz-Beer Kamoda Anna Kornacka Marta 
Grzybicka Danuta Agnieszka Kapczyńska Anna Komecka Alicja 
Grzybowska Katarzyna Jarmoia Anna Kapiszka Magdalena Korykowski Bartosz 
Gurgurewicz Katarzyna Jarosz Anna Kapłon Ewelina Kosmala-Kawecka iwona 
Guschok-Soboń Anna Jaroszewska Teresa Karczewska Adria-nna Kostrubiec Małgorzata 
Guszta Anna Jaruchowska Jolanta Karczewska Monika Kostrzewa Aurelia 
Gutkowski Maciej Jaruzel Mariusz Karcz-Karczewska Kostrzewska Agnieszka 
Halicki Tymoteusz Jarzebska Magdalena Danuta Kostrzewska Bernadetta 
Hamala Marcin Jasiniewski Leszek Karmelita Sylwia Kosz Krzysztof 
Hatak Agnieszka Jasińska Anna Kamie] KatarZyna Koszeia Maria, 
-i›awran Damian Jasińska Beata Karolak Joanna Koszewska Magdalena 
-ieita Michał Jaskowska iwona Karska Oliwia Koszuta Katarzyna 
-lerian Agata Jaworski Jerzy Kasperek Wiesław Kaśka Magdalena 
-ierman Aleksandra Jeka Rafal Kasprowicz Weronika Kotlińska Malgorzata 
-lermanowicz Alicja Jelir'iska Katarzyna Kawa Joanna Kotłowska Marzena 
termanowska Aleksandra Jenderai Iwona Kaźmierczak Joanna Kotowska Karolina- 
-iinc Danuta Jereczek Anna Kecier Małgorzata Kowalczyk Edyta 
-iinc iwona Jermakowicz Jaroslaw Kędzior Barbara Kowaionek Karolina 
-linca iwon-a Jermaionek Anna Kęsikiewicz Monika Kowalska Jolanta 
~iinz Agnieszka Jennaionek Monika Kiedrowska Teresa Kowalska Magdalena 
iotowaia Małgorzata- Jerzy Anna Kiempa Renata Koza Ewa 
-i0rajska Katarzyna Jezierska Joanna Kierszk Anna Kozdroń Zbigniew 
iomiatko Alina Jeziorski Pawel Kierzk Łukasz Kozicka Ewa 
iryckowian Jolanta Jędrzejczak Joanna Kikta Katarzyna Koziek Urszula 
trywka Elżbieta Jędrzejewska DOrota Kikta Malgorzata Kozielski Mirosław 
iumieniuk-Grochowska Jędrzejewski Daniel Kitzermann Krystyna Kozlowska Adrianna 

Sylwia Jodkowska Marta Kitzermann Tadeusz Kozlowska Małgorzata 
iurka Agnieszka Jodłowska Agnieszka Klim Damian Kozłowski Arkadiusz 
iusak Anna Jodziewicz Kamila Klimaszewska Sylwia Koźiuk Sylwia 
iyla Anna Jordan Elżbieta Knapik Marcin Kraińska Dagmara 
iabiońska Agnieszka Jordan Jaroslaw Knutelska Anna Krajewska Joanna 
labłońska Joanna Jósiak Natalia Kochańska Ewa Krajniak Anna 
iabłońska Marta Jóskowska Ewa Kocimska Barbara Krauze Joanna 
legła Wojciech Jóźwiak Arkadiusz Kolska Ewa Krawczyńska Elżbieta::v 
iakubek Lucyna Jorek Renata Koiody—ńska Monika Kreft Beata 
iakubowski Tomasz Jurkiewicz Dariusz Kołodziejczyk Krzysztof Kreft Irena 
ianczyszyn Aneta Jurzak Dorota Komar An na Kreft Zdzisław 
ianiak Pawel Juskiewicz Rafał Konaszewska Renata Krenska Marzena 
I"anik Justyna Kaczmarek Agnieszka Koncik Magdalena Krepel Krzysztof 
anik Marta Kaczorek Grzegorz Koncikowska Renata Kroplewska Anna 
ankowicz Magdalena Kajtaniak Marta Kondracikowski Marek Kruk Anna 
›ankowska Magdalena Kalina Emilia Koniszewska Ewelina Kruk Grzegorz 
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Krupa Dorota 
Krygdwska Annia 
Krysiak Agniteszk'a 
Krystianik Magdalena 
Krysztofiak Piotr 
Kseniak Ewelina 
Kubicka Ewa 
Kubiczek An na 
Kubiczek Grzegorz 
Kubińska Patrycja 
Kubisz Elżbieta 
Kucińska Anna 
Kukietka-Siugoekałllinna 
Kula izabela 
Kulesza Agnieszka 
Kulikowska Danuta 
Kunecki Cezary 
Kun kei Anna- 
Kupś Karolina 
Kaps—Sinne Marzena. 
Kurcz Magdalena 
Kurek Izabela 
Kurowski Aleksander 
„Kuryło Michał 
.Kurzynoga Marzena” 
Kusiak Ida 
KUSyk Renata 
Kusze—Piórkowska 

Agnieszka 
Kuszmar Przemysław 
Kuś Tomasz 
Kuśnierczak Leszek” 
Kuzioła Danuta 
Kwapisz Anna 
Kwiatek Edyta 
Kwiatkowska Agata 
Kwiatkowska Agnieszka 
'Kwidzińska Magdalena 
"KwieCień Mirosław 
Lach Monika 
Lachowska iwona 
Lachowski Romuald 
Landowska izabela. 
LandOWSka Katarzyna 
Langowska Magdalena 
.L'aśko'waka Oliwia 

Lemanozyk Zbigniew 
„Lemanczyk Zofia 
Lemańczyk Emilia 
Lemke Ewa 
Lepak Wiesława 
Lesicka Magdalena 
Leśniak Anna 
Lewandowski Damian 
Liebrecht Waldemar 
Lieske Marcin 
Lietz Izabela 
'Lipicz Milena 
Lipińska Dagmara 
Liput—Wamka Aneta 
Lis Anna 
Lisiecki Tomasz 
Lorentz Sebastian 
Ludwinowicz iwona 
Lutowska Agnieszka 
Łapińska Kinga 
Łacińska Klaudia 
Lesiński Sebastian 
Ławrynowicz Ewa 
Łazińska Ewa 
Łącka Zofia 
Łobodziec Katarzyna 
Łobodziński Fryderyk 
Łopata Urszula 
wozek Justyna 
Machowicz Joanna 
Maciaszek Ewelina 
Maciejewska Beata 
Maciejewska Małgorzata 
Mackiewicz Małgorzata 
Madej Kamila 
Maj Łukasz 
Majchrzyk Kamila 
Majewska Barbara 
Majewska-Zwoleń Anetą 
Majkowska Dominika 
Major Maria 
Makowska Krystyna 
Maksymiszyn Justyna 
Malawska Joanna 
Malec Ewa 
Malewicz Sylwia 
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lilla-mot Piotr 
marcinkowski Michal 
Marczewska Ilona 
Mariasik Wicieta 
Marszałek Magdalena 
Masternak Wojciech 
Maślewska Ewa 
Masłowski Przemysław 
M-atłocha Iga 
Matwiejczak Krzysztofa 
Matycyn iwona 
Matyjasik Katarzyna 
Matysiak-Mielguj Alicja 
Maty-szczak Danuta 
Mazur Bogusława 
Mazur ireneusz 
Mazur-Ciebie! Alicja 
Mazurek Katarzyna 
Mączyński Tomasz 
Madzińska Wioleta 
Mężydło Katarzyna 
Mi'anowska Anna 
Miastkowska izabela 
Michalczyk Adriana 
Michalska Kinga 
Michałowska Emilia 
Miedzieiska Agata 
Mielczarek Marzena 
Mielnikiewicz Anna 
Mie nika Beata 
Mieniki Kamil 
Milczarek Małgorzata 
Miloch Krzysztof 
Minor-Mróz Anna 
Misiak Joanna 
Modzelewski Daniel. 
Morawska Anna- 
Motyczyński Adam 
Mroczkowska izabela 
Mroczkowska. Joanna 
Mrożnik Małgorzata 
Mróz Barbara 
Mundziei Anetta. 
Musialik Marcin 
Muzioł ~Monika 
Mytek Jarosław 

Myszkowska Iwona 
Myszkowska Joanna 
NagiiunAngeiika' 
Nagrabski Krzysztof 
Najman Justyna 
Nawaia Jaroslaw 
Nawrot Ewelina” 
Nieslony Anna › 
N iezgódka Emilia 
Niwińska Agnieszka 
Noga Krzysztof 
Nonnantowicz Kamila 
Nowak Beata 
Nowak Katarzyna 
Nowak Klaudiusz 
Nowak Magdalena 
Nowak Magdalena 
Nowak Magdalena Maria 
NowakowskaJustyna 
Nowotnik Jolanta 
Nytiacha Dagmara 
Obara Paulina 
Ochenkowska AgniESZka 
Okapiec Dagmara 
Okrój Jolanta 
Olejnik Radosław 
Olender Dominika 
Olender Joanna 
Opieka Sylwia 
Orlikowska Edyta; 
Orlikowska Wioletta- 
Oriuk Anna 
Orzechowska Anna 
Osińska Zofia 
Osińska Joanna 
Ostaszewski Daniel:. 
Ostrowska Małgorzata. 
Ostrowska Marzena 
Ostrowski Przemysław 
Pacewicz Cezary 
Pacholak Renata 
Pałuczek Anna 
Panońko Sylwia 
P-arys-Hyjek Elżbieta 
Peach Arkadiusz- 
”Pastwa Justyna 



Patyk Łukasz Rym-Gabriela 'Sarzyńska Justyna Stawowczyk- Anna 
Pawlak Sylwia Rachubińska Aneta .SaWicka Marzena Stefański Łukasz 
Peplińska Alicja? Racinowska Magda "Sawicki Artur Steffen Joanna 
Peplińska Magdalena Radomska Izabela sawicki Konrad Stelmasik Jolanta 
Pepliński Piotr Radowska Magdalena Sazońska Halina Stenka Małgorzata 
Perek Bartłomiej, Radtke Michał 'Schewe Angelika Stippa Mariola 
Peryszczewska Radwańska Julita Semier Agnieszka Stojak Alina 

Agnieszka: Radzimska Monika Serek Małgorzata Stojek Justyna 
Peryt Joanna Radziwonowicz Ewa Serkowska Hanna Stokowska Ewelina 
Perz Edyta Ratajczak Monika Sidorczuk Karina Stolarczyk Małgorzata 
P'erzyńska Jadwiga” Rawska Agnieszka Sienkiewicz Danuta Stolarski Miłosz 
Piekarska Dorota Rebelski Roland Sierzputowska Anna Stolc Katarzyna 
Piel'esiak Magdalena Redzko Paweł Sikorski Marek Stottman MałgorZata 
Pieniądz Renata Reegel Małgorzata: Sitek Dominika Strojk Iwona 
Pietrowski Marcin Rejbo-Kalocińska Siuchta Tomasz Suchan Magdalena: 
Pietruszewska Kamila Małgorzata Siudmiak Łukasz Suchowiecka Anita 
Pietruszyński Wiesław Rewers-Kuzenin Urszula Skarbowska Joanna Sugut Justyna 
Pietrzak Małgosia Riopka Anna Skoneczna Ewelina Sulikowski Paweł 
Pietrzelin Agnieszka Rodziewicz Aneta Skrzypczak Żaneta Surdyj Natalia 
Pietura Karolina Rogala Marlena Skrzypkowska Hanna Surosz Justyna 
Pikuła Angelika Rogalska Beata Skubisz Aleksandra Swarcewicz Anna 
Piotrowska Agnieszka Rogalski Robert Sławiński Przemysław Szalewski Grzegorz 
Piotrowska Małgorzata Rogowicz Krzysztof Smacka Ewa Szalonkiewicz Monika 
3iotrowska Patrycja Rompa Radosław Smolak Marek Szczepańska Ewelina 
=iotrowski Mariusz Ronowicz Daniel Smolińska Edyta Szczepańska-Kubicka 
Pirowicz Kamila ROSpendowska Marta Sobieraj Krzysztof Katarzyna 
Piwowarczyk Maja Roszak Ewa Socha Grażyna Szcześniak Sabina 
”łachta Kamila Roszczak Magdalena Socha Katarzyna Szczygieł Jacek. 
”łodzień Agnieszka: Rowiński-Koles Tomasz Soćko Monika Szej'pun Jolanta 
”łuciennik Justyna Róg Agnieszka Soja Łukasz Szarłat Jacek 
”oborska Urszula „Różycka Kinga Sokołowska-Gabryś Szewczuk Arleta 
?odolska Magdalena Różyio Agnieszka Ewelina Szmidt Alicja 
”ogroszewski' Piotr Rudnik Agata Solecka” Justyna- Szmurło Grzegorz 
*olak Beata Ruszkowska Jolanta „Solski Kamil SZpaczyński Remigiusz 
”olakowska Bogumiła Rybacka Joanna Sowińska Emanuela Szram Małgorzata- 
=olaszek Anna Rymacki Dariusz Spierewka Monika Szul Piotr 
”opioł Anna Rytlewska Bogumiła Spisak Paweł Szulc Aurelia 
”orożyńska Grazyna Rzeppka Ewa Spławs-ki Krzysztof SzumacherSyiwia 
Drokop Monika Sacharczuk Krzysztof Stach Julita Szumigaj Agnieszka 
”rudło Emilia Sadecka Beata «Stachera Renata Szumski Bartosz 
”rzerwa Wioletta Sadłocha Edyta ~Stadnik Martena Szupke Aneta 
”rzyborska Dominika Sagadyn Elżbieta Stadnik Sara Szwed Anna 
”rzychodzki Marcin Sak Artur Staniszewski Stanisław Szwiec Tomasz 
>strąg Gabriela Sałahub Mirosław Stankiewicz Aticja Szydłowski Marcin 
'szczoła Jolanta Sandorska Roza Stankiewicz Dorota Szymała Honorata 
i”oławska Katarzyna Sapijaszka Anna Starczewska Agnieszka Szymanek Katarzyna 

'2 Księga Jubileuszowa — 40m 



Siymańska Anna 
SB:-”zymborskl. Rafał 
Szymczak iwona 
Szynkiewicz Martyna” 
Śliwa Agnieszka 
$losarek Martyna 
Srubka Iwona 
Świątkiewicz Agnieszka- 
Świerad Arkadiusz 
Świerczyńska Anna 
Święs Anna 
Świętoń Rafał 
Świsłowska Joa nna" 
Tatarowska Katarzyna: 
Tarasek Anna 
Tatur Ewa 
Terela Elżbieta 
Terlecka Justyna 
Thiede Aleksandra- 
Toczek Hanna 
Tokarczyk Jolanta 
Tokarska Małgorzata 
Tołtyżewska Dorota 
Tomala Anna 
Tomasz Ewa 
Tomaszewska Ewelina 
To'mczak Karolina 
Tomicka Anna 
Torbińska Agnieszka 
Tosik Maja 
Trader Krzysztof 
Troka Bożena 
Turczyk An na 
Tuteja Marcin 
Twaróg Eugeniusz 
Tyrała Magdalena 
Urbanowicz Marcin- 
Wac Małgorzata 
Wachowicz Monika 
Walczak Anna 
Walus Anna 
Wałdoch Justyna 
Wanowicz Artur” 
Warczak Agnieszka 
Wardacki Michał 
Warmbier Joanna 

Warsińska Małgorzata 
Warzych Anna 
Wasik Małgorzata, 
Wasilewski Piotr 
Wasylew Joanna 
Wawrzyniak Agnieszka 
Wąsowicz Małgorzata 
Wątroba Marek 
Weiner Anna 
Weltrowska Patrycja 
.Wełnowska Anna 
Wenta Dorota 
Wesołowska Elżbieta 
Wiatr Karolina 
Wicińska Katarzyna 
Wiczk Agnieszka 
Wierzyńska Joanna 
Wierzyński Bartosz 
Wieteska Anna 
Wilińska Marta 
Wiliński Łukasz 
Wilk Beata 
Winiarczyk Justyna 
Winiarczyk Małgorzata, 
Wiszmuńska Irena 
Witka-Jeżewska iwona, 
Wojciechowski Paweł 
Wolska Bożena 
Wołkanin Beata 
Wołoszyn Edyta 
Wołowlcz Izabela 
Wołyniec Monika 
Woropaj Jolanta 
Woś Małgorzata 
Wożniak Marta 
Wożniczka Anna 
Wójcik Anna 
Wójcik Magdalena 
Wrębiak Renata 
Wroniszewska Marta 
Wrotna Bogumiła 
Wydmuch Tomasz 
Wysocka Izabela 
Wyszyński Andrzej 
Zakrzewska Joanna 
Zalewska Dorota 

Katęga Jubileuszowa - 40 lat:- 

Za-łuski Wojciech 
Zaniewska Magdalena 
Zawadzki Łukasz 
Zblewski Krzysztof 
Ziegert Aleksandra 
Ziehlke Wiesława 
Zieliński Paweł 
Zienkiewicz Anna. 
Zeńkow Katarzyna 
Zięba Aneta 
Żmuda-Trzebiatowska 

Paulina 
Żmuda—Trzebiatowska- 

Renata 
Żmuda-TrzebiatOwskl, 

Łukasz 
'Żakows ka Agnies'zka 
Żal Joanta 
Zarczyńska Jolanta 
Że'mojtel Katarzyna 
Żmuda-Trzebiatowska 

Karolina 
Żucheńska Iwona 
Żukowska Elżbieta 
Żur Monika 
Żurek Anna 
Żurowski Paweł 
Żywot Justyna 
2007 
Adamska Bogumiła 
Adaszewska Małgorzata 
Alsad Agata 
Ambrożuk Sylwia 
Andrzejewska Aleksandra 
Antończak Ewelina 
Babiżewska Mirosława 
Banasiak Elżbieta 
Barańska Paulina 
Bartnik Marta 
Berliński Krzysztof 
Betke Paweł 
Bibik Krystian 
B-idzluk Kinga 
Biedrzycka Magdalena 
Bieńkowski Rafal 
Biercew'icz Alicją 

Błażejewska Anna 
Błażejewska Katarzyna;. 
Błocińska Sylwia 
Bonalska Anna 
Borecka Anna 
Borkowska Woletta 
Borodin Jolanta 
Bronowicka Jolanta 
BrUSZkowska Elwira 
Brych-Szwajkowska 

Beata 
Bryzek Agata 
Brzozowska Marta, 
Bucław Maria 
Buczkowski Adam 
Budna Anna 
Bujnicka Agnieszka 
Bujnicka-Duszkie'wiCZ 

Barbara 
Butrym Dominik-a- 
Cackowski Mariusz 
Chęcińska Agnieszka 
Chmielińska Maria 
Chojnowska Agata 
„Cichocka Karolina 
Ciecholewska Anna 
Cieślińska Sylwia 
Ciukta Emilia 
Cop Justyna 
Cyrson Katarzyna 
Czajkowska Magdalena. 
Czarnecki Daniel 
Czeczotko Andrzelika 
Czekała Agnieszka 
Czekawy Monika 
Czerniewicz Julia 
Czerwińska Izabela 
Czeszewska Elżbieta: 
Czubaj Katarzyna 
Data Barbara 
Dąbek Magdalena 
Dekajło Zbigniew 
Derra Marta 
Dmytrów Olga 
Dobosz Jolanta 
Dobrzańska Ewa 



Dolna Lucyna 
'Dolhan Beata 
Domalewska Anna 
'Donarska Katarzyna 
Dowksza Tomasz 
Drutel Anna 
Duda Agnieszka 
Dulak Małgorzata 
Duszkiewicz Grzegorz 
Dyląg Olga 
Dziadkowska Sylwia 
Dziuba Justyna 
Feilińska Aleksandra 
Felczak Ilona 
Fiedorek Izabela 
Fiedot Danuta 
Fijałkowska Marzena 
Fiszka-Borzyszkowska 

Teresa 
Flis Kamila 
Florkiewicz Beata: 
Frątczak Anna 
Freder Anna 
Fuhrmann Anna 
Gaius Elzbieta 
Gandurska Kinga 
Gawęcka Magdalena 
Gawrońska Kinga 
Gawryszczak Agnieszka 
Gąsior Justyna 
Giersz Marta 
Gierszewska Paulina 
Gil Elżbieta 
Gmaj Anna 
›Gnacińska Marta 
Gołuchowska Katarzyna 
Gontarczyk Angelika 
Góralska Anna 
„Górka Anna 
Górny Paweł 
Górska-Zielony Katarzyna 
Greczyńska Joanna 
Gregorowicz Beata 
Grzegowska Martyna 
Grzelak Katarzyna. 
Grzanie Barbara-~ 

Grzybek MałgOrzata 
Gutowska Marta; 
Gozek Katarzyna 
Gwizdała Ewa 
Hajduk Marzena 
Hałaburda—Pawłowska 

Agnieszka 
Hammermueller Anna 
Handor Beata 
iwicka Marzena 
Jabłońska Magdalena 
Jakuszewska Eugenia. 
Jankowska Katarzyna 
Jarocki Bartłomiej 
Jarotek Anetta 
Jaruchowska Kamila 
Jas Marta 
Jaworska Małgorzata 
Jędrzejewska Karolina 
Józefko Barbara 
Jusiak Joanna 
Jutrzenka Roman 
Kajdan Maria 
Kaleta Łukasz 
Kailaur Krystian 
Kaiociński Krzysztof 
Kałucki Mariusz 
Kamińska Mariola 
Kania Halina 
Kaniewska Ewa 
Kantowska Bogumiła 
Kapiszka Dawid 
Kapiszka Magdalena 
Karczewska Anna 
Karpik iwona 
Kauszel Magdalena 
Kawczak Monika 
Kawczyński Adam 
Keim Patrycja 
Kędra Anna 
Kiedrowicz Danuta 
Kieliszek Sylwia 
Kiełbasa Justyna 
Klimkiewicz Agnieszka 
Klocek Małgorzata 
KnitterJoanna 

Kneiwa 
Kobierowska Mirosława 
Kołodziejak Monika 
Kołodziejczyk Anna 
Kołodziejczyk Bozena 
Komar Agnieszka 
Komorowska Kamila 
Kondratowicz Kamila 
Konicer Dawid 
Kapcińska Anna 
Korzeniewska Lidia 
Kosmalski Jacek 
Kostrzewska Marta. 
Kośclńska Olimpia 
Kośka Robert 
Kot Magdalena 
Kowalczuk Michał 
Kowalczyk Barbara 
Kowalczyk Magdalena 
Kowalik Lucyna 
Kowalski Karol 
Kozdroń Krzysztof 
Kozłowski Waldemar 
Krawczyk Anna 
Krążek Małgorzata 
Krysztapowlcz Agata 
Krzemińska Joanna 
Krzos Mariusz 
Krzysztoń Danuta 
Krzyżaniak Monika 
Kubiak-Jóźwicka 

Katarzyna 
Kucharek Marcin 
Kuklińska Marta 
Kulczyk Agnieszka 
”Kulczyk Ewelina 
Kulesza Andrzej 
Kurasz Anna 
Kuskowski Paweł 
KuzioIa-Aleksandra 
Labuda Ewa 
Lach Agnieszka 
Laskowska Anna 
Lass Waldemar 
Leszkowski Piotr 
LejkOWSkl Jerzy 

Lemańczyk Anna 
Leśniak Magdalena 
Leśnicka Monika 
Lewandowska Kamila 
Lipińska Anna 
Lis Izabela 
Liszenkowska Małgorzata: 
Łątka Krystyna 
Łepkowska-RokitaAnetia 
Łowkis Karolina 
Łukasiak Teresa 
Łukasik Joanna 
Machniewska Irena 
Maohnio Kamila 
Mackiewicz Marzena 
Magdziak Magdalena 
Magierek Justyna 
Magura Paweł 
Makera Anna 
Małkowska Izabela 
Marcinkiewicz Beata 
Matecka Ewelina 
Matyasz Jadwiga 
Mazurczak Aleksandra 
Mazurek Magdalena 
Medyńska Agata 
Menżyńska Fabiola 
Miarka Agnieszka 
Michalak Wanda 
Michalska Karolina 
Michalska Wioletta 
Michałek Ewa 
Michałowska Izabela 
Micio Berbora' 
Mikołajczak Vlńoieta 
Mikos Danuta 
Milewczyk Anna 
Mill Beata 
Młyńska ilona 
Moroz Dorota 
Możejko Dariusz 
Móżdżeń Marta 
Myślińska Emilia 
Niedźwiedź Joanna 
Niepsuj Julita 
Niwińska. Monika 

ze: Księga? JubiIGUŚZOWa —- 40-132"? 



Nowak Danuta 
Nowakowska Joanna 
Nowakowska Sylwi-a- 
N0wicka Bogusława 
Nowicka Ewa 
Nowotarski Artur 
Ogórek Joanna 
Ogrodnik Ksenia 
”Olszewska Monika 
Osiecka Lucyna 
Oskroba Magdalena 
Owczarski Marcin- 
.Ozga Joanna 
Pabiszczak Elżbieta 
Pachana Agata 
Palubicka Justyna 
Pańczyszyn Sylwia 
Pasik Katarzyna 
Patryas Agnieszka 
Pawłowska Aleksandra 
Pawłowski Tomasz 
Peroda Monika 
Petryk Anna 
Piasecka Marzena 
Piechowiak Grzegorz 
Piechowska Ewelina 
Piekarska Katarzyna 
Piekut Krystyna 
Pieszko iwona 
Pietrzykowska Anna 
Piontke Marta 
Piotrowska Krystyna 
Plich Lilianna 
Ptluchrat Aneta 
Podolak Magdalena 
Pogorzaty Diana 
Pokusa Kinga 
Polakowska Monika 
Polakowski Ada-m 
Poiohowska Anna 
Porażyńska Marzena 
Potępa Beata 
Pótgrabska Joanna 
Przybyła Monika 
Przygucka Monika.- 

Pszczola Łukasz 
Puszakowski Jacek 
Puszkiewicz Dorota 
Pytko Marzena 
Rakocka Agata 
Rauba-Mazur Edyta 
Reńska Marzena 
Rezmer Tomasz 
Rogalska Sylwia 
Rogowska Jolanta 
Rosołowska Aleksandra 
'Rozenkiewioz Anna 
Rozumczyk Bożena 
Rozumczyk Stanisław 
Rudnik Anna 
Rudzka Iwona 
Ruszczyk Dorota: 
Rychert Małgorzata 
Rynkowska Katarzyna 
Saporowska Sylwia 
Sawicka Grazyna 
Sawosz Lucyna 
Sienkiewicz Katarzyna 
Sieprawska Bożena 
Sieradzka Agnieszka 
Sikorska Dobiesława 
Sitek Katarzyna 
«Snopek iwona 
Sobczak Kamila 
Sobisz Beata 
«Sobolewski Stanisław 
Sobotka Irena 
Spala Maciej 
Sprawa Malgorzata: 
Statkiewicz Malgorzata 
Stenka Agata 
Stenka Rafał 
Stolcman Magdalena. 
Stoma Katarzyna 
Stopa Barbara 
Straszkiewicz Hanna- 
Strzeiczyk Jacek 
Strzelecka Monika 
Sulkowska Elżbieta 
Superayńska Darcia 

Sycz-' Karolina 
Synak Benedykt 
Synakowska Monika 
Sypiański Wiktor 
Sytek Alicja 
Szajner Grażyna 
Szameto Angelika 
Szampanii Inga 
Szerlowska Magdalena 
Szor Marta 
Szestek Krzysztof 
Szpiiak Wioleta 
Szramiak Dominika 
SzyderSka Agnieszka 
SzyjerAdriana 
Szymańska Adriana 
Szymkowicz Irena 
Sżyperski Adam 
Szypuiska Małgorzata 
Śledź Katarzyna 
Ślusarz Anna 
Święconek Joanna. 
Świnder Małgorzata 
Świniecka Olga 
Świtała Justyna 
Tates Izabela 
Teleszczuk Łukasz 
Tessikowski Tomasz 
Toczyłło Aleksandra 
Tomas Karol 
Tomska Monika 
TOnn Izabela 
Trąbskl Andrzej 
Treder Agnieszka 
Tuluia Ewa 
Turkacz Katarzyna" 
Tuziemska Iwona 
U-Ianowska Aneta 
Urbanowicz Wojciech 
Wala Alicja 
Walaszek Wojciech 
Walijewski Adam 
Walkowiak Ewelina 
Waluśkiewicz Paweł 
”Wanat Ewa 

Wardyn Artur 
Warenycia Anna 
Wasilewska Edyta 
Wawrzyniak Jolanta-. 
Weyna Iwona 
Wiecka-Siry Karolina 
"VWGIOWSKB Aleksandra 
Wiernicka Justyna 
Wijas Monika 
Wiktorski Waldemar 
WirkusAgnieszka 
Wirkus Joanna 
Witt Małgorzata 
Włodarczyk An na 
Włodarska Teresa 
Wnuk-Lipińska Monika 
Woch Karolina 
Woiańska Alicja 
Wolska Regina 
Wołyniec Kinga 
Woropaj Jolanta 
Woźniak Maciej 
Woźniak Monika 
Wójcik Wioletta 
Wudarska Dorota 
Wycinka Anna 
Wylota Elżbieta 
Wysiriska Marzena 
Zaborowska Dorota 
Zaborowska Magdalena 
ZabomWSki Marcin 
Zach Paulina 
Zajęcki Marek 
Zalech Magdalena 
Zalewski Maciej 
Zamaro Mariola 
Zawilska Irena 
Zbiewska Katarzyna 
Zdrojewski Robert” 
Zielińska Izabela 
Zielonka Marlena 
Zieniewicz Lidia 
Zierz Agnieszka 
Zygula Aneta 
ŻmUdzka Malgorzata 

Ksiega Jubileuszowa — 40 lat 



Kierunek ~— Zarządzanie i Marketing 

2004 Chodanowicz Krzysztof Fryziak Monika Jaan Bartłomiej 
Adaszewska Elżbieta C'hodór Grzegorz F uszara Anna Jagddziński PrZemystaw 
AjeWska Joanna Chodyna Patrycja Gaborski Piotr Jakubczyk Anna 
Bagiński Grzegorz Chrapońska Kamilla Gabrych Przemysław Janik Marcin 
Bałyk Agnieszka Chrobot Kamila Gałwa Anna Jankowska Aneta 
Banaszkiewicz Katarzyna Ciepłuch Ewelina Gąsior Grzegorz Jankowska-Rankau 
Bończyk Renata Ciesielska Dorota Gibas Beata Monika 
Baranowska Agnieszka Ciupa Elżbieta Girsza Urszula Janowicz Natalia 
Baranowski Jacek Cupa Anna Glazik Andrzej Januszewska Małgorzata 
Bartos Marcin Cybulski Wojciech. Gliwa Tomasz Januszewski Sławomir 
Bartosiewicz Justyna Cyganek Agnieszka Gładosz iwona Jaroszek Marcin 
Bartoszewicz Anna Cysewska Anna Głuszk Ilona Jasińska Agnie_szka 
Bąk Grzegorz Czajka Agnieszka Godnicz Marek Jasińska Monika 
Bethke Małgorzata Czajkowska Magdalena Goliński Jacek Jaskowska Iwona 
Bęza Ewa Czapiewska Marzena Gopek Joanna Jermolonek Anna 
Białecka Justyna Czapiewski Arkadiusz Gostkowska Monika Jesionczak iwona 
Bianek Katarzyna Czarniewska Adriana Goś'cińska Karolina" Józefowicz Jarosław 
Biercewicz Kamila Czerny Rafał Góra Monika Kabot Karina 
Biłas Roman Czemińska Anna Górak Joanna Kaliszak GrZegorz 
Bluma Weronika Czemińska Monika Górnlak Iwona Kaluga Adam 
Błaszczyk Jacek Dahlke Monika Górska Emilia Kałuża Dorota 
Błocińska Katarzyna Daniel Paweł Grabowska Beata Kałużna Katarzyna,— 
Bogdziun Anna Danielewicz-Anna Grabowska Katarzyna Kamińska Sonia. 
Bohdanowicz Łukasz Dąbrowski Tomasz Grajper Katarzyna Kapelańczyk Iwona 
Borczon Joanna Diwyk Tomasz Grędecki Robert Kapszewicz Krzysztof 
Borowiak Anna Dmytryk Iwona Grobelna Justyna Ka'rlikowska Ewa 
Boruch Monika Domańska Marta Grocholska Katarzyna Kamie] Mariusz 
Borzyszkowska Dorozińska Katarzyna Grudzień Radoslaw Kawka Monika 

Magdalena Drabczyk Inga Gruszka Magdalena Kawlewska Jolanta 
Brejna Emilia Dubaniewicz Anna Grytka Sylwester Kazana Magdalena 
Breza Tomasz Duszyńska-Rosiak Ewa Grzenkowicz Mariusz Kęcik Krystyna 
Broda Magdalena Dutkowska Katarzyna 'Grzonkowska- Kępska Ilona 
Brożyna Bożena Dybowski Krzysztof Mikołajewska Beata Kiedrowska Teresa 
Bryłowski Bartosz Dyjak Tomasz Giżyblcka Danuta Kinowskl Karol 
Brzozowska Dorota Dzidziewicz Marta- Grzybowska Katarzyna Kitzermann Krystyna 
Brzozowska Marta Dzika Iwona Guschok Anna ' Kitzermann Tede-usż 
Brzozowski Ryszard Felskowski Maciej Hałas Szymon Klawikowska Agnieszka 
Bubniak Agnieszka Feszak Halina Hennan Aleksandra Klimaszewska Anna. 
Buchert Daria Fiałkowska Alicja Heyka Anna Klimek Marcin 
Budzianowska' Marija Fiedorowicz Malgorzata Hille Tomasz Klimowicz Renata 
Butowska Renata Fiszer Bogusława Hl'nz Justyna Klinkosz Marcin 
Byczkowska Agnieszka Fojecka Aleksander Hołowiej Olga Kłopote k-Glówczewsjka 
Chałaczkiewicz Aneta Frank Danuta Horajska Katarzyna Elżbieta 
Z'Chełski Marcin Frieda Renata. lwański Radosław Knapik Marcin 

"76 Ksiega Jubileuaaoiwa :— Ziot lat 



Kneblewski Łukasz- 
Knofczyński Rafał 
Kbhnke Anna 
KoiSka Ewa 
Kolter Agnieszka 
Kołodziejczyk Ma rek 
Kołodziejczyk Mariusz 
Konieczny Michał 
Komak Waldemar 
Korona Agnieszka 
Kerytowski Maciej.. 
Kosowski Piotr 
Kostecka Katarzyna 
Kostrubiec Małgorzata. 
Kosz Krzyszto-f 
Kosciowski Patryk 
Kaśka Agnieszka 
Kowalczuk Łukasz 
Kowalczyk Magdalena 
Kowalska Joanna 
Kowalska Katarzyna-, 
Kowalski Paweł 
Kozak iwona 
Kożluk Sylwia 
Krajezyńska Joanna: 
Krauze Joanna 
Krawczyk Anna 
Krawczyk Barbara 
Krawiec Ewelina 
Kreft Beata 
Krepei Krzysztof 
Kruk Grzegorz 
Krzemiński Temasz 
Kseniak Ewelina 
Kubiczek Anna 
Kubiczek Grzegorz 
Kudelska Ksenia 
Kulesza Anna 
Kuleta Katarzyna 
Kulik Ewa 
Kulikowska Danuta 
Korczyk Wcjciech 
Kuroczycka Dorota 
Kurowska iwona 
Kusyk Renata 
Kwiatkowski Arkadiusz 
Kwiatkowski Krzysztof- 

Kwiatkowski Marcin 
Labuda izabela- 
Lachowicz Patryk 
Lachs Agnieszka 
Lamparski Marcin 
Landowska Anna 
Landowska Katarzyna 
Lango Agnieszka 
Langowska Magdalena 
Laskowska Monika 
Lemanczyk Zbigniew 
Lemanczyk Zofia 
Lemieszek Mariola 
Leszczyńska Katarzyna. 
Leśniak Magdalena 
Lewandowska Katarzyna 
Liebrecht Waldemar 
Lipińska Dagmara 
Lis Elwira 
.Liszaj Kinga 
Lorbiecka Emilia 
Lubik LukaSZ 
Lubińska Ewelina 
Łach Monika 
Łasińska Klaudia 
Łącka Zofia 
Łobodziec Katarzyna- 
Łojko Grzegorz 
Łopatka Malta 
Lopiński Piotr 
Łopusiewicz Justyna 
Łukowicz Beata 
Mackiewicz Katarzyna 
Madera Aneta 
Maj Agnieszka 
Majer Robert 
Makulska Malgorzata- 
Maieta Monika 
Marchiewska Joanna 
Marcinkowska Aleksandra 
Markiewicz Magdaleną 
Marsula Krystyna 
Masłocha Aneta 
Maślewska Ewa 
Maślewski Przemysław 
Matyjasik Katarzyna 
Matysiak Wojciech 

Matyszczak Danuta 
Mazu r-Ciepiei Alicja 
Mazurek Waldemar 
Meier Sebastian 
Mężydło Katarzyna 
Mężykowska ilona 
Michalczyk Adriana 
Michalik Michał 
Mi'chor Krzysztof 
Mielewczyk Edyta 
Miiert Agnieszka 
Miotke Lukasz 
Mroczkowska Izabela 
Mrugała Adam 
Mucha Ewa 
Myszkowska iwona 
Napierała Michał 
Narloch Krystian 
Nawała Jarosław 
Nejman Magdalena 
Niemcewicz Agnieszka 
Niemiec Malgorzata 
Nowacka ilona 
Nowacka Karolina 
Nowak Edyta 
Nowak Klaudiusz 
Nowak Magdalena 
Nowak Piotr 
Nowakowska Edyta 
Nowakowski Mariusz 
Nowicka Sylwia 
Nytiacha Dagmara 
Olejniczak Marta 
Opatrzyk Aleksandra 
Osińska Zotia 
Ossowska Agnieszka 
Ostanówka Anna 
Owczarek Kinga 
”Paiewski Jaroslaw 
Pałuczak Anna 
Pastuszak Artur 
Pater Anna 
Pencherkiewicz Sławomir 
Piechowiak Łukasz 
Pierzyński Dawid 
Pietruszewska Kamila 
Pietruszyńskl Wiesław 

Pioch Piotr 
Piotrowska Anna 
Piotrowska Partycja 
Piotrowska—Pawlikowska 

Alicja 
Piotrowski Pawieł 
Piacin Katarzyna 
Polak Beata 
Polańczyk Marek 
Polańska Patrycja 
Popławska Marzena: 
Powałka Sławomir 
Preissner Piotr 
Prondzinska Anna 
Prondzinska Teresa 
Przepadło Ewelina 
Przybylska Katarzyna 
Pukszta Katarzyna 
Rachubik Joanna 
Radomska Katarzyna 
Radomska Maja 
Rakowska Beata 
Rakowski Rafał 
Rataj Agnieszka 
Rausch Marcin 
Rdzanek Marzena 
Rekowski Piotr 
Reszczyńska Dominika 
Richter Monika 
Ringelski Magdalena 
Rochow iak Anna 
Rosiak Iwona 
Rosiak Michał 
Roszczak Magdalena 
Rożnowska Katarzyna 
Różański Marcin 
Różewicki Wojciech 
Rtojanowski Robert. 
Rucki Marek 
Rudnik Jacek 
Rusnarczyk Radośiaw 
Ruszczyk Dorota 
Rydzewska Ewa 
Sak Artur 
Samuiewska Karolina 
Serkowska Hanna 
Siemieński Wojciech 
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Sieprawska Edyta Szynweiska Magdalena Ziejewski Krzysztof Bujnic'ka Agnieszka 
Sierzputowska Anna Świątkowska Iwona Zielińska Agnieszka Cechei Justyna 
Sikorski Marek Świderski Jacek Zieniewska Magdalena Chabasińska Dorota'” 
Sikorski Witold Świerczek Agnieszka Zimniewicz Marzena Chałupa Justyna 
Siwkowska Monika Świętoń Sebastian Zwieika Anna Chitruszko Kamil 
Skrzypkowska Hanna Taiewska Karina Żarczyńska Jolanta Chodysz Aleksandra 
Skupiński Piotr Te'smer Tomasz Żmich Dorota Choma Agnieszka 
Skwiercz Damian Thiede Aleksandra Żurowski Paweł Chudzyszewicz Piotr 
Sobczak Małgorzata Thiel Anna Żydowicz Kamila 'Ciećwiera Joanna 
Sobieraj Łukasz Tokarska Małgorzata 2005 Cieślak Dominika. 
Sokołowska Katarzyna Treder Krzysztof A daszewska M ai rz ta Cinkel Artur 
Sokołowska Teresa Trzewikowski Wojciech ' A tk' '. M 'kgao & Cudziio Radosław 
Solski Kamil Turkowska Agnieszka .” iewrcz ONI. _ Cysewska iwona 
Sosna Dorota Walczak Anna Antonczak Ewelina „. _ Czaja Anna 
Sówka Izabela Wardyn Artur Baczyńska—Szewczyk Czajkowski Karol” 
Spychalski Paweł Wardyn Rafał Justyna Czapiewska Katarzyna” 
Standowicz Magdalena Warenycia Anna Baidys Anna Czapiewski Łukasz 
Staniszewska Agnieszka Wasielewska Aleksandra. Banach Ryszard Czarnecka Anna 
Stasiak Kinga Wasiszek Kamila Banaszak izabela Czerwiec Krzysztof 
Stasińska Monika Waszawk Arkadiusz Banaszcak Anna Czycz Adam 
Stasiuk Katarzyna Waśko Magdalena Baranowrcz Katarzyna Dacko Bożena 
Stenka Agata Wawrzykowska Olga Bartos Ewa . Deja Alicja 
Stępień Katarzyna. Wawrzyniak Agnieszka Bartosek Kamila Dębowski Krzysztdf 
Stobiecki Piotr Wątroba Marek Bączek Marta Doieeiński Daniel 
Stojak Justyna Wegner Anna Berra Łukasz _ Domański Jarosław 
.Stukan Dominika Wegner Radosław Betcher Elżbieta Dorawa Agnieszka 
Suchanowska Renata: Wendt Bożena Bęza Anna . , . Dudczak Magdalena 
Świder Sylwia Węgrzyn Wojciech BFI?” Agnieszka, Dużała Urszula 
Sycz Ewa Wica Justyna Bieniek Anna „ Fedde Magdalena a 
Syidatk irena Wilczyńska Monika Biesek Krzysztof Fejstrowicz iwona 
Szabunia Paweł” Wiśniewski Aleksander Brgda Katarzyna Fiedot Danuta 
Szamocka Dorota Witek Krzysztof Bf'aW5k3 Anna Fiigiel Wojciech 
Szcześniak Sabina Witek Przemysław Biziewskl Pm Furgai Katarzyna 
Szczygieł Anna Wiodarczyk Beata Bizon Krzysztoi „ „Fuszara Katarzyna. 
Szeriat Jacek Wojtyniak Marta Błaszkowska Mirosława Gabrych Tomasz 
Szewczyk Michał Woianicka Monika BWSZ Robert Gadomska Anna 
.Szewczykowska Joanna Wołoszyk Dorota 3093319 Małgorzata Gajek Artur 
Szmaic Maciej Wyborska Katarzyna BOQGCZ Przemysław Gajewski Pawel 
Szopa Damian Wyszyński Andrzej Bohdan Lucyna Garczyna Anna 
Szram Małgorzata Zagórski Jacek BOT ko Dorota Garduiska Anna 
Szramka Dorota Zając Piotr 'BOfOWiCZ Marta Gawlik Maria 
Szulc Magdalena Zajko Ewelina Bracik Jarosław Gawroński Krzysztof 
Szumigaj Agnieszka Zaiech Magdalena Brandt Ewelina Gawroński Sylwester 
Szumigaj Dorota Zalewska Agnieszka Brodowska Renata Gawryszczak Agnieszka 
Szyca Agnieszka Zblewski Krzysztof Bruzda Karol Gąbińska irena 
Szyca Monika Zdunek Dorota Brylińska Katarzyna. Gierszewska Anna 
Szymanek Katarzyna Zemia Beata Bubiaw Maria Giniewicz Marzena-; 

7.8 Ksiegadubileuszowa — 40. ”lat 



;-.Głowala Dorota 
Gnaoińska' Marta 
'Gostyńska Magdalena-'- 
Górski Marian 
Gorski Rafał 
"Grudzień Katarzyna-1 
Grzelak katarzyna 
Gwizdała Ewa. 
Hawkaluk Artu r 
Helot Karol 
Hoffman Aleksandra 
Huzar Piotr 
Hycka Emilia 
ig natowicz Marlena: 
lmiołowska Agata 
lwanicka Jolanta 
Iwasieczko izabela 
ituaszczyszyn Krzysztoi 
Jabłońska Marcela 
.Jachimowska AgnieSZKa 
Jankowski Grzegorz 
Janota Ewa 
Jasiak Tomasz 
Jasińska Katarzyna 
Jelińska Justyna. 
Jezierski Radosław 
Józefowicz Małgorzata" 
.Jurkojć Adrianna 
Jutrzenka Roman- 
Kaczmarski Marcin 
Kajdan Maria 
Kaleta Zbigniew 
Kałamaja Przemysław 
Kaiduńska Katarzyna 
Kamińska Jolanta- 
Kantowska Bogu-miła 
Kapiszka Anna 
Kasperek Adam 
Kaszubowski Adam 
Kawalec Aneta 
Kędzierska iwona-. 
Kleczcz Ag niesżka; 
Klimas Bożena 
Klimko Dorota 
Klonowska Anna 
'Kłujszo Wojciech 
Kobierski Piotr 

Kochanowski Rafał 
Kołakowski Sylwia 
Kołodziej Aleksander 
Korbik Sławomir 
Kos—eter Adelajda 
Kowalczuk Tomasz 
Kowalicka Krystyna 
KczdrOń Krzysztof" 
Kozdroń-Kołacka Teresa 
Koziatek Ewa 
Kozłowska Anna 
Kozłowska Marta 
Kozłowski Waldemar 
Krocz Renata 
Krzos Mariusz 
Krzywosądzki Mariusz 
Kuczyńska Angelika 
Kudzia Marek 
Kujawa Patrycja 
Kujawski Jarosław 
Kulesza Cezary» 
Kupracz Jolanta 
Kurasz Karolina 
Kurcin Marta 
Kuriata Kamil 
Kuryło Marcin 
Koszmar Andrzej 
Kwaśniak Małgorzata 
KWiatkowska izabela 
Landowska Celina 
Latesińska Marlena 
Leszczyńska Marzena 
Lewicka-Piszczygłciwa 

Luiza 
Lipińska Irena 
Lis Agnieszka 
Liwinski Konrad 
Ludwikowska Karolina 
Łaszkiewicz Katarzyna 
Łatka Krystyna 
Łojewski ŁukaSz 
Łuksiak Teresa 
Machniewska irena 
Machnio Łukasz 
Majewska Joanna 
Makera Anna 
Makijewski Piotr 

Malinowski Jakub? 
Matkowska: Izabela. 
Marcinkowska Marta 
Marek An na 
Marszałek Anna 
Marzec Agata 
Maszota Brygida: 
Meroniuk Bartosz 
Michalak Wanda 
Michałkowski Michał 
Mielnik Agnieszka 
Miłota Agnieszka 
Miotk Tadeusz 
Molak Emilia 
Mossakowski Marek 
Mucha Angelika 
Myszkowska Joanna 
Myślińska Emilia 
N_agański Paweł 
Niedźwiedź Joanna 
Nitowiadomskl Maciej 
Nita Marta 
Nitka Sławomir 
Nowaczyk Joanna 
Nowak Anna 
Nowak Krzysztof 
Nowakowski Tomasz 
Nowicka Ewa 
Nowińska Karolina 
Nóżka Karolina 
Ochenkowski Kamil 
Okoń Piotr 
Oleksa Ewelina 
Olender Emila 
Onyśko Elwira. 
Opalińska Danuta- 
O'rłowska Ewelina? 
Orłowska Joanna 
Orzechowski Piotr 
Ostaszewska Katarzyna" 
Ostrowska Edyta” 
Palewska Anna 
Paluszka Katarzyna 
ParadoWSka Beata 
Parulski Sławomir 
PaterAnna 
Pawiak Agnieszka 

Pawlak Monika 
Pawlewicz Daniel 
Pawłowska Joanna 
Paczka Marzena 
Pelc Ziemowit 
Perlinska Anna 
Piechowska Ewelina- 
Piekut Krystyna. 
Pietraszkiewicz 

Agnieszka 
Pietrusz GrzegOrz- 
Piotrowska Natalia 
Pituch KatarZyna 
Planeta Radosław 
Płoszaj Joanna 
Podlecki Tomasz 
Pogorzelska Paulina, 
Polak Magdalena 
Polakowska Monika. 
Polakowski Adam 
Polkowski Bartłomiej 
Prokop Beata 
Pruszek Monika 
PrzybySZ Barbara 
Przybysz-Paszke 

Gabriela 
Pstrągowski Marcin 
Pytel Justyna 
Rejmer Karolina 
Rajnos Monika 
Rakocka Agata 
Rapińczuk Karolina 
Raszeja Maciej 
Ratajczak Maciej 
Raczkowska Katarzyna 
Rezmer Barbara 
Rogiński Artur 
Rogozińska Dorota 
Roślewska Ilona 
Rozumczyk Stanisław 
Różańska Anna 
Rudnik Irena 
Rusiecki Jarosław 
Rychterowicz Tomasz 
Sadowski Robert 
'Safranow Jasona- 
Sarnecka AgnieSzka' 
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Saweczko-Anna SZWiec Agnieszka. Zdrojewska Alicja: Chołe'wińska Agnieszka 
Sawicka Grażyna Szydłowska Estera Zgraja Agnieszka Chrapkowski Patrjr'cjus-z 
Sawicka Kamila Szyjer Adrianna Zielona Anna Chwiłkowski Paweł 
Schramka D'ariUsz Szymańska Adriana, Ziemlewicz Iwona Cyngiel Kamil 
Sęk Krzysztof Szynszecka Karolina Zmudzka Małgorzata Dąbrowska Ewelina 
Sękowska Agnieszka Śiazyk Mariusz Zukal Piotr Derra Hanna 
Siebielec Aleksandra Ślusar Marcin Zwierz Agnieszka Dłużewski Rafał 
Sierakowski PaWeł Ślusarz Anna Zwoliński Marcin Dolińska-Mart Marta 
Skiera Magdalena Tatarska Renata Żurawska Marzena Domanowsk-i Marek 
Skowronek-Duda Wioletta Telus Jakub 2006 Domańska Joanna 
Skóra Ewelina Teodorowicz Klaudia, Abramek Anna 'Domaracka Magdalena 
Skupień Marzena Terefenko Karol Adamczewski Ma rcin Domaradzki Michał 
Snoch Katarzyna Tkacz Tomasz Adamiak Agnieszka Dorrian Dorota 
Sobieraj Olga Trąbińska Grazyna Adamowicz Marcin DrOpiewska Katarzyna 
Sobota Ewelina Trela Diana Arbszajtys Mirosław Duczmańska Monika 
Sokołowski Łukasz Trojanowska Barbara Asz kB  b , Dudek Piotr _ . „ y ar ara .. Sontowska Sylwra Trzecrnska Marta Babiński Sławomir DUÓOJC Anna 
Sosnowska Katarzyna Turek Rafał Barcikowska Agata Dulińska Kamila 
«Soszyńska Magdalena Turkowska Ewelina Bard ońska Ewa Dybala Elżbieta- 
Sowa-Bober Magdalena Tuziemska Maria Bartos Karolina Dykier Dominika 
Spala Maciej 'Tycińska Karolina Bastrzyk Monika Dyś Jakub 
.Spodymek Michał Waliszewski Bartłomiej Bendza Grzegorz Dziemianko Łukasz 
Sprawa Małgorzata Wartalska Anna Bielawowski Błażej Dziura Paweł 
Stachowiak Agnieszka Ważna Marta Biełka Krzysztof Elias Renata 
Staniszewska Anetta Wera Joanna Bieniek Łukasz Fons Magdalena 
Stankiewicz Rafał Wicher Małgorzata Bigda Agata Fryda Adam 
Stankowska Irena Wiechnik Beata Bikowska Katarzyna Fuks Joanna 
Stawowa Ewelina Wielg Tomasz Bilew'icz Jarosław Gabryel Wojciech 
Stefaniak Michał Wierzbicki Dominik Błnd'as Karolina Gajda Angelika 
Stenwald Anna Wietrzyński Kamil Błachuta Karol Gajewska Anna 
Sułek Paweł Wirkus Aleksandra Błaszczyk Maciej Gamicki Tomasz 
Synak Benedykt Wiśniewska Agnieszka Bochniarz Krystian Gbur Mirosław 
Szajner Grażyna; Witkowska Ewa Bolda Maria Goc Grzegorz 
Szark Krzysztof Witkowski Przemysław Boniecki Krzysztof Goc Karolina 
Szczechula Michał Włodarska Teresa Borkowska Maria Goduła Marek 
Szczepara Artur Wojach Andrzej Borodawko Bogumiła Golańska Magdalena 
Szczygielska Magda Wojciechowska Breska Małgorzata Gołdysiak Remigiusz 
Szczypior Magdalena Magdalena Broczek Danuta Gonczar Małgorzata 
.Szerlowska Magdalena Wrońska Iwona Bronowicka Iwona Górska Dorota 
Sztirski Adam Wrzeszcz Karolina Brzeczek Karol Grab Monika 
SŻkup Karolina 'Wysoczański Witold Budzyła Łukasz Gruszecka Edyta 
Szuba KatarZyna Wysota Gabriela Budzynska Lucyna Grzelak Anna 
Szulc Emilia Zając Katarzyna Bukowska Anna Grześ Barbara 
Szulc Michał Zakrzewska Alina Bułł'o Andrzej Grzybek Ryszard 
:Szwagier—kKrawozymka Zalech Tomasz Burdz Izabela Gułyn Justyna 

Marzanna Zarożna Anna Shark-rerum ŁUka'sz Gutowski Marcin 
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Guzińska—Skwierawska 
Renata 

Hajdas Magdalena 
Hałas Marta 
Hampel Macie] 
Hofanowski Michał 
Hołodiowski Waldemar 
Horn Anna 
'Hryniewiecka Miłena: 
Hulewicz Ewa 
Hyla Marcin 
„Iwanowska Magdalena 
Jabłońska Karolina„ 
Jacuk Roman 
Jaksiboga Bogusław 
Jakubiak Maciej 
Janiak Robert 
Jankowska Joanna 
Jankowska Magda-lena 
Janczyk Matylda 
Jarosiewicz Ewelina 
„Jasińska Joanna; 
Jastrzębska Ewelina 
Jaworska Lucyna 
Jaworski Mirosław 
Jendrowiak-U ss 

Małgorzata 
Jutrzenka—Taebiatowska 

Małgorzata 
Kacprzak Magda-lena- 
:Kaleta Łukasz 
Kalinowska Agnieszka 
Kaliszuk Damian 
Kańska Anna 
Karczyński Marcin 
Kaspercwicz Krystian 
Kasprzak Natalia 
Kaźmierczak Agnieszka 
Kędzia Krzysztof 
Kęsicka Agnieszka 
Kiełpiński Jacek 
Kiszkielewicz Karolina 
Konieczko Żaneta 
Korczak Klaudia 
Korejwo Dan iel. 
KOSOWSKi Tomasz 

Kościukiewicz Kamila 
Kot Anna- 
Kowalczyk Bartłomiej 
Kowalczyk Beata 
Kowalczyk Małgorzata 
Kowalska Katarzyna 
Kowalska Marta 
Kozieł Elżbieta 
Kożuszek Monika 
Krajewska Joanna 
Kraszewska Ewelina- 
Krawczyńska Karolina 
Kreft Marta 
Kropidłowska Ewelina 
Król Hanna 
Krzych Justyna 
Krzyś Emilia 
Krzyżniak Monika 
Kuśnierczak Ewa 
Kuta Macie] 
Lach Edyta 
Lech Krzysztof 
Leksiński Emil 
Lewicki Marek 
Lubacz Magdalena 
Lubiński Zenon 
Łapczuk Edyta 
Łęgowska Sławomira 
Łobodziński Łukasz 
Łodej Renata 
Łukaszczyk Marcin 
Łukawska Katarzyna 
Machlowiec Robert 
Makowski Marcin 
Makuch Michał 
Makulski Piotr 
Matys Sylwia 
Marianowski Piotr 
Markiewicz Aleksandra 
Maślanka Monika 
Maśnik Wioleta 
Mazur Grzegorz 
Mazurek Anna 
Mazurek Tomasz 
Mężyk Małgorzata 
Mickiewicz Aneta 

Mielewczyk Ewelina. 
Mróz Anna 
Mrugała Ewa 
MunZer Magdaienai 
Musiak Karolina 
Muś Karolina 
NarIoch Anna 
Neczaj Agnieszka: 
Neczaj Paweł 
Neska Magdalena 
Niewiński Dariusz 
Nowacki Bartosz- 
Nowak Agnieszka.. 
Nowakowski Jacek 
Nowotka Anna 
Nytiacha Ewelina 
Olesińska Izabeia 
Olter Daria 
Opalska Urszula 
Opieka Ewa 
Orzechowski Robert 
Owsiejko Katarzyna 
Panek Wojciech 
Pawłowicz Agnieszka 
Pacyna Edyta 
Perun Elżbieta 
Patryk Aneta- 
Petryk Lidia 
Pietnoczka Dorota 
Pietraszkiewicz Anna 
Pietruszewski Piotr 
Piotrowska Agata 
Piórkowski Dariusz 
Piwoński Bartłomiej 
Płońska Monika 
Poczekajło Anna 
Poczwardowska Joanna 
Podlas Katarzyna 
Polewczyk Paweł 
Połowniak Wiesława 
Portak Tomasz 
Poznańska Barbara 
Prabucka Barbara 
Prabucki Damian 
Przeor Krzysztof 
Przybylska Beata 

Pizy-było Aneta 
Pyda Dorota 
Raczyński Pawel 
Raczka Ewa 
Rega Aneta 
Rogulski Adam 
Rokicka-Naczk Anita 
Romaniuk Anna 
Romaniuk Piotr 
Rosiak Anna 
Rosołowska Monika 
Różańska Katarzyna 
Rubiński Remigiusz 
Rudnik Gabriel 
Runke Magdalena 
Ruta Marta 
Rkowska Marta 
Sałewicz Bartosz 
Samborska Marta 
Sasin Agnieszka 
Sawicki Roman 
Schmidt Andrzej 
Sengerski Marcin 
Sankowska Magdalena 
Sepioło Ariel 
Siemczyk Agnieszka- 
Sienkiewicz Beata 
Sienkiewicz Dorota 
„Sikorski Jarosław 
Siuda Łukasz 
Siwczuk Monika 
Skiba Aneta 
Skoczypiec Magdaiena 
Skotarczak Michal 
Słodka Ewa 
Sługiewicz Edyta 
Smereczańska Mariola 
Sokołanko Mirosław 
Sokołowska Dorota 
Sokołowska Ewa 
Sominka Marcin 
Spiczak-Brzezińska 

Wiktoria 
Stachura Grzegorz 
StarzykMagdałena 
StaszewskaAgnieszka 
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Stefaniak—Rucińska Wojas Damian Grynk'iewicz Marta Paszkiewicz Ancariiusz 
Justyna Wojcieszek Szymon Grysiewicz Łukasz Paszkiewicz Ewa 

Stencel Emilia Wojkiewicz Renata” Hardek Marcin Pawłowska Jeanna 
Stenka Just-yna Wolanicka Barbara Herbeć Aneta Patryk Joanna 
Stilpecka Sylwia Woszczyk Anna Janic Karolina. Piłat Magdalena 
Stóchla Joanna Woźniak Agnieszka Jasiek Piotr Piotrowicz Paweł 
Stręk Wojciech Wożniak Dominika JaSiniewska Małgorzata Piotrów Izabela 
Sułek Marek Wójtowicz Marta Jaszewska Marlena Piwowarek Elżbieta 
Surowiec Kamiia Wróblewska Karolina Jeleń Magdalena Podhalicz Dawid 
Szajner Dominika Wróblewski Błażej Karaszewska Nadia Popiel Sebastian 
Szala Eilza Wyrwicka Anna Kawka Joanna Porucka Katarzyna 
Szarowski Rafal Zakrzewski Jakub Kąpała Karolina Pstrągowski Wojciech 
Szcześniak „Justyna Zblewska Joanna KiieWSka Kinga Raif Iwona 
Szczypińska Magda ŻUGHOWSki Łukasz Kłudka Monika Ratajewska Beata 
Szmyt Marcin Zdolska Krystyna Kolisz Zbigniew Robak Angelika 
Szokalska Anna Zienkiewicz Monika Krzymińska Sylwia Rosik Tomasz 
Szostak Joanna Ziernik Daria Kubisz Agnieszka Rusinek Anna 
Szredziński Grzegqrz Znajdek Urszula Kuchta Magdalena Ruszelak Zbigniew 
Szutowicz Tomasz Żbikowska Anna Kudzin Ewelina Rybak Agnieszka 
Szwaba Marzena 2007 KUHQOWSKG Barbara Rydzkowska Joanna] 
$miejan Leszek Arendt Arleta KUk Arkadiusz . «Samulowska Jolanta 
Swinoga Marta Bednarek Marcin Kwratkowska Monika Serafin Katarzyna 
Taczanowska Dominika Bieć Anna ::? M'SE-CĘłSłaWk Skoczewska Katarzyna 
Tafelski Łukasz Borowik Andrzej ' or- 0 OWS ~a Skoczyk Joanna 
Tarnowska Malgorzata Brandt Daria . krystyna Skwiercz Justyna 
Tates Izabela ' ' › ”Stech Tomasz Stępniak Magdalena 

- - « › Bryzek Marta Łagodzicz Justyna ' ~ Tobiszewski Dominik Bujak Anna Ł ch G a Strzelecki Pawel 
Tomaszewska Anna Cegiełka Anna Lai: ' Kat rz gorz StUdE'flSka SWW'H 
Twarowska Alicja Ciszewska Izabela Łąkaiz: afk/ig? , Stypinska Marta 
”Panowa Artem Czarnowski Michal „uaziarzaonika C'" Szefo' Malggfzata 
wachęwska Joanna Dłużniewskl Piotr Mączkowski Łukasz 2533333238 ars omasz D i . . . ; 
Waloryszak Grzegorz „as:-2381? Mictiai Menciuk Dominika Świnoga-Meyer 
Walz Przemyslaw Dragaii Alicja mamma? Agnieszka 
Wałdoch Marcin Drozdowska Joanna . fla, om? Z Tomaszewncz Anna 
Warmowski Michal" M'Z'Ołek Barbara Tomaszewski Łukasz , Dułak Bogdan M ~ Mari . I 
Wiechowski krz sztof . mz . ”52 Traiewski Łukasz 

. . . y _ Dys Konrad Mylgelski Art-ur Trela Kata na 
Wierzbicki Radoslaw Ewh'er Romana Mysiek Michał _ TZY 
Wiraszka Patrycja Faber Marzena Nawrot U TSZU I a W_aS'IGWSka Anna 

Wiszniewski Maciej Fronczek Agnieszka Nówacz _ k K _. Wieczorek Martyna 
~ -„ . y arolina Wolkowski Mariusz 

Witan Jaroslaw Garnicka Marta Nowicki Grzegorz Żacharek Monika Witko Justyna _ [ . Gilewicz Malgorzata gnomek; Łukasz Zalewska Manana 
Włodarska-Tokarewroz Górska Alina Organiszczak Michał 2” , ka K' _. , 

Joanna Grodnicka Dorota OHOWlGZ Joanna Zmlęrlzhylln'sh i Inga 
Wilęk Willem” Gryfkowiec Iwona Orłowska MałgOrzata ” a 'c a 
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Automatyka i Robotyka 
Elektronika i Telekomunikacja 

Informatyka 

Wydz1ał Elektromkl i Informatykl 



Kierunek — Automatyka i" robotyka 

2004 Rusak Grzegorz 2005 2006 
Duczmań'ski Łukasz Sobierajski Marek Fir Piotr Kawecki Piotr 
Kamiński Zbigniew Solecki Hubert Hałas Kamil Kościukiewicz Paweł 
Kulpa Mariusz Turek Radosław › › Joda Łukasz Paczkowski Paweł 
Maka Marcin. W?elk0 Przemysław LizutAiicja Prądziński Robert 
Markiewicz Mateusz ”Wlęcwekiukąs? MichorzewskiWojcieoh Pytner Krzysztof 

~ . .- _ - * ”SPPWSK' Niemu-SZ: Młyński Wojciech Salamon Piotr Roibiecki Ada-m Wozniak Marcin 

Kierunek; — Elektronika i Telekomunikacja 

2004 Grzywacz Grzegorz Niewczas Sławomir ”Studziński DaWid” 
Babak Sylwia Haręcki Marek Nowak Jacek Scę-śniak Marcin 
Babkiewicz Przemy/Sław Hermanowski Krzysztof Pastwa Marek Szefler Magdalena 
835s Łukasz Kaczmarczyk Marcin Patyk Marcin Szewczyk Jarosław- 
Błażyr'iski Adam Kaczmarek Krzysztof Pierzchliński Daniel „Sztejner Tomasz 
Bocewicz Grzegorz Kaleta Ireneusz :Piontkowski Marek Szymanowski Marcin 
Chmiel Michał Klimek Bartosz Plichta Paweł Taryma Łukasz 
Chrobak Łukasz Kobus Tomasz Podkowa Łukasz Tesmer Łukasz 
Chrzanowski Daniel Kordek Sebastian Pradela Krzysztof Tutak Marcin 
ChUdy Małgorzata KraSOWSkł Tomasz Przednowek KrzysztOf Urbanowicz Dariusz 

Czarnota Joachim Krupa Mariusz Przybył Mariusz Urbański Krzysztof 
Dąbrowski Marcin Krzyżniak Przemysław Psiuch Marta Wacławczyk Ałeksandra 
Drobniak Piotr Kurasz Adam Puciłowski Mariosz Widziniewicz Jarosław 
Dublinowski Radosław, Kwiatkowski Mariusz Puzdrowski Piotr Wiśniewski Stanisław 
Dudek Sławomir Lelek Rafał Rams Bartosz Witkowski Hubert 
Dymowska Sylwia Lenz Rafał Rędzir'iski Adam Wnuk Wojciech 
Fijałkowski Michał Łukaszewski Marcin Rożanowska MałgOrZata Wo'ciechowicz Jacek 
Filipczak Monika Mach Dawid Rudnicki Tomasz wał . . 
, . . , „ . . . jcik Piotr Flisikowski Karol Madej Urszula Rudzki Arkadiusz W . , . . ysocka Katarzyna Fronc Jarosław Makuiec Krzysztof Rycki Paweł Zacharek Jaroslaw 
Fuks Arkadiusz Marchocka Dorota Rynkiewicz Marcin Za'dowski S iwester 
Gagatek Krzysztof Margielewski Łukasz Sędzik Wojciech Z'ejłi' k' G y 
Garsztka Mariusz Mazurek Maciej Sigurski Wojciech ! ”5 '. ”990"- 
Sibes Maciej Mazurek Radosław Sikorski Maciej Z'ętarSk' Grzegorz „, 
Slugia Dariusz Michaliszyn Mariusz Skomra Andrzej Żmuda-Trzebiatowski 
Goerig Michał Mielżyński Maciej Stanek Krzysztof Grzegorz „ _ 
Grobiica Krystian Miłaszewska Katarzyna Stankiewicz Piotr ZYQmum Maciej 
Brochowski Przemysław Nawracaj Szymon Stefaniak Marcin Zeńąk Rafał „, _ : 
Brunwald Adam Nawrocki Tomasz, Strukiei. Dari-iel Żurakowski ”kadm” 
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20105 
:Ałkowski Paweł 
Antonowicz Tomasz 
Bernaś Paweł ' 
Bejgier Magdalena 
BilukAndrzej 
Borkowski Leszek 
Cherek Łukasz 
Chrapkiewicz Szymon 
Chrząstek Łukasz-. 
Ciechanowicz Rafał 
'Ciemerych Piotr 
Czyżyk Michał 
Denega Marcin 
Dobaczewski Jarosław 
Dolny Artur 
Dudek Jarosław 
Filip Karolina 
Gnarowski Krzysztof 
Godzieba Waldemar 
Hamprecht Agnieszka 
H aracewiat Sebastian 
Jagiełło Tomasz 
Jakubik Łukasz 
Jankowski Michał. 
Kloc Dariusz 
Kowalski Andrzej 
Koziński Grzegorz 
Koziński Marcin 
Krzyżniak Przemysław 
Książek Marcin 
Kubiak Bartosz 
Kubicki Maciej 
Kuńska Anna 
Leszczyszyn Paweł 
Łańcucki Bartłomiej 
Makera Sebastian 
Mańkowski Pauieł 
Marciniak Mariusz 
Markanycz Mariusz 
Matusiak Piotr 
Mazurkiewicz Marcin 
Michalski Jarosław 
Mierzejewski Łukasz-. 
Miszczak Michał 
Najda Jakub 

Narloch Sławomir 
Nawrocki Sylwester 
Niebo] Łukasz 
Ostapko Bartosz 
Patrzek Paweł 
Piasecka Agata 
Pik Krzysztof 
Pilecki Adam 
Pliszko Mirosław 
Płatosz Krzysztof 
Popławski Marek 
Pyszyński Cezary 
Rapsiewicz Sebastian 
Ratajczak Karol 
Rewers Grzegorz 
Rojewski Piotr 
Ruda Jacek 
Rutkowski Bogdan 
Rytwińska Alicja 
Sereiny Marcin 
'Sigurski Wojciech 
Skibiński Wojciech 
Skinder Sebastian 
Smorowiński Grzegorz 
Solnica Robert 
Stawiarz Ireneusz 
«Styczyński Karol 
›Susiak Tomasz 
Szok Sylwester 
Świerczewski Tomasz. 
Talpa ŁukaSZ 
Wers Daniel 
Węglarz Paweł 
Wierzbicki Tomasz 
Wilgucki Macie] 
Wilk Adrian 
Wnuk Wojciech 
Wójcik Marcin 
Wójcik Michał 
Wróbel Marcin 
Wrzeszczyński Artur 
Wysota Marcin 
Zacharek Jarosław 
Zakrzewski Paweł 
ZawiSza Arkadiusz—r 
Zieliński Andrzej 

ZienkieWicz Patrycja. 
Zienkowicz Marek 
Zmorzyński Bartosz 
Żak Wojciech 
2006 
Adamski Krzysztof 
Augustyn Dominik 
Babak Sylwia 
Bednarski Krzysztof 
Bejgier Magdalena 
Bocewicz Grzegurz 
Bojarski Andrzej 
Borkowski Łukasz 
Brózdowska Monika 
Buczko Paweł 
BuksztalerAdam 
Burdyński Jarosław 
Butowski Przemysław 
Cell Piotr 
Chomacki Przemysław 
Chomicz Krzysztof 
Chrobak Łukasz 
Czarnecka Aleksandra 
"›Czamiecki Karol 
Dublinow'ski Radosław 
Duda Marcin 
Dudek Sławomir 
Dutkiewicz Andrzej 
Dymowska Sylwia 
Flisikowski Karol 
Fudala Roman 
Gburczyk Adam 
Gdula Paweł 
Glinka Grzegorz 
Góra Łukasz 
Górniak Krzysztof 
Grylewlcz Wojciech 
Grzechowiak Łukasz 
Gulczyr'rski Bartłomiej 
Jaracz Paweł 
Jaremko Krzysztof 
Jasiewicz Robert 
Juchno Mariusz 
Kaczmarski Jacek- 
.Kania Piotr 
«Kaszuba Łukasz 

Kaźmierczak Sebastian 
Kiełpin Marcin 
Klimek Bartosz 
Kordek Sebastian 
Korniluk Marek 
Koronowski Krzysztof- 
Korzeniewski Jakub- 
Koszowski Krystian 
Kozłowski Piotr 
Krasowski Tomasz 
Krupa Alina 
„Krześniak Ad rian 
Krzyszczuk Łukasz 
Kubicki Mirosław 
Kuniczuk Mirosław 
Kurasz Adam 
Kusak Marcin 
Kwiatkowska Joanna. 
Lange Piotr 
Lech Marcin 
Lewandowski Kamil 
Lobodziec Jacek 
Ługowski Łukasz 
Majchrzak Grzegorz 
Makulec Krzysztof 
Mańka Rafal 
Markanycz Mariusz 
Mierzejewski Łukasz 
Mileżyr'iski Maciej 
Nadolny Grzegorz 
Nadolska Anna 
Nadrowska Edyta 
Narloch Krzysztof 
Nowak Damian 
Nowak Łukasz 
Oleszczuk Rafał 
Paduch Michał 
Podkowa ŁukaSz 
Pryczkowski Łukasz 
Przednowek Krzysztof 
Rabiasz Szymon 
Rewers Grzegorz 
Rudnik Jacek 
Rutkowski Grzegorz 
Sawicki Marcin 
Sawosz Dariusz 
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Sędzik Wojciech 
Sikorski Maciej 
"Socha Michał 
Sochocki Marek 
Sokołowski Andi-zaj 
Sosiński Piotr 
›Spiczak-Brzeziński 

Łukasz 
Stanowiec Krzysztof 
Stęplowski Pawel 
Stolecki Dominik 
Strukiel Daniel 
Struś Jarosław 
Szczepański Łukasz 
Szczygieł Marcin 
Szefler Magdalena 
Szubstarski Bartlomiej 
Sz-yposzyński Paweł 
Szypuiski Tomasz 
Świętych Rafał 
Tutak Marcin 
Urbanowicz Marek. 
Wachowicz Antoni 
Walkowiak Marcin 
'Więcławski Paweł 
Wilk Adrian 
Wiskont Marek 
Wiśniewski Tomasz 
Wojciechowski Marcin 

Wojtanowski Paweł" 
Wojcrk Marcin 
Zajdowski Sylwester 
Zaremba Piotr 
Zbucki Przemysław 
Zdanowicz Pawel 
Zdanowicz Piotr 
Żmuda-Trzebiatowski 

Piotr 
Żólciak Krzysztot 
2007 
Andrzejewski Tomasz 
Barański Marcin 
Biiik Daniel 
Biluk Andrzej 
Chruszcz Marcin 
Giemerych Piotr 
Cinciruk Bohdan 
Czarnecki Paweł 
Darnowski Fryderyk 
Dyjak Anna 
Figurski Andrzej. 
Gabryś Paweł 
Gagatek Rafał 
Garsztka Mariusz 
Gałka Łukasz 
Gonczar Jacek 
Górniak Maciej 
Hawran Paweł 

Hussein AbuaIiSari 
Aboeimuttaieb'. 

iwanowski Mirosław 
Jędrzejewski Tomasz 
Jończyik Piotr 
Kalman Łukasz 
”Kamiński Piotr 
Kaniewski Adam 
Karabanik Aleksandra 
Karczewski Przemysław 
Kęsicki Michał 
Kilar Piotr 
Kmiecik Paweł 
Kohiuszek Agnie'szka 
Korejwo Paweł 
Krajewski Kamil 
Krążek Maciej 
Krzesniak Adrian 
Kubicki Maciej 
Kulpa Damian 
Kutzner igor 
Laszczyk Rafal 
Lech Marcin 
Lenz Marek 
Markiewicz Marcin: 
Mikulski Kamil 
Młynarska Ewa. 
Nadoiny Grzegorz 
Nawrocki Sylwester 
Olejniczak Magda-lona 

Pilżys Tomasz 
Pradela Krzysztof 
Psiuch Marta 
Pyszyński Cezary 
Radziusz Wojciech- 
Rak Piotr 
Rogal Radosław 
Rosińska Małgorzata”- 
Ruciński Jaroslaw 
Rudzka Sylwia 
Ryngweiski Arkadiusz” 
Sarah Piotr 
Skowroński Damian. 
Stadejek Tomasz 
Suszyński Kornel 
Szozepkowski Michał 
Taipa Łukasz 
Teodorowicz Paulina 
Tosik Hubert 
Wędiarz Paweł 
Wieliczko Paweł 
Wierzbicki Tomasz 
Winiarczyk Bartosz 
Wiśniewski Tomasz 
Włodarski Kamil 
'Wrzeszczyński Artur 
„Zmysłowski Sebastian 
Zydorek Marek 
Zysek Piotr 
Żywicki Bartosz 
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Kierunek — Injfformatyka 
20.04 
Adamcio Piotr 
Albrecht Marcin 
Antczak Paweł" 

Antończyk Piotr 
.Arendacz Dominika 
Bacio Jarosław 
Bendkowski Zbigniew 
Baranowski Sebastian- 
Barwiński Karol 
Basandowski Marcin 
Bil Adrian 
Borka Damian 
Brózdowski Tomasz 
Budrewicz Maciej. 
"Cemka Jarosław 
Chrul Tomasz 
Ciminska Bożena 
Czarnecka Magdalena 
Czemronka Krzysztof 
Czerwonka Tomasz 
Danecki Adam 
De Gamba SebaSti'an 
Denega Marcin 
Detman Adam 
Dębczyński Maciej 
Donat Krzysztof 
Drozd Marcin 
Drożdzowska Justyna 
Dułat Łukasz 
Felisiak Marek 
Fibingier Tomasz 
F lis Krzysztof 
Flisak RObert 
Gawinkowski Dariusz 
Gąsiorowski Wojciech 
Głowacka Izabela 
Grabowski ŁukaSZ. 
Grochowski Przemysław 
”Grunwald Adam 
Grześkowiak Rafał-' 
”Grzybowski Marcin 
Got Krzysztof 
Hołowienko Martiin- 

Hrycenko Piotr- 
Jaroiak Marcin 
Jaruszewski „Jacek 
Jaworska Gabriela 
Jurkiewicz Przemysław 
Kachlicki Tomasz 
Karpiński Wiesław 
Kasprzyk Piotr 
Kawalec Izabella 
Kaźmierczak Krzysztof 
Kondraczuk Marek: 
Kosbdowski Marcin 
Kosiedowski Rafał 
Kostiw Michał 
Koszowski Krystian 
Kotara Arkadiusz 
Kotara Tomasz 
Kowalczyk Sławomir 
Kozłowski Krzysztof 
Kubaszewski Jakub 
Kuliś Andrzej 
Kupracz Łukasz 
Kurłowicz Krzysztof 
Kwiatkowski Grzegorz 
Lewandowski Kamil 
Lipko Elwira 
Lirbar'i czyk Andrzej 
Lis Stanisław 
Lula Daniel 
Łańcucki Bartlomiej 
Mach Dawid 
Maksymiuk Mateusz 
Malinowski Artur 
Narloch Sławomir 
Nędziusiak Marek 
Niewiadowski Robert 
NiEżorawski Łukasz 
Niskiewicz Marcin 
Nowacki Jacek 
Nowicki Wojciech 
Ortmann Robert 
Owczarczak Paweł 
Pacan Pawel 
Pałubicki Wcieleoh 
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”Parchem-Grzegorz 
Piątek Marcin 
Pieiucha Tomasz 
Paros Sławomir 
P-uciioWska Bogu-miła 
Rod-e Agnieszka 
Rokita Krzysztof 
'Rozmarynowski Michał 
Rudzki Marcin 
Rybarczyk Justyna 
Rycki Paweł 
Rzeczkowski Łukasz 
"Sabiniarz J ustyna 
Sahel Krzysztof 
Skroś Dagr-nara; 
”Staroń Mirosław 
'Stateczny Łukasz 
'Szwejkowska Małgorzata 
”Szymański Piotr 
Tołłoczko Rafał 
Trembowiecki BartOsz 
Trudzik Przemysław 
Trzebiatowski Jacek 
Tyl Radosław 
Urbanowicz Marek 
Wasiński Marcin 
Wojciechowski Jarosław 
Woroncow Leonard 
Zabielski Sebastian 
Zając Ernest 
Zielonka Bartlomiej 
Ziemek Łukasz 
Żero Anna 
Ż'uehlihski Marcin 
2005 
Andrysza-k GrZBQ'Qrz 
Banaś Marcin 
Bielat Karol 
Bielecki Sławomir 
Bierylo Maciej 
Błaszkowski Maciej 
Borchardt Jarosław 
”Borowiec: Rafal 

Briegmann Karel 
Budrewicz Maciej 
Buława Karol 
Ceszke Tomasz 
Chabros Maciej 
Cherek Łukasz 
Cyckiewicz Paweł-' 
.Cyra Tomasz 
Czajkowski Marcin; 
Czapierski WojCiaot-i; 
Czapiewski Marcin, 
CZochra Krzysztof 
Ówiora Kamil 
Duda Agnieszka 
Dziad ura Arkadiusz 
Falkowicz Krzysztbf 
Falkowski Robert 
Felczak Piotr 
Gackowski Piotr 
Galiński Józef 
Gąsławski Patryk 
Gibes Maciej 
Gienas Tomasz 
Głogowski Paweł 
Głowacki Dariusz 
Gotdyn Marcin 
Gozdera Arkadiusz 
Góreczny Grzegorz 
Grabski ŁukaSz 
Graczyk Paweł 
Gruszewski Aleksander 
Grzeszczak Piotr” 
Hencel Piotr 
Hinz Łukasz 
Horbacz Pawel 
Iwonickl Marek 
Jabłoński Marcin 
Jagiełka Marcin 
Janiszewski Grzegorz-' 
Janka Marcin 
Jaroszewski Marcin- 
Jasiński Radosław-' 
Kacala Tomasz 
Kaczkowski Adam 

:? 



Kaleta Ireneusz 
Kaszubowski Tomasz: 
Kikel Paweł 
Kiewicz Waldemar 
Knitter Andrzej 
Kopeć Wiesław 
Kowalski Jakub 
Kramer Robert” 
Krzesiński Piotr 
Krzyżanowski Paweł 
Krzyżanowski Sławomir 

salach Marcin 
S'chmechel Paweł 
Soiepańczuk Paweł- 
Sienkiewicz Łukasz 
Stachowiak Krzysztof 
Steier Michał 
Stola Piotr 
Suwalska Agnieszka 
Syldatk Mariusz 
Szatkowski Radosław 
Szmigas Michał 

Borysewicz Robert- 
Brzozowska Ewelina 
Budziński Adrian 
Bulowski Henryk 
Chromiec Agnieszka 
Chromiec Grzegorz 
Cicharski Przemysław 
Ciesielski Mikołaj 
Cieślik Przemysław 
Ciminska Bożena 
Cyganowski Bartosz 

Jankowski Mariusz 
Janowicz Krystian 
Jasionas Piotr 
Jędrzejewski Marcin 
Juchniewicz Tomasz 
Kaczmarek Anna 
Kaczmarek Marcin 
Kaczorowski Janusza 
Kamiński Marcin 
Kantek Andrzej 
Karpiński Sylwester 

Książkiewicz Paweł Szyszkowski Tomasz Cyrklewicz Wojciećh Karpiński Wiesław 
Kubiak Tomasz Slusarski Daniel Czarnecki Tomasz Kaszubowska Marzena 
Kuty Maciej Śmietana Roman › Czarnecki Wojciech Kaztmierczak Leszek 
Landowski Krzysztof Tomaszczyk KFZYSZtOf Czerwonka Tomasz Kłos Tomasz 
Lenkiewicz Piotr Trawicki Marcin Darowski Marcin Kondratowicz Bartosz 
Lewandowski ŁukaSZ Trzebiatowska Agnieszka DeckaAPrądzyń'ski Kondzieia Przemysław 
Lewandowski Tomasz Walczak Maciej Krzysztof Kosiedowski Rafal 
Lewicka Violetta Wasilewska Izabela Długosz Rafał Kostrzewa Filip 
Linda Jan Wegner Piotr Długosz Tomasz Krakowski Krzysztof 
Lipiński Krzysztof Wena Marcin Dobko katarzyna Krauz Miłosz 
Lubik Łukasz Wimmer Tomasz Dobrzańska Karolina- Krói Piotr 
Łakomy Patryk Winiczenko HUbGFtŚ Duczmański Łukasz Krupa Renata 
Łuczak Iwona WiśnieWSki Arkadiusz Duiat Łukasz Krysiak Anna 
Łuński Roland Włodarczyk Mariusz Fabjańska Marta Krzemińska Monika 
Majchrzak Grzegorz WOźniak Michał Felisiak Izabela Krzywdziński Jarosław 
Mieczkowski Marcin Zalewski Jaroslaw. Felisiak Marek Krzyżanowska Izabela 
Niedziela Artur Z?fęb$k' Michał Fokczyński Jakub Kubicki Marciej 
Niedziela Paweł Ziółek Joanna Gackowski Piotr Kublas Paweł 
Niezgoda Piotr Musa-Trzebiatowski GawinkOWSki Dariusz Kulpa Mariusz 
Nowak Rafał , P'Otf Gibert Marcin Kwiatkowski Grzegorz 
Orlok iwona ZubefiŁUkaSZ Góralski Dawid Landowski Robert 
Paluch Jarosław Żonko Radosław Górny Piotr Laubach Krystian 
Pawluch Grzegorz. ”2005 Górska Karolina Lipski Artur 
Peek Stanislaw Agurkiewicz Tomasz Górski Mariusz Lubijewski Tomasz 
Pieczonko Bartosz Babiak Karol Górzyński Piotr LulaDaniei 
Piskunowicz Dominik Babiński Bartosz Grabowska Dorota' Maczyński Krzysztof 
Plichta Paweł Baran Rafał Grabowski Łukasz Madej Bartłomiej 
Popławski Marek. Bąk Agnieszka Grzanka Tomasz Majewska Anna 
Rachmańczyk Mariusz Bąk Paweł Grześkowiak Rafał Makar Marcin 
Raczkowski Madej Bednarczyk Krzysztof Grzyb Arkadiusz Makara Mariusz 
Reterski Przemysław Bańko Pawel Grzyb-owski Marcin Maksymiuk Mateusz 
Richter Dominika 'Biczysko Marek Hennig Emil Malinowski Mariusz 
Rosejno Mariusz Biegniewski Łukasz Iwański Mariusz Marach Leszek 
Różycki Jarosław Bieryło Maciej --Jabł0ński Bogdan Marci ńczak Łukasz 
Rusin Aleksandra Bondarowicz Jerzy Jabłoński Tomasz Markiewicz Mateusz 
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Markiewicz Michai- 
Miiewczyk Jan 
Miłaszewski Remigiusz 
Misterkiewicz Katarzyna.- 
Miszczak Mirosław 
Mohr Damian 
Myrła Piotr 
Nawrocki Adrian 
Nielepiec Tomasz 
Nieżorawski Lukasz 
Niklas Waldemar 
Nowacki Jacek 
Operman Robert 
Owczarzak Paweł 
Palimonka Adam 
Pancierzeń'ski Jacek 
Pawlak Marek: 
Pazdalski Karol 
Peretko Piotr 
Pestka Michał 
Pęcherzewski Paweł 
Pietrów Jan 
Piotrowski Przemysław 
.Pobrotyn Arkadiusz- 
P'rus Przemysław 
Pruszyńska Urszula 
Putresza Paweł 
Pyszyński Cezary 
Rabiej Filip 
Rączka Paweł 
Rokita Krystian 
Rusak Marcin 
Rutyna Rafał 
Rymacki Marek 
Sapietta Michał 
Sawicki Mariusz 
Sikorska Edyta 
Skwierawski Krzysztof 
Słomski Radosław 
Smorowski Jordan 
Sokołowski Marcin 
Starzyński Tomasz 

Stasierowski Marcin 
Stateczny Łukasz 
Stefanowski Maciej 
Stencel Edward 
Stepowy Włodzimierz 
Sudwoj Andrzej 
Sywula Wiktor 
Szałas Andrzej 
Szatkowski Marcin 
Szczebel Mateusz 
Szubstarski Bartłomiej 
Szulc Michał 
Szuiski Jacek 
Śiiwczyński Krzysztof 
Śnieć Andrzej 
Świerczek Andrzej 
Tkacz Łukasz 
Tomaszewicz Artur 
Topolewski Jakub 
Trajdos Łukasz 
Turk Radosław 
Turzyński Marcin 
Walczak Wiktor 
Wasiński Marcin 
Węgrzynowski Maciej 
Wielgus Tomasz 
Wilczyński Robert 
Wilde Małgorzata 
Wilkowski Piotr 
Wiśniewski Borys 
Wiśniewski Grzegorz 
Wodnicki Marcin 
Wbroncow Leonard 
Wróblewski Marcin 
Wuczyński Łukasz 
Żerkowski Maciej 
2007 
Adamcio Piotr 
Bartoszewski Maciej 
Bobryk Krzysztof 
Budnik Piotr 

Burian Marek 
Buryio Łukasz 
Chrul Tomasz 
Cichoń Bogdan 
”Siemiński Mariusz 
Czapiewski Seweryn 
Fatyga Paweł 
Fir Piotr 
Fulara Maciej 
Furtak Paweł” 
Gawienowski Paweł 
Gienas Tomasz 
Gołdyn Marek 
Horbacz Pawel 
lgiel Marcin 
Jakubowski Ryszard 
Janik Andrzej 
Jaskólski Marcin 
Juchniewicz Krzysztof 
Kodłubański Maciej 
Kopeć Grzegorz 
Korzeniewski Jakub- 
Kosańczuk Dawid 
Kosikowski Mateusz 
Krzyżanowski Sławomir 
Kukiewski Marcin 
Lewandowski Łukasz 
Lipiński Krzysztof 
Lipiński Mateusz 
Lonczak Wojciech 
Makłowski Bartosz 
Margolt Marcin 
Mazur Mariusz 
Mierzejewski Piotr 
Mischka Dawid 
Młyński Wojciech 
Mcdliszewski Jarosław 
Dmowski Wojciech 
Owczarek Wojciech 
Pacan Tomasz 
Pankowski Grzegorz 
PaWiuch Grzegorz- 

”;Ksi'ęga. Jabileuszowa — 40. lat 

Pestka Marcin 
Pes-tka Mirosław 
Poroś Sławomir 
Powałka Mariusz 
Reszczynski Wojciech 
Rudzki Marcin 
Rzeczkowski Lu kasz 
Sadowski Grzegorz 
Sadowski Marcin 
Sawicki Mariusz 
Sawicz Bartosz 
Sikora Tomasz 
Sorbian Daniel 
Starzyński Tomasz 
Stola Piotr 
Stoiczyk Sylwia 
Stria Piotr 
Szarłan Michał- 
Szuitka- Tomasz 
Szwarc Eryk 
Szymański Karol 
Szyszkowski Tomasz 
Śliwiński Krzysztof 
Śmietana Roman 
Tekliński Dawid 
Tołłoczko Rafal 
Tracz Krzysztof 
Trasiewicz Adam 
Urbanek Grzegorz 
Urbanowicz Marek 
Waszewski Sebastian 
Wiśniewska Katarzyna 
Wójcik Mateusz 
Wysocka Katarzyna 
Wysoczański Michał” 
Zakrzewski Michał 
Zaremba Tomasz 
Zawada Marcin 
Ziomek Łukasz 
Zych Jacek 
Żebrowski Tomasz 
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Kierunek. — Mechanika i Budowa Maszyn 
2004 
Adas'ik Marcin 
Adryan Sławomir 
Alian Agnieszka 
Baczyńska Justyn-a 
Balcer Michał 
Banaszczyk' Mariusz 
”Banicki Krzysztof 
Baranowski Łukasz 
Barszczewski Dariusz 
Bartz Dariusz 
Batko Grażyna 
Bąk Michał 
Bąkowska Anna 
Bednarz Rafał 
Bendyk Michał 
Binek Daniel 
Biskup Krzysztof 
Błaszkowska Aleksandra 
Bobkowski Krzysztof 
Bobrek Krystyna 
Bochniak Leszek 
Bokrzański Artur 
Bolko Rafał 
Benkowski Antoni 
Borchardt Sławomir 
Bork Jerzy 
Borkowski Mirosław 
Bartik Adrian 
Borzyszkowski Tomasz 
Brzezicki Adam 
Brzozowski Maciej 
Buczyński Eugeniusz 
"Bułat Tomasz 
Bzdyra Sławomir 
Chłopaś Tomasz 
Chodowiec Emil 
Chomiuk Robert 
Chrzanowski Tomasz 
Ciesielski Rafał 

Dawidowski Marcin 
Dąbała Jacek 
Dąbrowski Michał 
Berliński Adam 
Diakun Aleksander 
Dobrzyński Tomasz 
Dolny Rafał 
Dolny Robert 
Domarus Mich-ał- 
Drawc Rafał 
Drewlo Eliza 
DrOQOSz Bartosz 
Duczmal Grzegorz 
Durka Daniel 
Dymińskl Mariusz 
Dziel Arkadiusz 
Dziemiańczyk Grzegorz 
Dzienisz Przemysław 
Dzundza Katarzyna 
Firganek Arkadiusz 
Flis Marcin 
Frąszczak Mirosław 
Gaiadyk Radosław 
Gański Krystian 
Gąsior Rafał 
Gierszewski Tomasz 
Gnacińskł Paweł 
Godlewski Piotr 
Goliński Łukasz 
Gałek Sławomir 
Gołuński Mariusz 
Gostomczyk Justyna 
Gostomski Piotr 
Grabarczyk Wojciech? 
Graba-Zaręba Szymon 
Grzesiuk Jarosław 
Grzeszczuk Justyna 
Gutowski Łukasz 
Hapka Mariusz 
Hettman Konrad 

Jachurski Arkadiusz 
Jagielski Stanisław 
Jankowski Adam 
Jankowski Adrian 
.Jeliń'ski Krzysztof 
Jędrychowska-Peters 

Danuta 
Kacprzak Maciej." 
Kadzi'kowski Marek 
Kalociński Adam 
Kamiński Adam 
Kamiński Marcin 
Kanczkowski KrZysztot 
Kański'Sławomir 
Karasińska Aleksandra 
Kasperek Sławomir 
Kaszkowlak Krzysztof 
Kiernikowska Agata 
Klawtkowski Kamil 
Kloskowski Marek 
Kłosiński Tomasz 
Kłosowski Robert 
Knapik Sławomir 
Kochański Daniel 
Kołacz-Kempa Krystyna 
Kopczyński Łukasz 
Koperski Mariusz 
Kosiński Piotr 
Kowalczyk Krzysztof 
Kowalczyk Leonora- 
Kozieiecki Jarosław 
Kozłowski Rafał 
Kozmicki Tomasz 
Krauze Mikołaj- 
Krawczyk Anna.. 
Krec'zmański Wojciech 
Kroczek Piotr 
Kruk Michał 
Kubacki Krzysztof 
Kuchta Radosław 

Cieślak Robert Hoffman Emilia Kuczyński Krzysztof 
Cywiński Adam Horodecka Magdalena Kukiełka Krzysztof 
Czapiewski Rafał Horyd Adrian Kulczyk Piotr 
Dampo Rafał Hryniewicki Artur Kurzawa Dawid 
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Kuszmar Grzegorz 
Kuźnicki Andrzej 
Kwella Sebastian- 
Kwiecińska Agnieszka 
Landowski Rafal 
Langowski Michał 
Laskowski Dariusz 
Laskowski Karol 
Lemański Olgierd 
Licau Krzysztof 
Lipian Arkadiusz 
Liput Marcin 
Lisiewicz Dariusz 
Lisowski Mariusz 
Litwin Piotr 
'Lawr-ynowicz Rafał 
Łącki Marcin 
Łodziński Jacek 
Łukasik Rafał 
Łuszczki Łukasz 
Łypek Marcin 
Mackiewicz Rafał 
Madejski Rafał 
Maj Michał 
Majewska Joanna 
Majewski Robert 
Makles Marcin 
Maląg Leszek 
”Malec Mariusz 
Mania Paweł 
Marcinkowski 

Przemysław 
Materek Krzysztof 
Matlewski Marcin 
Matynia Krzysztof 
Mężyk Jaroslaw 
Michalak Grzegorz 
Michalski Mariusz 
Michalski Zbigniew- 
Michałek Marek 
Miedziński Mare-k. 
Miłaszewski Marcin 
Mindykowski Michał 
Minko Paweł 

Księgą Jubileuszowa '— 491% 



Modrzejewski Ari-noid . 
modzełewski Hubert 
Mardeja Rafał- 
Mowczan Piotr- 
Mroziński Bogdan” 
Mucha Robert 
Nadolski Dawid 
Nastula-Sternik Ewa 
Nazarkiewicz Antonii 
Niedośmiałek Piotr 
Oberzig Robert 
Obszarski Tomasz 
Olejnik Wojcieoh' 
Olsksy Robert 
Olender Joanna 
Omański Grzegorz 
Orlikowski Tomasz 
Orłowski Mariusz 
Osiej Mariusz 
Osiński Rafał 
O'zimkiewicz ireneusz 
Ozimkiewicz Robert 
Pacholczyk Adam 
Padowski Piotr 
Paluch Przemysław 
Palusiński Karol 
Pałka Tomasz 
Palys Sebastian 
Pankowski Piotr 
Pawłowski Piotr 
Pelikan Krzysztof 
P'elowski Rafał 
Pankowski Marian 
Pestka Marek 
Pętłak Magdalena 
Piackus Tomasz 
Piaseczny Marek 
Pich Anna 
Piekarski Prze'mił'aw 
Pietrysko Bartosz 
PłotroWski Grzegorz 
Pipowski Tadeusz 
Pisze! Andrzej 
Pitura Krzysztof 
Pizon Remigiusz 
Plit Sylwester 

Pluta Rafał 
Płooharska Anna 
Pobłocki Marek. 
Podgórski Piotr 
Polański Piotr 
Połoński Grzegorz 
Posmyk Agnieszka-n 
P-rzytarski Jakub 
Przytarski Mariusz. 
Pukaiuk Ewa 
Pyszka Łukasz 
Rakoca Andrzej 
Rakowski Mariusz 
Rakszewski Piotr 
Rama Janusz 
Ratyński Rafał 
Rewers Ignacy 
Rosiak Jarosław 
Rosowski Jarosław 
Rusin Sławomir 
Rydzkows ki Tomasz 
Rzepecki Paweł 
Sacharzewski Tomasz 
Sadowski Jarosław 
Sadowski Łukasz 
Sadowski Piotr 
Samiak Kamil 
Sarnowski Tomasz 
Sasko Mariusz 
Sawczak Dariusz 
Serafin Piotr 
Skawroński Piotr 
Skraba Mariusz 
Skręt "Michał 
Skrzyniarz Edward 
Skubiszyński Grzegorz 
Słomiński Robert 
Smagieł Sławomir 
Smałara Marcin 
Smoliński Krzysztof 
Sobczyński Krzysztof 
Sobolewski Radosław 
Sokołowski Radosław 
Sprysak Sebastian 
Staniszewski Wojciech: 
Starzomski Jarosław 

Staska: Grzegorz 
*Sfltefaniw Daniel 
Stepanowski Lech 
Styczyński Adrian 
Szałkowska Agata 
Szarkowski Piotr 
Szczechuta Michał 
Szczepański Dominik 
Sznajder Robert: 
Szota Przemysław 
Szeska. Daniel 
”Szpakowski Piotr 
Szpiganowicz Dariusz 
Szramka Henryk 
”Szubert Danuta 
'Szuleoka Monika 
Szymanek Przemyślaw 
Szymaniak Arlana 
Szymański Artur 
;Ślepski Tomasz 
Śmigiel Sebastian 
Śmigielski Patryk 
Tarnogrodzki Tomasz 
Temerowski Jarosław 
Tenderenda Anna 
Tuch ołka Aitor-Ze] 
Uciński Mariusz 
Ukleja Tomasz 
„Urbaniak Ireneusz 
Urbański Sebastian 
Wałkosz Dariusz 
Wałdoch Rafał 
Wałdowski Mirosław 
Wardyn Krzysztof 
Warsiński Witold 
„Waśkowski Robert 
Wawrzyniak Robert 
”Węcławiak Marek 
Wieczorek Marzena: 
Wilk Tomasz 
Wirkus Waldemar 
Wiśniewski Jia-nUSZ- 
Witczak Maciej 
Wittk~Jażewska 

Katarzyna” 
WnukAI'eksandra 

Wojsk Krzysztof 
Wojnarowski Piotr 
Wojtczak Dariusz 
Wojtkowiak Konrad 
Wojtowicz And rze] 
Wolsza Patryk 
Woroch Bartosz 
Woźnica Piotr 
Wrona Dawid 
Wrona Krzysztof 
Wrońska Kamila 
Wtorek Mariusz 
Wysocki Marcin 
Zabłocki Rafał 
Zabuski TomasZ 
Zaczek Radesław 
Zaniewski Mariusz 
Zieliński Marcin 
Zientarski Łukasz 
Zięba Marcin 
Ziółkowski Arkadiusz 
Zuchniewicz Jerzy 
Żurawski Rafał 
2005 
Abramczuk Daniel 
Adamczyk iwona 
Adamski Jarosław 
Adrian Monika 
Adryan Łukasz 
Antdniak Marek 
Bach Irena 
Badura Grzegorz 
Baiik Krzysztof 
Bamburak Tomasz 
Baran Bartłomiej 
Barosiewicz Andrzej'. 
Barski Adam 
Bartczak Anna 
Bartknecht Elwira 
Bazyk Zbigniew 
Bąk Anna 
Bąk Marek 
Baniak Arkadii—tez 
Ber Adam 
Binkowski Robert 
Biszczad Ader 

Księga Jubrleuszowa -— 40 lat 



Błasiak Radosław CZułada Damian Grodzki Krzysztof Kapusłk'a Marek” 
Błaszczyk Marcin Czyżewski Radosław Grubieki Wojciech Karniewicz Piotr 
Biawar Tomasz ćwik Magdalena Grunau Tomasz Karolak Dariusz 
Błażejczyk Maciej Dawidowski Daniel G_rużdż- Piotr Kazimierowicz Rado-sław 
Błońska Ilona Dąbski Adrian Gut Kinga Kiedrowicz Jacek 
Bober Dawid Degis Marcin Girziński Nestor Kiedrowicz Maciej 
Bobkowski Andrzej.. Deja Karol Habko Grzegorz Kiernikowska Agata 
Bogacki Krzysztof Długosz Rafał Hajduk Tomasz Kijewski Marcin 
Bohdal Łukasz Dobrogowska Jolanta Halbina Tomasz Kisielewski Jacek 
Bokiej Grzegorz Domaszek Radosław Hałabura Piotr Klamrowska Andżelika 
Borek Marcin Donarskl Jan Hasulak Paweł Klamrowski Krzysztof 
Borowski Paweł Donigiewicz—Damaszk” Helbina Paweł Klasa Jarosław 
Borys Michał Joanna Hermanowicz Sergiej Klecha Mateusz 
Borzych Dariusz Dorawa Mariusz Hoga Sławomir Klepuszewska Karolina 
Borzyszkowska. Elżbieta Drzazga Marcin Hołubasz Paweł Klilichowski Maciej 
Borzyszkowska Dudziak Adam Horbowy Barłomie'j Klimas Krzysztof 

Magdalena Dworak Przemysław lgnasiak Bartosz Klonowski Arkadiusz 
Bralczyk Agnieszka Dymek Ewelina llkow Aneta Knopik Józef 
Brauer Adam Dzieliński Jarosław Jabłoński Piotr Kobus Leszek 
Bruski Andrzej Dźwigoń Marcin Jacaszek Grzegorz. Kobylarz Paweł 
Brzeszkiewicz Piotr Ferensztajn Marcin Janiec Piotr Kochańczyk Małgorzata. 
Buj-aczek Michał-< Fiedler Krzysztof Janikowski Grzegorz Kohnke Joanna 
Bujko Dariusz Fir-Oszkinis Joanna Jankowicz Tomasz Kołduński Paweł 
Burdon Tomasz Franczak Piotr JankoWski Marcin Kołodziejska Agnieszka 
Burzyński Marek Frątczak Szymon Janta Andrzej Kołodziejski Przemysław 
Bzduch Tomasz Gabriel Piotr Jarosz Sylwia Konieczka Tomasz 
Cedzik Katarzyna: Gadek Marcin Jaroszewski Artirr Kopacz Lidia 
Ceitel Tadeusz Gadomski Mariusz Jas Dominik Kopiec Krzysztof 
Chałupa Agnieszka Galdyk Radosław Jesionek Mariusz Korczak Dariusz 
Chlebowski Krzysztof” Gappa Marcin Jaworski Piotr Kordyjasz Tomasz 
Chłopski Michał Gawłowski Rafał Jodłowski Mirosław Korotki Paweł 
Ch'marzyński Nikodem Gieża Beata Jurczyk Andrzej Kos Łukasz 
Chmieliński Tomasz Giłis Piotr Jurczyk Anna Kosińska Adriana 
Chmielowice Jarosław Glezner Rustam Jurecki Grzegorz Kosmala Wojciech 
Chodorowski Marek Gliszczyński Piotr Jurkiew Mariusz Koszalińska Marta 
Chudzyński Krzysztof Głodkowska Elwira Kachel Krzysztof Kośoik Jolanta 
Chylewski Piotr Gnaciński Grzegorz Kaczmara Ireneusz Kotynia Piotr 
Cichoński lgnacy Gnyś Marcin Kaczmarczyk Kamila Kowalczyk Małgorzata 
Ciechanowski Marcin Gołąb Dariusz Kaczmarek Tomasz Kowalewski Jakub 
Cieślik Aleksander Gorczyński Marcin Kaczura Magdaiena Kowalonek Mariusz 
Cincio Jacek Góra Witold Kaleta Michał Kowalski Krzysztof 
Czajkowski Grzegorz Górski Krzysztof Kalinowska Mariola Kożiik Alicja 
Czapliński Michał Górski Marcin ”Kałuża Henryk Kożiik Rafał 
Czarnecki Krzysztof Grada Marcin Kamiński Daniel Koźinirski Krystian 
Czerepak Dagmara Grecko Krzysztof Kamiński Krzysztof Krajewski Dariusz 
Czerwoniec Krzysztof Grodziska Irmina, Kamiński Paweł Krajewski Krzysztof 

94 sęga Jubileuszowa — 4.0 lat 



”Kraszewski” Maciej 
Kruk Marta 
Kruk Michal 
Krukowski Błażej 
Kryń Andrzej 
Krzesiński Marek 
Krzos Mariusz- 
Krzysiek Piotr 
Kucharzewski Łukasz 
'Kuczkowska Justyna” 
Kukiełka Tomasz 
Kukliński Rafał 
Kulaszewicz Joanna- 
Kulawik Wojciech 
Kułakowski Marci-n 
Kunysz Rafał 
Kurłowicz Grzegorz 
Kwapisz Marcin 
Kwaśniewski'Tomasz 
Kwolek Łukasz 
Lanczak Radoslaw 
Lasota Rafał 
Lemańczyk Krystyna 
Leszczyńska Grażyna: 
Leszczyński Grzegorz 
Leśniak Krzysztof 
Leśniak Paweł 
Lewandowska Emilia 
Lewandowska Paulina 
Lewandowski Marcin 
Lewandowski'Toma-sz 
Lewczuk Anna 
Lica Michał 
Liedtke Grzegorz? 
Lipińska Katarzyna 
Lipski Paweł 
Lis Robert 
Lori-ik Daniel 
Lorenc Joanna 
ŁobaczewskaxAnn-a 
Loński Rafał 
Łopata Elżbieta 
MaChnik Joanna 
Macieja Maciej 
MaciejCZak Wioletta 
kreacjonista-Grzegorz- 

Maćko Paweł 
Madejczyk Tomasz -' 
Madej Agata 
Madej Magdaiena 
Madelski Piotr 
Maksymiuk Jan 
Malawski Przemysław 
Maliszewski Henryk 
Malski Daniel 
Małaczek Maciej 
Małota Wojciech 
Marcinik Michał 
Marcinkowski Ennert 
Markanycz Jarosław 
Marko Katarzyna 
Markowski Daniel 
Marszałek Paweł 
Mateuszczyk Michał 
Matliszewski Marcin 
Matwiej Krzysztof 
Matwiejczuk Wojciech 
Mazurkiewicz Mariusz 
Miąskowski Łukasz 
Michalska Karolina 
Micuński Marcin 
Mielke Piotr 
Mientki Bernard 
Mikołajczak Marcin 
Milczewski Edmund 
Minkiewicz Magdalena 
Misiaszek Adam 
Miter Rafał 
Mle02ak Joanna 
Młynarczyk Paweł 
Mlyński Eugeniusz 
Mo'tas Stanisław 
Mozgowiec Aneta 
Mrózek Tomasz 
Musiał Marcin 
Muszytowski Tomasz 
Niedzielski Michał 
Niklas Tomasz 
Noga Tomasz 
Nowak Jarosław 
Nowak Tom::rsz- 
NoWek Adam 

_.va . .'4' - 

sęgaJublleuazoWa —- 40 lat 

.Okseriiuki Marcin 
Organowsu-oanusz. 
Graeł Monika 
Osiek Marcin 
Osiecki Leszek 
Otta Tomasz 
Pacyna Dariusz 
Paczkowski Adam 
Paluszek Marcin 
Paluszkiewicz Dawid 
Pancechowski Andrzej 
Parc-ej Mirosław 
Partyka Grzegorz 
Pasek Jan 
Pawelec'Miłosz 
P-ecolt Sebastian 
Pasta Jan 
Piernicki Marcin 
Piestrzyńska Weronika. 
Pietrzycki Kaysztof 
Pindral Małgorzata 
Plata Łukasz 
Piuto-Prondzińska Julita 
Próchnik Błażej 
Prusak Dariusz 
Prusik Przemysław 
Przech Grzegorz 
Przeplasko Tomasz 
Przybylak Remigiusz 
Przybyłowski Adam 
Puła Krzysztof 
Puszkiewicz "Wojciech 
Rabęda Zbigniew 
Radlak Grzegorz 
Radomski Tomasz 
Radowski Michał 
Rama Janusz 
Rekowski Dariusz 
„Remelska Hanna 
„Remus Mariusz 
Remus Robert 
Remus Zdzisław 
Roda Lidia 
Rodziewicz Rafał 
Roja Mateusz 
Rolle. Andrzej 

Rozbicki. Marek 
Rujmak Jarosiaw 
Rusinek Artur 
Rutkowski Marcin 
Rutkowski Romuald 
'Rydziński Rafał 
Rzepczyński Krzysztof 
Sadowski Krzysztof 
Sadowski Łukasz 
Sak Maciej 
Sakała Anna- 
Samsel Patrycja 
Sapiński Robert 
Sawicki Mariusz 
Schmidt Marek 
Sieradz Mariusz 
Sikorski Fryderyk 
Skocz Andrzej 
Skowrońska Barbara 
Skrzypkowski Adam 
Skurzyński Krzysztof 
Skwierawski Mateusz 
Słomiński Michał 
Smolarczyk Piotr 
Smulski Andrzej 
Soja Łukasz 
Sosnowski Mariusza 
'Sowin Iwona 
Soza Krzysztof" 
Stackiewicz Marcin 
Staniszewska Anna 
Stasiewicz Grzegorz 
Stawiński Ireneusz 
Stecyna Barbara: 
Stempniak Robert 
Stoltman Maciej 
Strzyżewski Michał, 
Subocz Adrian 
«Sudoł Piotr 
Suski Zbigniew 
'Swędzikiewicz Marcin 
«Syrek Artur 
«Szafranek Krzysztof 
.Szankowski Krzys'Ztof 
i—Szczechowiak Grzegorz 
Szczygieł Roman 



”Szewczyk Adam 
Szpaczyński Krzysztof 
'Szpakowicz Adam 
Szumski Marcin 
Szumski Wojciech 
Szwarc Grzegorz 
Szymczak Małgorzata 
Szymczyk Marcin 
Ślusarczyk Roman 
Śmigowska Agnieszka 
Średziński Marcin 
Świadek Marta 
Świetlik Adrianna 
Świrski Adrian 
Świtała Andrzej 
'Tabacznik Monika 
Taberski Tomasz 
Tarnowski Marcin 
Tatera Dorota 
Teper Anna 
Teterka Rafał 
Tłok Mirosław 
Tobias Grzegorz 
Tomkowski Robert 
Trzebiatowski Marcin 
Trzupek Dominik. 
Tuchułka Jacek 
Tucki Piotr 
Tuszkowski Arkadiusz 
Tyde Michał 
Usik Dariusz 
Wantoch-Rekowski Jacek 
Warcholiński Pawel 
Wasiński Paweł 
Waśków Marcin 
Wawrzyniak Andrzej 
Weber Ewelina 
Widziewicz MateuSZ 
Wiloch Rado-sław 
Wiśniewska Daria 
Wiśniewski Krzysztof 
Wiśniewski Michał 
Wiśniewski Przemysław 
Witczak Wojciech 
Witkowski Krzysztof 
”Włodyka Daniel 
'Wociechowski Hubert 

Wojnarowska Anna 
Wojnas Anna 
Wojnicz Marcin 
Wolicka Magdalena- 
Wolna Anna 
Wołodkowicz Przemysław 
Wójtowicz-Ameljan 

Katarzyna 
Wróblewski Marek 
Wrzosek Damian 
Wysocki Waldemar 
Zaborowski Daniel 
Zajko Jerzy 
Zalewski Radosław 
Zalewski Sebastian 
Zdanowicz Sławomir 
Zdrojewski Andrzej 
Zduński Łukasz 
Zieliński Bartosz 
Zieliński Daniel 
Ziółek Karol 
Zygmuntowicz Krzysztof 
Zyszczak Krzysztof 
Żabski Arkadiusz 
Żarski Marian 
Żbikowski Dawid 
Żołądź Bartłomiej 
Żuchowski Roman 
Żuk Przemysław. 
Żurowski-Zabłocki Robert 

2006 
Adamczyk Tomasz 
Adamiuk Artur 
Andrzejewski igor 
Antoniak Krzysztof 
Anuszkiewicz Pawel 
Bagiński Jacek 
Bakuła Pawel 
Banaszek Piotr 
Baranowski Wojciech 
Barmański Maciej 
Barna Krzysztof 
Ba rtenowska Anna, 
Bartyzel Marcin 
Bartz Dariusz 
Basiński Karol 

Bernat Pawel Jan 
Bernat Paweł Łukasz 
Bia'duń. Arkadius 
Białkowski Michał 
Biegański Przemysław 
Bielawa Piotr 
Bihun Joanna 
Birenbaum Michał 
Bliszcz Agnieszka 
Błądek Przemysław 
Bogdan Przemysław 
Bolewski Jakub 
Boniakowski Szymon 
Borodo Dawid 
Brzeżyńskl Marcin 
Buszta Anna 
Byzdra Sławomir 
Bzowski Paweł 
Chiila Grzegorz 
Chodór Jarosław 
Chojnacki Paweł 
Chwoszczyński Pidtr 
Ciaohorow-ski Arkadiusz 
Cieciórska Sabina 
Cierznikowska 

Małgorzata 
Ciesielski Tomasz 
Cymbalko Piotr 
Czaja Aleksander 
Czaja Grzegorz 
Czamolęcki Ryszard 
Czechowski Michał 
Czeladka Julita 
Czemborowicz Michał 
Czermanowicz Daniel 
Czerniak Gracjan 
Częstochowski Henryk 
Czyżak Gerard 
ćwik Kornela 
Dampo Rafal 
Daniluk Tomasz 
Darznik Tomasz 
Detmer-Chrzan izabela 
Dmitrowski Dariusz 
Dobroń Jakub 
Dobrzański-Andrzej 
Drewniak Piotr 

Duda Anna 
Dumanowski Andrzej 
Durejko Wojciech 
Dworkiewicz Justyna 
Dybiec Arkadiusz 
Dyjeciński Tomasz 
Dymecki Krzysztof 
Dziedziech Robert 
Dziemiańczuk Aleksander 
Faiko Paweł 
Filipek Karol 
Fiszka-Borzyszkowska 

Dorota 
Fiuk Jerzy 
Frei'er Tomasz 
Gałązka Krzysztof-' 
Gargol Jarosław 
Gburczyk Dariusz 
Gembka Jerzy 
Glugla Dariusz 
Głowacka Magdalena. 
Główczyńska Kamila 
Gostkowski Artur 
Grabe-Zaremba Szymon 
Grala Maciej 
Grefkiewicz Dariusz 
Grenalewskl Artur 
Gronostaj Szymon 
Grzejszczak Magdalena 
Grzelak Sebastian 
Grzesik Grzegorz 
Grześkowiak Krzysztof 
Guba Katarzyna 
Haber Marek 
Hałajczak Mariusz 
Hinc Krzysztof 
Hotowaty Tomasz" 
Horbacz Marek 
Hurko Jacek 
Imiełowski Janusz 
ltrych Józef 
lwanowski Daniel 
Jabłoński Karol 
Jachurski Arkadiusz 
Jackowski Jacek 
Jakuszewski Tomasz 
Jankowska Sylwt'a 
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Jan-kervski Paweł Kwarciński Adam Grzepowski Maciej Starynowicz Piotr 
Jasiński Tomasz Lasota Jarosław Ostrowski Jacek Stech Mirosława 
Jaśkiewicz Piotr Lewandowski Aleksander Oświeciński Grzegorz Stepuk Michał 
Jaworowska Joanna Lewandowski Piotr Pac Karol Stępniak Paweł 
Jeleń Maciej Lipiński Bartosz Paduch Łukasz Stosik Marek 
Jurczak Piotr Lipiński Krzysztof Pakuła Przemysław-' Suiińska Agnieszka 
Kacprzak Wojciech Lis Agnieszka Pałys. Sebastian Swędzikiewicz Paweł 
Kaczmarczyk Adam Loba Rafał Pańpuch Ireneusz Szabat Katarzyna 
Kaczmarkiewicz Robert Lubecka Gabriela ”Pawłowski Stanisław Szafrański Tomasz 
Kalkowska Monika Lubińska Marta Piątkowski Krystian Szczawińska Wioletta 
Kamiński Bartosz Lazorko Damian Pieczątka Jacek Szołdra Tomasz 
Kamiński Krzysztof Lucek Pawel Pierechód Marcin Szulecka Monika 
Kanas Piotr Łuczak Wiktor Pierzchalski Dawid SzuterArkadiusz 
Karcz Sebastian Łukawski Artur Pilarski Michał Szymański Emil 
Karski Mirosław Madziewicz Artur Pisarek Artur Szymański Paweł 
Kasprzak Katarzyna Malanowska Aleksandra Piskuiak Anna Szyrej Zbigniew 
Kawalec Dariusz Małek Marcin 'Plaskota Grzegorz Śliwiński Adam 
Kazimierowicz Małgorzata Marcinek Błażej P'orożyński. Krzysztdf Świerad Waldemar 
Kędra Łukasz Maroszek Marian Probucka Alicja Świniarska Małgorzata: 
Kępa Agnieszka Masewicz-Masel Konrad Praduń Edyta Tandecka Katarzyna 
Kikta Maciej Mastalerek Artur Przybysz Aneta Tandecki Rafał 
Kirke Mariusz Mazur Rafał Pucula Rafał Tokarski Piotr 
Kirko Marzena Mazurkiewicz Wojciech Rakoca Andrzej Tomczyk Krzyśztof 
Kisilewicz Ireneusz: Michalska Bogumiła Rasiak Daniel Trendak Tomasz 
Klasa Jarosław Miechówka Michał Reszka Marian 4 Trzeciak Ireneusz 
Klóska Dariusz Miedzianowska Joanna 'Rosielewski Rafał Turała Marzena 
Kołaczek Aleksandra Mikołajczuk Janusz Rosiński Mariusz Urban Leszek 
Kołatka Ewa Misiaszek Maciej Rychter Monika Urbaniak Bartosz 
Komorowski Paweł Modrzewski Przemysław Rzepczyk Adam Urbaniak Ewełina 
Komorowski Tomasz Murlak Piotr Rzepecki Paweł Walasik Krzysztof" 
Kondys Mirosław Myc Łukasz Sak Łukasz Wałęsa Iwona 
Kowal Adam Nadolski Marcin Siemionowska Wdowiak Łukasz 
KoWalczuk Katarzyna Nakielski Sebastian Małgorzata Wesołowski Piotr 
Kozłowski Mirosław NaIeWajko Krzysztof Sławruk Wojciech Węgrzynek Maciej 
Kozubowski Wojciech Narloch Łukasz Simonowicz Joanna Wielechowski Piotr 
Krauz Justyna Niechciał Piotr Seypczyk Piotr Wierzbicka Maja 
Krygier Michał Niedzin Łukasz Skwira Michał Vlńktorowicz Andrzej 
Krzemień Piotr Niemczewski Bartosz Smalara Marcin Winiarkiewicz Cezary 
(Krzemiński Arkadiusz Nieradziński Adrian Smantek Bartosz Wiśniewski Andrzej 
Krzemiński Leszek Newacki Michał Smolińska Ewa Wojtalik Małgorzata 
Kucharski Tomasz Nowosielski Michał Sobiesiak Rafał Wołujewicz Arkadiusz 
KUCZUk Dawid Ocha Daniel Sobisz Marek Wasiński Przemysław 
Keklińska Alicja Okrutny Łukasz Sokołowska Małgorzata Wójcik Rafał 
KuIIing Krzysztof Okupski Tomasz Sokołowski Tomasz Wróblewski Bogusław 
Kułak Piotr Olech Sławomir Sokólski Tomasz Wypych Jacek 
Kurenda Wojciech Olejniczak Iwona Stati] Tomasz Zabłocka Magdalena 
Kusznierewicz Roman Ordecha Piotr Staniek Iwona Zagalski ArkadIUSz 
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„Zasada Janina. Goplarek Przemysław Michalska Joanna, Sidorowic'z Krzysztof 
Zduński Tomas-z Gregorczyk Piotr Michalski Paweł Skiba Agnieszka 
Zdziabek Radosław Gronalewska Magdalena Mleżaniec Waldemar Skrajewski Adrian 
Ziemerski Robert Herbowicz Marek Mikołajek Anna Skrzypek Daniel 
Żebrowska Alicja Hołowiej Radosław Mizerski Mariusz Sobieraj Adrian 
Żebrowski Jarosław Hryniewicz Rafał Mleczek Ariel Spętany Łukasz 
Żołnowski Rafal Jagodzińska Helena Młotkowski Mariusz Stajszczak Ewa 
2007 Jasieńczuk Anna Mokwa Michal Stanisławczuk Pawel 
Atian Agnieszka Kaczorowska Dominika Mostkowski Maciej Stefanów Piotr 
Ankiewicz Wojciech Kałużny Marcin Mrugała Krzysztof Stencel Grzegorz 
Bałasz Piotr ' Karpiński Piotr Myszkowski Mariusz Stepień Marian 
Bednarz Mariusz Kayser Karol Myśliński Tomasz Suwara Ewa 
Bednarz Sebastian Kędzierski Marek Nowak Bartosz Szpuntowicz Paweł 
Bengier Kamil Knopik Józef Odziomek Jacek Szula Paweł 
Berwingis Robert Kobusiński Szymon Olszewski Krystian Szymański Jakub 
Borodziuk Przemysław Kendraszuk Damian Oslak Arkadiusz Śmierciew Kamil 
Brodowska Anna ' ' Korzeniewski Błażej Osiński Tomasz Śmierciew Piotr 
Brzemlń ski Bartłomiej Kosznicki Krzysztof Pacholczyk Adam Świątek Tomasz 
Brzeski Adam ' Kowalska Urszula Paciorek Beata Taraszczuk Lukasz 
Bułło' Paweł Kozlowski Marcin Paliński Włodzimierz Tarchała Krzysztdf 
Capala Damian Kramek Rafła Paluch Przemysław Taruć Piotr 
Celep Mariusz Krauze Grzegorz Pałasz Łukasz Tokarz Krzysztof 
Chmarzyński Dominik Krawczuk Dariusz Pałasz Rafał Tołczko Paweł 
Chmielewski Łukasz Krzysztoń Joanna Pasturczak Katarzyna Tomaszewski Robert 
Chmielewski piotr Kubrak Dominik Paszkiewicz Maciej Tomczak Jacek 
Chmielewski Tomasz Kujat Robert Paszkowska Agnieszka Usarzewicz Tomasz 
Chojnacka Magdalena Kul Kinga , _ Perzyński Radosław Wdowicz Przemyslaw 
Ciesielka Krzysztof Kumakowski Michał Piepiórka Lucyna Werstak Mariusz 
Czerwiński Bartosz Kuźniar Piotr Pietrzyk Bartosz Węgrzynowski Sebastian" 
”Czerwiński Radosław Lewandowicz Łukasz Pobłocki Paweł Wieczorek Jarosław 
Dadon Sławomir Lewandowski Adam Pogorzelski Łukasz Wilkosz Piotr 
Damrych Przemysław Lisowski Maciej Polowy Pawel Wiśniewski Ireneusz 
Dąbrowski Adam Liszka Agnieszka Połujanow Maciej Wiśnik Łukasz 
Dolny Rafai Łada Paweł Potocki Tomasz Wojciechowska Ewa 
Dorogusz-Doroszkiewicz Łazuka Łukasz Przybysz Adam Worzała Adam 

Miroslaw Łącki Marcin Rasmus Maciej Wożniak Paweł 
Ducki Rafai Łemako Tomasz Rataj-Dydowicz Dorota Wróblewska Karolina 
Dudkiewicz Wojciech Magierski Pawel Rąpała Grzegorz Zaborowski Paweł 
Duklas Marcin Majchrzak Rafał Rejmer Piotr Zacharewicz Anna 
Dzwonnik Mariola Marczyk Roman Rembalski Piotr Zakrzewski DariUSZ 
Fa|ęcki Waldemar Markiewicz Andrzej Rosiak Łukasz Zawadzki Adam 
Faliński Tomasz Markowski Dariusz, Rydzewski Krzysztof Zdanowicz Łukasz 
Fuks Łukasz Martyn Jacek Sapieha Ryszard Zelek Tomasz 
Gallcki Marcin Maszota Marcin Sas Józef Zielnik Daniel 
Gerlak Anna Mazur Mirosław Sawicki Slawomir- Zwoliński Adam 
Gierło Krzysztof Marto Krzysztof" SęndackaArleta Zak Agnieszka 
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Kierunek .- Technika Rolnicza i Leśna 
2004 „ 
Barczyńska Emilia. 
Bednarska Kamila 
Bhibner Waldemar 
Bogucka Małgorzata 
Brzozowska Barbara 
Czapiewska Urszula 
Dekaban Anna 
Domżałowicz Edyta 
Drewczyńska Joanna 
Dziurski Andrzej 
Fusiara Grzegorz 
'Gorgol Robert 
Grabański Rafał 
Grela Błażej 
Grochulska Agata 
'Grosicka Dorota 
Grudnowska Dorota 
Gruszkiewicz Katarzyna 
Janczak Marcin 
Kabat Aleksandra 
Kacarek An na 
Karmańska Marta 
„Kiedrowska Joanna.- 
Kie'lińska Magdalena 
Kiwacz Joanna 
Kłosowski Kon-rad 
Kodż Magdalena 
Komorowska Małgorzata 
Koska Barbara 
Koszałka Henryk 
Kowal Kamila 
Krasowska Beata 
Kryszyńska Anna 
Kucharska Agnieszka 
Kuklewski Adam 
Kwaśnik Andrzej 
Kwiatkowska Anna 
Kwiiińska Renata 
Lewandowska Sylwia 
Lewińska Monika 
Lipnicki Bartosz 
Liss Robert 
Marciniak Jolanta 
Maszezak Malgorzata 
Miłaszewska' Orina 
Młodzik Anna 

Mł'ynarczak Marta 
NOwak-Śliwińska Natalia 
Olszewska Magdalena 
”Ostrowska Magdalena- 
Pawiak Mieczysław 
Paczek Paweł 
Popielewska Justyna 
Radlak Anna 
Skrzypek Anna 
Sobczak Adriana 
Stasiak Jarosław 
Stenka Marta 
Studziński Jacek 
Szabrańska Katarzyna- 
Szreder Katarzyna 
Szyderski Ireneusz 
Tomczak Magdalena 
Urbanowicz Krzysztof 
Wnuk Agnieszka 
Wolska Ewelina 
"Wójcik Tomasz 
Zając Anna 
Zawada Marta 
Zawal Małgorzata-' 
Żabińska Joanna 
2005 
'Babiżewska Anna 
Baranowska Anna 
Bartosiewicz Tomasz 
Biernat Waldemar 
Budzyła Edyta 
Chylewski Jacek 
Dalecka Ewelina 
Dampo Małgorzata 
Dębowicz Anna 
Domek Rafał 
Dorabiała Agnieszka 
Dorawa Elwira 
Drozdowski Grzegorz 
Drutel Kamil 
'Dybikowski Krzysztof 
Dzimek Justyna 
Filipowska Kamilla 
Fuchs-Rokosz Edyta 
Gańcza Monika 
Gamcarek Paweł 

Gawlak Emilia 
Gawlak Joanna 
Gawroński Rafał 
Gąsiorek Justyna 
Gładkowska Anna 
Głowacka Aleksandra 
Gniadek Anna 
Gniia Małgorzata 
Grabowska Katarzyna 
Grz'ebieiucha Wioletta 
Grześkowiak Artur 
Hawkaluk Justyna 
Horeszko Ola 
Humięcka Katarzyna 
Jachimowski Radosław 
Jackiw Beata 
Jagła Anna 
Jonko Urszula 
Jóźwiak Justyna 
Jutrzenka-Trzebiatowski 

Tomasz 
Kata Joanna 
Kitka- Mariola 
K'lepuszewska Magdalena 
Kluczyński Jakub 
Klusek Tomasz 
Kosińska Monika 
Kat Alicja 
Kowalczyk Adam 
Kowalczyk Tomasz 
Kowalska Anna 
Krauze Iwona 
Krawczyk Ale ksand'ra 
Kurek Justyna 
Leio- Anna 
Lewandowska Jowita- 
lerda Krzysztof 
Lichoń Barbara 
Lipska Emilia 
Lipska Monika 
Lisowski Grzegorz 
Lorbiecka Anna 
Łuka'szewska Anna 
Łuniewska Monika 
Maksymiak Margareta: 
Matczak Marta 
Malinowska Marta 

Mamet. Agata 
MarkowskaAnna 
Migielicz Małgorzata 
Mitoś Dariusz 
Morga Klaudia 
Mozolewska Marta 
Nawrocka Sylwia 
Neumann Aleksandra 
Nowacki Pawel 
Nowak Justyna 
Nowak Kamilla 
Oleszkiewicz irena 
Pachnowski Przemysław 
Panka Magdalena 
Papis Patryk 
Parszczyński ireneusz 
Pelowska Justyna 
Pend rak Agnieszka 
Pepliński Łukasz 
Pieniawska Katarzyna 
Pietrzak Agnieszka 
Piętak Beata 
Piotrowska Ewelina 
Piórkowska Mariola 
Popiel Elżbieta 
Popielewski Paweł 
Pozorska Małgorzata 
Przewoźniak Urszula 
Puciato Marcin 
Radaszewska Ewelina 
Radkiewicz Arkadiusz 
Rosińska Joanna 
Rozpłoch Anna 
Rybus Anna 
Rzedzicki Andrzej 
'Sadłowski Radoslaw 
Sempruch Rafał 
Sewastynowicz Karolina. 
Skurzyńska Jolanta 
Słomińska Katarzyna 
Słomiński Michał 
Sobucka Manuela 
Stachowska Sylwia 
Standowicz Kornelia 
Stanicki Grzegorz 
Stawski Krzysztof 
.Stoltmann Grażyna 
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Stryj Edyta Gabruś Emilia Nawrocka Ewa 2007 › 
Szal Katarzyna Gajek Anetta Nieckarz- Beata Adamowicz Mirosław 
Szamburska Monika Gierek Marcin Ocha Paulina :Ar-twich Monika 
Szczepańska Joanna Grabowska Joanna. Oleńska Sylwia Babińska Halina 
Szczepańska Marzena GrabusińskiAdam Onisk Alina Bakari Janina 
Szpakowska Magdalena Gruszka Patrycja Orłowski Bartosz Batura Kinga.. 
Szuter Monika Jackiw Olga › Owczarek Magdalena Czaus Tomasz 
Szymczyk Honorata Jankowski Krzysztof Patil Lilianna Dublewska Anna 
Szyngwelski Rafał Janusiak Magdalena Pawłowska Aleksandra Dublewski Krzysztof 
Śmietana Tomasz Januszewska Kamila Pieniawska Karolina Duliasz Magdalena 
Trofimowicz Łukasz Jarosz Monika Piepiórka Joanna Giecewicz Bartosz 
Tysarczyk Justyna Jastrzębski Jacek” Pilarczyk Anna Grodzka Ewa 
Uiasiuk Marek Jęsiak Łukasz Pingielska Katarzyna ldryan Jacek 
Urbańska Joanna Kania Marcin Plichta Wojciech Jakubowska Iwona 
Walczak Agnieszka Kantor Aleksandra Prudaczuk Krzysztof Jędrzejewska Anetta 
Waglewski Piotr Kapica Monika Przybylak Anna Juchnik Zbigniew 
Werachowska Joanna Kapica Piotr Przydatek Dorota Kamińska Danuta 
Wieremiej Emilia Karasek Agnieszka Robaczewski Michal Kapustka Marek 
Wierzbicka Joanna Kluczyńska Magdalena Rybczyński Piotr Kaźmierczak Marta- 
wjjma Daniel Koch Barbara Rybkowski Marcin Kiszka Karol 
Wiśniewska Anita Kołodziejczyk Mariola Ryżlak Katarzyna Kukliński Adam 
Zabrocka Anna Kołpak Anna Sawicka Arleta Lewandowska Aleksandra- 
Zakrzewska Anna Kapiec Marta 'Sewerynek Hubert Lewic Elżbieta 
Zmysłowska Bogusława Kotlarz Dorota Shahramanyan Oksana Łysiak Grzegorz 
Zugaj paweł Kowalczyk Kinga Siadak Łukasz Milczarz Anna 
Zwierzykowski Pawel KoWaIikowska Agnieszka Sierzchulska Joanna Ossowska Emilia 

Kowalska Ewa Sobieraj Elżbieta Paliwoda Bartosz 
2006 _ _ Krakowiak Michal Sobieraj Joanna Palmączyński Pawel 
Błażejczak Krystian Kreliszyn Agnieszka Sobolewska Sylwia Paluch TomasZ 
399%" Joanna Krupka Iwona Sosnowski Jacek Pawlik Paweł 
Belarska Magdalena Kucharska Lucyna Sówka Sylwia Piechocka Kamila 
BOTKOWPK' Mariusz Kuręda Kazimierz S'pichalski Waldemar Pietrzak Róża 
BOTQWS'CG Magdalena Labuda Rafał Stranc Andrzej Piskorska Ewa 
Brozyna'Katarzyna Leszczuk Marta Strzelecki Kamil Rola Mateusz 
BTUdeCkl Bogusław Leśnicka Żaneta Stypułkowski Sykstus Sekulska Agnieszka 
Bryszewska Monika Łacna Angelika Szabrańska Katarzyna Sikorska Maja 
Bupk Emllla Ławniczak Robert Szczęśniak Przemysi'aw Skrobisz Katarzyna 
ChmleIak Robert Łyjak Magdalena Szewczyk Kamila Soja Anna 
Chmura Andrzel Maciesza Sabina Tomczyk Marcin Sójka Agnieszka 
›Chodor ska 543992313 Makurat Krzysztof Tru'd'e'rung Arleta Szofer Katarzyna 
Ghomiuk Daria Malinowski Adrian "Walczykowska Mirosława Szydłowski Grzegorz 
Cieluch Patricia Maliński Michał Viflerzbowiecki Pawel Tańska Magdalena 
Czupajło Anna Matkowska Marta Wierzchowska Mira Tokarczyk Anna 
Domańska Jowita Marczuk Marlena Wożniak Sylwia Urbicki Krzysztof 
Domińczak Joanna Martyn Grzegorz Wróblewski-Pietras Anna Wasilewska Wioletta 
Dworanowska-Bałut Alicja Mazur Marta Wyka Ewa Weiner Krzysztof 
DWHlit Justyna Michalska Monika Zabrocka Joanna. Wnuk Anna 
DZiBChCiZłFBWicZ Anna Michałka Katarzyna Zakrzewska Magdalena Zdybel Renata- 
Dziedziejko Agnie_szka MUszyc Agnieszka Zawiślak'Anna 
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Wzornictwo 

Instytut Wzornictwa 



Kierunek. —- Wzornictwo 

2004 Kurek Kamila Kruk Monika Dąbrowski Michał 
Chir Małgorzata Lipinska-Szczsrbuk' Kubczak Karolina Dróżkowska Beata 
Chlebowska Agata Monika Kucyga Katarzyna Gołc Andrzej 
Fiutak Krzysztof Lisiak Eliza Lesiewicz Maja Hajdas Katarzyna 
Hass Mirosława Łukasik Natalia Majchrzak Przemysław Jacunlak Justyna 
Hrut Ewa Majba Mieszko Maze Anna Jezierska Ewelina 
Lisiecka-Stelmach Malec Agata Mikucka Katarzyna Kaliś Katarzyna 

Agnieszka Matecka Anna Niemier Elwira Kapturkiewicz Paulina 
Markowski Maciej Muż Paweł 'Nikel Marta Karczewski Marcin 
Osińska Katarzyna Nowicka Joanna Parcheta Danuta Karpowicz Emilia 
PiWOwarek Monika” Pawlaczyk Izabela Patyk Emili-a Karski Marcin 
Rybarkiewicz Honorata Piotrowska-Wójcik Pobłocka Renata Kruk Agnieszka 
Skonieczna Sylwia Agnieszka Półtorak Monika Krzyżaniak Dorota 
Sulikowski Paweł Pospieszna Marta Rysz Cyprian Kulczycka Marta 
Winiszewska Agnieszka Poterała Monika Sikora Michał Machlańska Joanna 
Zapława Grzegorz Radziemski Michał” Sipta Edyta Maćkowiak Justyna 
Ziółkowski Damian String Ryszard Sokołowski Sławomir Maćkowiak Łukasz 
2005 Sławińska Marta- Sommerłeld Katarzyna Mechliński Bartłomiej 
Antolak-Dublecha Szymańska Alina Sowa Magdalena Meresiński Michał 

Agnieszka ' Szymczak Krzysztof Stąporek-Gr'obełna Mikulska Kamila 
Bian ga Joanna Treder Agnieszka , Małgorzata Nowak Anna 
Buczak Renata Tyczka Magdalena Strojny Artur Olejnik Ewa 
Butkiewicz Pawel Tykicki Michał Studzińska Magdalena Pawełkowlcz Aleksandrą; 
Ch cińsk Aneta: Wanatowrcz Szymon Szafrrska Marzena Prskorowska Ewelina _ ę a . , Cierpice MałgOrzata Wójcrk Aleksandra Szomborg Miłosz Polanska Katarzyna 
Cygler Adrianna Wyszynska Apolonia Snre-zko Anna- Praczyk Marta . 

_ , Trocka Iwona Rybarczyk Marcin Dzrałkowska Justyna 2006 U c „ . k K t „. › Rz k J l't 
Franciszkowska Dorota Baczkowska Karolina WS'Z' Zwis: ”W” epp a u ' a „ „, i-Gappa Maciej Banaszkiewicz Marta Żłmiare a gmeszka sywucka Zuzanna 

G bu' Ewa Barcińska A ta otucha Bartosz Sacha EWG ę s › . . ga . Skibiński Adam Głowacka Aleksandra Bielawska Marcelina 2007 Stachowicz Karolina 
Gradzik Witold Brodowska Paulina AsanowiCz Karolina.. Strzelecka Dorota 
Halicki-Piszko Wojciech Czajkowska Magdalena Bałut Marcin Szc i eł Elwira : 
Harasim Beata Czechowski Grzegorz Baradziej Adriana Szwa? Renata 
Hendrych-Lub'ińska Drewniak Marta Bas'ińska' Agnieszka Waszkiewicz Kamilla 

Małgorzata Gałuszkiewicz Alina Biercewicz Agnieśzka W 0 ch a-Witk ow ska” 
Jaroniek Monika Hann Katarzyna Bińczyk Karolina Ewelina 
Jurczyk Ewelina Jastrzębski Marek Boczkowska Magdalena 'Ża czda Patryc'a 
Klimaszewska Magdalena Juran Joanna Buczyńska Katarzyna 23.9 A '  i" ] A 
Kosieradzka Urszula Kapciak iwona Clemciach Grzegorz jąc ga 3 
i-Kowalczyk Wojciech. Kapusta Karolina- Cieplińska Ewelina 
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2004 Polentas Katarzyna Owczarzak Agnieszka Góral Małgorzata 
Marczuk Katarzyna Sulkowska Mariola Pastemacka Marzena Horbaczewska Marta 
Baracz Agnieszka Tyszer Witold Piłacinska Katarzyna Jakimiuk Agnieszka 
Budzyńska Paulina Warzych iwona Poletek Anna J-odz'io Halina 
Chmielewski Dawid Walkowska Ewa, Rowińska Elżbieta" Kazuła Agata 
Czyżewska Ewa Wójcik Jolanta Sawiński Michał Kępczyńska Katarzyna 
Fabianiak Marcin Zalesiak Magdalena Smoleński Krzysztof Kłysewicz Magdalena 
Frączak Oliwia 2005 smols'ka-Nazarek Barbara Kepylova lrina 
Giniewicz Anna * Szczęśniak Małgorzata Kraw k Ma dalena 
Jaremko Robert Błaszczyk Katarzyna Wieczyńska Joanna Leszgzzgńska inna. 
KlePuszewska Magdalena 5023”? Mżłgorzata Wierszycka Monika Lu dwikowska Joanna 
Knapińska Edyta-= ”"?m .wą . . Włodarczyk Marta Michalska Malgorzata Kosz Joanna Kapelan Michalina Ziółkowska Ma na Mosick a Kamila 
Koszalka. Adriana Kowalczyk Karolina ' " ' P' ech ka K . Krajewski Jakub— Kujawska Malgorzata 2006 ' OWS ?”"?! 
Laskowska Anna Majewska Małgorzata Anlas Dorota Szafraniec Agnieszka 
Pietrzakowska Marcinowicz Kamil Bartosińska ”Monika; Szczepaniak Martyna 

Magdalena Napieralski Piotr Bauer Katarzyna TQ'PE Agata › 
Pindych Agata.. Nowak Alicja Daćko Magdalena Wiktorowska A??? . . 
Płaczek marcin Nowakowska Blanka Florczak Paulina WISNOWSK' 'WOJGIBG?l 

1.04 'Kśięga Jublleuszowa _ 49 lat; 



1 0 lat 
uczelnianego czasopisma 

„Na temat” 



„Na temat” ma już 1 0 lat 
Pierwszy numer uczelnianego czasopisma „Na temat.. " ukazał się w. 1997 roku. 

Z inicjatywą jego Wydawania wyszedł ówczesny” rektor Politechniki Koszalińskiej 
— prof dr hab. inż. Wojciech Kacalak. 

Od początku czasopismo redaguje i przygotowuje do druku Andrzej Markiewicz; 
— pracownik działu nauki i zarazem rzecznik patentowy uczelni. Przez lata pismo 
”współtworzyli kolejni rektorzy i pracownicy: Alina Leszczyńska — kierownik działu 
wydawnictw uczelnianych wlotach 1985—2006, Roman Debski — rzecznik prasowy 
Politechniki Koszalińskiej w latach 2000—2006, Piotr Zaczek— opiekun studenckiego 
radia „Jantar” oraz Adam Paczkowski — niestrudzony obserwator życia uczelni 
widzianego przez obiektyw aparatu fotograficznego. 

Ważnymi i częstymi współpracownikami byli: prof. nadzw. dr hab. inż Bronisław 
Słowiński, dr- .inż. Henryk Charun i dr inż. Zdzisław Pluta - z- Wydziału 
Mechanicznego; dr inż. Mariusz Meller; dr inż. Urszula Żurek-Pysż. i prof dr hab. 
inż. Tadeusz PieCuch' — z. Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środ0wiska; proj? nawiew. 
dr hab. Mirosław Maliński z Wydziału Elektroniki i Informatvki i inni. 

Czasopismo informuje o najważniejszych sprawach z życia Politechniki 
KoSzalińs-kiej. Znajdziemy w nim artykuły () jednostkach organizacyjnych uczelni- 
ijej nowy-ch obiektach, o powstających kierunkach studiów. teksty opisujące- 
dokonania kadry naukowo-dydaktycznej. W .„ Na temat ” nie brakuje też wiadomości 
z życia studenckiego: fotoreportaży z juwenaliów, rozmaitych informacji- 
0 Osiagnieciach sportowych i naukowych naszych studentów 

Z pokaźnego zbioru publikacji, jaki powstał w ciagu I 0 lat, pastanowiliśtny 
przypomnieć najciekawsze artykuły, które przedrakowałiśmy w niniejszym rozdziale. 
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Przemówienie inauguracyjne 
Rektora Politechniki Koszalińskiej 

prof. dr. hab. inż. Wojciecha 
Kacalaka, 

Wysoki Senacie-, Panowie Rektorzy, Szanow- 
ni Goście, Pracownicy i Studenci Politechniki 
Koszalińskiej! 

Trzydziestą pierwszą uroczystą inauguracją roz— 
poczynamy nowy rok akademicki w Politechnice 
Koszalińskiej. 

Trzydzieści lat minęło niezwykle szybko. Jed- 
nak gdy dokładniej przypominamy sobie minione 
lata. to dominuje w tych wspomnieniach wyjątko— 

Inauguracja roku akademickiego w Chojnicach 

Keiegadubileuszoiva — «40 lat 

wa praca ludzi, którzy caly swój dorobek zawodowy 
tworzy-ii dla pomyślnego rozwoju naszej Uczelni., 

Prawdziwe uczelnie mogą istnieć tylko wtedy„ 
gdy wielu takich mają pracowników, którzy tej jed— 
nej wybranej oddają całą swoją moc twórczą. .Są ze 
swoją Uczelnią zawsze, a nie raz na miesiąc. 

Zanim dzisiaj powiemy, co osiągnęliśmy, wróć- 
my jednak do historii, bowiem pewne fakty zasłu— 
gują na przypomnienie. Dawno, bo 48 lat temu, mą— 

drzy ludzie doprowadzili do powstania wo- 
jewództwa koszalińskiego. Później, 31' lat 
temu, ludzie, z których wielu mamy przy— 
jemność i dziś gościć, doprowadzili do 'po- 
wstania naszej Uczelni, a jeszcze później po;— 
przedni i obecni wojewodowie, prezydenci 
i ich zastępcy pomogli nam uczynić ?. Ko— 
szalina miasto. akademickie. którego wsty— 
dzić się nie musimy. Serdecznie dziękuje— 
my wszystkim, a zwłaszcza tym», którzy są 
dziś z nami. 

Pomorze Środkowe według różnorod— 
nych kryteriów ekonomicznych i cywili-za— 
cyjnych to region zajmujący 12. do 15. po— 
zycji na mapie Polski. Reforma administra- 
cyjna, tak niezbędna dla samorządności spo.— 

..- „_ 
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”tecznej, jest szczegolnym przykładem tego. do cze- 
go prowadzi ignorowanie obiektywnych kryteriów 
i decydowanie poprzez zawieranie wątpliwych "so— 
jus2y politycznych. Zawsze. gdy polityka przewa— 
ża nad obiektywnymi kryteriami. to wygrywaja 
partie. lecz nie społeczeństwo. Historia świata za:: 
wiele przykładów na to, iż ludzie, w sw ym zadufa- 
niu sądzą. że władza pochodzi od partii. 

Politechnika Koszalińska niezwykłym wysil— 
kiem swoich pracowników wykazała. że możliwy, 
jest prawdziwy rozwój nawet w najtrudniejszych 
warunkach. To. że Koszalin jest zaledwie średnim 
miastem. w niczym nie może przeszkadzać. Poli— 
technika jest akademicką uczelnią o ogólnopolskim 
zakresie działalności edukacyjnej i naukowej. 
współpracującą z uczelniami na całym świecie. Jest 
niezależna 'od granic administracyjnych i w obec- 
nych warunkach musi być ostoją samodzielności 
1 filarem rozwoju regionu. 

Nasi absolwenci i studenci mieszkający w' mie— 
ście stanowią ponad 15% mieszkańców. Pracowni- 
cy: Politechniki. prawie 90 profesorów i doktorów” 
habilitowanych. ponad 150 doktorów. ponad 200 in- 
żynierów i ekonomistów chce pomagać w rozwoju 
miasta slur'ąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasi 
pracownicy stwierdzają. iż zdecydowani są czynić 
to w znacznie większym stopniu. tego bowiem po- 
trzebują nasze miasta i całe Pomorze ŚrodkoWe. 

Koszalin jest jednym z 19 miast Polski. które 
mają politechnikę lub uniwersytet. Koszalin ma 
szansę i warunki, by rozwijać się jako miasto aka- 
demickie. na wzór innych miast. takich jak na przy— 
klad Getynga. stając się coraz atrakcyjniejszym dla 
partnerów krajowych i zagranicznych. 

Dotychczasowy nasz rozwój. ajesteśm y (lezel— 
nią akademicką o największej w skali kraju dyna— 
mice rozwoju. jest dowodem na to. iżnie ma. takich 
trudności. których nie można przezwyciężyć. 

Rozwój Uczelni najlepiej charakteryzują fakty. 
W bieżącym roku Wydział Elektroniki uzyskał 
uprawnienia do nadawania skipnia naukdwego dok- 
tora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika 
— zatem już ”trzy rady wydziałów mogą prewadzi'ć 
przetwody doktorskie. W ostatnim roku akademic- 
kim- tytuły naukowe profesora uzyskali: prof. dr hab. 
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Włodzimierz Janke. prof. dr hab. Tadeitsz Pałasz 
.i. prof”. "dr hab-. Krzysztof Wawryn. 

iMinister Edukacji Narodowej mianbwał na naj 
WyŻSze stanowisko akademickie — stanowisko pro- 
fesora zwyczajnego — 8 profesorów: prof. dr hab. 
Lecha BystrZyckiego. prof. dr hab. Jerzego Kaniew- 
sk iege. prof. dr hab. Eugeniusza” Michalskiego. prof. 
dr hab. Tadeusza Piecucha. prof. dr hab. Wojciecha 
Piotrowskiego, prof. dr hab. Zygmunta Silskiego. 
prof. dr hab. Sta nisława Smoleńskiego oraz prof. dr 
hab. Kazimierza Szymańskiego. Ponadto na podsta- 
wie mianowania na stanowisku profesora nadzwy- 
czajnego zatrudniono 7 doktorów habilitowanych. 

Nasze osiągnięcia w rozwoju kadr doktorów ha- 
bilitowanych i profesorów są wyjątkowo duże na- 
wet w skali całego kraju. co potwierdziło 24 rolno-- 
rów wszystkich uczelni technicznych podczas co— 
rbcznej konferencji. odbywającej się tym raze-ni 
w Koszalinie. 

Najdobitniej o naszych osiągnięciach świadczy-› 
porównanie stanu z 1993 roku i obecnego stanu 
Uczelni. Pięć lat temu mieliśmy 2 wydziały, obec- 
nie mamy 4. Jedna rada wydziaiu miala uprawnie— 
nia do doktoryzowania .. obecnie trzy rady mają 
takie upraWnienia. Prowadziliś'my 6 kierunków stu- 
diów. w tym 3 magisterskie. obecnie magisterskich. 
jest 8. a wszystkich 10. W tym roku powstanie-ko— 
lejny nowy kierunek (jeśl to zresztą nowy kierunek. 
w. Polsce. a bardzo cenieny w Unii Europejskiej ') -'- 
zarządZanie i inżynieria produkcji. 

Pięć lat temu mieliśmy 38 profesorów tytular— 
nych i dr hab. a Obecnie mamy 86. Liczba dok-to-r 
rów z 80 zwiększyła się do 150. Liczba projektów 
finansowanych przez Komitet Badań Naukowych 
i projektów międzynarodowych z 10 do prawie 30”. 

Od wielu już lat notujemy wielkie. wyjątku-we 
zainteresowanie naszą ciekawą. nowoczesna i reż- 
nor'odną oferta edukacyjną — prowadzimy wiele kie- 
ranków. i specjalności technicznych. ekonomicz— 
nych. infnnnatycznych. menedżerskich. artystycz— 
nych i rolniczych. Zróżnicowanie dyscyplin studiów 
zbliża nas do nowoczesnych zachodnich uniwersy— 
tetów technicznych. Wiele z naszych 40 magister-› 
skich specjalności. charaktery-stycznych dla cywie 
lizacji XXI wieku, przyciąga studentów nie tylko]: 

KSlęga JubileustZOWEt — 40: lat 
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z regionu Pomorza .'Środkowego, ale takżeiz całego 
Pomorza centralnej & nawet południowej PoLskL 

„Na pierwszy rok studiów wydziały przyjęły ok. 
5400 studentów.- W tym ponad 2 1.00 na studia dzien— 
no. Nie było łatWo uzykkuć indeks na wielu kierun— 
kachi specjalnośeiach. możemy więc- dziś gratulo- 
wać tym którzy wygrali w ”eliminacjach. 

Prowadzimy również studia zamiejscowe w Choj— 
nieach, Słupsku i Drezdenku (Gorzowskie). Obecnie 
w politechnice studiuje ok. I4500 studentów; w tym 
ponad 7000 na Studiach dziennych i ok. 600 na 'śtu- 
diach podyplomow ych. Więkxzość politechnik zazdro- 
ści nam takiego zainteresowania studiami. 

Mamy” Wielu wybitnych profesorów, członków 
krąigowyc-h i międzynarodowych towarzystw i or- 
ganizacji naukowych przewodniczących i człon- 
ków komitetów konferencji krajowych i Zagranicz— 
nych, recenzentów i opiniodawców doktoratów, ha— 
bilitacji, wniosków profesor'skich, projektów ba- 
dawczych. opracowujących swoje opinie na zlece- 

& % 
inauguracja roku akademickiego w Słupsku 

niekrajowych i mgmnieznych uczelni. Wśród-nich”- 
prof, dr hah,.Michał; Białko — doktor honoris causa; 
na Politechnice w Tuluzie — jest jedynym członkiem- 
rzeezywistyrn Polskiej Akademii Nauk na całym- 
P'omorzu Zachodnim; Środkowym i Nadwiślańa 
skimQZatem Politechnika Koszalińska ma to, eze- 
go 'nie- mają politechniki w Gdańsku i Szczecinie.. 
Wśród nas.-Zych absolwentów — magistrów inżyniega 
rów i.. inżynierów. marny» wielu znanych i wyr-dż- 
nianych twórców, naukowców i organizatorów.. 
Wi'eiu naszy-ch inżynierów ma dobre wyniki i uzna—i- 
n-ą pozycję 'Za'iWOdO wą w Europie oraz Stanach Zjede-t 
noczonyoh, Kanadzie i „Australii. Nasze dyplomy 
są: bowiem dyplomami Euro-Inżyniera, co jest: 
szwagóinie ważne obecnie. przed bliską integraeją 
z Unią Europejską. 

Politechnika współpracuje z ponad dwudziesto? 
ma zaganiunymi ośrodkami akademickimi,. Pra'-- 
cownicy celni publikują corocznie 40 książekę 
monogralii i skryptów oraz blisko 600 publikacji 

% 
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naukowych, w tym ponad „150 zagranicznych. Co 
roku w Wydawnictwie Politechniki Koszalińskiej 
Wydaje się ok. 510 tytułów — skryptów i monografii. 

Wiele naszych osiągnięć naukowych jest zna- 
nych i cytowanych nie tylko w kraju. ale-również 
w Europie i na innych kontynentach. 

Uczenijcdnak wiedzą, że choć nasza cywiliza- 
cja rczwija się tak szybko. to w miejsce równań 
rozwiązanych pojawiają się nowe i jest to proces 
nieskończony. Nauka prawdy nie tworzy, lecz ją 
stopniowo odkrywa. tworząc kolejne opisy i zbiory 
relacji prawdziwych. Bez tej pracy nie byłoby roz- 
woju świata, a bez rozwoju —- świat współczemy 
"istnieć by nie mógł. 

Już tyko dwa lata dzielą. nas od trzeciego ty.- 
siąclecia i XXI wieku. Przyczyniamy się do tego" 
iż. powstają nowe dziedziny wiedzy". Otoczenie czło- 
wieka nasyca się coraz bardziej złożonymi urzą— 
dzeniami, nowymi technologiami-. noWymi meto- 
dami przesyłaniai przetwarzania ”informacji oraz 
nowymi metodami zarządzania i komunikowania. 

Na drodze do trzeciego tysiąclecia ”oprócz rze- 
czy wspaniałych jest też w kraju wiele zjawisk nie- 
korzystnych. Państwo w coraz mniejszym stopniu 
tworzy warunki do nowoczesnej edukacji. Dotacja 
dydaktyczna na jednego studenta średnio w kraju 
zmniejszyła się 4-krotnie w ostatnich kilku latach. 
Zapowiadane zmiany tego stanu nie są real izowa- 
ne.. Nawet uchwały parlamentu są ignorowane. 

Twórcza praca nie jest uważana za bógactwo 
przyszłości. Konflikty między demokracją dająca 
rów-ność, a rynkiem tworzącym nierówność pochła- 
niają wiele energii. 

Tak zdecydowanie dąży się do samorządności 
lokalnej. że ignoruje się opinię samorządów i spo- 
f'ieczności lokalnych. Wiele krajów chce zjednocze- 
nia'w ramach Unii, ale najpierw toczy walki o po- 
dzielenie własnego kraju, a świat już zjednoczony 
jest duchem podzielony. 

Wszystko to i jeszcze wiele. innych niekorzyst- 
nych zjawisk powoduje, iż. środowiska naukowe nie 
mogą zamykać. się wyłącznie w wąskich specjal— 
nościach. Obserwujemy bowiem we współczesnym 
świecie totalny i często zasłużony upadek autory— 
tetów.- kompromitację władzy i przywódców-A mo- 

carstw światowych. Wiele osób dużo może, ale nie-; 
wiele potrafi-. ”Świat jest już zbyt skomplikowany. 
by'pozostawiać go bez profesjonalnej opieki.'Ti'z_e— 
ba też pilnować. by jedyny punkt widzenia nie zaa 
stąpiłszerokich horyzontów. 

'Teraz chciałbym zwrócić się głów-nie do studen- 
tów. To. że wybraliście na miejsce studiów uczel— 
nię akademicką Oznacza. iż macie wysokie ambi- 
cje i dobrze. oceniacie swoje możliwości intelektu- 
alne. To pierwszy krok do sukcesu. Dobrymi 
w sWym zawodzie będziecie, jeżeli będziecie chcieć 
być najlepszymi. Wiedza jaką zdobędziecie w Poi 
litechnice służyć będzie waszej kreatywności co 
najmniej do trzeciej dekady XXI wieku. 

Studenci w naszej Uczelni mają dobre warunki 
do Studiowania i wypoczynku. Ponad 25% studen- 
tów studiów dziennych zdobywa stypendia nauko- 
we, dzięki cwmu wielu z nich może studiować. 
Większość studentów mieszka w Domach Studenc- 
kich. w których tworzymy sieci komputerowe. co 
umożliwia korzystanie ze wspólnych zasobów in- 
formatycznych oraz wykładów multimedialnych. 

W Uczelni zainstalowanych jest ponad 600 kom? 
puterów. połączonych sieciami lokalnymi i mających 
dostęp do Internetu. Wykładowcy w zajęciach dy”- 
daktycznych wraz ze studentami posługują się tech— 
nikami komputerowymi. Politechnika Koszalińska 
zbudowała i zarządza miejską siecią komputerową. 
do której dołączone są obiekty Politechniki, a także 
inne placówki naukowe i dydaktyczne. 

Piętn'astotysięczna społeczność akademickastu— 
domów i pracowników Politechniki, z której ok. 9; 
ciu tysięcy osób zamieszkuje w Koszaliniei okolia 
cach,.nieWątpliwie będzie mieć duży wpływ na ob"— 
raz miasta i będzie zauważana nie tylko podczas 
tradycyjnego tygodnia kultury studenckiej. 

Naszym absolwentom, którzy opuszczają jużPo- 
litebhnikę, lecz zapewne będą. do niej wracać, mówi- 
my, że obecna i przyszła cywilizacja potrzebuje ludzi 
nie tylko wykształconych, ale i mądrych. Wiedza ni- 
gdy nie jest pełna. a mądrość pozwala to rozumieć. 

Chciałbym podziękować Paniom i Panom pro— 
rekt'orom, dziekanom, prodziekanem, dyrektorom 
instytutów. kierownikom katedr. zakładów i pracow— 
ni. bibliotek i centrum komputerowego. nauczycie— 

I 150 Księga. Jubileuszowa — 491% 
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lem «akademickim, pracownikom inży nieryjno-tech- 
nicz-nym, pracownikom administracyjnym igra.— 
cownikom Obsługi za wysiłek-. którego efekty tu 
przedstawiłem. 

Wszystkim studentom 'i praCownikom dziękuję 
za dobre wyniki w ubieglymroku akademickim 

”i. życzę powodzenia w. nauczaniu i nauce w atmoa— 
ferze partnerstwa i wspólnoty celów. 

'A teraz podsumowując powiem tak: 
.. dzisiaj Politechnika — to wielka zbiorowość pro- 

fesorów, doktorów. magistrów. inżynierów. tech— 
ników i pracowników administracji oraz obsłu— 
gi razem ok. 750. pracowników.. Jest to ogromny 
potencjał intelektualny.,o wielkiej efektywności 
i sprawności, 

- dzisiaj Politechnika z uprawnieniami do nada-. 
wania stopni doktora. liczbą profesorów i stu- 

Ina'uguraqa roku akademickiego w Drezdenku 

dentów. to uczelnia mieszcząeasię w piemszej 
dziesiątce politechnik, 

— dziSi'aj Politechnika» to wielka i potrzebna róż—. 
norodność kierunków badań i kształcenia, duża 
wartość badań naukowych, szerokie otwarciena 
świat i współpracę międzynarodową, 

— dzisiaj Politechnika — to wielkie zgromadzenie 
ludzi oddanych swojemu powołaniu — nauce; 
kształceniu doktorów,- inżynierów i ekonomi- 
stów, 

— dzisiaj Politechnika — to wielkie zasoby mate—= 
rialne - obiekty dydaktyczne, badawcze i pomoc— 
nicze o powierzchni ponad 60 tysięcy m3; Wy- 
posażenie laboratoryjne i dydaktyczne o Wiel- 
kiej wartości użytkowej i materialnej„ 

— dzisiaj Politechnika —to nowe metody kształce- 
nia -— techniki multimedialne, kilkanaście lokal— 
nych sieci komputerowych łączących ponad 600' 
komputerów. sieć metropolitalna światłowodo— 
Wa i radiowa, powszechny destęp do Internetu 
nie tylko w uczelni, ale także w akademikach; 
A 'co-jutro? 

Jutro Politechnika — to jeszcze więcej. bo choć za— 
soby materialne są ograniczone, to intelekmal— 
ne możliwości ludzi mądrych i oddanych swej 
uczelni zawsze generować będą nowe wartości. 

Jutro Politechnika — to szansa dla dalszego roztwo— 
ju miasta, jako miasta akademickiego. z dużą, 
liczbą studentów studiów dziennych, mieszka— 
jących i studiujących w Koszalinie. 

Jutro Politechnika — to samodzielność w rozwoju 
Regionu Pomorza ŚrodWego i' znacząca nic— 
zależność naszej społeczności regionalnej. 

Jutro Politechnika — to nasza codzienna, pasjonują- 
ca praca, której nawet za inne walory nie zamie- 
nia się na inną. 
WiWat Politechnika. 
Rok akademicki 1998199 wPohtechmceKosza- 

lińskiej ogłaszam za otwarty; 
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Powitanie 
Wysoki Senacie, Dostojni Goscie, Szanowni 

Pracownicy i Studenci Politechniki Koszalińskiej! 
Uc'zestnicżymy dzisiaj w wydarzeniu, które 

w Politechnice Koszalińskiej odbywa się po raz 
trzydziesty trzeci. Uroczysta inauguracja roku aka- 
demickiego jest” jedną z najważniejszych chwil nie 
tylko w życiu szkoły wyższej, ale i wielu ludzi, któe 
rym bliskie są sprawy edukacji i postępu. Dlatego 
bardzo serdecznie witam na niej naszych gości: 

— witam'parlamentatzystów Rzeczypospolitej Pol- 
skiej: panią poseł Zofię Wilczyńska i panów po— 
słów Jerzego Madeja. Seweryna Jurgielańca, Ry- 
szard—a Ulickiego, 

— witam przedstawicieli 
władz wojewódzkich: 
pana Henryka Rupnika — 
wicemarszałka Woje- 
wództwa zachodniopo- 
morskiego, pana Włady— 
sława Husejkę— wicewo- 
jewodę zachodniOpomor— 
skieg , 

— witam Jego Ekscelencję ' 
księdza biskupa prof. dr. 
hab. Mariana Gołębiew- 
skiego, ordynariusza die- 
cezji keszalińsk'o—koło- 
brzeskiej oraz towarzy- 
szących księży, 

— witam władze Samorzą— 

sa "ikanai „mm W! 

Wystąpienie inauguracyjne 
Rektora Politechniki Koszalińskiej 

prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna 

dowe Koszalina: pana Marka Kęs-ika— przewod— 
niczącego Rady Miejskiej i pana Henryka So- 
bolewskiego — prezydenta miasta oraz panią wia 
ceprezydent Krystynę Kościńską i pana wicepre- 
zydcnta Jerzego Zarodę. 
witam pana Edwarda Wojtalika — starostę pea 
wiatu koszalińskiego, 
witam również burmistrzów Chojnic i Drezden- 
ka — pana Arsenius-za Piastem i pana Romana 
Cholewińskiego, 
wśród naszych gości serdecznie witam reprezen— 
tantów wyższych uczelni z zagranicy: witam 
pana profesora Pierre'a Marche - rektora wy- 
ższcj Szkoły Inżynierskiej w Bourges. witam 
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panią pinie-sof Lidie Szymielewą.~ prorektora 
Moskiewekiego Panstwowego Uniwersytetu 
Socjalnego wraz z delegacją profesorów; 

— '..witam przedstawicieli uczelni polskich: pana. 
ptot'. dr. hab. inż. MieczysłaWa Wysiec'kiego — 
rektora Politechniki Szczecińskiej, który przy- 
był wraz z prof. Krzysztofem Malcherkiem 
i prof. Witoldem 'Biedunkiewicmm, panaprof'. 
dr. hab. inż. Stanisława Gu'cmę — rektora Wy- 
żnej Szkoły Morskiej w Szczecinie, księdza dr. 
ZdZisła-wa Kroplewskiego —. rektora Wyższego 
”Seminarium Duchownego w Koszalinie, panią 
prof. dr hab. Dorotę Gierczyńską — prorektor Po- 
morskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 
pana prof. dr. hab. Sławomira Stankowskiego — 
prorektora Akademii RolniCzej w Szczecinie, 
pana prof. dr. hab. Adama Wirekiego eprorek— 
tora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycz— 
nej w Koszalinie, 

— witam pana płk. dypl. Tadeusza Frydrycha — ko— 
mendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Stra. 
ży Granicznej w Koszalinie i pana płk. dypl. Zbi— 
gniewa Parola — komendanta Centrum Szkole- 
nia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszali- 
nie, 

_,- serdecZnie witam: pana „prof. dr. hab. Jerzego 
Kofta _ prezesa Szczecińskiego TOWarzy—stwa 
Naukowego, 

— witam dyrektdrów szkół średnich, przedstawi— 
cieli Rogzalińskich zakładów pracy, związków 
zeWodoWychi organizacji społecznych, 

— witam dziennikarzy. 
- witam studentów i pracowników Politechniki 

Koszalińskiej, 
— witam także wszystkiem których nie wymieni- 

łem na tej długiej liście.„za Co przepraszam 
Do studentów 
Rozpoczynamy dzisiaj trzydziesty trzeci; rokoka- 

-demicki w naszej uczelni. Będzie „to rok wyjątkowy. 
nie tyko dlanais, ale także dla całej ludzkości Koń— 
czy się bowiem” drugie tysiąclecie ery. nowo'żymej, 
TQZPOCZYHH mecie-_. niosące niespotykane dotąd wy.- 
z-wania. a człoWiek, który chce im sprostać, musi wy; 
karać” się Wielunia talentami, wykształceniem, am- 
"IśiiŚR, kreatywnością i umiejętnością funkcjonowaa 

NA....I-etttAT 
nie W wanim—tach dużej konkurencji Ale, jak pewne—› 
dział: Horacy, ML MORTALIBUS ARDUUM 
dla człowieka nie ma nic niemożliwego. 

Jakże aktualne jest to Starożytne motto dzisiaj-:, 
gdy" potęga ludzkiego umysłu, ludzka praca„ .do— 
świado'zenie i wyobraźnia dokonują tleczy nadzwy— 
czaj nych, sprawiają, że odWieCzne dążenie człowie— 
ka- do „poznania, okiełznania i wykorzystania sil 
przyrody jest coraz bardziej realne. Postęp wyma— 
ga oczywiście ogromnej wiedzy. Wiedzy, ktorą. 
podobnieja'k przed wiekami. zdobywa- się na wy— 
ższych uczelniach. Wiedzy, która prowadzi dowie!- 
ki'ch odkryć i wynalazków. 

.Dla człowieka nie ma nic niemóżliawgo. Sądzę,. 
że w petimym stopniu (› prawdziwości tego przesia- 
niamOgli się przekonać studenci, którzy rozpoczy-— 
niają dziś pierwszy rok studiów. To Wy, w trudnej 
rywalizacji o indeks okazaliście się najlepsi. najzdtil- 
niejsi i najbardziej kreatywni. Odnies'liście sukces, 
którego Wam gratuluję. Witam Was wgranie spo— 
łeczności akademickiej, życząc jednocześnie, aby- 
ście takie i jeszcze większe sukcesy osiągali podczas 
studiów i potem, w pracy zawodowej. Życzę wam 
row-nież dokonania wspaniałych odkryć iWynaI—aZę 
ków, które przyczynią się do postępu cywilizaćyjne— 
go i poprawy poziomu życia w XXI wieku. 

Rok akademicki przełomu wieków 
Można się spodziewać, że niezwykle szybki roz— 

woj cywilizacji, który obserwowaliśmy w Ostatnich 
latach, w XXI wieku nabierze jeszcze więkśżego- 
tempa W jakim kierunku pójdzie świat? Dotych- 
czasowe, graniczące z cudami osiągnięcia naukow— 
ców i wynalazców w dziedzinach mikroelektron.i-— 
ki, teleinfomtatyki, fizyki molekularnej, czy inżyń 
nierii genetycznej, pozwalają przypuszczać, że 
nowe Stulecie. przyniesie kolejne niespodzianki, 
Może będzie to podbój „Internetu”, może realnie-i- 
.szy niżdotą'd podbój kosmos—u, a może coś zupeła 
nieinnego. przy czym wynalazkiXX wieku pójdą 
w zapomnienie? 

Odpowiedzi na te pytania, dają dziś-"ludzie wy— 
kształcen i. decydującyo postępie cywilizacyjnym. 
”Ich zdaniem w nadchodzących latach kierunki roz— 
woj'unwtaia. także i Polski, Wyznaczą nowoczesne 
Technologie wytwarzania, głównie. tei, zwiazane. 

Kalęga Jubileuszowa —— 40 lat 113 



NA TEMAT Plan-io Płot, | ret—nnn ›; | Koszti'ńi-skta 

zł;-gromadzeniem”, przetwarzaniem i przecylaniem 
informacji za pomocą wszelkich mediów. 

Rozwój technologiczny pociąga za sobą zmia- 
ny gospodarcze oraz organizacji życia społeczne- 
go i politycznego. Dla Polski oznaczają one uczest- 
nictwo w coraz bardziej integrującej się Europie. 
Dla Politechniki Koszalińskiej zaś. koniecznois'ćvdo- 
Stosowania poziOmu i kierunków kształcenia kadr: 
do potrzeb XXI wieku. Nasza uczelnia w dużej mi e- 
rze spełnia te wymagania. Przygotowuje Specjali- 
stów nie tylko w zakresie nowoczeSnych technolo- 
gii. informatyki oraz ekonomii i zarządzania. ale 
kSztałci również na kierunkach filologicznych. rol- 
niczych. a nawet artystycznych. 

Tak wszechstronna oferta koszalińskiej uczelni 
oraz obecność w niej wysoko kwalifikowanych. na- 
uczycieli akademickich. wprowadzających najnow- 
sze metody dydaktyczne przy zastosowaniu współ— 
czesnych zdobyczy techniki pozwala stwierdzić, że 
cel. którym jest sprostanie wyzwaniom początku 
trzeciego tysiąclecia, staje się osiąga] ny. Realny jest 
zatem jeszcze ważniejszy cel ~ wyksztalcenie czlo- 
wieka zdolnego stawić tym wyzwaniom czoła. 

umiejącego funkcjonować w warunkachsiłpej kon-”+ 
karencji na rynku europejskim, człowieka-decydu- 
jącego o przyszłości i kreującego. ją. 

Osiągnięcia ubiegłego roku akademickiego 
Mówiąc (› wyzwaniach przys-złości, trzeba 'za-' 

uważyć, że dostosowywanie się do nich jest procei 
sem stalym. wieloletnim. Świadczy o tym. ponad” 
trzydziestOletnia historia naszej uczelni, która z nie;- 
wielkiej. lokalnej szkoły stała się dużym ośrodkiem; 
naukowo-dydaktycznym. Ośrodkiem. który pełni 
ważną rolę. nie tylko w regionie, ale jest coraz le,- 
piej odbierany w kraju., atakże za granicą. D_foces- 
niają go studenci. których wraz z 5 tysiącami nowo 
przyjętych jest już ponad 18,5 tysiąca. Doceniają; 
go również centralne władze i instytucje naukowa 
systematycznie przyznające Politechnice Koszaliń- 
skiej nowe uprawnienia i wyższe kategorie. 

W tej dziedzinie szczególnie wiele wydarzyło się 
w- minionym roku akademickim. Politechnika Ko:— 
szalińska znalazła się oto w ekskluzywnym gronie 
uczelni mogących nadawać stopień doktora habili- 
towanego. Są to najwyższe uprawnienia akademic- 
kie w Polsce. a otrzymał jc Wydział Mechaniczny 
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w dyscyplinie budował eksploatacja magazyn; Tord- 
no pominąć faktfże ”Centralna Komisj-a' ds.. Stopni 
i Tytułu Naukowego przyznała te uprawnienia, do: 
ceniająe przede we'zystkimwieloletni dorobek i ocią— 
gniecie badawczepraeowników Wydziału. 

Jak zaWSze. tak i w poprzednim roku akademic- 
kim. pracownicy Politechniki uzyskiwali kolejne ty- 
tulywi sldpnienaukowe. Tytuł profesora otrzymał .lu- 
rij' Zozulak. zaś-stopień doktora habilitowanego Mi- 
chał Jasiulewicz. Ponadto nasi pracbwnicy uzyskali 
sześćstopni doktora. Kolejno byli to: Zbigniew Ma- 
ria Taazycki. Andrzej Mazurek, Dariusz Tomkiewicz, 
Jacek Katzer. Igor KierkOSZ i Tomasz Skubała. Pra— 
cę na uczelni podjęło natomiast dziesięciu profeso- 
rów: Eugeniusz- Janowicz, Zdzisław Harabin. Daniel 
Dutkiewicz. Zdzisław Łosiński. Tomasz Maniszew- 
5ki. Stefan Berczyński. Ryszard Sikora. Jarosław Mi- 
k_ielewicz. Marek Grzybbwski i Siergiej Anissimow; 
Jednocześnie dotknęła nas ogromna strata - zmarł 
profesor Andrzej Rasmus z Wydziału Mechanicz- 
nego. wspanialy człowiek i naukowiec. 

W ubiegłym roku zmarli także przebywającym 
emeryturze: prof. Włodzimierz Świątkiewiczz Wy- 
”dzialu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, pa- 
nie Stanisława Gabrukiewicz. Anna Jaworska i 'An- 
na Ebel — byle pracowni::e pionu administracyjne- 
go. Proszę o uczczenie ich pamięci chwilą cis—zy. 

Kolejnym osiągnięciem" minionego okresu jest 
podwyższenie przez Kemitet Badań Naukowych ka— 
tegorii Wydziałowi Mechanicznemu do drugiej i Wy- 
działowi Budownictwa iInżynicrii ŚrodOwiska ”do 
ozeciej. Dzięki temu wzrósł nietylko prestiż docea 
nionych wydziałów, ale popraw ilo się finansowanie 
prowadzonych przez nie badań naukowych. 

Ważnym kierunkiem działalności uczelni jest 
uczestnictwo w przedsięwzięciach. związanych ze 
Wspólpraca międzynarodową, szczególnie zaś z in- 
.tegmcją europejską. W ubiegłym roku akademickim 
misi studencii pracownicy w ramach europejskiego 
programu ERASMUS wyjeżdżali do Francji. Hisz— 
panii, Portugalii, Grecji i Austrii. a studenci. kształ; 
„cacy się w specjalności integracja europejska, odwie- 
dzili instytucje Unii Europejskiej w Brukseli. Nato- 
"miastnaszą uczelnię odwiedzili: były prezydent RP 
'na obczyźnie Pan Ryszard Kaczorowski. milosz—' 

dor Jan-"-'Irugzezy-'ńs-ki. stały przedsi-Wicie RP przy 
Uni'iiE-nropejskiej oraz wielu nauczycieli wurden-"- 
tow nezelni europejskich. 

Z integracją euro'pej ”ską wiąże sierota/nież wpro- 
wadzenie”: Specjalnego programu smdió'w, Wedłu-g: 
Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych, 
który umożliwia nauke jednocześnie na kilku uczel— 
niach europejśkich, w tym na Politechnice Kosza- 
lin-skiej. System pozwala na taką formę nauki za~ 
równo naszym. jak i zagranicznymi studentom.. Dol- 
stępne są, już ang'ielskojęzyczne wersje programu, 
opracowane przez Wydział Elektroniki. 

W ramach przygotowań do udziału w V Ramo- 
wym Programie Rezwoju Technologicznego Unii, 
Europejskiej utworzyliśmy przy uczelni Regionalny 
Punkt Kontaktowy. Jego zadaniem jest wyszukiwa- 
nie w naszym regionie firm. które mogą podjąć 
współpracę z nezelniami i iirniami zagranicznymi. 

Rozwój uczelni byłby trudny lub wręcz niemoż- 
liwy”. gdyby nie. poprawiały się jej warunki lokale”,- 
we. W minionym roku akademickim oddaliśmy do 
użytku kolejne obiekty dydaktyczne. Przy- 
ul. Kwiatkowskiego zagosPodarowal'iśmy ponad 
6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni dla 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nauczycielskie— 
go Kolegium Języka Angielskiego i Studium Języ— 
ków Obcych. Przy ul. Śniadeckich natomiast dla 
wydziałów technicznych urządziliśrny zespół sal 
projcktowych i audytoriów () powierzchni 2 tysię- 
cy metrów kwadratowych, wyposażonych wnowo— 
czony sprzet audiowizualny. 

Wysoki Senacie, Dostojni Goście. Szanowni 
Studenci iPracownicy Politechniki Koszalińskiej-,. 
po tym. krótkim podsumoWaniu osiągnięć i sukce— 
sów naszej uczelni w minionym roku akademickim- 
poz-wolę sobie wrócić do motta dzisiejszej uroczy— 
stości: Dla człowieka nie ma nie: niemożliwego. Bo 
przecież gdyby nie człowiek, gdyby nie ludzie —- 
pracownicy Politechniki i jej studenci. gdyby nie. 
ich wieloletnie zaangażowanie i. poświęcenie, am— 
bicja .i osobiste osiągnięcia, nie mielibyśmy dziś tylu 
powodów do dumy. 
* ”Wszystkim serdecznie za to dziękuję „i zycze 
jeszcze. wielu. wielu sukcesów _.ną,.miąfę oczeki— 
wan oo:-miarę czasów.. 
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Zamierzenia na rok 2000—2001 
Nowy rok akademicki. który dziś mam zaszczyt 

otwierać. podobnie jak poprzedni, będzie obiitował 
w wydarzenia ściśle związane z rozwojem „uczelni. 
«Już od dziś, jako konsekwencja uzyskania upraw- 
nień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 
uruchamiamy w uczelni studia doktoranckie. Dzięki 
”temu wzorem uczelni europejskich i w Politechni- 
e'c Koszalińskiej Wprowadzamy trójstopniowy sys— 
tem kształcenia studentów. Pierw-sza grupa uczest— 
ników studiów doktoranckich będzie liczyła 47 osób. 

'W tym roku, jes'li uda się zatrudnić kilku profe- 
sorów, planujemy uruchomić nowe kierunki ksz-tai- 
cenia — geodezję. politologię i być może wycho.- 
Wanie fizyczne. W dalszym ciągu będziemy dbać 
o podnoszenie rangi Politechniki. Przygotowaliśmy 
już wnioski 0 uzyskanie uprawnień do nadawania 
„stopni doktora nauk ekonomicznych oraz nauk tech- 
nicznych. odpowiednio w dyscyplinach ekonomia 
i inżynieria środowiska. Będziemy się: też ubiegać 
o wyższą kategorię KBN dla wydziału Ekonomii 
i Zarządzania. a dla Wydziału Mechanicżnego. któ— 
ry rna uprawnienia habilitacyjne. o najwyższą, 
pierwszą kategorię KBN. 

W roku 2000—200l będziemy kontynuować i roz- 
szerzać swój udział w programach europejskich. N a 
pewno. w ramach wspomnianego wcześniej progra- 
mu ERASMUS. z cyklem wykładów przyjadą do 
Koszalina pracownicy uczelni 7. francuskiego Bour- 
ges i z  hiszpańskiej Granady. Studenci zaś z tych 
miast część studiów odbędą w Politechnice Kosza- 
lińskiej. Również nasi sluchacze w większej niż do- 
tąd liczbie wyjadą za granicę. Współpracę między- 
narodową będziemy rozwijać także w nowym pro- 
gramie — LEONARDO da VINCI. w ramach które- 
go razem z partnerami ?. Melkiej Brytanii, Włoch 
i Hiszpanii przygotujemy szkolenia zawodowe 
w dziedzinie technik multimedialnych. 

Zapoczątkowany w ubiegłym roku V Ramowy 
Program Rozwoju Technologicznego Unii Europej- 
skiej powini-en przynieść pierwsze wymierne efek— 
ty. Liczymy. że dwa projekty, dotyczące ochrony 
środowiska i „technologii super'nyardych warstw ze- 
.staną sfinansowane przez Unię i zrealizowane przez, 

nas i naszych partnerów z Hiszpanii, Niemieć i ”Ilo-— 
land-ii. Będą też przygotowywane Wnioski @ sfinan- 
sowanie następnych projektów. 

Wprowadzony niedawno na Wydziale Elektra-' 
niki program uwzględniający Europejski System 
Punktów Kredytowych i powalający Studiować na 
kilku uczelniach jednocześnie. chcemy rozszerzyć 
o kolejne wydziały. 

Jak w latach ubiegłych, także wnajbliższej przy— 
szłości Politechnika będzie jednym z większych in- 
westorów w mieście. Już jesienią tego roku odda—- 
my do użytku siedmiokondygnacyjny budynek o po- 
wierzchni 6,5 tys. m2 przy ulicy Śniadeckich dla 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. 
a wiosną 2001 roku przy ul. Kwiatkowskiego od— 
dar'ny do użytku największe w uczelni audytorium 
dla Wydziału Ekonoinii i Zarządzania. 

Jeśli wladze Koszalina przekażą nam niczego— 
spodarowane tereny i niszcze j ące obiekty przy 
ul. Kwiatkowskiego. a znajdujące się w sąsiedztwie 
Politechniki, będziemy mieli możliwość poprawie"- 
nia warunków nauki i życia studentów i kad-ry 
uczelni. Planujemy bowiem umiejscowienie tam sai 
do nauki języków obcych, populamcj dziś w Pol— 
sce politologii oraz wybudowanie akademików i do— 
mów asystenta. Gdyby taki plan został zrealizowa— 
ny, poprawiłby się wizerunek tej części miasta. zaś 
Politechnika zyskałaby nowe możliwości rozwoju; 

Podziękowanie oraz życzenia 
Wielokrotnie nasze. pracowników i studentów 

Politechniki ambitne plany spotykały się ze zrozu— 
mieniem i życzliwością władz lokalnych i regional— 
nych. Tym bardziej, iż nieraz już okazywało się. że 
rozwój uczelni jest nierozłączną częścią naszego 
miasta, częścią, stanowiącą (› jego przyszłości, czę- 
s'eiąt z którą utożsamia się wielu mieszkańców 
Koszalina icałego regionu. Sądzę, że tak będzie 
nadal i za to z góry bardzo dziękuję. 

Wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości- 
serdecznie dziękuję za przybycie. Wszystkim też 
gościom oraz studentom i pracowmkom Politechni— 
ki Koszalińskiej życzę zdrowia. szczęścia osobiste? 
goi wspaniałychsukcesów w pracy i nauce. 

Viva: Politechnika. Vivant Professores. 
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Przemówienie inauguracyjne 
Rektora Politechniki Koszalińskiej 

prof.- dr. hab. inż. Tomasza Krzyżyńskiogo 

Wysoki Senacie.. Dostojni Goście. Sianowńi 
Pracownicyi Studenci Politechniki Kaszalińskiej! 

Witam Państwa na trzydziestej ósmej inaugu- 
racji roku akademickiego w PolitechniCe Keszaliń— 
skiej. Uroczyście rozpoczynamy dzisiaj rok akade- 
micki 2005/2006. który będzie pierwszym rokiem 
działania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wy— 
źś-i'ąvm i będzie też pierwszym rokiem nowej kaden- 
cji. wyłonionego w wyborach kierownictwa Uczel- 
ni. Jako nowy rektor mam zaszczyt przewodniczyć 
dzisiejszej uroczystości, w której po raz pierwszy 
uczestniczą nowy Senat Politechniki Koszalińskiej, 
nowi prorektorzy oraz dziekani i prodziekani „a tak- 
że nowi studenci Politechniki Koszalińskiej. See 
niecznie Państwa wit-am. 

Serdecmi'e witam naszych gości, witam parla- 
mentarzystów- Rzeczypospolitej, Polskiej: 

Pana senatora-elekta Pawła Michalaka, witam 
”Fana scn'atora-clekta Piotra Zientarskiego, witam 
Panią poseł-eiekt Reginę Wasilewska-Kite; wit-atm 
Pana posła—'clekta Czeslawa Enea,.Mtani Pana ,po- 
słaż-elekta Stanisława Wziątka — wojewodę ża— 
chodniopomorskiego. 

Witam przedstawiciela Urzędu Marszałkow- 
skiego — Pana Krzysztofa Modlińskiego — wice—~ 
marszałka województwazachodniopomorskiego. 

Serdecznie witam Jego Ekscelencję księdza bia 
skupa Kazimierza Nycza — ordynariusza diecezji 
koszalińskoekolobmeskiej. 

Bardzo dziękuje Waszej Ekscelencji za prze— 
wodniczenie porannej akademickiej mszy śWłętB] 

która została odprawiona w koszalińskiej Katedrze. 
Witam reprezentantów samorządów lokalnych: 
PanaMirosława Mikietyńskiego — prezydenta 

Koszalina oraz Pana Piotra Krolla — zastępcę prezy- 
denta. witam Ryszarda Wiśniewskiego — przewod- 
niczącego Rady Miejskiej w Koszalinie, witam Pana 
Ryszarda Osiowego— starostę powiatu koczalińSki'eę 
go oraz Pana Zdzisława Pawłowskiego — prZewod- 
n'iczącego Rady Powiatu Koszalińskiego. witam Pana 
Arseniusza F instera — burmistrza Chojnic. 

Serdecznie witam naszych gości z innychruczein'i; 
Pana prof. Franciszka Ziejkę z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W poprzedniej kadencji Pan Proza 
fesor był rektorem tej zacncj Uczelni oraz przewod 
niczącym Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkoł Polskich. & obecnie jest honorowym przeWod- 
[liczącym Konferencji. 

Witam Pana ProfesoraPierre'a Mamhće 2. fran— 
cuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
xiv-Bourges. doktora honoris causa Politechniki Ko- 
szalińskiej. Je veux salaer :: man cher ami prof 
Pierre Marche..- 

Witarn Pana Profesora Jean-Guy Fontaine — 
„rownież z uczelni w Bourges. Je veux miner-va mce 
cher ami prof Jean-Guy Fontaine. 

Witam Pana Profesora Włodzimierza Kierno- 
ż—yckiego ~ rektora Politechniki Szczecińskiej-V, Viti- 
tam Pan-ią. Profesor Danutę Gierczyńską — rektor 
Pomorskiej akademii-Pedagogicznej w Słupsku, Wi?- 
tarn Księdza doktora Wacława Łukasza — rektora 
Wyższego -.Semin5a1-'iurn Duchownego w Kosza-zali?- 
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nie-„witam Pana Profesora Krzysztofa Fort'nickie— 
gn. — prorektora ds. nauki Akademii Rolniczej 
w Szczecinie, witam Pana Profesora Mieczysława 
Wysieckiego z Politechniki Szczecińskiej. rektora 
tej uczelni w oprzednich dwóch kadencjach. 

Witam Pana płk Przemysława Shielkcgo — ko- 
mendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży 
”Granicznej w Koszalinie i Pana płk Jana Olecha' — 
komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych 
”i Obrony Powietrznej w Koszalinie. 

Witam dyrektorów szkół średnich oraz ”innych 
placówek oświatowych i instytucji kultury. witam 
przedsiębiorców, dyrektorów koszalińskich zakła- 
dów pracy-._przedstawicieli organizacji społecznych 
„i związków zawodowych. Witam dziennikarzy pra- 
sy. radia i telewizji. 

Serdecznie witam wszystkich, byłychi obecnych 
PracoWników naszej Uczelni, jej studentów i absol- 
wentów. witam członków Stowarzyszenia Wspiera- 
nia Rozwoju Politechniki Koszalińskiej, witam 
Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. 

Wysoki Senacie, Dostojni Goście. za kilkanaście" 
minut spoleCzność akademicka naszej Uczelni uro- 
cZys'c'ie przyjmie w poczet swoich studentów przed- 
stawicieli pierwszego roku. którzy w imieniu swoich 
koleżanek i kolegów złożą ślubowanie. Następnie 
najlepsi z naszych tegorocznych absolwentów otrzy— 
mają dyplomy, a dzisiejsze spotkanie zakończy wy- 
kład inauguracyjny, który wygłosi pan Profesor Fran- 
ciszek Ziejka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całą 
zaś uroczystość wzbogacą pieśni w wykonaniu Chó- 
ru Akademickiego Politechniki Koszalińskiej pod 
dyrekcją Pana dr Marka Bohuszewicza. 

Szanowni Państwo. Drodzy Studenci. na pew- 
no wielu z Was, podejmując decyzję o rozpoczęciu 
studiów zastanawiało się, ile wysiłku musi włożyć, 
by osiągnąć zamierzony cel, jakim jest zdobycie wy- 
kształcenia akademickiego oraz umiej ętności i kwa- 
lifikacji. dająCych szanse. by w przyszłości skutecz— 
nie" konkurować na rynku pracy. i na pewno dla więk— 
szości z Was nie było innej odpowiedzi, niż ta, że 
„bez pracy nie ma kołaczy". To proste i stare polski-e 
przysłowie zawiera w sobie jeSzcze starszą prawdę. 
którą sfonnubwał wielki myśliciel Seneka, mówiąc, 
że „Nihil est, quo'd non expugnet opera el intento 

ac ”diligens cura”. co, oznacza. iż „Nie ma rzeczy”-,. 
której nie można by zdobyć wytrwałą praca i pil— 
nym staraniem". Ta fomiula jest nieco szersza niż 
przysłowie i stanowi motto dzisiejszej uroczysto-ści. 
uroczystości. która rOZpocz—yna najważniejtszy etap 
Waszej drogi ku przyszłości, etap zdobywania wy— 
kształcenia akademickiego. 

Stawiając dzisiaj ten pierwszy krok i rozpoczyna- 
jąc. studia:, na pewno robicie to z. przekonaniem nie 
tylko o własnych możliwościach, ale też z wiedzą—, iż 
przy obecnym tempie rozwoju cywiliżacyjnego. 
w świecie- konkurencji i specjalizacji. jest to sposób. 
by zapewnić sobie jak najlepszy start. Zapewniam. że 
w osiągnięciu takiego celu pomoże Wam Politechni— 
kaKoszalińska, która zaoferowała Wam możliwości 
efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności pod 
okiem wysoko kwalifikowanych i doświadczonych na- 
uczycieli akademickich. studiowanie w nowocze- 
snych. dobrze wyposażonych laboratoriach i pracow- 
niach. a przy tym wiele form wypoczynku i uczes'te- 
nictwa w życiu kulturalnym i sportowym. 

Waszym najważniejszym zadaniem będzie na- 
tomiast jak najpełniejsze, zgodne z tśzymi po: 
trzebami i oczekiwaniami wykorzystanie tych moż- 
liwości. Nie jest to oczywiście aż tak proste, jak się 
mówi, ale przecież „nie ma rzeczy, której nie moż- 
na by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym stara- 
niem”. Żyezę Wam. aby ta „wytrwała praca i pilne 
staranie". wsparte Waszym talentem. wszechstmn- 
nością oraz ciekawością poznania i ambicjami, 
przyniosły Wam satysfakcję i sukces. którym'hę— 
dzie uzyskanie dyplomu ukończenia studiów ”Wy/=— 
żs-zych z jak najlepszym wynikiem. 

Wysoki Senacie, Szanowni Goście. 0 tym.;ia-r 
kie efekty można osiągnąć wytrwałością w pracy 
i konsekwencją w działaniu świadczą dotychcza- 
sowe sukcesy naszej Uczelni. jej dzisiejsza pozy— 
cja. i perspektywy rozwoju. Nie można zapominać. 
że” w 37-letniej historii największy wpływ na losy 
naszej Uczelni mialy, często niesprzyjające. warun- 
ki zewnętrzne, w których funkcjonOwała. Mimo to 
rozwi jaia się i rozwija dzięki konsekwencji w dzia- 
łaniu i wyobraźni władz Uczelni, ludzi kierujących 
wydziałami, instytutami. katedrami i innymi jed— 
nostkami.'Dzięki takiej postara/'ie i pracy cał-ej spo- 
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fiata-ności Politechniki Koszalińskiej tyiko ostatnie 
lata przyniosły uzyskanie najwyższych upraiunien 
akademickich”, nadanie pierwszego „uczelnianego'l' 
stopnia doktora. habilitOWanego. wypromowanie 
pi'erWSzegjo „nas-”zego" profesora i nadanie czterech 
tytułów doktora honoris Causa. 

W naszym dorobku ką również wzbogacane 
"oferty edukacyjnej do l2  kierunków kształcenia” 
i uruchomienie studiów doktoranckich. ZnaCząey 
jest przy tym rożwój kadry naukowej, wśród ktorej" 
114 osób to profesorowie i doktorzy habilitowani. 
rozwój badań 'nauk0wych' i współpracy zagrali-iez— 
nej. atakże rozwój innyCh dziedzin działalności. 
między innymi inwestycyjnej. dzięki której w do— 
żym stopniu pcprawiły się warunki praCy i studio- 
wania w Politechniće. 

Szanowni Państwo, skuteczność działań naszej 
Uczelni bardzo dobrze ilustrują, jej osiągnięcia, 
”związane z przygotowaniem i Wejściem do struk— 
tur Unii Europejskiej. Do tego momentu przygoto- 
wywaliśmy sie przez wiele lat. rozwijając współ— 
pracę z uczelniami całej Europy. uczestnicząc 
w międzynarodowych programach badawćzych 
'i edukacyjnych, czy biorąc aktywny udział w pra- 
cach największych organizacji akademickich Eu— 
ropy. Okazało się, że dzięki temu 1 maja 2004 roku., 
gdy Polska wstępowała do Unii EuropejSkiej, Poli- 
technika Koszalińska właściwie już w niej byla, już 
wówczas uczestnicząc w Procesie Bolońskim, 
w budowaniu wspólnej dla Zjednoczonej Europy 
przestrzeni edukacyjnej i badawczej oraz już wte- 
dy:-posiadając możliwości skutecznej rywalizacji na 
rynku usług edukacyjnych na Starym Kontynencie. 

Wysoki Senacie, Dostojni Goście. nawiązując 
'do treści motta dzisiejszej uroczystości, uważam, 
że właśnie systematycznością oraz konsekwencją 
w- działaniu i realizowaniu planów powinna cecho— 
wać się nasza praca. tak w bieżącym roku akade— 
..mi.ckim,jak i w całej E—I'etniej kadencji. J est 'to nie— 
zbędne, aby utrzymać” dotychczasowe tempo roz-*— 
woju. ale także, aby przeprowadzić? zmiany, które: 
wynikają z przepisów ustawy Prawo _o szkolnictwo 
niiyfżsąwn. ”W” związku?. tym już w najbliższym czak 
sie przystąpimy' do. prac nati nowym statutem na— 
„aj uczelni. regulaminem organizacyjnym, regu— 
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luteine-m pracy i— regulaminem ”Studiów; Będzie-to 
"ogromne .i trudne zadanie, tym bardzi ej, że— rzy-god- 
nie ..z ”nową ustawił — w uczelniach takich. jak ha- 
sza. posiadającychuprawnienia do nadawania atop.— 
nia doktora w Czterech dyscyplinach, odpowiedzial- 
ność za wprowadzenie w życie zmian będzie-„spo— 
czywa-ć na Senacie. 

Jestem. Szanowni Państwo, przektmany, że 
zmiany, które Wprowadzimy. a przede wezyvsmi-m 
nowy Statut. będą solidną podstaWąro'ZWoju U czel— 
ni- w. najbliższych latach. Zobligowani nowym Prai- 
wem o szkolnictwie wyższym pierwsze kroki w tym 
kierunku już póstawiliśmy. podejmując działania, 
któryćh celem jest skoncentrowanie aktywności Ely-' 
idaktyCZnej w'mniej szej niż dotąd liczbie tak zwa- 
nych punktow zamiejscowych, a w efekcie podnie- 
sienie jakości kształcenia. 

Istotne dla budowania podstaw dalszegorozyfvo— 
ju Uczelni będzie, moim zdaniem, wykonanie wie— 
lu zadań już w bieżącej kadencji. Wymienię tylko 
te najważniejsze-~. 

W zakresie kształcenia — zatakie uważam «przy— 
gotowanie programowi warunków prowadzenia stu- 
diow trójstopniowyCh przez wydziały Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska oraz Mechaniczny, atakże 
Wyodrębnienie jeastki organizacyjnej odpowie- 
'dzialnej za prowadzenie studiów podyplomowych. 

W" szczególnie dziś znaczącym dla pozy-cji 
Uczelni zakresie organizacji badań naukowych 
i rczw='oju kadry powinniśmy natomiast działać 
w kierunku uzyskania uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dys— 
cyplinach inżynieria środowiska i elektronika. przy- 
gotowując jednocześnie wniOSki o przyznanie ko- 
lejnych praw doktoryzowania na. wydziałach Ele-k- 
troniki i Informatyki, Ekonomii i Zarządzania oraz 
Mechanicznym. Dla wzmocnienia istniejących 
iuruchomicnia nowych kierunków studiów Oraz. 
spełnienia wymagań stawianych uczelniom auto— 
nomiCZnym celowe będzie aktywne poszukiwanie 
i Zatrudnianie-samodzielnych pracowników naukoa 
wych, ;; dla młodych pracowników naszej Uczelni 
— opracowanie modelu kariery akademickiej. 

warna zadań w organizacji wewnętrznej [Jeżel— 
tu wyróżniłbym zamiar wprowadzeniasystemupia 
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nowania i realizacji zadań jednostek.;poprzez decy— 
zje budżetowe wraz zsystemem nadzoru i kontroli- 
ich realizacji, opracowanie i wdrożenie systemu pla- 
nowania zajęć dydaktycznych zawierającego elemen— 
ty analizy kosztochłonności przedsięwzięć dydak— 
tycznych oraz wprowadzenia zasady wyposażenia 
w kompetencje i odpowiedzialność osób funkcyj— 
nych. To, co się dzieje w Politechnice Koszalińskiej 
i w  jej otoczeniu ma niewątpliwie duże Znaczenie 
dla mieszkańców Koszalina i całego Regionu. atak- 
że dla środowisk gospodarczych. 

Mam nadzieję. że to znaczenie wzrośnie; gdy 
wykonamy takie zadania, jak: budowa wspólnie 
z miastem Koszalin hali sportowo—widowiskowej, 
wybudowanie zespołu laboratoriów wydziałów 
Elektroniki i Informatyki oraz Budownictwa i In- 
żynierii Środowiska. wykonanie termomoderniza- 
cji budynków przy ulicach Racławickiej i Rejtana, 
doprowadzenie sieci PIONIER do obiektów Uczel- 
ni. czy rozbudowa sieci komputerowej zapewnia- 
jąca realizację teleinformatycznych technik naucza- 
nia oraz zdalnej obslugi procesu kształcenia. 

Szanowni Państwo, jestjeszcze wiele innych za— 
dań. których nie wymienilem, ale które na pewno zre- 
alizujemy — przy udziale wszystkich pracowników 
Politechniki Koszalińskiej. Szczególnie liczę na życz- 
liwe wsparcie Senatu naszej Uczelni oraz nowych pro- 
rektorów, Pana Profesora Tomasza Heese — prorek- 
tora ds. nauki i współpracy z gospodarką, Pana Prote- 
sora Zbigniewa Suszyńskiego — prorektora ds. ksztal- 
cenia i Pana Profesora Michala Jasiulewicza - pro— 
-:rektora ds. studenckich. organizacji i rozwoju. Liczę 
również na wsparcie ze strony dziekanów i dyrekto- 
rów jednostek dydaktycznych. Są to: Pan Profesor Ka- 
zimierz Szymański — dziekan Wydziału Budownic- 
twa i Inżynierii Środowiska. Pan Profesor Czeslaw 
Partacz — dziekan Wydziału EkonOmii i Zarządza— 
nia. Pan Profesor Henryk Budzisz — dziekan, Wy- 
dzialu Elektroniki i Informatyki, Pan Profesor Leon 
Kukiełki! — dziekan Wydziału Mechanicznego, Pani 
Doktor Monika Zawierowska-Łozińska — dyrek— 
tor Instytutu Wzornictwa. Pan Profesor Boleslaw An- 
drzejewski — dyrektor Instytutu Neotilologii i Euro- 
peistyki — na dzisiejszej uroczystości lnstytut repre— 
zentuje Pani Doktor Anna Mrozowska. ' 

Szanowni Goście, Pracownicy i'Studenci Pu— 
litechn'iki Koszalińskiej, dziśiejszą uroczystością 
inaugurujemy rok akademicki 2005/2006. Rozpo— 
czyna go 14 tysięcy studentów. z których 2.900 „to 
studenci pierwszego roku. Będą oni studiowac-"' na” 
czterech wydziałach i w dwóch instytutach. na 1.2 
kierunkach studiów i ponad 60 Specjalnościach. 
Mam nadzieje. że będzie to rok dobry, i pełen suk— 
cesów nie tylko w działalności dla Uczelni podsta— 
WOwej. ale także kulturalnej isportowej. jak W ostat- 
nich latach, gdy piłkarki ręczne AZS Politechnika 
Kaszalińska awansowały i do dziś uczestniczą, 
w rozgrywkach Ekstraklasy. gdy szachistki Klubu 
„Hetman — Politechnika Koszalińska” zdobywały 
medale mistrzostw świata. czy tanceae Akademie 
kiego Klubu Tańca uzyskiwali medaWe pozycje 
na arenach międzynarodowych. 

Wszystkim Państwu dziękuję za dotychczasową 
prace na rzecz Uczelni, za udział w jej rozwoju i suk-.- 
cesach. za skuteczne budowanie jej pozycji i coraz 
lepszego wizerunku. Szczególne podziękowania kie- 
ruję do Pana Profesora Krzysztofa Wawryna. któ”- 
ry przezsześć ostatnich lat był rektorem naszej Uczel- 
ni iza którego kadencji tak wiele osiągnęliśmy. 

Wysoki Senacie, Drodzy Goście, Szanowni 
Państwo. Państwa obecność na dzisiej szej uroczy— 
stej inauguracji roku akademickiego w Politechni- 
ce Koszalińskiej jest dla nas wielkim zascytem 
imam nadzieję, że świadczy ona o tym. iż nasza 
Uczelnia jest instytucją ważną dla mieszkańców 
Koszalina i całego Regionu. Mam także nadzieję. 
że zechcą Państwo być naszymi ambasadOrami 
w „swoich środowiskach. 

Dziekuję Państwu, władzom wojewódzkim i sa,- 
morządom lokalnym za wszelkie Wsparcie naszych 
działań i za życzliwość dla Politechniki Koszalińskiej. 

Wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczysto- 
ści. Gościom oraz Studentom i Pracownikowi Poli— 
techniki Koszalińskiej dzięku je za przybycie i życzę 
zdrowia. wielu sukcesów w pracy i nauce i wszel— 
kiej. pomyślności w życiu osobistym. 

Vivat Politechnika. Vi'vant Professorfee. 
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KOSMAN w sieci. 

Środowisko naukowe naszej uczelni od dawna przyglądała się z zazdrością 
innym ośrodkom w kraju, które dysponowały dostępem do dużych mocy 
obliczeniowych i bezpośrednim elektronicznym kontaktem pomiędzy sobą. 
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Pracownicy naukowi chcąc korzystać z zasobów informacji dostępnej 
w świecie radzili sobie poprzez korzystanie z kont przyjaciół i znajomych założonych na serwerach 
różnych uczelni. Jak długo można jednak było nadużywać uprzejmości innych ludzi? 
Narastający nacisk środowiska uczelnianego 

spówodował podjęcie w 1994 roku działań w celu 
stworzenia struktury informatycznej. która byłaby 
w stanie zapewnić korzystanie z podstawowych 
usług internetu Oraz zapewniać możliwość wyko— 
nywania obliczeń naukowych na komputerach du- 
żej mocy. Potrzeby ówczesnej WSlnż. zbiegły się 
?. sugestiami innych środowisk naukowych i dydak— 
tycznych dotyczącymi tego samego problemu. Z ini- 
cja'tywy naszej uczelni. zawarte zostało w styczniu 
1995 roku porozumienie kierowników ośrodków 
naukowo—akademickich w sprawie prowadzenia 
wspólnej inwestycji pod nazwą Miejska Sieć Kom- 
puterowa KOSMAN . 'Z założenia miała to być sieć 
niekomercyjna i służąca głownie celom badawczym. 
Porozumienie podpisali: 

— Wyższa Szkoła inżynierska w Koszalinie, wy- 
„stepu jąca jako jednostka wiodącai reprezentant 
sieci jednocześnie: 

_ Wyższa Szkoła Oficera-ica Wojsk Obrony Prze- 
ciwlotniczej; ' 

~”Wyższe Seminarium, Duchowne Diecezji Kosza 
Hortico-Kołobrzeskiej; _ 

— Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna? 
w Koszalinie; ' 

- Computer College POW .,.AYA”. 
Powołana została Rada Użytkowników KO,-' 

SMAN. której przewodniczącym wybrano prof. dr 
hab-. inż. Krzysztofa Wawryna-. 

Można by długo opisywać znojną drogę organie 
zacji. finansowania, budowy, zakupu instalacji urzą- 
dzeń czy konfiguracji sieci jako fragmentu interne— 
tu. Dość. powiedzieć. że po upływie roku zaczął. 
funkcjonować naj pierw eksperymentalnie. późn-iej 
jużcałkiem poważnie. organizm miejskiej sieci korn- 
puterowej. Przyjętojako rozwiązanie transmisyjne- 
teehnologię ringu FDDI, czyli światłowodowy po— 
dwójny pierścień łączący różne punkty w mieście: 
i zapewniający prędkość transmisji 100 Mbps (mc- 
gabitów- na sekundę.). W ring włączono największy: 
jak-do tej pory w Koszalinie komputer zapewniają? 
cy pracownikom naukowym zwiększenie dostęp- 
nej mocy obliczeniowej. Jest to SUN Spare SE— 
RVER 10005 wyposażony w 20 Gdski, 256MB 
RAM. dwa procesory SuperSparc. urządzenia żar 
bezpieezająeje, streamery i inne. Najważniejsze jed—„ 
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nak z punktuPolitechnild Koszalińskiej było utwo— 
rzenie jednej wspólnej struktury z sieci miejskiej 
i wszystkich sieci lokalnych ucżzelni. Dysponujemy 
w tej chwili systemem. który łączy że sobą wiele 
komputerów w różnych miejscach uczelni: 

— SUN ] (IGOE — serwer miejski — kos ( Instytut Ele— 
ktroniki), 

—-.SUN IPX — komputer admin i-stracji siecią - kruk 
— Instytut Elektroniki; 

— SUN 20 — serwer uczelniemy ~—- lew — Centrum 
KomputerOWe; 

— PlSO - Serwer studencki — _ puma, ~ Centrum 
Komputerowe; 

- SUN 20 — maski! — Instytut Elektroniki 
— SUN 20 — termit — lnstytut Elektroniki 
— SUN 5 — komar — Instytut Elektroniki 
— SILICON GRAPHICS — borys — Wydział Me- 

chaniczny 
— SILICON GRAPHICS INDYRSOOO - moon — 

Wydział Mechaniczny 
— 13133 — panda serwer NT - Wydział Mecha- 

niczny. 
Wszystkie wymienione maszyny pracują pod 

systemem UNIX. System Operacyjnyi fakt ich wią- 
czenia poprzcz urządzenia transmisyjne do sieci in- 
ternet oznacza. iż można ich używać zdalnie, trak- 
ttij'ąc inne komputery włączone w sieć jako tenni- 
nale. Nie bez znaczenia jest również fakt, że świa— 
tlowodowysystem pOlączen pozwolił na to. by moż.- 
na było z dowolnego komputera uczelnianego ko- 
rzystać ze wszystkich serwerów NOVELL znajdu- 
jących się w budynkach przy ul. Racławickiej lub 
przy ul. Partyzantów-. 

Zwiększanie potencjału sieci pociągnęło za sobą. 
wzrost wymagań użytkownikow. To ze wszech miar 
pozytywne zjawisko stało się ciągłym elementem 
stresującym administratorów serwerów. W pierw- 
sZej fazie użytkownicy radowali się samym faktem 
możliwości korzystania z poczty elektronicznej 
i transmisją „w świat” z prędkością 9.6 kbps. Dzi— 
siaj zgłaszają (niekiedy dość agresywnie) słuszne 
żądania poprawy łącza, bowiem 64 kbps przy tej 
ilości korzystających (kilkuset,) jest irytujące małą 
przepływnością. Posiadaniekontanajednymz ser: 
worów i adresu e—mail (poczty elektronicznej) są 

Piekło POLITECHNIKI Koe-ZALrtieki-El 

sprawanu tak oczywisty mi, że awarie systemu, któ.— 
re niekiedy niestety sięzdarzają. traktowane są- jak 
katastrofaPierwszym łączem internetowym-'w Ko- 
szalinie był węzeł NASK. administrowany przez 
Centrum Komputerowe. zapewniający transmisję 
do Gdańska za pomocą dzierżawionej linii telefo— 
nicznej o maksymalnej przepływności 9600 bps.- 
Nie posiadaliśmy wtedy urządzeń pozwalających 
efektywnie kierować transmisją danych ( routerem. 
Prawdę mówiąc oznaczało to, że deklarowana pręd- 
kość jest raczej pobożnym życzeniem. 

Po dwóch latach rozwoju sieć miejska i cei- 
ni-a dysponują pięcioma routerami wysokiej klasy. 
zapewniającymi dużą wydajność sterowania ru- 
chem w internecie. Koszalin połączony jest z kra- 
jową siecią NASK za pomocą dwóch linii — w kie- 
runku Gdańska (via Słupsk) i Szczecina. Obie dys- 
pon ują efektywnym pasmem 64 kbps. Prowadzone 
sądziałania w kierunku podniesienia przepływno— 
ści do 128 lub nawet 256 kbps. Istnieją całkiem 
poważne obawy, że w chwili uruchomienia nowych 
łączy użytkownicy uznają je za niewystarczające. 

Oprócz uczelni przyłączone zostały do sieci róż— 
ne instytucje. chociaż niestety. nie wszyscy sygn-ata- 
riusze pierwotnego porozumienia. Na serwerze miej;- 
skim funkcjonuje kilkaset kont użytkowników, a na 
serwerach uczelnianych ok. 3500. Sposób finansow..- 
ania sieci uniemożliwia pełne korzystanie z sieci przez 
szkoły i uczelnie prywatne. Wydaje się, że w- najiż— 
szym czasie konieczne jest znalezienie sposobu na ro- 
zwoj sieci w kierunku wszystkich zainteresowanych- 
środowisk. Mungość zainteresowań użytkowników 
(zarÓWno tych ze sfery nauki, jak i spoza niej) nar- 
zuca konieczność tworzenia nowych usług. 

Serwer uczelniany i miejski udostępniają serva/is 
WWW (graficzne przeglądanie zasobów informa- 
cyjnych.), FTP (transmisja danych z innych kom— 
puterów włączonych w internet). e—mail (poczta ele.— 
ktroniczna). news (wymiana informacji o nowoś; 
ciach). telnet (zdalna praca na odległych kompute- 
rach). Ważną usługą "świadczoną przez serwer miej- 
ski jest udostępnianie swojego oprogramowania zdal- 
nym użytkownikom. Programy MATLAB, MATH- 
EMATICA, MATLE, kompilatory. edytory są doStęp- 
ne z każdego komputera PC wiącżonegow dowolna 
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zsicci przyłączanych do Struktury miej'skieizyst'f— 
kie te ”usługi. przeznaczane są głównie do wymiany 
informacji naukowej. ale oczywiście. jak to bywa, 
inwencja internautów (ciekawe określenie) nie ma 
granic. Można zaobserwować, że potrafią się poro— 
zumiewać między sobą fonicznie korzystając z po- 
łączeń komputerowych, używają serwerów do pro- 
wadzenia dyskusji za pomocą usługi TRC. tworzą li— 
sty dyskusyjne za pomocą poczty elektronicznej i in_- 
ne. Trudno sobie wyobrazić jakie jeszcze zastosu— 
wania zostaną wymyślone. Zostawmy to jednak ich 
pmnyslowos'ci. Każdy nowy pomysł znajdzie na pew- 
no zastosowanie w nauce lub gospodarce. 

Należy spodziewać się, że w najbliższym cza— 
sie nastąpi dalszy rozwój sieci komputerowych 
.w świecie. co niewątpliwie pociągnie za» sobą roz- 
wój uslug sieciowych w mieście i uczelni. Wyraźną 
tendencjąjest kierowanie się'w'kierunku transmisji 

multimedialnych. Wymiana informacji w. postacx 
obrazów i dźwięku, za pomocą łączy cyfrowych.„ 
ma duże wymagania w zakresie prędkości transmi- 
sji. Oznacza to dążenie do zwiększania przepływ- 
ności i mocy obliczeniowych komputerów (obróbe' 
ka obrazów i dźwięków). 

W takich też kierunkach planowana jest rozbu— 
dowa sieci na terenie uczelni. Przewiduje się. że. 
w tym roku rozbudowane będą serwery uczelniane 
i być może zainstalowany dodatkowy serWer klas-y' 
SUN 1000 lub większy. Prowadzone są rozmowy 
z NASK na temat zwiększenia prędkości transmi~ 
sji na łączach do Koszalina. Trwa przebudowa i roz- 
budowa istniejącej sieci uczelnianej. Wszystkie te 
działania doprowadzą do poprawy jakości :d'ostar- 
caany-ch- usług i zadowolenia użytkowników, a ile 
ich wymagania nie, będą rosły szybciej. 

mgr inż. Artu-r Wezgmj 
Centrum Kompatemwe 

Politechniki Koszalińskiej 
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Droga do habilitacji 

W ubiegłym roku stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: Leon 
Kukiełka i Zbigniew Sienkiewicz, a dr inż. Anna Anielak zdała kolokwium 
habilitacyjne. Natomiast stopień doktora uzyskali: Ryszard Skrzypniak, 
Bogdan Warcholiński, Dariusz Gretkowski i Danuta Mariańska. W tym roku 

kolokwium habilitacyjne zdał dr inż. Jarosław Plichta. Przedstawiamy pierwszego z wymienionych 
nauczycieli akademickich - prof. nadzw. dr. hab. inż. Leona Kukielkę. 

W 1996 r. otrzymał Pan tytuł doktora habili- 
towanego. Słowo „otrzymał" w przypadku habi- 
litacji wydaje się być bardzo nieadekwatne — wszy- 
scy wiemy. że droga do tego osiągnięcia jest zwy- 
kle długa i wyboista — wymaga dużego nakładu 
pracy, sprecyzowanych zainteresowań, a także 
łuszczęścia. Jak to wyglądało w Pana przypadku? 

— Moje zainteresowania problemami naukowy- 
mi skrystalizowały się już na [Il roku studiów na 
Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Inży- 
nierskiej w Koszalinie. W tym czasie zostałem wy- 
brany Przewodniczącym Komisji Rady Uczelnia- 
nej ds. Nauki, zaś legitymując się wysoką średnią 
ocen (4,75) otrzymywałem stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia ukończyłem 
w 1973 roku. z drugą lokatą. zdobywając tytuł in- 
żyniera mechanika. W 1974 roku rozpocząłem pra+ 
cę na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Ina 
żynierskiej w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Rolni- 
czych pod kierownictwem dr inż. Ryszarda Kliko— 
wicza. Pierwsze prace naukowo—badawczedotyczy- 
ły konstrukcji nowoczesnych maszyn rolniczych 
oraz technológii regeneracji części maszyn rolni- 
czych. W 1975 r. rozpocząłem współpracę naukową 
z doc. dr. inż. S. Ficem nad wykorzystaniem meto- 
dy ślizgowego nagniatania z prądem do regenera- 
cji różnychczęści samochodów ciężarowych-oraz 
maszyn rolniczy-eh. Pod jego kierownictwem 

w 1976 roku napisałem pracę magisterską nt. „Tech-. 
nologia naprawy głównej kosiat'ko—sieczkarki typ 
E—OGT' oraz Wykonałem iO prac naukowo—badaw- 
czych zleconych przez przemysł. napisałem 3 arty-.- 
kuły oraz opracowałem 4 zgłoszenia patentowe.. 
a także wygłosiłcm kilka referatów na kOnferen- 
cjach krajowych. Pracując dalej w Zakładzie Ma— 
szyn i Urządzeń Rolniczych wykonałem «szereg prac 
na-ukowo—baaCzych dotyczących mechanizacji 
prac w systemie obiektów przechowalniczych, opra— 
cowy wanym przez specjalnie powołany Między-in- 
stytutowyZespół Uczelniany. Jestem zaliczany do 
grupy twórców systemu obiektów przechowalnia 
czych opartego na budowie modułowej. Na jego» 
podstawiezbudowano przechowalnia między innyw 
miw Czartołomiu i w Instytucie Ziemniaka w Bic— 
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mnie. Z tytułu osiągnięć naukowych .;Za badania 
nadsystemem przechowalni ziemnaiakówi innych 
ziemiopioddw" otrzymałem ZCSpOłGwą nagrodę.-Mi— 
niiśtra Nauki i Szkolnictwa iWyższcgo II stopnia”. 
M' tym czasie byłem również współautorem kilku 
opracowań naiwnie—badawczych dotyczących 
konstrukcji maszyn rolnitzych i technologii ich 
napraw oraz szeregu artykułów i zgłoszeń patento— 
Wych. .Za osiągnięcia naukowe i naukowo-badaw- 
cze byłem wielokrotnie nagradzany przez JM Rek- 
toraWSInż. w Koszalinie. 

Jak kształtowały się Pana zainteresowania 
naukow-e,- czy już w czasie studiów? Skąd przy- 
chodziła inspiracja? 

— Głównym kierunkiem moich zainteresowań 
naukowo—badawczych była technologia warstwy 
wierzchniej, kształtowana nagniataniem z miejsco— 
Wym podgrzewaniem za pomocą prądu elekEryCZ- 
nego. Tą technologią zajmuję się najdłużej. Albo— 
wiem już temat mojej pracy dyplomowej magi-ster— 
skiej dotyCZyi wykorzystania tej technologii do 
iWorzenia warstwy wierzchniej części regenerowa- 
nych. W 1978 roku nawiązałem współpracęz doc. 
dr. inż. Kazimierzem Wieczorowskim z Politech— 
niki Poznańskiej. Pod jego kie'rOwnictwem nauko- 
wym powstały moje najważniejsze prace. Pierw- 
sze z nich dotycz—tyły wzrostu wydajności obróbki, 
trwałości narzędzia nagniatającego i poprawy jako- 
ści technologicznej wyrobu. Osiągnięto to poprzez 
wprowadzenie tocznych elementów nagniatających 
w miejsce elementów ślizgowych. Rozwiązano przy 
tym złożone problemy związane z doprowadze- 
ziem, do strefy kont-aktu narzędzia 2 przedmiotem. 
prądu elektrycznego o natężeniu do 1000 A. Dzię- 
ki dObrej współpracy z przemysłem województw 
koszalińśkiego i słupskiego możliwe było zbudo— 
wanie, zaprojektowanego przeze mnie, unikatowe- 
go stanowiska labomtoryjnego do nagniatania tocz- 
nego z prądem części typu wałek, z mozliWOŚCijąv 
jednoczesnej obróbki toczeniem zprądem. Na tym” 
Stanowisku prowadzano kompleksowe badania prue 
ceł.—„;o nagniatania tocznego zarówno z prądem, jak 
ibez prądu. z jednóc'zesnym poprzedzającym to- 
cieniem lub bez. Badania te pomoliły wyjaśnić 
Wiele problemów, mało dotąd poznanych. 
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Czy pozytywne rezultaty naukowa i ich 
przed-”stawienie zawdzięcza Pan okreśionym rne- 
todom bada wczym? 

Od samego początku współpraćy z doc. ”dr. inż. 
K. Wicczorowskim interesowalamnie tematyka 
wykorzystania metod statystycznych, zwłaszcza- 
sto'sowanych metod matematycznych, do. dokład- 
nego i. szybkiego planowania badań i analizy wyni- 
ków. .Do-żym osiągnięciem w tym zakresie było za- 
stosowanie” now0czesnych metod planoWania elta- 
perymentu, Statystycznego opracowania Wyników 
oraz identyfikacji i analizy modelu matematyczne- 
go do opracowanego przeze mnie pakietu progra- 
mów komputerowych o nazwie PLAN EKS—STAT. 
Wykorzystanie tego programu w prowadzonych 
badaniach procesu nagniatania poolilo skrócić 
to badania i zmniejszyć koszty. a przede wszystkim 
poprawić jakość uzyskiWanych wyników. W efek- 
cie opracowano wiele równań regresji w postaci 
modełi matematycznych wybranych parametrów. 
Otrżymany układ równań regresji pozwolił następ- 
nie przeprowadzić analityczne badania Optymali- 
zacyjne i polioptymalizacyjne procesu nagniatania. 

Jakie są praktyczne rezultaty prowadzonych. 
przez Pana badań naukowych? 

— Dzięki zbudowanemu stanOWisku badawcze- 
r-nu oraz posiadaniu pakietu programów kompute- 
rowych PLAN EKS—STAT możliwe było wykona— 
nie licznych prac zleconych przez przemysł. Pro— 
wadziłem bardzo szeroką WSpółpr—acę z wieloma za:- 
kładami a szczególnie: 
— Państw owym Ośrodkiem Maszynowym w Dęb— 

nicy Kaszubskiej w zakresie technolngii napraw 
i regeneracji części sieczkarki polowej E—067. 

_Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Karli- 
nie w zakresie technologii naprawi rogeneracji: 
cżę'śiń ładowacza .,Cyklop”: oraz zastosowania 
na'gniatania ?. prądem jako obróbki wymiarówo— 
urnacniaj ąće j tłoczysk siłowników payczep wy- 
wrotek. 

— Państwo-wym Ośrodkiem Maszynowym w MŚ..- 
kowie głównie w zakresie technologii napraw: 
itelgeneracji części kombajnu do zbioru ”ziem— 
Iliiliów'i roziśieWatżza nawozów mineralnych.. 

~:Pańśm'owy-m ”Ośrodkiem Maszynow-ym. w Człu— 
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chowie głownie w zakresie modernizacji tech; 
nologii napraw zespołu przednich osi ciągników 
kołowych typu URSUS i MF. 

_Spółdzielnią Inwalidów „INPROMET" w Koisza— 
linie w zakresie zastosowania nagniatania bez— 
kłowego do obróbki powierzchniowej rur stalo— 
wych ze szwem, 

— Zakładem Techniki Próżniowej ..Kazel" w Ko— 
szalinie nad zastosowaniem n-agniatania z elek- 
trokontaktowym n-agizeWaniem do obróbki śtali 
nierdzewnej lHl8N9T. 
Wiele. wyników badań zostało wdrożenych do 

„przemysłu, przy czym wkład w. rozwój technoldgii 
obróbki w wymienionych zakładach był duży, okre- 
ślany zarówno efektami ekonomicznymi. jak i po- 
prawąjakości wyrobu oraz poprawą warunków pra- 
cy. W uznaniu zasług otrzymałem między innymi 
odznakę honorowa m. Słup-ska „Za działalność na- 
ukowo—badawczą", srebrny medal Racjonalizator 
produkcji „Za działalność wynalazczą”, Brązowy 
Krzyż Zasługi „Za działalność wynalazczą”. odzna- 
kę honorową „Za zasługi w rozwoju wojewódta 
koszalińskiego”. 

Ze współpracy zprzemysłc'm wynika więc dal- 
„sza inspiracja do Pana Opracowań naukowych? 

— Po kilku latach badań zebrałem obszerny ma- 
teriał doświadczalny, który posłużył do opubliko- 
wania wielu artykułów naukowych. wygłoszenia re- 
feratów na konferencjach w gronie specjalistów 
z zakresu nagniatania i warstwy wierzchniej. & tak- 
że do opracowania kilku zgłośzeń patentowych. 
Najważniejszym jednak efektem było napisanie 
pracy doktorskiej nt. „Wpływ dodatkcgo prądu 
płynącego w układzie OPN na charakterystykę war— 
=stWy wierzchniej przedmiotów nagniatanych tocz- 
nic?' (promotor: doc. dr inż. Kazimierz Wieczorow— 
-ski")_ obronionej w 1983 roku na Wydziale Rudawy 
Maszyn Politechniki Poznańskiej. 

Jak rozwijały się dalej Pana prace badawcze 
i kontakty naukowe? 

— W mojej działalności naukowej dużą rolę ode- 
grały kentakty z Zagranicznymi ośrodkami nauko- 
wymi i uniwersyteckimi. Odbyte staże w Departe- 
ment Mćeanique de Contact w Institut Nation-ale 
des Sciences Appli'qu'ćs 'Villeurb'anne. dc Lyon (Prof. 

Mau-rice Godot), w Departament Mecanlique de.-s 
'Solides (Prof. Francois Sidorołi) oraz w Departe- 
ment de Metallurgie (XI. 198441. 1985) (Prof. Leo 
Vincent) i w Departament Materiaux-Mćcaniquc 
Physiquc (II+VII. 1992) (Prof. Leo Vincent) w Ecole 
Centrale de Lyon, w których przeprowadziłem aze- 
reg obliczeń numerycznych i unikatowych ekspe- 
rymentów dotyczących dynamicznych naprężeń 
uplastyczniających materiałów metalicznych 
w zmiennych temperaturach. wpływu dyslokacji na 
proces umacniania się materiału, zastosowania 
"metody wizjoplastyczności do modelowania pro— 
cesu deformacji ciała podczas frettingu. Ponadto 
możliwe było pogłębienie wiedzy z nieliniowej me.- 
chaniki ośrodków ciągłych. mechaniki kontak-tu 
i termodynamiki materialów niesprężystych, a także 
zdobycie bogatej literatury. Wykorzystanie zdoby- 
tej wiedzy do modelowania obróbki nagniataniem 
z prądem pozwoliło na znaczny rozwój podstaw teo- 
retycznych tego procesu. W rozwoju technologii na- 
gniatania istotną rolę odegrały również tzw. zlecenia 
weWnętrzne (finansowane przez Uczelnię) oraz grant 
MEN wykonywany przez zespół pod moim kierow- 
nictwem naukowym. Najistotniejszym osiągnięciem” 
było zastosowanie metody elementów skończonych 
i metody wizjoplastyczności do wyjaśnienia mecha—. 
nizrnu plastycznego płynięcia materiału nierówno- 
ści podczas zgniotu oraz opracowanie odcinkowe— 
liniowej teorii pozwalającej określić stan przemiesza 
czenia i odkształcenia materiału. 

Na czym skupiła się tematyka pracy habili- 
tacyjnej? Jak procentowały zdobyta wiedza ido; 
świadczenie”? 

Zdobyta wiedza-i doświadczenie pozwoliły pod—. 
jąć się rozwiązania wielu skomplikOWany-ch 'pro- 
blcmów, z których najważniejszym było zastoso- 
wanie nagniatania do gładkościowej obróbki rur 
cienkościcnuych ze szwem, nawet silnie skorodo— 
wanych i pokrzywionych. Realizacja tego tematu 
pod moim kierownictwem przez zespół pracowni- 
ków Uczelni i przemysłu doprowadziła do opano- 
wania tej oryginalnej technologii. Oryginalnośt= 
opracowanej metody polega na tym, że w jednym 
przejściu możliwe jest całkowite wyciśnięcie koe 
rozji, wyprostowanie rury—i wygładzenie powierzch— 
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ni (średnie odchylenie profilu od linii średniej 
Ra<0.l ”mm). Z'tego okresu badań opublikowałem 
wiele prac w kraju i za granicą. Podsumowaniem 
tych prac było napisanie monografii habilitacyjnej 
nt: „Teoretyczne i doświadczalne podstawy po- 
wierzchniowego nagniatania rocznego z elektroko'n— 
taktowym nagrzewaniem”. Głównym celem pracy 
było zastosowanie nieliniowej mechaniki ciała sta- 
łego. termodynamiki materiałów niesprężyStych, 
metody elementów skończonych. metody elemen- 
tarnych bilansów i metody wizjoplastyczności do 
opracowania tematycznych podstaw procesu na— 
gniatania powierzchniowego z elektrokontaktowym 
nagrzewaniem części o zdeterminowanym, okreso- 
wym profilu chropowatości. Na. podstawie takiego 
opisu możliwe jest nie tylko prawidłowe projekto- 
wanie procesu nagniatania i sterowanie jego prze- 
biegiem, lecz również analizowanie i symulacja 
przebiegu złożonych i mało poznanych procesów 
Fizycznych towarzyszących nagniataniu. Pracę ha— 
bilitacyjną obroniłem l.03.l9.96 roku na Wydziale 
Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. 27 maja 
1996 r. Centralna Komisja do spraw tytułu nauko- 
wego i stopni naukowych zatwierdziła wniosek Rady 
Wydziału o nadaniu mi stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk technicznych. w zakresie bu- 
dowa i eksploatacja maszyn. Jest to pierwsza habili- 
tacja obroniona wśród absolwentów WSlnż. w Ko— 
szalinie. ] sierpnia 1996 roku Jego Magnificencja 
Rektor Politechniki Koszalińskiej mianował mnie na 
standwisko profesora nadzwyczajnego. 

Obok działalności naukowo—badawczej prowa- 
dziłem pracę dydaktyczną. W zajęciach dydaktycz- 
nych w dużym stopniu wykorzystuję doświadcze- 
nia zdobywane w działalności badawczej oraz pod— 
CZas pobytów w uniwersyteckich ośrodkach zagra- 
nicznych. Pod moim kierunkiem realizowane są 
również prace dyplomowe, których wykonano 55. 
Wiele prac zostało nagrodzonych lub wyróżnionych 
w konkursach na najlepszą pracę'dyplomową. Moż- 
na tu wymienić przykladowo pracę mgr inż. R. Pue 
culy. która została nagrodzona w Ogólnopolskim 
Turnieju Młodych Mistrzów Techniki o tytuł „Dy- 
plom dla kraju”. na: szczeblu regionalnym praca 
dyplomo'vvainż. L. Dmytrzaka została nagrodzona 
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przez 'SITR. natomiast prace 'mgr'inż. Z. Cab'onii-ą 
mgr inż. A. Finstera i mgr inż. P. Dutćzaka zostały 
nagrodzone w konkursie organizowanym przez 
SIMP. Jestem współautorem dwóch skryptów., 
w tym jeden jest wznowibny, zaś kolejny skrypt” 
„Podstawy. badań inżynierskich" jest w przy-goto- 
waniu. Wiele programów komputerowych w tym 
pakiet programów PLANEKS—STAT wdrożyłe'm 
do proceSU dydaktycznego. Pozwoliło to na znacie 
ne podniesienie poziomu dydaktyki. Za pracę dy- 
daktyczno—wychowawczą byłem odznaczony Me— 
dalem Edukacji Narodowej i kilkakrotnie wyróż— 
niany nagrodą JM Rektora WSInż. w Koszalinie. 

Czy przy dużym obciążeniu pracą zwią- 
zaną z- zarządzaniem Uczelnią i jej reprezen— 
towaniem może Pan mówić (› właSnych pla- 
nach na przyszłość? 

— Plany na przyszłość wynikają w dużej części 
z zadań stawianych przez władze Uczelni i Wydzia— 
łu Mechanicznego nowo utwdrzonej Katedrze Ma- 
Szyn Roboczych. której jestem kierownikiem. Od 
nowego roku akademickiego rozpoczynamy nabór 
na nowo utworzonej specjalności —- Maszyny Ro- 
bocze. Obok zajęć dydaktycznych prowadzimy ba— 
dania naukowe. W okresie trzech lat zamierzamy 
opracOwać nowoczesną metodykę modelowania 
i analizy procesów n—agniatania tocznego na zim- 
no. Na ten cel zostały nam przyznane środki 
z KBN—u. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w kraju, 
który prowadzi badania nad zastosowaniem metod 
wariacyjnych, metody elementów skończonych 
imetod numerycznych w mechanice nieliniowej, 
do modelowania. analizy i symulacji procesu na- 
gniatania. Opracowanie odcinkowo-nieliniowej 
teorii tego procesu pozwoli na zwiększenie dokład- 
ności opisu i wzrost jakości technologiczncj wyro— 
bu. Będzie to kolejny krok na drodze do świado- 
meg—o kształtowania właściwości warstwy wierzch- 
niej. wyrobów poprzez zgniot plastyczny. 

Uznaniem w tej dziedzinie są liczne zaprosze- 
nia do udziału w konferencjach między-naroda- 
wycih. W ubiegłym roku wygłosiłem dwa referaty 
we Francji i Anglii. Na ten rok otrzymalem jużza— 
proszenia do wygłoszenia referatów w Anglii, Ja- 
ponii i Australii. 
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Zainteresowanie studiami 
na naszej uczelni wzrasta 

- mówi Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju. prof. dr hab. inż. Józef 
Falkowski, oceniając tegoroczną rekrutację 

- Jak wtym roku wygląda- Pewną niewiadomą stanowiło-za- 
ła oferta naszej uczelni dla kan- interesowanie nowym kierunkiem 
dydatów na studia? : 

—W roku akademickim 1998/ " 
99 Politechnika Koszalińska, 
zgodnie z ofertą zamieszczoną w 
„Infonnatorzo o studiach w Poli- 
technice Koszalińskiej w roku 
akademickim 1998/1999'. 
kształcić będzie studentów na 8 
kierunkach studiów na poziomie 
magisterskim. 2 kierunkach stu— 
diów na poziomie inżynierskim i 
na ] kierunku liCencjackim: % 

WYDZIAŁBUDOWNICTWA] IN- % 
'Żmruau ŚRODOWISKA: — Budow— : 
nictwa, — Inżynieria Środowiska: n i  !" trakcie tej rekrutacji? 
WrozmŁ ELEKTRONIK]: ~ Auto— i . — Poniższa tabela świadczy o 
maryka iRóboĘyka (Studia Inźy- zwiększonym zainteresowaniu 
nierskr'e). —Elekrronika :' Telekomunikacja, _'hąfor- studiami na naszej uczelni. Spadek liczby kandy— 
maryka (Studia Inżynierskie); azmŁ MECHA- (lotów na studia dzienne w Instytucie Zarządzania 
NICZNV: — Mechanika :' Budowa Maszyn, — Techni» iMarketingu z liczby 1685 w roku ubiegłym na 
ka Rolnicza :' Leśna. — Wzornictwo: INSTYTUT ZA- 1052 w roku bieżącym należy tłumaczyć faktem 
RzĄmAMAi MARKI-Trwam:—Ekr›nomr'a,—Zarządz,a—- zwiększonego naboru na sąsiednich uczelniach 
nieni Marketing: Nauczvmucsron Kommune JĘZY- Gdańska i Szczecina. Jak widać jednak. zaintere— 
KAANGIELSKIEGO (Licencjat). sowanie studiami zaocznymi w t y m  Instytucie 

Wymienione powyżej kierunki studiów obejmu— wzrosło z 1667 do 2014. Liczbę przyjętych na stu— 
ją wiele specżjalności magisterskich i inżynierskich, dia dzienne. w nadchodzącym roku akademickim.. 
Zainteresowanie" kandydatów poszczególnym kie—› pomimo generalnego wzrostu lic-zby kandydatów, 
trunkami studiów ilustruje poniższe zesrawienie. ograniczono. ze względu na koszt i dbałość (› ~po— 

studiów — Irrfbrmaryką; był „to 
pierwszy nabór po uruchomieniu 
tego kierunku studiów w Politech- 
nice Koszalińskiej. Okazało się, 
że na studia dzienne zgłosiło się 
199 kandydatów. z których przy- 
jęto 68. zaś na studia zaoczne 20791 

' kandydatów. spośród których 
przyjęto 194. 

— Daje się słyszeć głosy, że 
„ uczelnia niedziałająca w mie-' 

'? ście wojewódzkim może stracić 
na popularności. Czy takie ten- 

* dencje dalo się zauważyć W" 
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ziom jakości kształcenia. Zbyt szczupła dotacja bit-— 
dżetowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej po- 
woduje, a nawet Wymusza. przesunięcie liczb-y 
przyjmowanych na studia w stronę studiów zaocz- 
nych. [lustruje to drugie zestawienie — przyjętych 
na pierwszy rok studiów. 

- Czy jest Pan zadowolony z przebiegu i' efek- 
tow tegorocznej rekrutacji? 

— Z oceną przygotowania nowo przyjętych stu- 
dentów należy wstrzymać się do zakońCzen'ia pierw— 
szego semestru nowego roku akademickiego 1998! 
99. Póki co należy stwierdzić ich przemęczenie za— 
uważalne w okresie egzaminów wstępnych. Mia— 
nowicie. wobec decyzji Ministerstwa Edukacji Na- 
rodowej (› równoważności z oryginalnym świadec— 
twem dojrzałości dwóch jego odpisów. kandydaci 
w pelni wykorzystywali możliwość przystępowa- 
nia do egzaminów wstępnych w innych uczelniach. 
Zjawisko to mialo widoczny wpływ na wyniki ken— 
dydat'ów nawet z renomowanych szkół średnich, 
którzy przystępując w trzeciej kolejności do egza- 
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min-u wetem-Ego w naszej u-Czeln'i nie zmieścili się; 
nie liście przyjętych. 

- W wywiadzie udzielonym dla naszej gazety: 
rok temu Optymistycznie Ocenił Pan możliwości” 
kadrowe uczelni. Mimo rzeczywiście dynamicz- 
nego rozwoju kadry okazało się, że obciążenia 
niektórych nauczycieli bywały zbyt duże. Jak sy- 
tuacja wygląda w tym roku? Czy nauczyciele po- 
radzą sobie z taką liczbą studentów? 

— Powyższa tabela ilustruje nic tylko liczbę przy- 
jętych na studia, lecz i aktualne możliwości kadro— 
we poszczególnych jednostek organizaCyjnych uczel- 
ni. Wtym roku akademickim liczba przyjętych na 
”studia osiągnęła swoje apogeum. W ślad za tym sta- 
nem naboru nie następuje jednak istotny wzrost za— 
trudnienia kadry dydaktycznej, bowiem za kilka lat 
przewidywaćjuż należy objawy niżu w populacji ab- 
solwentów szkół średnich. W semestrze zimowym. 
wobec pewnego opóźnienia w przekazaniu dodatko- 
wej powierzchni dydaktycznej w budynkach uczelni 
przy ul. B. Kwiatkdwskiego, Instytut Zarządzania 
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i Marketingu korzystać będzie z wynajętych sa] dy- 
daktycznych w Szkole Podstawowej nr 17. Jest to 
jednak utrudnienie przejściowe wobec dwóch 
obiektów- w końcowej fazie realizacji przy ul. 
B. Kwiatkowskiego i rozpoczętej budowy większej 
liczby obiektów uczelni przy ul. Gdańskiej. 

- Uczniowie szkół średnich rozpoczynający 
naukę w pierwszej klasie będą już zdawać zu- 
pełnie irmą, nową maturę. Czy uczelniajakoś do 
tych zmian będzie się przygotOWywać? 

— Nie chciałbym uprzedzać postanowień,. mię- 
dzy innymi w tej sprawie. jakie zostaną wypracowa- 
ne na spotkaniu Prorektorów ds. Kształcenia Wy- 
ższych Szkół Technicznych w Poznaniu l9  i 20 paź- 
dziernika br. Należy jednak z góry przewidywać pew— 
ne, ułatwienia w przebiegu rekrutacji zarówno dla 

„Kandydaci narsmdia w Politechnice Koczałińskkj 
1998/99: 

ubiegających się na studia. jak i dla Uczelnianycfh 
komisji rekrutacyjnych poszczególnych Uczelni. 

— Coraz bardziej nasza Uczelnia humanizuje 
się - mam na myśli choćby mwadZeriie takich 
kierunków, jak np. marketing, wzornictwo. Jak 
daleko, według Pana, ten proces zajdzie; czy na 
Technical University of Koszalin będzie można stu,- 
diować stricte uniwersyteckie przedmioty, jak np. 
literaturę, kulturoznawstwo, czy archeologię? 

— Takie są tendencje światowe i póki są nie, na- 
leżyich hamować. Uczelnia nasza. może z racjibli- 
skośei Europy Zachodniej. należy do grupy uczelni 
krajowych wprowadzających nowe atrakcyjne kic- 
runki odważnie. aczkolwiek rozważnie. 

Rozmawiała Alina Mszę—zwisła- 

PrzyĄjęei na „Studia w Politechnice Kaszalińskiej 
1998/99: 

„ . studia studia zaoczne . _ _ studia studia zaoczne 
Wydzial, lnstytut dźiennc (wieczorowe-) Wydnal, Instytut dzienne (wieczorowe) 

Wydział Budownictwa 498651) 437 (352) Wydział Budownictwa -— : . ,  . , - -  — › .  5 . 3 5 1  „ ”"ŻymeruŚrodowuska i Inżynierii Srodowiska 4 @( ) 425652) 
Wydział Elektroniki 582 (402) 271 (103) Wydział Elektroniki 331 (2.36) 248.186) 
Wydział Mechaniczny 8-92 ( 728) 682 (624) Wydział Mechaniczny 7281-1628) 679 (623): 
Instytut Zarządzania 1052 (1685) 2014-(1667) lnstytutZarz dz ' ' - - - _ . ' „ , , „ „ą „ania : ; 15 7,5 [Marketingu iMarketingu 6 60178) 200% 6 ) „ 

Nauczycielskie Kolegium 5961) „_(54) Na „ . › . . _ . ' , ~ uczycielskic Koleglu . Języka Angielekggo . , Języ-kaZAngiełs'kieg'o 26 (30) 201231 . 

3088 (3217) 34459800) 2166(1661) 3331 (2751 ).A 

(w nawiasie) — dane dotyczące poprzedniego roku akademickiego,. tj.- 1997/98" 
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Pierwsza praca doktorska 
z elektroniki 

2! maj-obr. Rada Wydziału Elektroniki Politech— 
niki KoSzalińskiej. na podśtawie przeprowadzonego 
przewodu doktorskiego. podjęła pierwszą w swojej 
historii uchwałę o nadaniu stopnia naukOwego dok- 
tora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika 
Jest to pierwsza praca doktorska obroniona na Wy— 
dziale Elektroniki. któremu Centralna Komisja ds. 
Tytułu Naukowego i Stopni N auk0wych nadała 
uprawnienia w roku ubiegłym. 

Promotorem rozprawy doktorskiej 
był prof. dr hab. inż. Andrzej Guziński 
z Wydziału Elektroniki Politechniki Ko— 
Szałińskiej. Recenzentami pracy doktor- 
.s-kiej byli: prof. drhab. Aleksander Urbaś 
z Instytutu System—ów Elektronicznych 
Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Wawryn z Wydziału 
Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. 

Autor pracy doktorskiej — dr inż. Ar- 
tiir'Wezgraj — w swojej pracy zapmpo- 
nował nowe koncepcje układów prądo- . 
Wych.3które nietylko zostaly sprawdzo- 
ne'symulacyjnie. ale też został zaprojek- 
towany układ scalony. który następnie 
został wykonany fizycznie w technolo— 
gii CMOS. Parametry tak wykonanego 
układu scalonego zostały pomierzone 
i porównane ?. uzyskanymi w drodze sy— 
mulacji, potwierdzając modelowe prze:- 
wigdywania doktoranta. Ważnym jego 
osiągnięciem było opracowanie kry-te— 

riiińw pdrównawczych pozwalających dokonać oce— 
ny .p'orównaWCZej układów prądowych z ich odpo— 
wie'dnikami napięciowymi. Warto nadmienić. iż 
praca doktorska Artura Wezgraja została oceniona 
bardzo wysoko przez obu recenzentów, którzy wnio- 
sko'wali ojej wyróżnienie. Wydział Elektroniki jest 
trzecim wydziałem uczelni. który uzyskał upraw- 
nienia do nadawania stopnia doktora. co niewątpli— 
wie ułatwi dalszy jego rozwój kadrowy. 

Od lewej: dr inż. Artur Wezgraj — autor rozprawy doktorskiej, prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Janke — prodziekan Wydziału Elektroniki, prof. Andrzej Galiński 

— dziekan Wydziału ipromoior rozprawy, prof. dr hab. inż. Wojciech Kawiak— 
mktor uczelni. 
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Panie Profesorze, : 
obejmując stanowisko 
dziekana Wydziału Me- 
chanicznego w kadencji .; 
1999—2002, tuż po zakoń- 
czeniu dwóch kadencji na _ 
stanowisku rektora Poli- Aj; 
techniki Koszalińskiej, 
zna Pan, lepiej niż kto 
inny, możliwościi bariery 
rozwoju Wydzialu. Jakie 
kierunki rozwoju Wydzia- 
łu widzi Pan jako priory- 
tetowe w pierwszym okre- 
sie obecnej kadencji? 

— Wydział Mechaniczny 
ma szanse uzyskać upraw- 
nienia do nadawania stopnia naukowego doktora ha— 
bilitowanego. Obecnie prowadzimy około 20 prze- 
wodów doktorskich. a wiele innych jest przygoto- 
wanych do otwarcia. Oczekujemy. że w ciągu naj- 
bliższych trzech lat. nastąpi” zakończenie od sześciu 
do ośmiu habilitacji pracowników wydziału. Nasi 
profesorowie. poprzez udział w pracach Komitetu 
Badań Naukowych oraz jako opiniodawcy projek- 
tów krajowych i międzynarodowych mają możliwo- 
ści wpływać pozytywnie na zwiększenie aktywno- 
ści naukowej swoich zespołów oraz dobrze repre- 
zentować Wydział i Uczelnię. W obecnej kadencji 
zamierzamy prowadzić różno'rod ne "seminaria nauko- 
we których podstawowym celem będzie przyśpie— 

Ęa 'łi'iimaii tia-3519913 (i? )i: 

0 rozwoju 
Wydziału Mechanicznego 

Rozmowa z prof; dr. hab. inż”. Wojciechem Kacalakiem 
- dziekanem Wydziału Mechanicznego w kadencji 1999 — 2002 

A „szenie rOZWoju kadry, 
Będą one n-a'staWione 

„ przede wszystkim na 
; kształcenie i rozwój 

warsztatu naukowego rio—' 
wych pracowników oraz 

' na upowszechnienie no- 
woczesn ych narzędzi 
i metod pracy. 

Czy jako zapowiedź 
ukierunkowania roz- 
woju Wydzialu możn-a 
rozumieć propozycję 
zmiany nazwy Wydzia- 
lu Mechanicznego? Do- 
tychczasowa, istniejąca 
31 lat nazwa wydaje się 

mieć dostatecznie dużą „pojemność”? 
— Senat Politechniki Koszalińskiej uchwałą 

zdnia ] lipca 1999 roku zaakceptował wniosek 
Rady Wydziału Mechanicznego o zmianę jego na- 
zwy .w brzmieniu Wydział Automatyki. Budda")! 
Maszyn :' Cybernervki. Celem zmiany dotychcza— 
sowej nazwy wydziału jest jej dostosoW-anie do 
obecnego stanu i zakresu działalności Wydziału. 
wypracowanych kierunków rozwoju, zakresu dzia- 
łalności dydaktycznej, prowadzonych kierunków 
ispecjalności oraz zakresu badań naukowych? 
i współpracy zagranicznej. 

WSpółcześnię budow-a- maszyn integruje nie z au- 
tomatyką". inżyni'eriąłmateńałową, cybemetyką, techę 
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nikami komputerowymi i najnowszymi technologia- 
mi. wydział'Mechaniczny Pulitechniki Koszalińskiej. 
jest tego szczególnymprzykludem. Na wszystkich 
kierunkach studiów prowadzonych przezwydzial jest 
wiele specjalność związanych właśnie z automaty- 
ką. robotyka. automatyzacją produkcji, budową rna;- 
sz-yn. bioniką. zarządzaniem. techniką komputero— 
wą. cybernetyka i wzornictwem. Odpowiada temu 
również struktura publikacji naukowych pracowni— 
ków wydziału (około 200 rocznie), to znaczy ok. 30% 
dotyczy automatyki. 35% budowy i eksploatacji ma- 
szyn i ok. 30% cybernetyki. 

Wydział tworzy obecnie około 45 % potencjału 
naukowego Politechniki Koszalińskiej. Jest jednak 
..zlcpkiem” naukowych specjalności typu kon- 
strukcyjnego, technologicznego, pedagogicznego 
i artystycznego. Integracja naukowa i wypracowa- 
nie wspólnych dla Wydziału priorytetów rozwoju 
naukowego jest problemem niezwykle trudnym. 
Jakie przewiduje Pan metody integracji naukowej 
w ramach Wydziału w nowej kadencji? 

— lnterdy s-cyplinarność nie jest przeszkodą. 
w «rozwoju naukowym wydziału. a odwrotnie. Poe 
czczególne dziedziny. naukowe mogą wiele skorzy- 
stać ze swojej specyfiki. 'Tak na przykład. uważa 
„się współcześnie, że konstrukcja i technologia nie, 
Ś'iatnieją jako dwie odrębne dyscypliny. lecz są zin- 
tegrowane w jedną metady scyplinę naukową (mówi 
się już obecnie 0 zintegrowanym projektowaniu). 
”Kierunki artystyczne (w naszym przypadku — Wzor- 
nictwo) mogą być również dobrą inspiracją 'do dzia— 
łań twórczych. zwłaszcza takich jak na przykład pro.— 
:gramowanie komputerów (jest to zarówno działal— 
ność naukowa.jaki artystyczna). Nauki biologicz— 
ne są z kolei niezwykle istotne dla zastosowan cy- 
bernetyki. rozwoju biotechnologii. a więc tych „dzie— 
dzin. które mog-ą byćpodstawątworzenia przyszło; 
śeiowyeh systemów informatycznych. Niektore 
epecjalności naukowe Wydziału są już obecnie kom- 
-=patyhilne : ich odpowiednikami na innych wydzia- 
łach Uczelni. Jakie są sposoby większej, niż obec— 
nie naukowej inte-"gracji ”międzywydziałowej? 

Wydział” Mechaniczny będzie inicjatorem-. więk— 
szej "niż obecnie. integracji i Wspóipracy naukowej 

..i dydaktycznej pocz-czególnych wydziałów i innych. 

„jddnuSt'Sk t'untijonującyc'h w Uczelni. Mamy 
wgpólno Zadania i wspólne cele. Wzajemne ker-”ży— 
stanie z umiejętności i wiedzy kadry oraz odrzuca; 
nie praktyki hennetyzacji jednostek, na rzecz współ-›- 
nęgo prowadzenia kierunków studiów i Specjalno— 
ści może być. już w najbliższej przyszlośći nowym 
b.odz'Cem rozwoju Uczelni. ' 

Kształcenie i rozwój kadry naukowej są nie— 
jako wpisanym obowiązkiem władz Wydzialu. Ja- 
kiesą cele i zadania w nowej kadencji 1999—2002? 

—Jak już powiedziałem. w odpowiedzi na pierw- 
sze. pytanie. przewiduje się zakończenie ośmiu prze- 
wodów habilitacyjnych i ponad 20 doktorskich. 
W planach rozwoju wydziału zaklada się,że w 2002 
roku wydzial będzie zatrudniałSB profesorów i. dok-- 
torów-habilitowanych. wtym 17 osób z tytułem-na— 
ukowym profesora. 

Plany rozwoju Wydziału powinny spełni-ać” 
kryteria perspektywicznego, pelnego wejścia Pol- 
ski do struktur eumpejskich. Czy mógłby Pan 
Dziekan przedstawić preferencje dla rozwoju 
współpracy międzynarodowej oraz zadania in- 
tegracji europejskiej widziane z poziomu wy.- 
działu ”Mechanicznego? 

— Priorytetem w działalności naukowej będzie 
zwiększenie liczby prowadzonych projektów ba- 
dawczych krajowych i międzynarodowych. W la- 
tach 1998-1999 Wydział Mechaniczny prowadził 
9 grantów. co stanowi ok. 35% wszystkich. a obec- 
nieprowadzi ok. 50% wszystkich grantów KBN 
realizowanych na Uczelni. W Komitecie Budowy 
Maszyn złożony został wniosek odpowiedniego 
zeitpołn .o przyznanie Wydziałowi dwóch katego- 
rii.. co jest wyróżniającą oceną naszego dorobku. 
Zamierzamy stosować specjalne preferencje w po.- 
staci; honorariów dla pracowników przygotowują-› 
„cych projekty badawcze. Obecnie jest w przy-goto— 
waniu kilka wniosków o iinansoWanieprac w opat-'i- 
ciu- 'o Piąty Program Europejski. ' 

Pojawiają się głosy. że oferowanie przez W? 
dział trzech magisterskich kierunków studiów 
z około 20 specjalnościami oraz uzupełniające 
studia magisterskie i studia podyplomc to zbyt 
dużo jak na możliwości Wydzialu. Czy” podziela 
Ban Dziekan te obawy? Czy nie Wyczerpatyzsieg 
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już możliwości tworzenia nOWyc'h kierunków- 
i specjalności? 

— Obecnie Wydział zatrudnia 32 profesorów 
i doktorów habilitowanych. Mógłby zatem pro-wa- 
dzić nawet cztery kierunki studiów magisterskich. 
Wybrano jednak strategię prowadzenia na wydziale 
silnych kierunków, gdyż przyszłe zasady finansowa— 
nia będą premiować przekraczanie minimalnych wy- 
magań kadrowych, dotyczących kierunku studiów (to 
znaczy minimum ośmiu prof. i dr hab. na każdym 
kierunku); Wydział Mechaniczny tradycyjnie już 
wapiera, w miarę możliwości inne jednóstki Uczelni 
w ich aspiracjach dydaktycznych. Zamierzamy za— 
chować tą zasadę dla dobrej i korzystnej współpra- 
ey'jednostek Uczelni. Z inicjatywy pracowników wy— 
działu zostały podjęte prace dla utworzenia noWego 
kiemnku studiów Inżynieria i Zarządzanie Produk— 
cją. Osobiście jednak uważam, że korzystniejsze by— 
łoby wspomaganie. a nawet Wspólne prowadzenie 
ekonomiczno — inżynierskich kierunków studiów 
z Wydziałem Ekonomii iZarządzania. niż twem:— 
nic równoległych form kształcenia. 

Z poprzednimi problemami wiążą się niewąt- 
pliwie mniej lub więcej przewidywalne bariery 
finansowania. Ma to również związek z wielko- 
ścią rekrutacji na I rok studiów w następnych 
latach. Jaka jest Pańska opinia w tej sprawie? 

— Najważniejszym problemem Wydziału Me- 
chanicznego jest obecnie nie tyle niedostatek środ- 
ków finansowych. co brak powierzchni dydaktycz- 
nej i laboratoryjnej. Dzięki różnorodnym przedsię- 
wzięciom zwiększającym dochody i nakłady na ba- 
dania naukowe oraz wprowadzonym oszczędno- 
ściom Wydział uzyskuje pozytywne wyniki ekono— 
miczne. Jest to w skali całego kraju zjawisko nie- 
zwykle rzadkie. bowiem wydziały mechaniczne, 
z kasztownymi oraz wymagającymi znacznej po— 
wierzohni'urządzeniami technologicznymi i zesta— 
wami laboratoryjnymi należą do jednostek wyma— 
gających wyższych nakładów finansowych., niż :to 
wynika z zastosowania obligatoryjnych współczyn- 
ników kosztochłonności. 

30-letnia historia dowiodła, że pracownicy 
wydziału tworzą twórczą, ambitną grupę o nica 

ograniczonych, praktycznie możliwościach zaan- 
gażowania. () ile formy uznania ich dorobku na- 
ukowego są obecnie określone. o tyle Występuje: 
brak opracowanych kryteriów uznawania do— 
robku dydaktycznego. Czy nie uważa Pan Dzie— 
kan, że problem ten powinien znaleźć się w spi? 
sie zadań wladz Wydzialu? 

— Realizacja zadań dydaktycznych jest niemniej 
ważnymi nie mniej satysfakcjonującym zadaniem; 
niżreal'izacja zadań naukowych. Bywa na ogól tak-. 
że najlepsi w-badaniach naukowych są również do- 
brymi dydaktykami. Zamierzeniem władz Wydziału-' 
jest wprowadzenie zmodyfikowanego systemowy- 
nagradzania za działalność dydaktyczną, w tym za, 
godziny ponadwymiarowe tak. aby było to zgodne 
z obiektywną oceną nakładów i efektów tej pracy. 

Widoczne są już obecnie dokonane przez 
Pana w krótkim czasie pewne zmiany organiza- 
cyjne na Wydziale, wtym w organizacji pracy 
dziekanatu. Wyrażam nadzieję, że będą one kon- 
tynuowane z jeszcze większą intensywnością 
w najbliższych miesiącach i latach... 

— Dziekanat jest jednostką powołaną do wspo— 
magania współpracy naukowej i dydaktycznej 
wszystkich jednostek organizacyjnych wydziału 
w zakresie obsługi tych form działania wydziału Oraz 
jego pracowników i studentów. Dlatego zapropono- 
wano nową formułę „dziekanatu otwartego", w któ- 
rym wszystkie czynności administracyjne będą, re- 
alizowane tak. aby nie ograniczać dostępności dzie.— 
kanatu i jego pracowników dla studentów i kadry. 

Dziękując za rozmowę chciałbym nazakoń- 
czenie. postawić jeszcze jedno niedyskretne py- 
tanie. Czy mógłby Pan Profesor zdradzić tajem- 
nicę., jak w 24-godzinnym planie dnia i nocy moż- 
na twórczo pracoWać naukowo i tak wszech- 
stronnie zaangażować się w pracę dla dobra. 
Uczelni i Wydziału? 

— Doba liczy 24 godziny i nie można w żaden. 
sposób zrobić z tego 48 godzin. Można jednak tak 
„'zor'ganiZować pracę i tak pracować, by w ciągu 
doby Wykonać tyle, co w 48 godzin. 

”Rozmawiał mgr inż, Hermie: Chanii): 
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XXX lat 
„Zakładu Termomechaniki 

i Chłodnictwa 

Jedno ze sformułOwań drugiejmsady termody- 
namiki mówi: „Czas i przyroda są nieodwi'acalne". 
Nieodwracalność ma jednak to do siebie, że pozo- 
stawia określone, trwałe skutki w otoczeniu. Rej- 
tleksja taka przychodzi na myśl w związku z J ubi- 
leuszem XXX—lecia Zakladu Termomechaniki 
i-Ż Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej oraz 40- 
l-eciem Całokształtu pracy naukowo-dydaktyCZnej 
jego kierownika doc. dr. inż. Mariana Czappa. W ta- 
kich momentach wracają wspomnienia. wyraźniej. 
rysują się obrazy współczesności i tworzą się zary- 
sy perspektywicznego rozwoju. Niby niewiele, 
:! jednak około I 1000 dni działalności. Czy zrobio— 
no wszystko. w istniejących uwarunkowaniach, by 
.nie zmamow ać cza-su, w którym przyszlo żyć i pra- 
cować? A może nie warto było tworzyć i rozwijać 
takiej” jednostki organizacyjnej w Uczelni? Pytań 
jest wiele, a ich eskalacja może prowadzić do sen- 
ty-mentalizmu. Ludzie techniki, unikając. takich 
skłonności, kierują się przede wszystkim faktami 
i.:wniosk—ami z doświadczenia. Pozostańmy więc 
w tej sferze podsumowania. Faktem jest. że Zak-ład 

”Termo-mechaniki i: Chłodnictwa działał od 1969 
roku w strukturach organizacyjnych Wydziału Me- 
chanicznego byłej "Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 
& obecnie Politechniki Koszalińskiej. Odcisnąłtrwa- 
łe ślady w efektach działalności edukacyjnej i na— 
ukowo—badawczej" (› profilu energetycznym ira-.Po— 
merzu Środko-wym „i w skali kraju. Zakład nie był 
nigdy gigantem organizacyjnym w sensie liczebne-_ 
sci kadry, stawiali jednak zawsze na pierwszym-miej» 

Sćuiakość dżiałalności. Świadomość, że można było 
zrobić więcej. niejest obca pracownikOm zakładu, 
OCenę-dotych02350wego dorobku pozoStawiamy in- 
nym. 

Jak było dotychczas 
Jednostka naukowo—dydaktyczna (› nazwieZg— 

.spół'T-"ermodvnamiki :' Energetyki Cieplnej pojaw-i'- 
la się w pierwszej strukturze organizacyjnej Wy.- 
działu Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynier— 
skiej w Koszalinie w 1968 roku. W semestrze zi— 
mowym w roku akademickim 1969/70 zespół podjął 
działalność dydaktyczną (w obsadzie trzech pra- 
cowników). w pełnym wymiarze planu zajęć. Utwo- 
rzenie w roku. akadem. 1974/75 nowej specjalności 
Maszyny i U rządzenia Przemysłu Spożywczego 
:” Chemicznego Spowodowało przemianowaniejed- 
nastki na Zakład ?%?-nnodyrmmiki :' Chładn ichca oraz. 
rozwinięcie działalności naukowo-dydaktycznej ' 
w ram-ach kierunku dyplomowania o nazwie Ma— 
szynyi Urządzenia Chłodnicze. Zachowanie ciągło— 
ś'ei stabilnego rozwoju jednostki oraz rozszerzenie 
oferty jej działalności przyczyniły się do zmiany 
jej nazwy w 1984 roku na Zakład Termomechanikf 
:' Chłodnic-rwa. Pod taką nazwą Zakład funkcjonu- 
je do dziś, jako pionierska jednostka naukowo-dy— 
daktyczna Wydziału Mechanicznego Politechniki. 
Koszalińskiej. Od początku jej powstania kieruje 
nią.. doc.. dr inż. Marian Czapp. 

Jak jest obecnie 
Żak-lad Termomechaniki i Chłodnictwa grow-ia»: 

”dzi-działalność dydaktyczną w ramach przed-mit:— 
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tów technicznych podstawowych, przedmiotów spe- 
cjalnośeiowych oraz w zakresie kierunku dyplomo- 
wania. Wśród przedmiotów podstawowych należy 
wymienić następujące: Termodynamika (Technika 
Cieplna. Termomechan ika). Mechanika Płynów. La- 
boratorium Termodynamiki i [.aboraton'um Mecha- 
niki Płynów. które obejmują stu- . „„ 
dentów studiów dziennychizaocz— ”* ”~MM 
nych na wszystkich kierunkach stu- 
diów (oprócz Wzornictwa Przemy- 
słowego) Wydziału Mechaniczne— 
go. Wydziału Budownictwa-i Inży— 
nierii Środowiska (na kierunku [n- ł 
zynieria Środowiska) oraz Wydzia- " ' 
łu Elektroniki (na kierunku Auto— 
matykai Robotyka). ' 

Niedofinansowanie szkolnic- 
twa, wyższego powoduje. że 
zmniejsza się drastycznie liczba 
godzin dydaktycznych przeznaczo- * 
nych na przedmioty oprofilu ener- 
getycznym. a określone przez Radę 
Główną Szkolnictwa Wyższego 
minimum niejest w praktyce wy- 
starczaj ące. Mariano, że te proble- 
my dotyczą również innych uczel- 
ni i powinny zostaćjak najszybciej 
tożstrzygnięte na poziomie Mini- 
sters-twa Edukacjirpizede wszyst- - 

i 
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kim dla dobra wykształcenia po]? 
skitgo inżynieravNa kierunku igły-- 
plomowania U rządgen ia Chłodni— 
cze. wchodzącego w skład specjałf 
ności Maszyny i U raty/zenia Piw: 
mysla Spożym'sega i- Chemicmr» 
gu Zaklad prowadzi zajęcia jdiyś 
daktyc'zne z przedmiotów: Urzą— 
dzenia Chłodnicze-. Urząd-zenia 
KI imatyzncyjną Wymiana Ciepła 
i Wymienniki. Gospodarka Ena— 
getyczna. oraz zajęcia labomtoryj— 
ne 7. tych przedmiotów. a także upra— 
ce przejściowe. seminaria dyplo- 
mowe i prace dyplomowe. Pracow- 
nicy Zakładu prowadza też niektó- 

re przedmioty specjalnościowe na innych kierunkach 
dyplomowaniajak naprzykład na kierunku studiów- 
Terlmikn Rolnicza iLeś'na w ramach specjalności ln- 
źynieria Żywnośi. gdzie prowadzone są zajęcia 
z technologii chłodniczej'. W następnych latach prze"— 
widuje się dalsze rozszerzenie oferty edukacyjnej 
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Zakład-u to spocjitlho'ść- Energetyka Ciqy'i'na. 
Przedstawionypowyżej przegląd proWadzonycjti 

w Zakładzie Ter'momechaniki i Chłodnictwa ”zajęć 
dydaktycznych obejmujezakres odwiadający. na 
miarę planów-studiów. działalntjści instytutów tech- 
niki cieplnej winnych uczelniach. 

Szczególną wagę przywiązuje się do tego, aby 
materiał wykładowy 'i ćwiczeniowy Zostal podbu- 
dowany zajęciami laboratOryjnymi. Zaplecze labo- 
ratoryjne odgrywa więc w takiej koncepcji kształ— 
cenia bardzo istotną rolę. W pomieszczeniach la- 
boratoryjnych o łącznej powierzchni około 320 m3” 
rozmieszczeno kilkadziesiąt stanowisk dydaktycz~ 
nych oraz naukowo—badawczych zgrupoW-anych 
DJnOwnie w czterech pracowniach; 
— Pracowni Termodynamiki. 
- Pracowni Mechaniki Płynów, 
- Pracowni Chłodnictwa i WymianyCiepia, 
— Pracowni Maszyn Przepływowych. 

Do wszystkich zajęć laboratoryjnych i projek- 
towych pracownicy Zakładu opracowali skrypty. 
klóre okazały Się pomocą nie tylko dla studentów 
Politechniki, ale także korzystają z nich inne ucze-l'- 
nie i przemysł. Niektóre prace przejściowe i dyplo- 
mowe typu-eksperymentalne? są Wykonywane na 
stanowiskach przeznaczonych do prac naukowo—ba— 
dawczych. Łącznie w skaliro'ku akademickiego pra- 
cownicy Zakładu obsługują dydaktycznie kilkuset 
etudentów. 

Stan kadrowy Zakładu 
W roku akademickim ] 99912000 zatrudnionych 

jest-w Zakładzie Termomechaniki i Chłodnictwa 
łącznie 9” pracowników, w tym 6 nauczycieli aka- 
oemickich: doc. dr inż. Marian Czapp, prof. zw. dr 
hab. inż. Zbigniew Bilicki. dwóch adiunktó'w - dr 
inż.. Tadeusz Bohdali dr inż. Krzysztof Majka (ak- 
tualnie Senator RP z Pomorza Środkowego) oraz 
mgr inż. Henry-k Charun — st. wykładowca i mgr 
inż. Krzysztof Dutkowski — asystent. Trzech pra- 
cowników zatrudnia Zakład na stanowiskach na— 
ukowo—teeh'nieznych: Henryk Bednarz. Robert Ma— 
śniak i Waidemar Kuczyński. Jeśli. ich znacie. hę— 
dzie to okazja do ponownegoapotkania. ajeżelirnie 
: main-przyjemność ich przedstawić. 

”Na Touran 

Nauczyciele akademiccy: 
DBC- dr inż.. Marian 

Czapp. kierownik Zakładu 'T 
Tehnomcchaniki i Chłodnic- 
twa. absolwent Politechniki 
Gdańskiej: 1967 r. — obrona 
pracy doktorskiej. w latach " 
1960—1970 pracownik nauko 
wy Politechniki Gdańskiej. 
aod l969rokuWSlnż.wKo— - 
szalinie. Prodziekan Wydz. ' 
Mechanicznego w latach 
19734 974. 1976—1 978 dyrektor Instytutu Konstruk~ 
cjii Eksploatacji Maszyn'WSInż. Koszalin. Przez dwie 
kadencje 1987—1993 i 1993—1999 był Dziekanem 
Wydz. Mechanicznego. Zainteresowania naukowe: Ził-' 
gadnienia wymiany ciepła w wymiennikach chłodni..— 
czo-klimatyzacyjnych. wymiana ciepła przez promie- 
niowanie. chłodnictwo sprężarkowe iabsorpcyjne. 
Autor i wsipółautor ponad IOO artykułów, 8 skryptów- 
dydaktycznych i opracowań technicznych. Promotor 
jednej pracy doktorskiej. dwóch przewodów doktor- 
skich otwartych i. około 200 prac dyplomowych ah- 
solwentów. Członek. wielu stowarzyszeń naukowych. 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bilicki. profesor 
zwyczajny, w latach 1984— 
87 zatrudniony na stanowi- 
sku, docenta w WSInż. obec— 
nie profesor zwyczajny Po— 
litechniki Koszalińskiej.jed~ 
nocześnie pracownik IMP 
PAN w Gdańsku. Zaintere- 
sowania naukowe: przepły— 
wy dwufazowe, w tym 
z uwzględnieniem nierów- 
nowagi termodynamicznej. 
zagadnienia wlasności falowych przepływów mie- 
szanin” cieczy- i pary. energetyka cieplna w teo-rii 
i praktyce. Członek wielu stowarzyszeń międzyna-' 
rodowych i krajowych. przewodniczący Pod—sekcji 
Przepływów Wielofazowych w Sekcji Mechaniki 
Płynów Komitetu Mechaniki PAN. zastępca redak— 
tora-naczelnego czasopisma .,Archiveof'Thermody— 
natalica". Autor. bardzo wielu publikacji naukowych-' 
zagranicznych ikrajowych. 

Ksiega. .Jtibileuseowa —- 49. lat- 
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Dr inż-. Tadeusz Bohdai, 
adiunkt. absolwent WSInż. 
w Koszalinie, zatrudniony 
w Zakładzie Termomecbaniki 
iChłodnictwa od [976 roku, 
obecnie na stanowisku adiunk— 
ta. ZainteresoWania naukowe: 
zagadnienia wymiany ciepła 
podczas wrzenia w przepływie. 
intensyfikacja wymiany ciepła 

w wymiennikach chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
problemy zastosowania termornechaniki i chłodnie- 
twa w gospodarce energetycznej. Autor i współau— 
tor 4 skryptów, ponad 70 publikacji w pismach za- 
granicznych i polskich oraz ok. 80 opracowań” na- 
ukowo-technicznych. Został wybrany na drugą ka- 
dencję prodziekanem Wydz. Mechanicznego. 

Dr inż. Krzysztof Majka, adiunkt, absolwent 
Politechniki Gdańskiej, zatrud- 
niony w Zakładzie Termome- 
chaniki i Chłodnictwa od 1973 
roku. obecnie na stanowisku 
adiunkta; studia doktoranckie 
w Indian Institute of Science 
Bangalore w Indiach. Zainte- 
resoWania naukowe: problemy 
przepływów wtórnych w pali— 

. sadach łopatek sprężarko- 
wych. przechowalnictwo ziemniaków, gospodarka 
energetyczna. Autor wielu publikacji zagranicznych 
i krajowych. w latach 1993—1996 był konsulem 
RP w Bombaju (Indie), a od 1997 roku jest Senato- 
rem RP z bylego woj. kOszalińskiego. 

Mgr inż. Henryk Charon. st. wykładowca, ab- 
«solWent Politechniki Gdańskiej, zatrudniony w Za.— 
.kładzie Termo'mechaniki i Chłodnictwa od 1970 

roku. obecnie na stanowisku sl. 
wykładowcy. Zainteresowania 
naukowe: zagadnienia wymia— 
ny ciepla w prmpływach jed- 
no— i wielofazowych, badania 
chłodniczych i klimatyzacyj- 
nych wymienników ciepła 
oraz problemy gospodarki 
energetyCZnej. Współautor "9 

„skryptów dydaktycznych jednej monografii, ok. 70 
artykułów naukowych i naukowo-technicznych oraz 
ok. 80 udokumentowanych opracowań technicz— 
nych dla różnych podmiotów gospodarczych. 
Mgr tuż. Krzysnof Dutkow— 
ski, asystent. absolwent Poli- 
techniki Koszalińskiej, od 
1995 roku zatrudniony w Ził-' 
kładzie TermOmechaniki 
i Chłodnictwa na stanowisku 
asystenta. Zainteresowaniana— 
ukowe: problemy Wymiany 
ciepła podczas konwekcji swo- 
bodnej w przestrzeni ograni- 
czo nej. badania wymienników ciepła chłodniczych 
i klimatyzacyjnych, pomiary w gospodarce ener- 
getycznej. Współautor jednej monografii. jedne- 
go skryptu i 9 publikacji naukowych i naukowo? 
”technicznych. 

Pracownicy techniczni: 
Henryk Bednarz, st. 

mistrz, zatrudniony od lipca 
1988 roku; łączny staż pracy 
35'lat, w tym wiele lat w prze- 
myśle, specjalista-monter 
urządzeń i instalacji sanitar- 
nych i chłodniczych. 

Robert Maśniak. st. tech- 
nik, zatrudniony w Uczelni od grudnia 1988 roku, 

absolwent Zespołu Szkół Role: 
niczych w Boninie; łączny” staż 
pracy l 3  lat, w tym 3 lata 
wprzemyśle; obeCnie konty— 
nuuje studia zaoczne w Poli-› 
technice Koszalińskiej. 

Waldemar Kuczyński. st. 
technik, . 
od stycz- 
nia 1999 
roku za- 

trudniony w Zakładzie Termo.- 
mechaniki i Chłodnictwa na- 
stanowisku starszy technik; 
kontynuuje studia zaoczne ' 
w Politechnice Koszalińskiej-. 

1.3.8; Księgadubileuszowa — 40 lat 
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Charakterystyka deiałalności naukowo—badawczej 
Działalność naukowo—badawcza pracowników 

Zakładu obejmuje: prace rozwojowe (podstawowe 
ijstosowanc). wdrożeniowe, kwalifikacyjne własne. 
opinie i ekspertyzy. udział w konferencjach mię— 
dzynarodovjvych i krajowych, publikacje rozpraw; 
monografii, artykułów i skryptów. W Większości 
przypadków prac, zwłaszcza eksperymentalnych 
i publikacji zwartych, mobilizują one do pracy ze— 
spolowej, nie odbiera to jednak indywidualnego- 
charakteru pracom poszczególnych autorów. 

'W zakresie prac naukowo-badawczych zainte- 
resowania zespołu koncentrują się wokół zagadnień 
maszyn i urządzeń energetycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem urządzeń chłodniczych i klimaty- 
zacyjnych. Wśród głównych kierunków działalno- 
ści naukowo-badawczej wyróżnia się: 
_ badania podstawowe i stosowane w dziedzinie 

wymiany ciepła i oporów przepływu podczas 
przemian fazowych czynników (w tym czynni- 
ków proekologicznych), a przede wszystkim 
podczas wrzenia i skraplania w przepływie; 

~ wybrane zagadnienia konwekcyjnej wymiany 
ciepła w warunkach konwekcji swobodnej i wy— 
muszoncj; 

~ badania procesów chłodniczej obróbki termicz- 
nej produktów spożywczych, w szczególności 
podczas ich chłodzenia i zamrażania; 

— kompleksowe i szczegółowe badania wymienni- 
ków ciepła stosowanych w urządzeniach chłod— 
›niczych i klimatyzacyjnych w zak resic charakte- 
rystyk cieplnych i przepływowych. pod kątem 
ograniczenia ich encrgo- i materiałochłonności: 

—' optymalizacyjne badania o charakterze wdroże- 
n-iowym prototypoWych wymienników chłodni— 
'fczo-k1imatyzacyj nych dla nowych typoszeregów 
polskich producentów; 

-.— badania i projektowanie Wybrany/ch układów 
wyprzechowalnictwie płodów rolnych; 

_, doskonalenie metod oceny gospodarki energe— 
tycznej. z uwzględnieniem branży spożywczej; 

—- wspólpraca regionalna w zakresie poradnictwa. 
opinii i ekspertyz dla różnych podmiotów gospo— 
darczych w dziedzinie techniki cieplnej, urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, miemictwa 

NA Temar 

cieplnego i urządzeń w energetyce cieplnej; 
— udział w pracach wykonanych w ramach Współ— 

pracy z SIMP-NOT, w zakresie prac rzecmznaw- 
cówi biegłych sądowych (dr inż. Tadeusz Bohdal 
i mgr inż. Henryk Charon posiadają uprawnienia 
Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Kosza- 
linie w zakresie maszyn i urządzeń chłodniczych 
oraz gospodarki cieplnej i pomiarów cieplnychk 
Wył-szczegół nienie wszystkich osiągnięć naukowo.-' 

badawczych i dydaktycznych w okresie 30—letniej 
działalności Zakładu znacznie przekroczyloby ogra-' 
niczoną obj etość tego opracowania. Przegląd ważniej- 
szych osiągnięć Żakiadu przedstawiono w oddzielnym 
zestawieniu. Natomiast biorąc przykładowo pod uwa— 
gę ostatnie 5 lat działalności należy wymienić: 
— publikacje naukowe: ogółem 32 artykuły. w tym 

10 w uznanych wydawnictwach zagranicznych 
i krajowych. 6 referatów na konferencjach za- 
granicznych i 10 krajowych; 

— aktywny udzial pracowników w'5 zagranicznych 
i-9' krajowych kongresach, konferencjach, zjaz— 
dach „i seminariach; 

_ opracowanie i opublikowanie 5 skryptów, w tym 
'4 o profilu chłodniczym; ' 

— wykonanie z pozytywną oceną grantu z Komi— 
tetu Badań Naukowych; 

— udział w organizacji Zjazdu Termodynanńkow 
w 1996 roku; 

— aktywny udział pracowników w uczelnianych 
i wydziałowych seminariach naukowych oraz 
w radach naukowych jednostek pozauczelnia- 
nycb (w sekcjach PAN, w radzie naukowej OBR 
w Bydgoszczy itp.): 

—— nagrody i odznaczenia przyznane pracownikom 
Zakładu za działalność naukową, dydaktyczną- 
i organizacyjną. 
Niepublikowane, a udokumentowane opracowa— 

niami prace naukowo-techniczne obejmują około 
150 pozycji w zakresie: bilansów energetyczny-”ch- 
maszyn i urządzeń cieplnych w różnych obiektach 
zlokalizowanych na Pomorzu Środkowym, wyniki 
badań typoszeregów chłodnie i skraplaezy chłod— 
niczych okrętOwych wykonanych 'na zlecenie prof 
docentów. wyniki badań układów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych obiektów. opracowania toche 
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niczne projektowe urządzeń cbłbdniezych i klimat.— 
tyzacyjn ych w przechowalniach ziemniaków; eks- 
pertyzy i opinie w Sprawie przyczyn awarii i Oceny 
stanu technicznego urządzeń itp. 

A jak-ic są perspektywy 
Dalszy rozwój Zakładu zależy w dużym step- 

niu od kierunków rozwoju Wydzialu Mechanicz- 
nego. a także od ludzi zatrudnionych w Zakładzie. 
Obowiązkiem obecnej kadry i przyszłych pokoleń 
jeSt pomnażanie dorobku i kultywowanie dobrych 
tradycji. Na pewno prefemwana będzie działalność 

wzakresie problemów energetycznych. a zwłasz— 
cza w dziedzinie chłodnictwa i ”klimatyzacji. Prze- 
konaliśmy się. że czas jest. ważnym. nieodwracal- 
nym parametrem w życiu człowieka i naWet planu— 
jąc probabilistycznie nie można do końca przewi- 
dzieć. co nastąpi. Utwierdzeni jesteśmy w przeko- 
naniu, że najważniejszą osobą. która będzie prze- 
kraczać próg Zakładu jest na pewnosrudem. Po to 
bowiem tworzyliśmy. i rozwijaliśmy tęjednc'stkę 
organizacyjną Wydziału i Uczelni. ' 

Opracował: ringrinź. He?-myk Charm: 

Wydzial Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 
uzyskał w dniu 29 maja 2000 roku uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa- 
nego w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Jest 
to najwyższe uprawnienie akademickie nadawane na 
podstawie zgodnej decyzji Rady Głównej Szkolnic- 
twa Wyższego i Centralnej Komisji do Spraw Tytu- 
łuNaukowego i Stopni Naukowych. uzyskiwane po 
szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji i dorobku 
naukowego profesorów i doktorów habilitowanych 
zatrudnionych na wydziale. poziomu naukowego wy- 
działu. poziomu i liczby wypromowanych doktorów 
oraz bazy naukowej wydziału. 

Na 22 uczelnie techniCZne tylko 11 posiada 
upra-Wnienia do nadawania stopnia doktora habilito- 
Wanego w zakresie budowy ieks—ploatacji maszyn 
(a dziedzina tajest prowadzona we wszystkich uczel- 
niach). co oznacza, iż Wydział Mechaniczny Poli— 

Ęiaęalgfłłlłil iłśig'bfiłllił (kiiiti.) 

Przyznanie najwyższych 
uprawnień akademickich 

techniki Koszalińskiej wszedł do elitarnej grupy wy— 
działów o najwyższych uprawnieniach. Poza upraw- 
nieniami do prowadzenia przewodów habilitacyjnych 
ido nadawania stopnia naukowego doktora habili- 
towanego, Wydział i Politechnika uzyskały wiele no- 
wych niezwykle ważnych uprawnień. Uczelnia od- 
tąd ma prawo do nadawania tytułu doktora honoris 
causa na wniosek Wydziału. który może habilitować; 

Wydział Mechaniczny może prowadzić dzien- 
ne i zaoczne studia doktoranckie dla właśnych pra- 
cowników oraz doktoranckie studia środowiskowe 
dla innych jednostek organizacyjnych i pracowni- 
ków innych środowisk naukowych. Przewody ha'— 
bilitacyjne mogą być prowadzone również dla pra— 
cowników innych uczelni lub jednostek badaw- 
czych.. Wraz z nadaniem tych uprawnień Rada; Wy- 
działu uzyskuje prawo do samodzielnego prowa- 
dzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego 
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pzofesora dla pracowników własnych i z inny-ch 
ośrodków. Ponadto cała Uczelnia dzięki temu ezy-'— 
skujc szczegolne uprawnienia dotyczące reprezenr 
tacji środowisk- akademickich. 

Nowa ustaw-a o szkolnictwie wyższym przyzna- 
_jjfe ”wydziałem maj ącyrn' prawa do habilitowania 
jeazc-ze wiele dodatkowych uprawnień dotyczących 
zakresui organizacji procesu keztatcenia. " 

"w 'iiniiaif mir złi'rtm (żle—›: 
Nowe pokolenie pracowników naukowych Politechniki Koszalińskiej 
coraz częściej zdobywa doktoraty na rodzimej uczelni. Prawa 
doktoryzowania mają trzy wydziały: Wydział Budownictwa ilnżynierii 
Środowiska, Wydział Elektroniki oraz Wydział Mechaniczny. 

Pierwszy doktorat : budownictwa 

Dr inż. Jacek Katzer jest pierwszym. który uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwo na Wydziale 
Budownictwa | Inżynierii Środowiska. Promotorem pracy był prof. dr hab. 

_ Josa,-infasiągnięcie. ważne motylki-ł dla Wydziału i Fol'itechniki, ale również-dla miasta i mglómh dzię— 
ki któremu kierunek rozwoju Koszalina” jako mia—- 
eta :akadEmicki-ego zyskuje coraz lepsze podstawy-. 

Rektor Politechniki Korzoliriskiej 
-— pmf dr-hab. inż. Krzysztof Waw-tył:, 

Daiekan wydziału Mechanicznego 
.— pr'ąflidr-hab. inż. Wojci'ech'lfaealair 

mn- vimm- u m  |||-nm Politechniki 
W h l  

inż. Zdzisław Piątek— kierownik Katedry Konstrukcji Betonowych. Obrona pracy odbyła się 14kwietnia 
br. Opowiada dr '  |nż. Jacek Keizer. 

Jestem lokalnym patriotą. Szukając określenia. 
które najtrafniej opi-sałoby moją Osobę, stwierdziłem 
że tak na prawdę całym Sercem i duszą jestem za- 
tuilardzia'łym lokalny-rn patriotą. Kocham moje mia- 
sto i żyjąc w nimjestem smzęśliwy; choć może—się 
eno niektórym bardziej światowym Osobom wyda- 
wać nieco prowincjonalne, to jednak ma «swoj nieza- 
przećzalny urok oraz właściwy ludzki rozmiar. Jako 
prawdziwy lokalny patriota urodzilem się w Kosza- 
Linic. tutaj spędziłem dzieciństwo, chodziłem do 
Szkoły podstawowa nr 1 l, a następnie do Liceum 
Ogólnokształcącego imi-enia W. Bro'nicw'Skiegoi 
pieszczotliwie nazywanego w tamtych czasach „sto- 
ilo'łą” (w odróżnieniu od konkurencyjnego Liceum 
nr i im. St. Dubois nazywanego „klasztorem”). Po 
Szelęśliwym zdaniu matury (wtedy jeszcze w skali 
„ocen od 2 do "5) i polącZonyCh zenią egzaminów 
Wstępnych rozpocząłem studia w Wyższej Szkiele— 

żynierakicj w Koszalinie. Na Wybor takiej. a nie 'i'n= 
nej-uczelni wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze 
wiedziałem, że chcę pójść na jakąś uczelnię. tech"~ 
uliczną (to już taka rodzinna tradycja). po drugie nie 
za bardzo chcialem opuszczać moje przytulne uko: 
chant: miasto. Ostatecznie szalę prze—ważyły egza— 
miny” Wstępne zorganizowane w 1989 roku razem 
z matur-ami w wybranych szkołach średnich ówczee 
sncgo województwa koszalińskiego. Wizja bycia ”am:- 
cieniem już w maju i 120 dni następujących parom 
wakacji była naprawdę kusząca. 

O studiach. Moja macierzysta nezelni-a miała. 
anody o wiele mniejszy „rozmiar niż dzisiaj.,- a- cae 
inych studentow było na tyle mało, że prawie każ.— 
dy był znany” wykładO'c z imienia i nazwiska. Ze 
”zrozumiałych wzgledow sposób studiowania, kon.- 
taktu z wykładowcami "i w. Ogóle kli-mat panujący-:- 
w całej sakóle był zupełnie inny. niż dzisiaj- Przy 
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Dr inż. Jacek Keizer podczas obrony pracy doktorskiej 

znaje się bez bicia. że do nauki od samego począt- 
ku się przykładałem, co przy-niosło mi najpierw na 
pierWszym roku nagrodę rektora za wyniki w na- 
uce. a następnie stypendium naukowe, przez resztę 
studiów. Żeby nie wyjść na totalnego kujona z dumą 
"muszę przyznać. że raz w ciągu całych studiów uda— 
ło mi się nie zdać egzaminu i to nie z byle czego. 
tylko z samej matematyki ! !! Jak to się zwykle mówi 
w takich sytuacjach, „zadania mi w ogóle nie po- 
deszły”, ale na poprawce we wrześniu wszystko mi 
już .,podes-zlo” i bez dodatkowych perturbacji stu—. 
diowałem dalej,. Na piątym roku zostalem asysten— 
tem stażystą w Katedrze Budownictwa i Materia- 
łów Budowlanych. Pracę magisterską pisałem o dr. 
inż. Lesława Macieika na temat wodoszczelność 
betonów modyfikowanych mikroeemionką. Moje 
badania związane z pracą magisterską. polegały 
w dużym uproszczeniu na l4-dniowym badaniu wo- 
doszczelności betonów. Niestety. maszyna wodosz- 
czelnościowa nie była wtedy jeszcze wspomagana 
komputerowvo i o—przesączeniu się wody przez bettm 

Picanto Fou T”~Eć'HN-ll<fl Koczntiixsktei 

informowała- poprzez zapalanie się: 
czerwmej kontrolki. Czerwonakona 
trolka. sama w sobie bardzo ładna. 
zmuszała mnie jednak do odwiedza- 
nia uczelni co 4 godziny przez całą 
dobę siedem dni w tygodniu. W trak—- 
cie tych badań, oprócz wodoszczelno- 
ści betonu. gruntownie zapOznałem sie 
ze WSzyStkimi ochroniarzami. uczel- 
nianym psem Reksem. systemem alar— 
mowym. paniami portierkami oraz ca— 
łym ogrodzeniem uczelni. Budynki 

' przy ulicy Racławickiej są na prawdę- 
, romantycznym i pięknym miejscem 

o czwartej nad ranem w bezchmurną 
%. księżycową wiosenną noc. Tych. któ 

rzy nie wierzą, zachęcam do samo- 
: dzielnego organolcptycznego spraw— 

dzenia tego zjawiska. 
Betony, i co dalej? Pracę magister- 

ską obroniłem w czerwcu l994 roku: 
i od razu mzpocząłem dalszą działal— 
ność badawczą jako asystent w Kate- 
drze Budownictwa i Materiałów Bu- 

dowlanych. Betony stały się moją pasją. ale nie za- 
pominałam o całej reszcie budownictwa, odbywając 
praktyki budowlane tak projektowe, jak i wykonaw- 
cze. Trud odbywania praktyk budowlanych zaowo- 
cował dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia 
budowlane projektowe. który: udało mi się zdać 
w 1996 roku. Moja praca dydaktyczno—naukowa ”na 
uczelni pozwoliła mi na napisanie 40 publikacji na- 
ukowych i pnpulamonaukowych. Część publikacji 
napisałem samodzielnie, część razem z dr. inż. Lel- 
sławe'm Macieikiem, a część z promotorem mojej 
procy doktorskiej prof. dr. hab. inż. Zdzisławem Piąt— 
kiem. Doświadczenie naukowe oraz zdobyty mate— 
riał badawczy pozwoliły mi na napisanie pracy dok- 
torskiej pod tytułem: „Piaskobetony specjalne na bai-. 
zie piasku odpadowego modyfikowane mikrokrze— 
mionkąi zbrojeniem rozproszonym”. Jako lokalny) 
pati—lotow swojej dysertacji zająłem się „betonowym 
problemem” Pomorza Środkowego; polegającym na 
prawie całkowitym braku kruszyw grubych i' olbrzy'; 
mim nadmiarze piasków dobrej jakości. 
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Jeszcze- :).-pracy. doktorskiej. Przedmiotern m_o- 
jfezifpraeytbyły'badania kompozytów piaskobetono» 
wych, maj-ane na celu udowodnienie, że można; 
skn'rnponoWać beton na bazie miejscowych piasków 
odpadowiych modyfikowany mikrokrzemionką 
irizbrojeniem rozproszonym. który będzie w pelni 
aspełniał wymagi konstrukcyjne i eksplOatacyjne sta- 
wiane betonom. zwykłym bądź'specjaln ym. Dotych- 
czasowe badania-"prowadzone nad betonami żwiro— 
wymi z dodatki€m mikrokrzemionki oraz nad? ti?- 
brułaetonami pozwalały przypuszczać, że—dzięki za- 
atowwaniu tych dodatków w piaskobetome na ba- 
zie” piasku odpadowego można będzie wyelimino- 
wać takie niekorzystne parametry piaskobetonu jak 
dużą nasiąkliwość, małą wodoszczelność, ograni- 
.czi0ną wytrzymałość oraz takie „niekorzystne zjawi- 
ska reologiczne jak duży skurcz CZy pełzanie. Ba- 
dania Opisane w.. pracy doktOrskicj byly prowadzo- 
ne nad piaskobetonami wykonanymi przy użyciu 
"tylko i wyłącznie materialów produkcji krajowej. 
Pizy planowaniu badań wykorzystano matematycz- 
ne planowanie eksperymentu. Równolegle były pro,» 
wadzone badania skurczu i pełzania wybranych 
kompozytów tibropiaskobetonowych. Otrzymane 
'wyniki pozwoliły stwierdzić, że jest możliwe wy»— 
eliminowanie lub zminimalizowanie dużej części 
nićkorzystnych cech charakteryZUjąCych niemedy- 

2 r. „ 

sęga auzbaeusaawa—ao l—jat. 

Doktora-nt Jacek Keizer i promotor — profesor Zdzisław Piątek ' 

iikawany płakali-eten. Udało się między innymi.-. 
znacznie-ograniczyć nasiąkliwość, zwiększ-yć wo- 
doszczelność: oraz Wytrzymałość omawia'nyclh' kom;— 
pozytow piaśkobetonowych. Zmiana tych kilku 
pod-stawowych cech pozwala na uzyskanie pełno.—. 
wartościowego betonu specjalnego o ściśle okre—› 
ślonym przeznaczeniu. Przeprowadzone badan-”ira 
pozwoliły na określenie optymalnych składów. karm 
pozytń'w betonowych na bazie piasku: odpadowe 
„ga, modyfikowanych mikrokrzemionkąyi zbroje.- 
ni-em rozproszonym. 

Prace doktorską obroniłem w kwietniu biEŻą: 
cego: roku na naszej uczelni. Korzystając z okazji 
chciałem jeszcze raz gorąco podziękować mojemu 
premoto'rowi prof. Piątkowi za cierpliwość i iście 
ojcowskie podejście, prof. Świtońskiemu za oka—, 
zana życzliwość i pemoc teoretyczną, doktorowi 
Macieikowi za udostępnienie laboratorium „.o' każ— 
dej porze dnia i nocy” oraz nieocenionym: inżynie- 
rowi Kobace. który jest prawdziwym sercem La- 
boratorium Techniki Budowlanej. oraz inż. Droz— 
dowskiej za pomoc przy „papierkowej robocie”; 
której szczerze nie cierpię. 

Chętnie wracam do pracy. Cieszę się. że ni- 
gdy nie musiałem wyjeżdżać z mojego ukochane—. 
„go miasta, żeby się wykształcić, czy realizować za— 
wodowo: To, Że tak jestem przywiązany do miasta 

*i uczelni nie znaczy, że 
wogó le  z niego nie wy-  
jeżdżam. Moim hobby „jest 
podróżowanie i od 10 lat co 
roku choć kilka wakacyjnych 
tygodni spędzam za granicą„ 
Niektóre swoje wrażenia] 
z,- tych podróży opisywałem 
na łamach „Głosu Kusząliiie 
skiego”. „Gońca Pomorskie— 
go”, „Najwyższego Czemu?-'" 
oraz „Twojego Filara”. Pełen. 
wakacyjnych wrażeń zawsze 
chętnie Wracam do domu oraz 
do pracy na uczelni. 

dr inż.-, Jacek Km.-er 
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Na Ein-ati” theme POLlT'ECHNIKJ Koszmnqekrai 

W październiku 2000 r. Wydawnictwo Nauko— 
we PWN opublikowało książkę monograficzna dr- 
hab. inż. Anny M. Anielak pt. „Chemiczne i fizy— 
kochemiczne oczyszczanie ścieków". W książce 
opisano fizykochemiczne procesy stosowane w in- 
żynierii śrdowiska — neuralizację, utlenianie i te- 
dukcję, koagulację, adsorpcję, flotację. wymianę 
jonowa i proćesy membranOWe. Teoretyczne pod- 
stawy tych procesów przedstawiono w powiązaniu 
z teorią zjawisk zachodzących na granicy faz w po- 
dwójnej warstwie elektrycznej. Autorka wyjaśnia 
również mechanizm powstawania ładunku po:- 
wierzchniowego i podwójnej warstwy elektrycznej. 
Na zakończenie przedstawia przyklady zastosowa- 
nia opisanych procesów do oczyszczania ścieków 

przemys lowych 
i komunalnych. 

Prezentowany 
materiał jest wyni- 
kiem studiów i wła- 
snych rozważań teo— 

› retycznych, atakże 
wieloletniej wspól- 
pracy autorki z licz- 
nymi zakładami 
przemysłowymi. 
Zawiera opis'y, no— 
wóczesnych urzą- 
dzeń i technologii, 

' w tym dotychćzas— 
f niepublikbwar'ie. 

Na Temat i”! I _,› 299! (233 
PWN doceniło wartość ksiąźki profesor Anny M. Anie-lak 
pt. „Chemiczne iv-ftzykoehemlezne marszczenie-ścieków". 

Edvłnrski sukces. 

Książka ma in.— 
dywidual'ne i orygi- 
nalne cechy, jest na- 
pisana dobrze, 
przedstawia nowy 
punkt widzenia na 
p r o b l e m a t y k ę  
oczyszczania ście-. 
ków. Jest to pierw- 
sza pózycja ogólno- 
polska. w dużej czę- 
ści monograficzna, 
w której jest przed— 
stawione oczyszczanie ścieków fizykochemiczny- 
mi metodami. Książka ta nie miała prywatnych 
sponsorów i po uzyskaniu wysokiej oceny recen— 
zentów ukazała się nakładem w całości ti nansowa- 
nym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Książka jest przeznaczona dla studentów inży› 
nierii środowiska, a także chemii i fizykochemii._ 
Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracow— 
ników i studentów wielu uczelni, jednostek badawa 
ezych i projektowych. Według informacji uzyska-' 
nej w wydawnictwie, w ciągu 4 tygodni dystrybtk 
cji książki w księgarniach naukowych sprzedano.- 
ponad 60% nakładu. 

Sukces jest tym większy, że mimo coraz ezes-t: 
szych wydań publikacji pracowników naukowych 
Politechniki Koszalińskiej przez wydawnictwa cen: 
nalne, takie jak WNT czy Arkady,;ta jest pierwszą 
w PWN pracą naszej uczelni. . 
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Pisało: Pei'L-it-eetl'sjiaii Kosizjmt'ieiiagą _' ' 
? 

jie ri ”Hence; ii.-i 53311339! (331%): 
Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2001 rok-u Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał tytuł naukowy profesora nauk 
rolniczych dr. hab. Tomaszowi Heesemu. Uroczyste wręczenie aktu 
nadania tytułu odbyło się w czerwcu 2001 roku. Profesor T. Heese jest 
obecnie najmłodszym profesorem w naszej uczelni. 

Najmłodszy profesor 

(10 Pan może powiedzieć f ' " 
o swojej karierze naukowej, ~ 
Po: najszybszej w dotychczaso- 
wej historii naszej uczelni 
drodze do tytułu profesora? . 

— Prace rozpocząłem ' 
w 1982 roku i niedługo będę 
miał jubileusz 20 lat pracy. Był 
to okres bardzo aktywnych i in- 
tensywnych badań. na pewno 
bardzo ważny w moim życiu. „ " 
Było to spędzenie cząstki swo- 
jego życia zjakimś konkretnym 
celem. A co było ważne w mo- 
jejzfdrodze. To. że może miałem 
-sz'ezęście, że trafi-łem na wspa- 
niałych wykładowców na 
uczelni, którą ukończyłem. 
Jako student bardzo aktywnie 
piecem/złem w ruchu nauko- 
wym. a ”swoją pierwszą publi- 
kację, i t o w  języku angielskim, miałem w l981 
roku. na rok przed ukończeniem studiów-. Moi na- 
uczyciele bardzo o to dbali. I właściwie bez tego 
nie przyspieszy się kariery naukowej. Później, po 
podjęciu pracy "na uczelni w Koszalinie, trafieniem 
na dobry klimat pracy”; Jest to niezwykle ważne. 
Klimat pracy na wydziałach tworzą dzie'kani, pro- 
dziekani, bo oni regulują-cykl pracy, atakże współ- 
pracownicy. kierownicy katedr. Ten dobry klimat 
"Wokół danejos'oby pomaga w rozwoju jej kariery. 

N_A Idi-AT... 

Ale jest jeszcze innarzecz. 
Prze—z prawie 7 lat pracowałem 

' w administracji wydział-u. 
i sporą część swojego czasu 
musiałem poświęcić organiza- 
cji życia naukOWego i studenc- 
kiego na naszym wydziale, 
idzisiaj wiem, żenie jest to 
czas stracony dla prac nauko- 
wych. UWaźam, że to można: 
połączyć. Przy okazji uczy-łem 

' się nowych rzeczy, nowego po— 
dejścia; współpracując z kie- 
rownikami zespołów przy opra- 
cowywaniu różnych materia- 
łów. jak na przykład sprawoz- 
dań do KBN, diapotrzeb Rady 
Głównej itp., trzeba było tla-< 
uczyć się słuchać innych. 

Jest jeszcze. jedna rz'e'c'z 
. ' ważna. Dotyczy osobistego an— 

gażowania się: w życie naukowe pomiędzy uczci—_ 
niami krajow-yna i zagranicznymi. Jest to rzecz nud- 
na, leo-wymaga od nas dużej dyscypliny.— Iona rów-› 
ni'e-żjje-st konieczna do kariery. Nie można zamknąć 
się W swoich ścianach i nie prezentować swoich 
wyników. TrZEba je jak najszybciej prezentować; 
to nie muszą być końcowe wyniki. Chodzi o to. Żeś- 
poprzez aktywny udział w środowiśku naukowym,- 
:SZy-bcfiej weryfikujemy swoje biedy. Musimy jak 
najaneiej pozwolic na ocenę. swoich wynikow; 
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upewnić się, czy podjęty temat jest właściwy i nie 
obrażać się na czasami szorstkie slowa recenzen— 
tów. To tylko może nam pomóc w rozwoju nauko— 
wym. Trzeba to przełknąć, wybrać z tych ocen'to, 
co jest cenne, ważniejsze, niekiedy sprawy osobi— 
ste odłożyć na bok i pracować dalej ztym nowym 
bagażem. Każdą krytykę trzeba wykorzystać mak- 
symalnie. A w wielu przypadkach to są naprawdę-.. 
Ważne rzeczy. & zwłaszcża jeśli są to nowe pomy- 
sły. Ta droga nie jest wygodna, ale daje efekty. 

Często zabiegamy o wynik w postaci publika- 
cji, to jest ważne, ale najważniejsze jest drążenie. 
I ten niepokój, który ciągle musi nam towarzyszyć. 
Jeżeli wydamy jakąś publikację. to widząc jej nie- 
dostatki, myślami gonimy dalej. Taka jest właśnie 
natura poznania, nie można odpoczywać za wiele. 

Jak się osiąga dobre wyniki w badaniach 
naukowych? 

— Zazwyczaj staramy się jasno przedstawiać Swo- 
je racje i to jest dobrze, szczególnie w badaniach na— 
ukbwych, kiedy mamy pelne zaufanie do swoich wy— 
ników, ale czasami brakuje nam krytyCyzmu. Jeżeli 
„pracujemy w zespole, to nie ma obawy, że ktoś z człon- 
ków zespołu zdryfuje za bardzo, bo jest ciągle recen- 
zoWany, nie tylko przez recenzentów publikacji. ale 
również przez własnych współpracowników. To spo— 
sób na bardzo wartościowe publikacje. zauważone 
przez innych badaczy i cytowane. Utworzenie dobre— 
go zespolu badawczego jest jednym z najważniejszych 
zadań profesora! Czy ja mam taki dobry zespól, Czas 

14.5 

Pis-Mo PU'Li-TĘcH-Niki KosżAtrt—Ęsktiśi 

chyba pokaże. Udaje nam się realizować już dziś duże 
projekty badawcze, oraz również zlecenia zewnętrz— 
ne dla organizacji pozarządowych, dla Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, współpracujemy 
z Duńczykami z agencjami doradczymi, jak np. Wa— 
ter Consult. Nasze zainteresowania wykraczają poza 
granice Polski. W tej chwili dosyć ważny projekt zwija-_ 
zany z restytucją siei w jeziorze Łebsko jest j uż ziare— 
jestrowany przez Komisję Helsińska. działającą na. 
rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Nasza aktywność 
zaczyna nabierać rozpędu i jest coraz bardziej widoczę 
na, nie tylko w Polsce. ale i u nasz zachodnich sąsiaę 
dów. Ważny jest też rozwój metod badawczych. a więc 
to, co nazywamy szkołą badawczą, sztuką, dyskusji; 
sprecyzowanie celu swoich badań, tworzenie i stawia- 
nie hipOtez i nowe pomysły. To jest najważniejsze. 
Niech na 100 pomysłów zrealizuje się kilka, to efeld 
badań naukowych będzie dobry. Staramy się zrobić 
raz w tygodniu seminarium. na którym każdy z pra- 
cowników omawia, co zrobił; to mobilizuje do cią— 
głej pracy, do większej aktywności. Na tych semina- 
riach nie oszczędzamy siebie. Czasami padają dosyć 
surowe i ostre słowa. że ktoś nie zrobił nie przez ty— 
dzień lub dwa ze swoich planów badawczych. Mamy 
więc taki swój wewnętrzny mechanizm dyscyplino- 
wania. 

Jakie są dalsze plany i zadania czekające 
Pana zespół w przyszłości? 

— W tej chwili chcemy zakończyć badania doty- 
czące Parsęty i doprowadzić do utworzenia projektu 

pilotażowego. związanego z ochroną mokra-- 
de'ł. To jest dla nas ważna rzecz, bo przy 
okazji mamy doskonałe motywy zrobienia 

› dużego eksperymentu, nie na skalę tech— 
niczną czy półtechniczną, ale w środowisku 
naturalnym, na obszarze ponad 100 ha. Dla- 
nas jest to niezwykle ważna rzecz, że może-' 

› my wykonać eksperyment na „żywym OP 
,ganizmic”. którym jest ekosy stem. jakiś wy- 

v cinek natury. To jest plan, który chcemy zre— 
. alizować wciągu 2—3 lat. Na wykonanie. 

tego projektu są środki europejskie. Jednym 
„ z nowych podjętych wyzwań jest: to,że chce— 
j. my część zespołu przygotować do zupełnie 

› nowego zadania. to jest oceny funkcjonowa— 
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nia ekologicznego małych zbiorników wodnych:: 
„dnt-yczy- to stawów przy elektrowniach. tzw. stawów 
młyńskich. małych zbiorniczków przeciwpowodzie— 
wych. Funkcjonowanie tych sztucznych. uturbr'zm 
nyCh przez człowieka ekosystemów nie jest znane 
ijzazwyczaj po utworzeniu takiego obiektu mamy do 
czynienia.zróżnokiemnkowymi procesami, ale naj— 
r'c—zęśmiej przyspieszoną eutrolfizacją i ostatecznie de- 
gradacją. Objawia się :to wzrostem zanieCZyszczeń 
i utratą walorów rekreacyjnych takiego akwenu. A na 
obszarach. gdzie jest bardzo mało jezior albo podłe» 
gają one ciągłemu wysuszaniu i zanikania, jest'to 
bardzo ważny problemem dla lokalnych społeczno- 
ści. Tą problematyką są rówmeż zainteresowani spe— 
cjaliści od ochmny przeciwpowodziow'ej. Kolejna 
«część zespołu ma podjąć całkowicie oryginalne za- 
daniedoryczące pojawienia się nowych zagrożeń cy- 
wilizacyjnych. jakimi są toksyny sinicowc. Badania 
dowodzą. że są silniejsze od jadu węży. np. kobry. 
Pojawiają się w wielu akwenach, również zbierni- 
kach wody pitnej. Mogą wystąpić wtedy. kiedy 
w ekosystemie następuje zaburzenie równowagi mię- 
dzy biogenami. & więc związkami fosforu i azotu. 
Ten kierunek bad-ań jest u nas intensywnie rezo/"ija— 
ny. zakupujerny aparaturę i sprzęt. no i najważniej- 
sze. szkolimy pracowników. Dzięki współpracy 
Z ośrodkiem z UniwerSytetu w Olsztynie planujemy 
rozpocząć badania cytogenetyczne, dzięki którym bę- 
dzie można określić wpływ tych toksyn na chromo- 
somy, głównie na zjawiska związane z utratą pew- 
nej części chromosomów, czyli części informacji ge— 
netycznej. Jeden z asystentów przygotowuje program 
badawczy. właśnie pod kątem takich badań cytoge- 
netycznych. a więc przygotowujemy się do skoku 
w moim epokę badań. 

Wracając do Osobistych refleksji. to chciałbym. 
żeby moje wyniki pracy badawczej możnabyło za- 
mienić na konkretne namacałne efekty. czyli po pro— 
stu je wdrażać do praktyki. Zawsze warto odpowie— 
dzieć sobie na kilka pytań: Czy ja potrafię jeszcze 
coś zrobić? Czy jai-potrafię tylko uczyć? Czy potra- 
fię swoje wyniki zamienić na rzeczywisty efekt., któ— 
ry jest związany z ochroną danego ekosystemu, 

_z'_ życiem gospodarCZym, żeby moje prace badaw- 
Cze miały rację bytu i przełożenie nie za kilkana~ 

NKK—Mii 

scie czy kilkadziesiąt lat, tylko już ”teraz. Czy ja 
umiem Skensumować wiedzę, którą stworzyłem 
wspólnie z zespołem.? Są pewne typy badań. pole 
gające na tworzeniu materiałów dokumentaćyjnych. 
przydatnych może za 100 lat, jako dane źródł0we. 
toteż Są ważne elementy. Ale bardzo ważne jest. 
aby przełożyć do życia praktycznego to. co udało 
się nam spostrzec. zbadać, Ocenia skwantyt-ikować; 
nazwać. Jest dużo takich spraw. 

Jeet Pan profesor promotorem prac doktor» 
skich. Czego one dotyczą? 

— Obecnie jestem promotorem pracy Zwiąż-onej 
z ekologią gatunku ryby występującego w Bałtyku; 
prZewód jest otwarty na słupskiej uczelni. Tam ln- 
s't'ytut Biologii i Ochrony Środowiska otrzymał 
uprawnienia doktoryzowania i stał się bardzo mccną 
jednostką na Wybrzeżu Środkowym. A praca o tyle 
jest istotna. że jest to gatunek ryby. który po dokład- 
nym zbadaniu chcemy zarekomendować Komisji 
Helsińskiej do stałego monitoringu toksyn w wodach 
głębinowych Bałtyku. .! ak się okazało. cały cykl 
życiowy tego gatunku odbywa się w wodach głębi-. 
nowych (inne gatunki ryb wędrują między głębina- 
mi a strefą przybrzeżną). Gatunek ten to metela. która 
żyje bardzo dł ugo i nie zmienia strefy życia, a więc 
można założyć. że nie dochodzi u niej do wymiany 
pewnych toksyn. W rybach zwykle toksyny gro- 
madzą się i następuje ich biomagniłikacja, czyli po— 
większanie zawartości w poszczególnych organach. 
w wątrobie, kościach i mięśniach. Nasze wcześniej- 
sze badania na rybach wędrujących między jezio— 
rem Jamno a Bałtykiem udowodniły. że ryby potra— 
fią przez kilka miesięcy wymienić ołów zawarty 
w tkankach na inny metal, np. ołów na miedź. 'Tak 
że nawet te dawki groźne już dla naszego zdrowia.. 
a znajdujące się w rybach, mogą zostać wymieniane; 
w wyniku zmiany środowiska. Nauka kiedyś zakła— 
dała, że te wszystkie substancje będą się gromadzić 
wraz z życiem i potęgować. Badania szczegółowe 
pokazują, że nie zawsze tak jest. Te sprawy są przed— 
stawione i udowodnione we, wcześniejszym (takto—' 
racie pana dta Tomasza Modzelewskiego, którego 
byłem także promotorem. " 

Jak pan łączy intensywną. pracę naukową; 
z innymi sprawami W życiu? 
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— Cza-sami niektórzy kolodzyzwvidzieli. jak prze.- 
.mieszczałem się po korytarzach Wydziału w kalo— 
szach, woderach i w szarym fartuchu i zastanawiali 
się. "co ja robię. Niekiedy. gdy pakowalis'my naśzą 
łódź badawczą i wyjeżdżaliśmy w teren. to patrzyli 
zazdrosnym okiem: o. jadą sobie popływać po je- 
ziorku i wypoczywać. Nieprawda, to jest bardzo cięż- 
ka prac-a, niekiedy prawie ponad siły. Często wraca— 
liśmy ziterenu niezwykle zmęcżeni, i to w godzinach 
nowych. Ale z bezpośredniego kontaktu z naturąjest 
dużo iiatys'fakcji. A jeśli chodzi o życie prywatne. to 
wiele zależy jednak od organizacji. Na życie rodzin- 
n'e też musi być Czas. Mam dwoje dzieci. córka star- 
sżajeśt studentką prawa. młodszy syn kończy liceum. 
Małżonka jako lekarz ma też zainteresowania ścisle. 

Naukowych. 

W posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego 
28 listopada 2003] roku Wzięli udział zaproszeni 
goście. a w „szczególności JM Rektor Politechniki 
Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Krzyss Waw- 
ryn, prorektorzy: prof. nadzw. dr hab. inż. Józef 
Falkowski. prof. nadzw. dr hab. inż. Borys Storch 
i prof. nadzw. dr hab. inż. Leon Kukiełka, dzieka- 
ni pozoStałych Wydziałów oraz przedstawiciele pra— 
cy, radia i telewizji. Dr inż. Tadeu52 Bohdal przed— 
stawil rozprawę habilitacyjną nt. „Zjawiska wrze- 
nia pęcherzykowego czynników chłodniczvch ”. Re— 
Cęnzentami rezprawy i dorobku naukowego byli: 
prof. _dr hab. inż. Roman Domański z Politechniki 

"1-48 

ale dzieci. jak się okazało. interesującię sztuką. Biblią 
”czynny udział w występach koszalińskiego „Dialta 
gu". przygotowują sztuki. córka wygrała nawet kie— 
dyś konkurs recytatorski. To są chyba jakieś cechy. 
które dzieci przejęły po dziadkach. Od rodziny bar- 
dzo dużo zależy i jeśli zapewnia ona pewien spokój 
wewnętrzny, to przyspiesza rozwój i sukcesy - jak 
'to się ”mówi - karierę. To nie ulega wątpliwości. Wy- 
rozumiałość i pomoc ze strony rodziny są niezbęd- 
ne. Niekiedy są drobne konflikty dotyczące logo.jak. 
wolny czas wykorzystać. czy na odpoczynek. czy na 
spótkanie ze znajomymi. czy na pracę. Nie ukry- 
wam, że trochę życie prywatne cierpi z powodu dti—— 
'żej aktywanoiści naukowej. można tojodnak pogodzić. 
Jest to: trudne. co nie znaczy. że niemożliwe. 

Rozmawiał A. Markiewicz 

Na Temat targi"?! (23? 
Pierwszy przewód habilitacy] ny prowadzony przez Wydział Mechaniczny 
Politechniki Koszalińskiej został zamknięty. Rada Wydziału 
Mechanicznego nadała w dniu 28 listopada 2001 roku dr. inż. Tadeuszowi 
Bohdalowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych 
w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Życzymy jak najszybszego 
zatwierdzenia przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni 

Pierwsza habilitacia 

War-'Szawskiej. prof. dr hab.inż. Leon Tro'ni'ewSki' 
z Pólitechniki Opolskiej braz prof. dr hab. inż. ”Zbi— 
gniew Bilicki z Politechniki Koszalińskiej. Mono- 
grafia habilitacyjna. której recenzentami wydaw— 
niczymi byli: prof. dr hab. inż. Roman Domański 
i prof. dr hab. inż. ] aroslaw Mikielewicz z Instya 
tutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku „(któ-' 
ry jest również profesorem Politechniki Koszalin-: 
skiej”) została opublikowana w Wydawnictwie 
Uczelnianym Politechniki Koszalińskiej i stanowi- 
ła podstawę wszczęcia przewodu habilitacyjnego 
l 4  kwietnia 2001 roku. Na posiedzeniu 7 listopada 
2001 roku Rada Wydzialu Mechanicznego podjęła 
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uchwałę @ dopuszczeniu do ko— 
l'okwium habilitacyjnego '28 ['i- 
s-topa'da 2001 roku. 

Po przedstawieniu autorcfc— 
rain rozprawy i odpowiedziach 
do: uwag recenzentów rozpoczę- 
ło się kolokwium habilitacyjne. 
podczas którego dr inż. T. Boh- 
dal. udzielił wyczerpujących od- 
powiedzi na kilkanaście pytań 
członków Rady Wydziału i re- 
cenzentów. dotyczących zarów- 
no problemów będących przed- __ 
młotem rozprawy. jak" również. 
aktualnych problemów technicz- 
nych w budowie i eksploatacji 
maszyn. W tajnym głosowaniu 
Rada Wydziału przyjęła jedno- 
myślnie kolokwium habilitacyjne. Następnie w gło— 
s'owaniu wytypowano jeden z trzech zgłoszonych 
tematów wykładu habilitacyj nego pt. „Model Nus— 

dr inż. Tadeusz Bohdal 

NA TEMAT 

% ' _ . 

Dr. inż. Tadeusz Bohdal w trakcie kolokwium habilitacyjnego 

salta kondensacji błonowej. Stare inowe spojrzc- 
nie”. 'Z pełną ekspreąią i głębokim znawstwem pro.- 
blemu przedstawiony został wykład habilitacyjny. 
W opinii członków Rady Wydziału sposób prezen- 
tacji wyldadu trafił nie tylko do przekonania specja- 
listów. ale również do osób niezwiązanych z zagad- 
nieniami energetycznymi. Uchwałą Rady Wydziału 
w głosowmiiu tajnym przyjęto jednomyślnie wykład 
habilitacyjny. podkreślając wybitne zdolności dydak- 
tyczne i wrodzone predyspozycje kandydata do za— 
wodu nauczyciela akademickiego. Nie było żadnych 
wątpliwości. że wniosek dziekana () nadanie dr. inż. 
Tadeuszowi Bohdalowi stopnia naukowego doktora- 
habilitowanego zostanie w głosowaniu tajnym p_Q- 
party jednomyślnie. Decyzja o zatwierdzeniu uchwa- 
ly Rady Wydziału Mechanicznego z 28 listopada 
2001 roku. na którą wszyscy będziemy z niecierpli- 
wością oczekiwać. należy od tej chwili do Central- 
nej Komisji Kwalifikacyjnej. 

Cała społeczność akademicka Wydziału Mecha— 
nicznego składa gratulacje nowo promowanemu 
doktorowi hahilitowanemu. życząc mu zdrowia, po- 
myślności i dalszej wspaniałej aktywności nauko- 
wej. dydaktycznej i' organizacyjnej. Tak trzymać 
Doktorze! 

Hemyk Clmrun 
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Panie Profesorze, rok 2001 przynosi Panu wie- 
le okazji do gratulacji i podsumowań. Niedawno 
obchodził Pan okrągły jubileusz — 70. urodziny, 
a w czerwcu 2001 r., decyzją prezydenta RP, otrzy- 
mał Pan tytuł profesora nauk ekonomicznych. Była 
to na pewno doniosła, ale jednak niezaskakująca 
chwila, bowiem patrząc na Pana życie zawodowe, 
była naturalną konsekwencją systematycznych, 
wieloletnich dokonań. Jak to się zaczęło? 

— Moje zainteresoWania naukowe rozwijały się 
stopniowo w czasie studiów. Najpierw, w 1956 r. 
rozpocząłem studia w systemie zaocznym, w 3-łet- 
nimfZaocznym Studium Nauczycielskim w Gdań- 
sku. Już pod koniec i roku studiów miałem propo- 
zyc ję przeniesienia się na studia magisterskie. Wy- 
trWałern jednak do końca, co ostatecznie wpłynęło 
na przedłużenie okresu studiów do 7 lat (po ZSN 
zostałem przyjęty na li rok pięcioletnich studiów 
w. WSP. również w Gdańśku ). 

W 1965 r. trafiłem na seminarium doktoranckie 
prowadzone przez panią prof. Stanisławę Zaj— 
chowśką na UAM w Poznaniu. Pod jej kierunkiem 
przygdtowałem rozprawę doktorską pt.: „Protesy 
przemian demograficznych w woj. koSzaI'ińskim 
w latach 1946 — 1968", którą obroniłem w 1971 r. 
W następnym roku rozprawa ta została opubliko- 
Wana przez PWN. W 1973 r. Rada Naukowa Ko— 
szalińskiego Ośrodka Naukowo-BadawCzego, któ— 
ry tworzyłem od podstaw, wystąpiła z wnioskiem 
o powołanie mnie na Stanowisko docenta. Wnio- 
sek ten pozytywnie oceniła Rada Naukowa lnsty— 

Pi-sanio POL i'TEiŻH'NI k | KOSZAL msi; [El 

Na Tornat- iiłS/źiii ili ii.-%?] 
WyWia'd z prof. dr. hab. Eugeniuszem Zdziśła-wem Zdrojewskim 
: okazji otrzymanej przez niego nominacji profesuekiej, 
wręczone] w PałeCu Prezydenckim 6 lipca br. 

Jestem pasjonatem 

prof. dr hab. Eugeniusz Zdrojewski 

tutu Zachodniego w Poznaniu. Również ciąg dal,— 
.SZy procedury kWalifikacyjnej kontynuowanej 
.w Warszawie był dla mnie pomyślny. Na tej pod?" 
„stawie sekretarz naukowy PAN powołał mnie z,.po- 
czątkiem 1974 r. na smnOwisko docenta w KONB. 
Od lipca tego samego roku, na wniosek WSP 
w Słupsku, sekretarz. naukowy PAN zezwolii mi na. 
dodatkowe'zeimdnienic w Zakładzie Geografii fam— 
t'ejszej uczelni. Tak rozpoczęta przygoda z mąką 
„i szkolnictwem wyższym trwa do tej pory; 
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Jest Pan cenionym przez specjalistów auto- 
rem Wielu prac z zakreizu demografii. Rezultaty” 
Pana badań były niejednokrotnie wykorzysty- 
Wane w opracowaniach contralnych. Skąd Się 
wzięło to zainteresowanie? 

— W trakcie studiów interesowaly/mnie wszyst— 
kie kolejno wprowadzane przedmioty. Ponieważ 
ni'ie'SZkałem i pracowałem w Koszalinie. w Szcze- 
,golności Fascynowało mnie zasiedlenie ziem za- 
chodnich i północnych, a zwłaszcza migracje defia 
nitywne. Chociaż podejmowałem także wiele in- 
nych tematów badawczych. problematyce ludno- 
ściowej pozostałem nadal wierny. 

Ukończyłem studia geograficzne. specjalizującsię 
'w zakresie geograiii ekonomicznej. Początkowo zaj- 
mowałem się, głównie geografią ludności i osadnic- 
twa. Jednakże od początku dostrzegała-n powiązania 
tej dyscypliny naukowej z historią, socjologią. eko—,- 
nomią, a zwłaszcza z demografia. Ściślejsze związki 
z demografia i demografami rozpoczęły się 7. począt- 
kiem lat 70.. kiedy to mój dorobek w tej dziedzinie 
został zauważony. W połowie tej dekady zupełnie nie- 
spodziewanie dla mnie zostałem zaproszony do udzia- 
łu w realizacji cenualniekoordynowanych badań lud- 
nościowych. Zaproszenie dostałem od prof. dra hab. 
Mikołaja Latucha. którego znałem wcześniej zliczę 
nych publikacji poświęconych migracjom ludności. 
Zadeklarowałem wiec udział w grupie tematycznej 
dotyczącej ruchu wędrówkowego ludności. Mój ra— 
portkońcowy z badań został wówczas opublikowa- 
ny w Biuletynie Rządowej Komisji Ludnościowej. 
Później b ył y kolejne zadania badawcze realizowane 
"wramach centralnych programów badań pod—stawo- 
'-wych. kolej-ne raporty i publikacje. W związku z pro- 
?Wadzonymi badaniami organizowano liczne semi- 
naria i konferencje naukOWe. W ten sposób zosta- 
łem wciągnięty na orbitę oddziaływań znanych det- 
mografów. W rezultacie doprowadziło to do tego, że 
.z Zakresu demografii habilitowałem się na Wydzia- 
le Ekonomiczno-Społecznym"dawnej SGPiS, (obec— 
nie Szkoły”-' Głównej Handlowej) w Warszawie. Moje”: 
”liczne prace (około 280) są rzeczy-wiście w szero— 
kim zakresie wykorzystywane. Cieszę się bardzo. 
”ponieważ: nawiązuje do: nich kilkudziesięciu innych 
"autorów. Są ujmowanie w różnych bibliografia-eh... 

Na TE M:.aT 

Drugim nurtem Pana zainteresowań” badanie 
czych jest'pmblematyka zatrudnienia. Czy wpływ 
jn-a'wybór tej tematyki miała niezwykle trudna-sji.— 
tuaćja w tym zakresie w naszym regionie? 

— Różnorodna tematyka ludnościowo rzeczy- 
wiście była” i nadal pozostaje głównym nurtem 
moich zainteresowań. Ale szerzej rOzumiana pro— 
blematyka demograficzna obejmuje też strukturę 
społeczno-Zawodową ludności. Obejmuje one m.in-. 
takie zagadnienia. jak: stosunek do praczy (czyli 
podział na czynnych i biernych zawodowo), źródła 
utrzymania ludności itp. Tu są już dostrzegalne styki 
z zatrudnieniem i. bezrobociem. 

Iednakz'e z innego powodu zrodziło śięmojeza— 
interesowanie problematyką zatrudnienia. Jeszcze 
w końcu lat 60. i na początku dekady lat 70. pewne 
kontrowersje budziło określanie ogólnoekonomicz— 
nego charakteru dawnego województwa koszaliń— 
skiego. Ponieważ szczegółowa analiza struktury za- 
trudnienia oraz źródeł utrzymania ludności może 
stanowić przesłanki do określenia struktury ”funk-' 
cjonalnej miasta czy regionu, podjąłem ten temat 
badawczy. Jego realizacja (w powiązaniu z nokia-' 
damiinwestycyjnymi. udziałem w tworzeniu pro- 
duktu krajowego brutto), dala rzeczywiście odpo— 
wied-ź na szereg nurtujących mnie pytań. 

Na podjęcie tematyki zatrudnienia, a w Osioł-' 
nich 10 latach również problematyki bezrobocia, 
ma również wpływ miejsce mojego zamieszkania 
i pracy. Reg-ion zachodniopomorski, a zwłaszcza 
tzw. Pomorze Środkowe. należało i nadal należy 
do obszarów 0 największych rozmiarach i najwyż- 
szej stopie bezrobocia w Skali całego kraju. Dość 
wnikliwie obserwuje przemiany w tym zakresie od 
momentu rozpoczęcia rejestracji bezrobotny-ch.. 
Dukan ując "analizyi oceny tego zjawiska, wykona— 
łem kilkanaście opracowań, sformułowałemwiele 
uwag i wniosków-_ w sprawie ograniczenia jego roza- 
miarów oraz negatywnych następstw. 

Był Pan twórcąi długoletnim szefem KONB'. 
Jak Pan ocenia z perspektywy czasu znaczenie 
tej jednostki dla. regionu i czym dla Pana osobi- 
ście było to doświadczenie? 

— Kiedy w 1964 o likwidowano KoszaliriSkŁe "Eo-' 
warzystwe Przyjaciół Nauk ”i tworzono Koszaliń— 
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.:skie- TOWarzy-stwo.Społeczno-Kulturalne (RTS—"K)", 
od początku Opowiadałe'm się za utworzeniem pla- 
cówki badawczej w organizacyjnych ramach tegoż 
”Towarzystwa. Już w roku następnym powstał Ośro— 
dek Badań Naukowych (OBN) jako pierwsza pla- 
cówka naukowa na tym obszarze. Nie było jeszcze 
wówczas Instytutu Ziemniaka w Boninie ani wy— 
zszych uczelni w Koszalinie i w Słupsku. 

Od samego początku istnienia OBN nawiąza- 
łem z nim współpracę, zwłaszcza z Pracownią So— 
cjologii. W 1967 r. powierzono mi misję utworze- 
nia Pracowni Geografii Ekonomicznej i Demogra— 
fii. Wkrótce postawiono mi trudny do przyjęcia 
'.warunek: albo przejdziesz na pełny etat do Ośrod- 
ka, albo zlikwidujemy tę Pracownię. Pracując wów- 
czas w Wojewódzkiej Pracowni Planów Regional— 
nych zarabiałem znacznie więcej. Z kilku powo- 
dów uległem tej presji i tracąc kilka tys. zł w poło- 
wie l969 r. przeszedłem do pracy w OBN. Szedłem 
tam jednak z. mocnym postanowieniem rozwoju 
i umocnienia pozycji tej placówki naukowej w re— 
gionie i w skali kraju. Już w roku następnym zo- 
stałem wybrany na sekretarza generalnego KTS'K 
i' równocześnie powierzono mi funkcję dyrektora 
OBN. Wkrótce doprowadziłem do aiiliacji OBN 
w ówczesnym Komitecie Nauk i Techniki, po czym 
podjąłem starania zmierzające do wydzielenia OBN 
ze stowarzyszenia i przekształcenia go w samo- 
dzielną placówkę badawczą na prawach instytutu re- 
sortowego. Przeszkód i trudności do pokonania było 
bardzo dużo. Mimo to, po uzyskaniu pozytywnej opi— 
nii Wydziału [PAN i Rady Towarzystw Naukowych 
przy Prezydium PAN. za zgodą Ministra Szkolnic- 
twa Wyższego, Nauki i Techniki udało się ten cel 
osiągnąć. już w 1972 r. Nowo utworzona placówka 
przyjęła nazwę: Koszaliński Ośrodek Naukowo-Ba- 
dawczy. Od tej pory notowanodynamiczny jego roz- 
wój. Stan zatrudnienia wzrósł z kilku do kilkudzie- 
sięciu pracowników. Wcześniej istniejące, Pracow- 
nie (Historii, S'ocjologii i Geografii Ekonomicznej 
2 Demografia) przekształcono w zakłady. Utworzo- 
no też dwa nowe: Gospodarki Żywnościowej oraz 
Turystyki iOchrony Środowiska, a ponadto dwa 
działy: Wydawnictw oraz informacji i Dokumenta- 
cji'Naukowej, z dobrze Wyposażona biblioteka 

PISMO 'PÓLiTECHNlK-l Kos-zauńsnirj 

Dysponując odpowiednią kadr-ą i baza: ma'-teh 
rialną, doprowadziłem do włąCzcnia KON-B do 
udziału w realizacji centralnie planowanych tema.- 
tów: rządowego, węzłowego. międzyresortow'cgo 
i kilku resortowych. Z podjętych zadań wywiązy- 
waliśiny się bez najmniejszych zastrzeżeń. 

Przy Ośrodku zorganizowałem 5 doktoranckich 
grup seminaryjnych (z ekonomii. geografii. ekono— 
miki rolnictw-a, socjologii i historii). W ramach tych 
grupprzygotowano około 20 osób do obrony prac 
doktorskich, najwięcej z ekonomii i geografii. N a- 
potykając na wiele trudności. uzyskałem-zezwole- 
nie na "wydawanie drukiem kwartalnika pn. „Ko- 
szalińskie Studia i Materiały". Oprócz kwartalnika 
i przejętego wcześniej „Rocznika Koszalińskiego"; 
.co roku KON-B uzyskiwał zgodę na publikowanie 
conajmniej kilkunastu innych pozycji książkowych. 
KON-B był głównym organizatorem kilkudziesię— 
ciu konferencji ogólnokrajowych i kilku między- 
narodowych. Wiele z nich organizowano przy 
udziale różnych organów PAN , GUS i szeregu mi- 
nisterstw (rolnictwa, adrninistmcji. kultury, turysty- 
kii). W 1973 r. zorganizowałam konferencję na- 
ukow-ą na wzór ll Kongresu Nauki Polskiej; która 
już w trakcie obrad zyskała miano [ Kongresu Na- 
uki Pomorskiej. Były to największe moje i zespołu 
pracowników KON-B sukcesy-, za które w 1975 r. 
zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or— 
deru Odrodzenia Polski. 

Ukończył Pan studia pedagogiczne i nawet pro-- 
Wadząc placówkę typowo naukową, jaką był 
KONB, był Pan pedagogiem — zajmował się Pan 
rozwojem naukowym pracowników. Teraz, z racji 
obowiązków na Politechnice Koszalińskiej, ma Pan 
szczególnie duże pole do działania w tym zakresie. 
Czym dla Pana jest nauczanie.? Dlaczego poświę- 
ca Pan tyle cennego czasu na promowanie magi- 
strów, doktorów — czy jest to po prostu zawodowa 
solidność, chęć dobrego spelnienia swoich służbo- 
Wyeh obowiązków, czy może coś- więcej? 

_ Ukończyłem studia geograficzne. ale w uczel— 
niach pedagogicznych. Wcześniej i później praco- 
wałem w szkolnictwie (podstawowe i średnie), ja od" 
1974 i'. pracuję w szkolnictwie wyższym. Od wielu 
lat zajmuję'się badaniami . organizacją różnych pI-aę 
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anwet naukowychi terenowych ogniw kilku towa- 
rzyntw naukowych. Alę ani przez chwilę nie prze; 
stałem być nauczycielem. To, także mój wybćr pa- 

.njia i pełna poświęcenia praca. ' 
Szczególnie dużo powodów do satysfakcji daje 

mi udział w promowaniu magistrów, licencjatćw; 
a zwłaszcza doktorów. Uważam to nie tylko za swój 
obowiązek. ale za pewną misję naukowca — peda- 
goga. Jestemabsolutnic przekonany .o potrzebie po- 
mocy młodym ludziom w zgłębianiu wiedzy i zdo- 
bywaniu. stopni naukowych. Jestem promotorem 
2 doktorów, '3 inne prace doktorskie recen zawałem, 
uczestniczyłem też w 3 przewodach habilitacyjnych 
w charakterze recenzenta. Jednakże dość efektyw- 
nąpomocy (w różnej formie) udzieliłem bez mała 
około 100 osobom zdobywającym stopnie nauko~ 
wc i to z różnych dziedzin wiedzy. To z tego powo.- 
du uczestniczyłem bądź byłem zapraszany na uro- 
czystości związane z obronami prac w różnych 
ośrodkach. Prace związane z promowaniem mło— 
dych ludzi zawsze miały i będą miałypierwszem 
stwo. Pełniąc jakby rolę ,.dyżumego konsultanta”. 
zawsze mam dużo pracy, jestem stale zajęty. 

Przy tych wszystkich zawoduwychobowiąz- 
kach dużo czasu poświęca Pan działalności spo- 
łecznej. To dla Pana takie ważne? 

— Od początku lat 60. aktywnie uczestniczę 
w społecznej działalności naukowej, pełniąc wiele 
funkcji kietowmiczych. Przy czym nigdy nie pyta— 
łem): za ile.- co będę ztego miał? — a równocześnie 
nigdy powierzonych, mi obowiązków nie lekcew- 
Ży-łem, niczego nie .,zawaliłem". Ponieważ jest „to 
długa lista, tylko wymienię jedynie niektótez nich.. 
Ze- względu na to, iż przez wiele lat powojennych 
w regionie zasadniczo. nie było placówek nauk-;o- 
wych niezbędną wiedzę i doświadczenie zdobyWa- 
łem uczestnicząc w pracach towarzystw naukowych 
i innych organizacji. Były to: Koszalińskie Towa- 
i-rzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Geo.- 
graficzne, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, 
PTTK. PTE-. KTS'—K i inne. Począwszy od 1973 r. 
przez dwie kadencje byłem wiceprzeWodniczącym 
Rady Naukowej przy Oddziale Instytutu Kształce- 
nin Nauczycieli i Badań Naukowych w Koazalinie. 
W latach” 10.- byl'em członkiem, a przejściowo prze— 

NA. TEMAT 
wodmczącymRady N ulgowe-Ekonomicznej przy 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Naukowej, fana-' 
stępnie — przy wojewodzie koszalińskim. Przez sze= 
reg l'at'byłem członkiem Społecznych Rad Roz-wo- 
ju WSI w Koszalinie i WSP w „Słupsku, wieeprze+ 
wodniczącym Zarządu Miejskiego TWP w Kosza— 
linie-. a później członkiem Zarządu Wojewódzkie- 
goi Prezydium w Koszalinie, następnie w ”Słupsku,-.. 
członkiem TNOiK i Rady Naukowej przy ZG 
W Słupsku.. wiceprzewodniczącym ZOI'Sto-warz-y; 
omnia Autorów Polskich w Słupsku. Przez kilka- 
na-śeie lat uczestniczyłem w pracach Komisji Roz— 
woju — najpierw Makroregionu Nadmorskiego, 
a następnie Makroregionu Północnego. Dość wcze- 
śniei aktywnie włączyłem się do pracy różnych or— 
ganów PAN. 

Od połowy lat 60. przez około 25 lat brałem 
udział w. pracach Komitetu Przestrzonnego Zago- 
spodarowania Kraju przy Prezydium PAN. Przez 
cztery kadencje (lata 1972 — 1984) byłem wybiera- 
ny.- do Rady Towarzystw Naukowych i Upowszech— 
niania Wiedzy przy Prezydium PAN . W tym czasie 
nawiązałem też współpracę z Komitetem Badań 
i Prognoz „Polska 2000" PAN. 

Od początku lat 70. przez dwie kadencje byłem- 
członkiem Rady ds. Regionalnych Towarzystw Spo- 
łeczno—Kulturalnych przy ministrze Kultury i Sztu- 
ki. Od 1974 r. przez dwie kadencje byłem człon- 
kiem Rady Naukowej rcsortowego Instytutu Badań. 
nad Młodzieżą w Warszawie. Przez dwie 5-leit'nie 
kadencje (1975 — 1984) na mocy decyzji Minister- 
stwa Rolnictwa i Leśnictwa pełniłem funkcję prze— 
WGdniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony- 
Przy'rody w Koszalinie. Od 1981 r. jestem człon; 
kiem-”założycielem Polskiego TowarzyStwa Demo— 
graticznegoi członkiem jego władz. Od podstaw 
orga-nizowałem ;(z J. A. Niekraszem) Koło—. „a: paz; 
niej Oddzial PTD w Koszalinie. Przez wiele lat" 
współpracowałem z Komitetem Nauki Demograticz— 
nych PAN. zwłasZcza z Sekc ją Demografii Społecz- 
ńdEkonomicznej. Obecnie jestem ( kolejną kaden— 
cięłczłonkiem tegoż Komitetu. Już trzecią kaden— 
cję jestem członkiem jednego z Zespołów (Scruff-ak 
nego ośrodka Metodycznego Studiów Nanczyeiet— 
skich w Krakowie.. w- 1997 r. Prezes Gus” pawia-tat- 
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mnie do. Programowej Komisji Spisowej. przy-go— 
lowującej 'N arodowy Spis Powszechny 2002 r. Zo— 
Stałem też zaproszony do prac Rady Statystyki GUS. 

Jaka jest Pana filozofia życiowa - co stara 
się Pan przekazać młodym ludziom studiują.- 
cm na WEiZ? 

— Jestem człowiekiem bardzo pracowitym. 
wręcz pasjonatem. Cenię dobrą organizacji;-...po- 
rządek wokół siebie, solidność idoldadność. od- 
powiedzialność za to, co się robi.. Wobec siebie 
jestem bardzo wymagający, dla innych — o. wiele 
bardziej wyrozumiały, ale zawsze uczciwy i Spra- 
wiedliwy w ocenianiu. Stale stawiam sobie nowe 
i trudne zadania. Te cechy staram się preferować 
i wpajać swoim podopiecznym. Zachęcam ich do 
systematyczności, nowatorskiego myślenia i cią- 
głego poszukiwania nowych rozwiązań różnorod- 
nych problemów badawczych. rczwijania umie,» 
jetnos'ci korzystania ze źródeł i literatury nauko- 
wej. Cieszę się bardzo. jeśli spotykam osoby o ta- 
kich cechach charakteru i osobowości. 

Osiągnął Pan tak wiele, że naturalną rzeczą 
byłoby zwolnić tempo, a Pan, przeciwnie, jest 
bardzo aktywny. Praca naukowa, dydaktyczna, 
publikacje, opieka nad dyplomantami, działal- 
ność społeczna... Jaka jest tajemnica tej niezwy- 
kłej energii? 

— To wszystko prawda. Praca naukówa i dydak- 
tyczna mnie nie męczy. NaWet w czasie urlopu nie 
potrafię bezczynnie spędzać czasu. Odkąd panne 

115% 

tam nigdy się nie nudziłem. Zawsze mam dużo 
spraw do załatwienia., wiele opracowań do czyta- 
nia-i chęci do napisania czegoś nowego. Widocznie 
nabrałem zbyt dużego rozpędu. Nie ukrywam jed.- 
uak. iż niekiedy odczuwam nadmiar pracy i ebo- 
wiąZków. Mam świadomość, że powinienem zwei; 
nii-ć tempo. ale jakoś mi to nie wychodzi. Od wielu 
lat współpracuje z wieloma osobami i ośrodkami 
naukowymi. Najprawdopodobniej jest to główną-5 
przyczyną tego, że nie moge- skutecznie wyhamo— 
wać. Ale może to i dobrze? 

A co z planami na przyszłość? 
-.- Hołduję zasadzie, iż plany trzeba mieć na wiele-' 

lat.. 'a żyć tak,jakhy tożycie miało się już jutro Sikoń?- 
ez—yć. wszak wszyscy: młodzi i starzy jesteśmy: 
w ostatniej podróży. 

Moi najbliżsi współpracownicy przekonują mnie; 
.- i to skutecznie — żenada! jestem potrzebny. Oczy— 
wiście mam plany badawc2ei wydawnicze. Nie będę 
się już „porywał” na wielkie tematy. wymagające 
długotrwałych badań. Chciałbym jednak razem z ko- 
leżankami i kolegami przygotować do druku kilka- 
monografii, skryptów i przewodników do ćwiczeń. 

Od kilku lat prowadzę seminarium doktoranc- 
kie składające się z około 10 osób. Wszystkim.. 
którzy rzeczywiście poważnie myślą o doktoratach 
i nad odpowiednimi rozprawami usilnie pracują. 
bedę służył radą i chętnie w miarę możliwości po- 
mogę w uzyskaniu stopni naukowych. 

Rażrnawiała Alina Lęsa'zyńirlgjn 
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Przede wszystkim 
-- jakość kształcenia. 

Prof. dr hab. inż. Zdzisław F. Piątek, dziekan Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, odebrał 11 stycznia 
2002 roku z rąk ministra edukacji narodowej i sportu, w obecności 
Prezydenta RP, nominację na członka Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. 

Panie Profesorze, proszę przyjąć serdeczne 
gratulacje z okazji nominacji. Sądzę, że to jest. 
wspaniale ukoronowanie jubileuszu 40-lccia 
Pańskiej pracy w szkolnictwie wyższym. 

Prof. Z. F. Piątek: — Dziękuję za gratulacje.. 
Wyróżnienie traktuję jako wyraz uznania dla na- 
"szzej Uczelni ”oraz mojego dotychczasowego dorota,- 
ku naukowego i pracy organizacyjnej. Jubileusz 40— 
lecia. oczywiście. nie ma żadnego związku z moim 
wyborem do Komisji. 

Dlaczego doszło do powsta-nialPańśtwowej" 
Komisji Akredytacyjnej? 

—- W ostatnich dziesięciu latach nastąpił znacza; 
cy rozwój szkol nictwa wyższe-go, co związane jest 
? żywiołowym wzmstem liczby studentów. Brać 
studencka powiększyła swoje grono prawie pięcio- 
krotnie, a stałorsię to możliwe m.in. dzięki powsta- 
niu wyższych uczelni niepaństwowych oraz pari— 
astwowych Wyższych szkól zawodoWych. 

Prawdopodobnie liczba szkół wyższych waha 
sie obecnie w granicach 300 — 3:50, a sąju'ż następ— 
ne wnioski o utworzenie kolejnych. W tak dużym 
zbiorze, Zgodnie z rozkładem Gaussa. są szkoly 
bardzo dobre”, ale i śąsłabe. 

Dlatego. od dłuższego czasu. środowiska- aka.- 
dcrnickivc pustulowuiy unormowanie tej, kwesrii. 
Stąd w nowelizacji ustawy (› Szkolnictwie” wyższym 
z 2-0. lipca 200! roku pojawił się zapis 0 Państwo— 
wej Komisji Akredytacyjnej. 

Jak Pan Profesor” ohjaśni w tym kontekście 
znaczenie-słowa” ,;akredytacja”? 

M ! „ [uld Er .; Kg 

: « 

-'— Akredytacja to proces. w którym określa się, 
czy program edukacyjny (lub uczelnia) spelnia kry- 
teria jakości. które gwarantują poziom kształcenia 
uznany za. minimalny poziom satysfakcjonujący; 
Efektem akredytacji jest opinia, czyprogram, bądź 
uczelnia, spełnia standardy jakości. Innymi słowy 
—jes.l to. uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pro- 
cesu dydaktycznego na danym kierunku Studio.-w 
lub, w przypadku nowo powstającej uczelni, na roz-- 
poczęcie działalności dydaktycznej. 

Czym będąsię różnić kompetencje Państwo— 
wej Komisji Akredytacyjnej od istniejących do- 
tychczas takich gremiów, jak: Rada Główna 
›SZkolnict wa Wyższego i Komitet Badań Nauko— 
wych? Jakie wobec tego są cele i zadania PKA? 

~ Rada Główna Szkolnictwa Wyższego współ- 
działa z ministrem edukacji narodowej i sportu oraz 
innymi organami władzy publicznej w ustalaniu po.- 
lityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa- 
wyższego. A więc opiniuje m.in.: projekty aktów 
praw-nych (projekty ustaw o utworzeniu, przekształ- 
ceniu, zniesieniu i zmianie nazwy uczelni), projekt? 
budżetu państwa w zakresie części, której dyspo— 
nentem jest minister edukacji narodowej i oporne 
”zagrody przyznawania nezelniom dntacji z budżetu 
państwa oraz projekty statutów uczelni. Komitet Ba- 
dań Naukowych zajmuje się wyłącznie finansow-a- 
”niem nauki polskiej poprzez przyznawanie dotacji 
na ”badania statutowe i granty. Natomiast Pańctwo- 
wa Komisja Akredytacyjna przedstawia ministra—. 
wi-zcd ukacji narod owe-j i sportuopinie i wnioski 'do'- 
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tycząoe utworzenia uczelni, przyznania uczelni 
upraw/nienia doprowadzenia studiów wyższych na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz: 
utworze-nia przez uczelnie iilii, a także dokonanej. 
oceny kształcenia na danym kierunku. 

Czy Państwowa Komisja Akredytacyjna bę- 
dzie oceniać poziom nauki czy nauczania? Wia- 
domo bowiem, że jedno często nie idzie w parze 
z drugim. Wybitny naukowiec wcale nie musi być 
wspaniałym pedagogiem i odwrotnie. 

— PKA będzie oceniać przede wszystkim jakość" 
kształcenia. Ocenie zostanie poddana więc liczeb— 
ność kadry". w tym udział profesorów i doktorów-› 
habilitowanych w realizacji programu zajęć. Istot— 
ny będzie również wskaźnik liczby studentów do. 
Sumy liczby profesorów, doktorów habilitowanych 
i doktorów, prowadzących zajęcia na akredytowa- 
nym kierunku. Kumi sja przyjrzy się również organi— 
zacji procesu dydaktycznego — strukturze kształce— 
nia, minim'om programoWym, planom i programom 
studiów, zgodności prowa- 
dzonych zajeć ze specjalno- 
-.-ścią naukową i dorobkiem W ' 
badawczym prowadzących 3 %  
zajęcia nauczycieli akade- "”?-:: 
mickich. powiązaniu pro- '” 
gramów nauczania ze 
współczesnymi Osiągnię- 
"ciami naukowymi, realiza- 
cji praktyk studenckich 
i stosowanym metodom na— 
ucmnia. Oceniana będzie 
również infraStruktura dy- 
daktyczna, a więc: bazaln— 
kalowa dydaktyczna, tech- 
niczne wspornaganie dy- 
daktyki, wyposażenie labo- 
ratoriów ipracowni kom- 
puterowych oraz charakte- 
rystyka zasobów biblioteczę 
nych. Brana pod uwagę bę— 
dzie również wspólpraca 
krajowa i międzynarodowa 
oraz charakterystyka badań 
”naukowych. 

1-56 

Prof. dr hab. inż. Z. F. Piątek 

Czy PKA będzie wydaWać- wyłącznie opinie:, 
i oceny, czy też będzie deCydOWać' o jakichkol— 
wiek pieniądzach? 

— Jak już wispomniałem wcześniej, Komisja be.-_ 
dzie przedstawiać ministrowi wnioski ojakości oraz 
Warunkach kształcenia. Na tej podstawie minister 
będzie podejmował odpowiednie decyzje Finanso— 
we. Akredytacja będzie przyznawana na pięć lat i po 
tym okresie — aktualizowania. Jeżeli nie będą,:speł— 
nione odpowiednie standardy kształcenia. kierunek 
(lub uczelnia) może zostać zamknięty lub otrzymać 
warunkowe przedłużenie akredytacji na dwa lala.„ 
celem wypełnienia stawianych wym'Ogów. 

Jaka jest struktura Państwowej Kamis'ji 
Akredytacyjnej i kto zasiada w Komisji? 

— Prezydium stanowią: przewodniczący Komisji, 
którym został prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski ., 
sekretarz (prof. dr hab. Kazimierz Przybysz) oraz przc- 
wodniczący zespołów. W skład Komisji wchodzi IO: 
zespołów kierunków studiów: humanistycznych. prly— 

rodniczych. matematyczno- 
tizy'CZno-cbemicznych. role 
niezych, leśnych i weteryna- 
ryjnych, medycznych, wy— 
chowania fizycznego, lecha 
nicznych ekonomicznych. 
społecznych i prawnych 
oraz artystycznych. W każ— 
dym zespole są co naj mniej 

_ _ _ , trzy osoby posiadające tytuł 
:~: ' naukowy profesoralub sto- 

pień naukowy doktora ha» 
bilitowanego w dziedzinie 
nauki lub dyscyplinie na- 
ukowej związanej z danym 
kierunkiem studiów. Poz-.o— 
stali muszą posiadać co naj- 
mniej stopień nau kowy 
doktora. Komisja ma liczyć 
nie mniej niż pięćdziesięciu 
i nie więcej niż siedemdzie- 
sięciu członków. Obecnie 

. w PKA zasiada 65 czlon— 
ków. Kadencja Komisji 
trwa trzy lata. 
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Wynika stąd. że nie wszystkie uczelnie mają 
swoich przedstawicieli w PKA? 

— Tak. Powołując członków Komisji minister 
kierował się przede wszystkim doświadczeniemór— 
ganizacyjnym kandydatów. W Komisji znalazły się 
więc osoby będące wcześniej lub obecnie rektora- 
mi lub dziekana'mi. Innym kryterium bylo geogra- 
ficzne usytuowanie uczelni. 

Czy Pan Profesor reprezentuje Politechnikę 
Kuszalińska, czy też znalazł się tam Pan wuz'na- 
niu swoich zasług naukowych i organizacyjnych? 

— Członków Komisji powołuje minister spośród 
kandydatów zgłoszonych przezsenaty uczelni, sto- 
warzyszen ia naukowe. zawodowe, twórcze oraz or- 
ganizacje pracodawców. W tym roku zgłoszono 
ogółem ponad sześćset kandydatur, wśród nich było 
pieć, zaproponowanych przez Senat Politechniki 
Kriszalińskiej, jestem więc jej przedstawicielem. 
Biorąc udział w pracach Komisji, oczywiście, nie 
będę mógł oceniać naszej Uczelni. 

Jak będzie działać PKA? Czy członkowieda- 
nego zespołu będą osobiście wizytować uczelnie? 

— Ogółem jest ponad sto kierunków ksmałcenia, 
z tego na nauki techniczne przypada 22. Ja, natural- 
nie, pracuję w zespole nauk technicznych. W mojej 
kempetencji. oprócz budownictwa. znalazły się rów- 
nież: architektura i urbanistyka, geodezjui kartogra- 
l'ia oraz górnictwo i geologia. Nasze grono liczy 
osiem osób. Znajduje się w nim przedstawiciel re- 
prezentujący inżynierię środowiska, trzech mecha- 
ników. jeden chemik, jeden elektronik ijeden infor- 
matyk. Zespoły będą działać poprzez ekspertów. Każ— 
:ly z nas może zgłosić kilkanaście kandydatur. które 
następnie muszą być zatwierdzone przez prezydium 
PKA. Zadaniem ekspertów będzie przygotowyWa- 
nie raportów. Wspólnie z ekspertami będziemy wi- 
EytOWać poszczególne uczelnie. 

Czy'potrzebn'a jest jeszcze jedna komisja do 
wydawania opinii o poziomie ksztalcenia studen- 
tów? Mamy wolny rynek pracy, niech więc o po- 
ziomie ksztalcenia studentów decydują praco- 
ŁIac, zatrudniając absolwentów uczelni X, a .re- 
zygnując z absolwentów uczelni Y. 

— Państwo, finansując szkolnictwo wyższe. po? 
winno wiedzieć, czy dana uczelnia spełniaokreślone 
standardy. Rosną również oczekiwania ze strony- 
uczelni niepublicznych na dotacje państwowe. J'e.-. 
żeli więc daje się pieniądze, to należy również-? wy: 
magać. Państwo musi dbać o mlodego człowieka- 
i o jego edukację. a więc wymagany być musi od~ 
powiedni poziom kształcenia. W kontekście tego” 
pytania chciałbym dodać. że w Komisji są roten-ieee 
przedstawiciele pracodawców. 

Dlaczego o jakości kształcenia ma decydować 
liczba profesorów i doktorów habilitowanych? 
Wiadomo przecież, że niektórzy profesorowie- 
niezhyt garną się do dydaktyki, preferując na- 
tomiast pracę naukową. Może jakąś propozycją 
byłby ogólnopolski test na zakończenie studiów, 
sprawdzający wiedzę absolwentów? 

— Sądzę. że nie jest to dobry pomysł, urucha- 
miający jednocześnie całą machinę biurokratycżną 
—układających testy, przeprowadzających egzamin 
i sprawdzających. Poza tym, każde środowisko ma 
wypracowane wlasne oceny w tym zakresie. Dla— 
tego wydaje mi się, że lepszym rOzwiązaniem jest 
ustalenie czytelnych, precyzyjnych ijednollty-Ch 
kryteriów o'ceny jakości kształcenia. Pewolanie- 
PKA Spełnia powszechne oczekiwania. , 

Czy praca w PKA jest spoleczna, czy też hę— 
dzie wynagradzana? 

— Praca w Kemisji przynosi bardziej splendor 
niź dochód. Za każdy dzień posiedzenia członek 
Komisji otrzymuje dietę. Do tego dochodzi hano— 
rarium za wykonane opracowania. Wynagradzana 
jest wyłącznie konkretna praca. 

Zaczynał Pan Profesor swoją karierę na- 
ukową od stanowiska studenta-asystenta na Po- 
litechnice Warszawskiej. Czy przyjęcie admina—- 
cji na członka PKA jest może pierwszym kro— 
kiem w celu powrotu do Warszawy? 

— Absolutnie nie! Po zebraniu doświadczeń 32: 
lat" praćy, gdybym mial jeszcze raz podjąć QeCyzję 
o wyjeździe z Warszawy i osiedleniu się w Kosza- 
linie-, postąpiłbym identycznie. 

Rozmowę- przeprowadził? 
dr. inż. Marius-z Meller 
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Słowińskim. 

Panie Profesorze, patrząc na 
"Pana pracę widzę, że ostro chce 
Pan zmienić świat na kolorowo. '~f 
Maluje Pan bowiem wszystko, co 
tylko się da, nie tylko papier roz- 
pięty na sztaludze, ale i samą szta- 
lugę, a nawet krzesło, które stoi 
obok niej. Pomaluwał Pan też swój 
krawat, w który Pan się upiększyl 
na uroczystość wręczenia nomina- 
cji, a także i okulary, w które 
u-piększył Pan naszego Prezyden- 
ta — co paparazzi uchwycili zaraz 
›SWymi aparatami. Wszystko chce 
Pan zamalować na kolorowo? 

— A dlaczego by nie. Kolor to 
życie, świat bez kołom byłby mar- 
twy. Jeże-li można wiele dodać więcej życia światu, 
to: należy to robić. A ezy ostro maluję? Może i tak. 
Tak zresztą nazywal się cykl mojej twórczości z lat 
"osiemdziesiątych, gdzie faktycznie przemalowałem 
na „ostro" wszystkie przedmioty znajdujące ›sie 
.w mojej pracowni — nie tylko sztalugę,„paletę, krze- 
sło. czy okno. ale i żarówkę oraz wycieraczkę. Kra- 
wat, który miałem na sobie i okulary wręczone panu 
Prezydentowi Kwaśni-ewskiemu, to jakby remini- 
scencja tatmych zmagań artystycznych z przedmio— 
tami, które nas otaczają. Krawatu wóWczas nie po— 
malowaleńi — bo go nie miałem. Teraz, kiedy trZe— 
ba było jechać na uroczystość do Warszawy po- 
myślałem sobie, żona-tę okoliczność może dobrze- 

J'R a '!” arta! 92321592” €£$-fii): 
Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksander KwaśniEWski nadał tytuł naukowy profesora sztuk 
plastycznych Panu prof. Piotrowi C. Kowalskiemu z Katedry Inżynierii 
Produkcji i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Uroczyste wręczenie 
aktu nadania tytułu odbyło się w Pałacu Prezydenckim 22 stycznia 2002 
r. Poniżej wypowiedzi Profesora Piotra C. Kowalskiego o sobie, swojej 
twórczości i widzeniu świata w rozmowie z dr. inż. Bronisławem 

„Ostro malowane” 

byłoby jakiś krawat wziąć — jak przystoi czlowie- 
kowi. który ma otrzymać dokument na to. że-jest 
profesorem. Nominacja profesorska dla malarza nie 
ma żadnego znaczenia, czy dostalbym ją, czy nie. 
itak malowałbym dalej. ale poważania dla urzędu 
trochę trzeba okazać. Bo nawet i Jacek Kuroń-. nie- 
przejednany zwolennik jeansowego stroju. kiedy 
startował na prezydenta„ to też ..wbił" się w obcy 
sobie garnitur. Jajednak. zachowując „treść? (km- 
watową), popracowaiem nad jego formą. Znalazłem 
więc; w domu stary fioletowy krawat i pomalowa— 
łem go farbami akrylowymi w grube. stożki, przez 
co miałem znim jednak trochę kłopotu. bo malo— 
wałem go w przeddzień wyjazdu i farba na krawat-. 
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cie nie wyschła zupełnie i musiałem goi donoszaci 
”W pociągu na kaloryferze. Pan Prezydent zauważył 
mój krawat. wręczając mi nominację. Swoim zain- 
'-reresowaniem dodal mi odwagi. Wyjąiem' okulary 
& lei-egzeni: to prezent dla Pana Prezydenta —'fifagi- 
:'nent mojej twórczości — powiedziałem. Wziął je 
do ręki, obejrzał. założył. Podał mi rękę —'no' i' 'do':- 
;.ataiem zdjecie na tę okoliczność. 

Panie Profesorze, jak już jesteśmy przy Pana 
twórczości, to musi Pan przyznać, że nie jast Pan 
konwencjonalnym malarzem. Przypomnę tu 
chociażby Pana „malowanie morza” w Gąskach 
:: 2001 r. zapomocą nie tylko farb, ale także m'a- 
.teri-ałów znalezionych na plaży jak: muszelki, ka- 
mienie, piasek, burSztyn i wszelkiego rodzaju 
śmieci, czyli połamanych zabawek dziecięcych. 
Na wielu swoich wystawach indywidualnych, od 
Koszalina po Zakopane, przedstawiał Pan cykle 
obrazów, między innymi: obrazy pisane, obrazy 
smaczne. obrazy niesmaczne, obrazy uliczne, 
obrazy graniczne, obrazy przejściowe, obrazy 
przelotne, obrazy przełomowe, obrazy wiszące, 
obrazy stojące, obrazy leżące. Maluje Pan pia- 
skiem, błotem albo kurzem — nie ko- 
cha Pan farb? ? 

— Malująfc —— używam Wszystkiego. 
tzym mogę wyrazić swoją wizję. Nie _ 
jestem jednak w malowaniu tymi środ— . 
kami oryginalny — wielu malarzy uży- : 
Wale. używa i będzie użyWać W swojej 
tworczości różnych materiałów. U mnie 
zainteresowanie tymi niekonWencjonal- 
nymi materiałami malarskimi wywoła- 
nej zostało potrzebą chwili, kilkanaście 
”lat temu nie mając farb, ale mając ocho- 
ię na malowanie zrealizowałem obrazy 
.pIZy pomocy jagód, poziomeki czerem- 
ćhy. Teraz też to się często zdarza: je— 
:stemna plaży — oprócz farb maluję rów- 
nież piaskiem, jestem na drodze ~ ma— 
luję błotem czy" kurzem. W |999 roku 
W" Koszalinie przed Domem Kultury po— 
'SiaWiłem płótno.. Stało tam kilka miesię— 
cy Samochody jeździły, deszcz pedał,. 
wiatr” wiał. Błoto-padało na płótno — po— 
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wstała ::o'ś niezamowirego. To zresztą nie nowego 
pod sloncem Już bowiem Eugenio sz Delacroix p.o-.. 
Wiedział „gdybym nie miał farb malo'wałbym bio—:- 
iom' . Moje obrazy „na zewnątrz śąjakby zrośnię- 
"te .z danym ”miejscem na dobre i złe. Noszą więc 
"autentyczne ślady miejsca i czasu. Praca na „ze.» 
w.ną'tr'z” w'pr'zeciwieństwie do pracy w zamkniętej 
pracowni uzmysłowila mi też, :: czesto ludzie przy-'- 
padko'w'i i w bardzo różnym wieku, chętnie iak- 
tyw'nie włączają ”się? w proces :wórćzy. Pośtanowi- 
łem wyjść temu naprzeciw i choćby w minimal- 
nym stopniu zaspokoić „gł'ód” na sztukę, na malar— 
stwo. "Obok ulubionych dla mnie miejsc. jak np; 
plaże,;żwirownie, lasy czy podmokłe łąki, pracuję 
też w takich kontrastowo różnych miejscach, jak: 
szkoła. SZpitaI. więzienie. kościół, stacje PKP, a tak—' 
że ulice. płace. mosty lub przejścia graniczne. Polw— 
de powiedziawśzy, to nie ja wybieram te miejsca,. 
ale one mnie. Malując Samemu, umożliwiam ma» 
low-anie także innym, tym, którzy chcą zostawić 
swój ślad na moich obrazach. 

A gdybyśmy chcieli poszukać'śladów po Panu, 
to gdzie ich szukać? 

„Ja i moja pracownia" - z cyklu „ostro malowane", rok 1986 - Galeria 
„Wielka- igi Polnet-':. Fot.. WłQdZłmiefz Kowałiński 
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— Należałoby zacząć od" M.ieszikowa koło J aro.— 
cina, gdzie się urodziłem w 1951 r., następnie 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Po:- 
znan-iu, gdzie się uczyłem w latach 1965—70. Po- 
tem. warto zajrzeć do teatru im. A]. Fredry w Gnieź- 
nie. gdzie w latach 1970/71 pracowałem jako Vasy- 
stent scenografa oraz statysta w sztuce Alfreda de. 
Mus'seta pt: „Nie igra się z miłością". Z Wielko— 
polski można by można udać się na Ziemię Lubuską 
do Krosna Odrzańskiego, Żar. Żagania czy Gubi- 
na, gdzie w latach l97 1/73 odbywalem służbę woj- 
skową. Następnie, w latach 1973/78. studioWałem 
w PWSSP w Poznaniu irobiiem dyplom z malarię 
stwa w pracowni prof. Stanisław:: Teisseyre”a.'Bez— 
pośrednio po studiach zatrudniony zostałem w ma— 
cierzystej Uczelni.rjako asystent, w pracowni ma- 
larstwa na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzor- 
nictwa Przemysłowego, kierowanej przez doc. Jana 
Gawrona, & następnie w 11 pracowni malarstwa 
w Architekturze i Urbanistyce. Od 15 lat prowadzę 
samodzielnie pracownie malarstwa dla studentów 
zaocznych na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP 
w Poznaniu. W latach 1993 — 1996 byłem też dzie— 
kanem na tym Wydziale. 

. :  — . ą , .  £ .-g.;l__ „ : ' .  . ;  . . . .  I . : :  ' 
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W 1995 r. zostałem adiunktem. w 1998 'r. ad- 
iunktem II stopnia. 12 grudnia 2001 r. otrzymałem. 
tytuł profesora w dziedzinie Sztuk Plastycznych. 
Dwadzieścia kilka lat temu ożeniłem się z Joanną 
Janiak (która aktualnie jest producentem telewizyj— 
nym” i realizuje filmy dOtyczące sztuki oraz repor— 
taże). Mamy dwójkę dzieci: córka Justyna — stu— 
diuje obecnie kulturoznawstwo" na UAM w Pozna- 
niu. .a Syn Tymon jest w pierwszej klasiegi'mna- 
zjum. W Poznaniu mieszkam na stale, ale od l995 r. 
bardżo. często bywam też w Koszalinie, gdzie na 
Politechnice Koszalińskiej (równolegle z ASP)? pro-' 
wadze zajęcia z malarstwa oraz biomki na kinrune 
ku Wzornictwo Przemysłowe. 

Zatrzymajmy się może dłużej przy Pana pra— 
cy w Koszalinie. Pracując na dwóch uczelniach„ 
ma Pan możliwość dokonania pewnych porów- 
nań. Co wynika z tej konfrontacji? Jak Pan re- 
alizuje tu swój program nauczania? 

— Mój program nauczania ze studentami Poli- 
techniki Koszalińskiej niczym nie różni się od tego 
z. ASP w Poznaniu, nawet tematy studenci realizują 
podobne - myślę oczywiście o malarstwie. Biorąc 
pod uwagę specyiikę studiów zaocznych zajęcia 

zer.-„ '— ~ 

Prof. Krzysztof Meisner obok obrazu Piotra C. „ owalsklego pt. „Gąski l”- (w trakcie realizacji) z cyklu „Parawany malowane 
w plenerze't rok 2001. format 60x16€40 cm, technika — plómO lniane, farba alejna. klej wlkol oraz piesek, kamienie. 
muszelki. bursztyn :' fragmenty połamanych plastikowych, kolorowych zabawek dziecięcych znalezionych na plaży 

w Gąskach. Foto: ~Piotr C.- Kowalski 
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Syn profesora Tymon, prezydent Kwaśniewski, prof. P 

dzielę na 3 części: praca na Uczelni. ćwiczenia do- 
mowe. no i plener. Tu muszę dodać. że najbardziej 
lubię plener, a. to dlatego. że malujemy wspólnie: 
'i oni. i ja. Malując obrazy obok studentów, nie ukry- 
wam. przez to ani tajemnicy mojego warsztatu ma- 
larskiego, ani technologii malarstwa, gdyż wspól- 
nie przygotowujemy płótna i robimy grunty. Zawsze 
przywiązywalem wielką wagę do podstaw. techno,- 
logii. szczególnie wśród studentów I roku, ale tech- 
nologia— to nie wszystko. gdyż najbardziej zależa— 
to mi zawsze w pracy pedagogicznej na uszanowaę 
niu indywidualnych osobowości poszczególnych 
studentów — każdy z nich jest przecież inny. Poza 
tym wydaje mi „się. że malarstwo jest najtrudniej- 
szym przedmiotem na świecie, gdyż nie tylko ni- 
gdy nie ma gotowej odpowiedzi gotowego. wyci» 
ku.- ale finał może być zarówno na początku danej 
realizacji, jak i może go wególe nie być. Poza tym 
wsztuce nie ma natychmiastowych rozwiązań. gdyż 
ocena dzieła sztuki wymaga czasu. 

Tak bylo d'aniniej. tak jest teraz i (mam nadziee 
je”) będzie'w przyszłości, gdyż w tym tkwi tajemni- 
ea malarstwa i malowania. Chciałbym w tym miej- 
scu przytbCz—yć krótki cytat" malarza francuskiego 
Georges'a- Braq.u.e'"a: „Jedyne, co jest ”coś Warte 
W* malarstwie to to, czego nie można wytłumaczyć”. 
Rola pedagoga — to Czuwanie nad realizacją, po- 
maganie w dojściu do .,i'in'alu” _wa'lbo' inaczej: czu— 
.wae'nad realizacją: „nie przeszkadzając”, 

'otr C. Kowalski 

”Poza tym. różnica między __pcdagogiem 
& uczniem polega na tym,. że jeden dyspo- 
nuje doświadczeniem, a drugiemu brak do— 
świadczenia, za to ma niespożyta. jeszcze 
energie twórczą, którą pragnie odpowied— 
nio realizować i należy mu w tym pomoc-.— 
ale sam musi tego oczywiście chcieć. 

Fantastyczny w tym wszystkim jest ten 
niesamowity dialog między uczniem &: tni- 
strzem — jeżeli tak można pOWlBÓZ'leć — mię- 
dzy młodym i tym „nieco" starszym. Jeden 
i drugi lub nieco inaczej — każdy z nas. dy s- 
ponuje energią, której dostarcza drugiemu 

”= pracy, energią, którą dzieli się z drugim. gdyż 
wcale nie jest tak,jak niektórzy sądzą. że ,..je 
den tylko daje, a drugi tylko bierze”. 

Zbocza Pan chętnie na grunt malarstwai nie 
dziwię się temu — przecież jest Pan Profesorem-, 
ale ucieka Pan od tematu: co z impresjami doty- 
czącymi Koszalina? 

— Na Politechnice Koszalińskiej pracuję od 6' 
lat i to, co zdążyłem zauważyć — istnieje znaczna 
różnica w nauczaniu między studentami kierunku 
Wzornictwo a innymi kierunkami (na Wydziale Mc- 
chanicznym), gdyż w przypadku studiów artystycz- 
nych-_ a Wzornictwo Przemy słowo do takich z pew- 
nością należy — pracuje „się indywidualnie. N ie ma 
innej możliwości, nie można robić kartkówek, cxzy 
szukać jakiegoś innego miernika pozyskania wie- 
dzy. Oczy-wiście, zawsze więcej czasu poświęca się 
tym, którzy- więcej pracują. bo mogą więcej poka- 
-zae':i jest o czym rozmawiać. 

Poza tym w sztuce. nie ma równości, nie ma row- 
ni; ajeżeli- już jest—to jest to równia pochyla: „albo 
wgórę, albow dół”. Ci, którzy nie pracują. albo ci, 
którym nie chce się pracować — powinni odpaść: 
'(ajnż na pewno nie powinno być dlanich miejsca 
w tej samej pracowni). Dlatego student winien mieć 
prawo wyboru praćowni, a profesor Winien mieć 
”p_rawo'wyboru studenta. Po co, po jaką cholerę, czło- 
wiek ma się” użerać z kimś, kto nie chce pracowita-ac,. 
,kto ”Sobie” bimbo, a jeśli już ma dwie „lewe ręce do 
praćy” — tti-niech je wykorzysta, niech maluje-, ry- 
suje, ”czy rzeźbi jednocześnie tymi dwiema lewy-mi 
rękoma łaj; efekty będą — ręćze za to _ tylko nieh- 
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chce mu się Chcieć. Dlatego tak długo, jak długo, 
nie bedzie minimum dwóch alternatywnych pra;- 
COwni artystycznych na Politechnice Koszalińskiej .. 
tak długo nie będzie normalnej (porównywalnej) 
sytuacji z innymi podobnymi kierunkami na Akai 
demiach Sztuk Pięknych. 

Dosyć „ostro Pan maluje” ten obraz mistrzów- 
sztuki z Koszalina. Wynika z niego, że wielu 
'z nich nie chce być sztukmistrzami w swoim fa- 
chu, a jedynie sztukatorami, czyli takimi, co tyl- 
ko „sztukują” swój czas: od przerwy do prze» 
rwy, od jednego dnia do drugiego. Sądzę jednak, 
że jest to znacznie szerszy problem nie tylko Ko- 
szalina i nie tylko studiów artystycznych. Nie czas 
i miejsce tu na jego rozważanie. Może więc 
przejdźmy do Pana planów i zamierzeń. 

— Nie czas to i miejsce na szerokie dywagacje na 
ten temat, wspomnę może tylko ojednej mojej ini- 
cjatywie dotyczącej Koszalina. Kilka lat temu za- 
proponowałem utworzenie na Wzornictwie czegoś 
w rodzaju „minimuzeum wzornictwa przemysłowe- 
go”. Chciałem. zainicjować zbieranie starych idio- 
piero co „wychodzących z mody" urządzeń technicz- 
nych. których mnóstwo „wala" sie po strychach czy 
piwnicach lub wyrzuca się je na śmietnik. Sam przy- 
wiozłem kilka starych suszarek do włosów. przed- 
wojenną maszynę-do liczenia i inne eksponaty. gdyż 
żal było mi je wyrzucić na śmietnik. Pomyślałem. 
że dobrze byłoby je uchronić od zapomnienia. gdyż 
jakiś projektant kiedyś się trudzil nad nimi, a ztego 
co wiem, na żadnej uczelni nie ma tego typu zbio— 
rów. Mogl-oby to być nie tylko dobrym miejscem 
uczenia historii wzornictwa (przedmiotu Wykłada— 
nego na Politechnice), ale także elementu promocyj- 
nego Uczelni. Niestety, jak dotąd. pomysl ten nie 
znajduje dobrego .,gruntu" do zaistnienia — i muszę 
dodać, że wcale nie chodziło tu o pieniądze. 

Nasza rozmowa zaczyna przybierać minor-o— 
wy nastrój, to może, żeby tak nie kończyć, wróć- 
my jeszcze do Pana CV. Czym się Pan interesuje 
poza malarstwem i zbieraniem „wychodzących 
z mody urządzeń technicznych”? Mówiąc krót- 
ko: jakie Pan ma hobby? 

— W zasadzie wszyst-ko jest związane z malate 
stwa.-m. Robi-”ę zdjęcia. Fotografuje swoje obrazy. 
„Jak jestem w plenerze nie będe przecież ze soba 
woził fotografa. Od czasu do czasu piSZę — ale tyl-. 
ko wtedy. kiedy jadę pociągiem (Szczególnie na tra..— 
sie: Poznań — Koszalin i Koszalin — Poznań). bo to 
lubię, ale też o malarstwie. Lubię słuchać różnej mu— 
zyki — szczególnie, gdy jadę samochodem. Bardzo 
bliski jest mi Zespół The Doors, Janis Joplin, Gil— 
bert Becout. Georges Brassens. Z przyjemnośćią 
wysłuchuje kompozycji Wolnej Grupy Bukowina 
(z Bellonem oczywiście). Toma Waitsa, Philipa 
Glassa oraz Kazika i Staszka Staszowskiego. W Po- 
znaniu jestem częstym gościem klubu Blue Note. 
gdzie'króluje niezły jazz. Kiedyś malowałem jazz- 
menów: Guilespie'go. Coltrane'a i Parkera — mia- 
łem takie zlecenie 'od przyjaciela z Kaiserslamera. 
malowałem ich portrety dla pieniędzy, malując — 
słuchałem ich nagrań (dla uchwycenia klimatu). 
Teraz już od dawna jazzu nie maluję — tylko siu— 
cham. Jeżeli mam wolną chwile, to lubię czytać — 
Szczególnie. bliski jest mi Miron BiałOszewski'. ale” 
więksżość czasu przeznaczam na .to. co jest mi naj- 
bliższe — czyli na malowanie. 

Gdybym nie byl malarzem, pewnie zostałbym 
kolejarzom. tak jak mój dziadek, ojciec i brat. Moze 
byłbym jak mój ojciec dyżurnym ruchu i zawia- 
dowca stacji i nosił czem/oną czapkę. może ma- 
szynista jak mój brat i wtedy może jeździłbym po- 
ciągami pośpiesznymi np. do Koszalina nad mo— 
rze? A może...? 

Widzę, że zamyka Pan „przegląd siebie”. 'Nie 
zostanie już Pan maszynista, „bo wszedł Pan na 
drabinę kariery akademickiej i doszedł Pan na 
niej do szczytu — stąd nasza rozmowa. Powie- 
dział Pan, że pracując na Uczelni zdobywanie- 
kolejnych stopni jest koniecznością — w przeciw- 
nym razie można usłyszeć: „Panu to już podzię- 
kujemy”. Z racji uzyskania tytułu Profesora tego- 
już na Uczelni Pan nie usłyszy. Usłyszy to Pan 
jednak teraz ode mnie: Panu teraz podziękuje- 
my (bardzo serdecznie) za możliwość spotkania 
się: I rozmowy. 

Raz—mawiał: 
dame Bronisław Sławfńttki 
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Jubileusz profesora 
Michała Białki 

Prof. dr hab... inż Michał Białko jest członkiem 
frater-:zyw-is-tym PAN. doktorem h.c__ INP de Toulouse 
we Francji. Rozpoczął pracę jako nauczyciel akade4 
micki w Politechnice Gdańskiej, był przez trzyko— 
dencje prodziekanem i dziekanem Wydziału Elek- 
troniki PG. Były dyrektor Instytutu Informatyki PG”. 
były wiceprzewodniczący Gdańskiego Oddziału PAN ,' 
uzyskał wybitne wyniki w prot y naukowej i szkole—' 
niu kadry. tworząc od podstaw własną ipierwszą 
w Polsce — uznaną w kraju i za 
„granicą —- szkołę naukową mikro- 
elektronicznych układów analogo- 
w-yeh dla potrzeb elektroniki. te- 
..lekomunikacji i automatyki. Wy- ~” 
promował'fłś doktorów. z czago 7 
uzyskało habilitacja, 5 uzyskało 
"tytuł- profełtora; dwaj 2 jego dok- _ 
atutów posiadaj-ą stanowiska „l'ull : 
professor” W ”USA; Należy dodać. 
że szkola prof. Białki nie ograni- 
cza się do grona jego bezpośred— , 
nieh wychowanków. Jego dokto— 
mnei, którzy uzyskali już. tytuły 
profesorskie,_ są promotorami 
i Wychowawwni następnych po- 
koleń Wartościowych naukowców. 
Profesor Białko był tiecaEntem 
ponad 20 prac doktorskich i kit- 
kunastu habilitacyjnych, a także 
kierownikiEm Studium Dokto— 
ranckiego w Politechnice Gdań- 

skięjłublikacje naukowe Profesora — 6 monogra- 
fii, wtym 3 indywidualne, jedna wydana przez 
Prentice Hall w Anglii,. ponad 150 artykułów iure- 
feralów konferencyjnych — ukazywały się, w kraju 
i w renomowanych czasopismach za granicą. 
W uznaniu autorytetu naukowego Profesora wielo- 
krotnie powierzano mu organizowanie kontbreneji 
krajeWych oraz międzynarodowych konferencji EG 
CT D — w roku 1980 był Przewodniczącym Komi- 

;etu Naukowego, był także 
zapraszany jako członek ko- 
mitetów konferencji między- 
narodowych IEEE ISCAS 
oraz komitetów naukowych 
miedzynarodowych konfe- 
rencji ECCTD; wygłaszał «re- 
feraty na konferencjach mię- 
dzynarodowych, a także refe- 
raty na uniwersytetaeh 
w USA. Kanadzie, Franc-ji. 
Niemczech 'Szwąicarii. Japo— 
nii, Anglii, Korei Płd. Profe- 
sor prowadzi ożywioną-_ tia-, 
ukową współpracę między- 
narodową. 

Kontakty zagrań—iceman- 
inicjowal nr 196711- współ- 
pracą z University of Mary-„ 
land (USA), w ktorej p.o-za 
wymianą osi:)bową i wspól— 
nymi publikacjami uzyskał 
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Grant Natal. ”Science Foundationi( I 9374—1977). ze 
lejną owocną współpracę nawiązał w 1973: r. 2 In,— 
sti'tut National Polytechnique de Toulouse (Francja), 
w której do roku 1995 prowadzono wspólne bada- 
nia uwieńczone wieloma publikacjami i książką. Za 
tę współpracę uzyskał w roku 1995 tytuł honorowy 
dr. h.c. tej uczelni. Dalszą wieloletnią współpracę 
nawiązał w roku 1974 z Universitaet Fridericiana 
zu Karlsruhe (Niemcy), która trwała do roku 2002 
i wramach której, poza wspólnymi publikacjami 
i Wymiana osobową, prowadzono program TEM- 
PUS (1991—1994). Za to współpracę uzyskał Medal 
,'Zasługi (Verdienstmedaille) od Senatu tej uczelni. 

Prof. Michał Białko kieruje „się w swych dzia- 
łaniach wyższymi racjami dobra środowiska aka- 
demickiego i kraju, wykazując przy tym umiejęt— 
ności naukowe, edukacyjne i organizacyjne. dzięki 
którym przyczynił się wydatnie do pomnożenia 
osiągnięć nauki w reprezentowanej przez siebie 
dziedzinie. W roku 1998 zainicjował utworzenie 
'KOszaliriskiego Towarzystwa Naukowego, którego 
jest prezesem. W roku 1999 profesor Michał Biał- 
ko przeszedł na emeryturę. zachowując pełną ak- 
tywność naukowąi dydaktyczną. 

W czasie trwania II Krajowej Konferencji 
Elektroniki, korzystając z dużego zgromadzenia 
elektroników, zorganizowano posiedzenie po- 
święcone Sil-leciu pracy naukowo-dydaktycznej 
profesora Michała Białki. 

Prof. M. Białko urodził się 19 czerwca 1929 r. 
w Baranowiczach (woj. nowogródzkie) w rodzinie 
urzędnika państwowego. W roku 1945 wraz z ro- 
dzicami przyjechał do Tczewa, gdzie uczęszczał do 
3 i 4  klasy gimnazjum i 1 klasy liceum. W roku 
1948 wyjechał do Szczecina, gdzie w roku 1949 
uzyskał świadectwo maturalne. W tym samym roku 
po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej 
_ kierunek: „słabe prądy" — radiotechnika. Studia 
inżynierskie ukończył na nowo utworzonym Wy— 
dziale Łączności w lutym 1952 r. i rozpoczął Stu—. 
dia magisterskie na tym wydziale, które'ukończył 
w roku 1955 (specjalność radiotechnika), przy czym 
praca magisterska dotyczyła teorii i praktycznej re..- 
alizacji Wzmacniamy tranzystorowych, w oparciu. 

0. .germanowe tranzystory ostrzeWe Wytwarzane 
w Laboratorium Elektroniki PAN. Były to pierw-. 
sze zastosowania polskich tranzystorów. Pracując 
jako asystent w Politechnice Gdańskiej opracował 
”samodzielnie rozprawę doktorską (formal nym pro.- 
motorem był prof. F. Błocki z Politechniki Warszaw— 
skiej) na temat „Metody projektowania szerokopa— 
smowych wzmacniaczy tranzystorowych z silnym 
sprzężeniem zwrotnym”, którą obronił w czerwca 
1961 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki War- 
szawskiej. W ramach przygotowań rozprawy habi— 
litacyjnej odbył w roku 1965 sześciomiesięczny staż 
naukowy w Leningradzkim Instytucie Elektrotech— 
nicznym. Znamienne było to, że miał dostęp tylko 
do bibliotek, co pozwoliło na głębokie przemyśle; 
nia i przygotowanie habilitacji w ciągu następnych 
dwóch lat. Zgodnie 7. ówczesnymi wymaganiami, 
rezp'rawa habilitacyjna składała się z kilkunastu ar- 
tykułów wraz z szerokim opracowaniem wiążącym 
o tytule „Liniowe bezindukcyjne uklady pasmowe 
dla zastosowań w mikroelektronice" i została obro- 
niona na Wydziale Elektroniki Politechniki War- 
Szawskiej w 1967 roku (specjalność — układy nii- 
kroelektroniczne). 

W latach 1982—84 pracował jako „Visiting 
Scientist" w Auburn University, USA. W roku 1996 
przeniósł się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Koszalinie (wkrótce została przekształcona w Po— 
litechnikę Koszalińska), pozostając nadal w Poli- 
technice Gdańskiej na części etatu. Członkiem ko- 
respondentem PAN został w roku 1986. a rzeczy- 
wistym ~ w roku 1998. Wykłady prowadził w Poli— 
technice Gdańskiej. Wyższej Szkole Morskiej 
w Gdyni, Auburn University, USA, Universitaet 
Karlsruhe, RFN i Politechnice Koszaliński-ej.. Za- 
interesowania naukowe Profesora związane są 
głównie z układami elektronicznymi, & ostatnio rów- 
nież z zastosowaniami metod sztucznej inteligen- 
cji w automatyzacji projektowania i optymalizacji 
urządzeń elektronicznych. Pierwsze prace i publi- 
kacje naukowe dotyczyły pomiarów parametrów 
tranzystorów, które były niezbędne do projektowa- 
nia układów tranzystorowych. Na ich podstawie po— 
wstały pierwsze w kraju", wytwarzane w Politech— 
nice Gdańskiej, urządzenia do pomiarów różnego 
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'mdza'ju. parametrów tranzyśtorowyCh na pótraeby 
iinśtytucji naukowych i ówczesnego przemysłu (”ffa— 
hryka półprzewodników TBWA). Dalsze prace do.- 
tyczyły projektowania wzmacniaczy tranzystoroa 
wych ze sprzężeniem zwrotnym (wśród nich roz— 
prawa doktorska). Zasadniczym nurtem badawczym 
były prace nad bezindukcyjnyrni układami seleka 
.Lywnymi, nazywanymi również filtrami aktywny-› 
mi, zapoczątkowane publikacjami przed habilita- 
gą obejmuj-ące rozprawę habilitacyjną i kontynu- 
owane przez wiele następnych lat. Pierwsze jego 
publikacje miedzynarodowe. które pozwoliły na 
bezpośredni kontakt ze znanymi naukowcami, były- 
opubiikowane w Electronics Letters ("Anglia), 
.W [967 r. Oryginalnym wkładem do nauki są: — 
opracowanie teorii filtrów aktywnych RC 0 zero— 
wych wrażliwościach dobroci na zmiany wartości 
elementów, & w tym realizacja filtru aktywnego trze- 
ciego rzędu, nazywanego w literaturze amerykań- 
skiej „Białko circuit" (1967); — opracowanie reali- 
zacji żyratorów. indukcyjnych i pojemnościowych 
dla zastosowań W bezindukcyjnych układach selek- 
tywnych (1968); _ koncepcja 4—warstwowej linii 
RGC 0 stałych rozłożonych i filtry aktywne 0 zero- 
wych wrażliwościach dobroci zjcj zastosowaniem 
.(1-970);— wykazanie możliwości realizacji wszyst— 
kich liniowych skupionych układów elektronicz- 
nych przy użyciu różnicowego źródła prądowego— 
sterowanego napięciem i pojemności ( 1971) — pra- 
cę tę cytuje wielu autorów krajowych i zagranicz- 
nych, gdyż obecnie. większość układów analogi); 
wych wykonuje się z wymienionych dwóch rodża— 
jó'w elementów (tranzystor i kondensator). 

Na prośbę o wyjaśnienie w sposób możliwie. 
:.n'aj prostszy - popularnonaukowy, tematyki wła- 
;snej szkoły naukowej mikroclektronicznych 
okładów analogowych, profesor Michał Białko 
odpowiedział: 

Zacznę od układów elektronicznych — som ae— 
spobr. nazywane” też. obwodami, odpowiedni-0 połą— 
„c'ganych ze sobą- alamnntów elektronicznych; jak: 
-:-Lł—'tlnĘy—Slarji kanclerz-mmm cewki indukcyjne. oraz 
orne. :” służą do przetwarzania elektrycznychasygnae 
atomowy :' winiarnie, aby można było przesyłać je; na 
aródlcgłość umożliwić odbiór rożnych stacji talarki; 

zywych przy nancfiraićałnego Miriam-”iko TV mnoga:-li:- 
węićf marcowy; wieloma osobami pray uźjm'injcdno 
go telefonu, itp. Natomiast układy mikroelektmiżicz— 
na co. barda)- .silnie zminiaturyzawwtymi układami 
efektmmcznymi i' są wykonywane jako mikmaklariy 
scalone w płytkach krzeHwWyc-h. w których mowa 
wymarzyć miliony franzysrorów na leur”; Układy 
elektroniczne dzielone są na dwie grupy: analogowe 
i cyjiowe. Układy analogowe Służą do przetwarza- 
nia .rygnałów zmieniających się w sposób ciągły — 
są to np. sygnały mowy, zmiany temperatury, itp. — 
żyjemy w świecie analogowym, natomiast sygrłaąy 
majowe .smsowane są przede wszystkim w technice; 
komputerowej. 

Część analagowych układów*mikroeiektroniczę— 
:; ych, nazywana filtrami aktywnymi , stosowana np. 
w='›te-1.efonocl1 komórkowych. służy do wyboru tylko” 
jedne-go rozmówcy (jednej stacji.), podczas gdy 
w „eterze ” istnieją sygnały elektromagnetyczne odj 
milionów in nych mz,-mówców. Właśniefiltry aktyw- 
ne nadają się do mikmminiaturyzacji - dlatego zie-« 
Ięfony komórkowe są takie małe. Prace moje ipo— 
nod 20. moich nczniów—dokmrów w disku _i Ka- 
szałinie dotyczyły pra-c teoretycznych pozwalają-~ 
cych poznać właściwości tych układów. aby-„moźna 
je był-(› w sposób efektywny wytwarzać w postaci 
mikrankładóm We wczesnej fazie rozwoju filtrow 
aktywach” — lata 60. i 70. — opublikowałem kilka 
oryginalnych układów aktywnych, na podstawie któ- 
rych powstały prace doktorskie, ajuż. w roku I 97], 
wraz z. moim. kolegą ze Stamford University, USA, 
wr'kaa'ałiśmy że „wszystkie liniowe układyanalgga- 
we wrogą być wykonywane tylko z. tranzystorów 
:' kondensatorów — są to demem dającesię' minio- 
lmjvzowo-ć. Miało to istotne znaczenie powa-wcze 
i mokotow. gdyż obecnie większość mikraełektro- 
nicznych filtrów wykonywamr jest w ten. gwardia. 
Podsumowując można powiedzieć, że jilmroktyw 
rze-powalają na mikromin-z'amryzację sprzętu ełck- 
tronicanego. Prace mojego zespołu przyczynianie: 
też do markucjo tej dziedziny W'POISCFi szerokiejprer 
zen-zacji Wynik-ów na forum międzynarodowo; 
mm'-”ecco nauka polsko, w rym zakresie. Stało stołka?- 
daeżnn ner-„granicę. _ 
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Panie Profesorze, w czerwcu dziesiąty Pana 
doktorant uzyskał stopień doktora w Uniwersy- 
tecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Gratuluję 
tak znaczącego osiągnięcia. Z czego ono wynika? 

— Z zamiłowania, z rozmysłem zdecydowałem 
.sięprzed laty na wybór, wręcz na powołanie zawo- 
du nauczyciela akademickiego. badacza. Z takim 
przekonaniem i wizją swojej przyszłości peszedłem 
na studia historyczne. Wcześniej. epizodycznie „za— 
trzymałem” się na prawie. kierując się więzami ko- 
leżeństwa dołączyłem do grupy przyjaciół, którzy 
wybrali ten właśnie kierunek. Ale szybko. po kilku 
miesiącach, okazało się, iż było to całkowite-nie- 
porozumienie. Studia historvcme ukończyłem sys- 
temem indywidualnym wraz z Jerzym Hauzińs'kim, 
profesorem a wcześniej rektorem Pomorskiej Aka- 
dem ii Pedagogicznej. 

Czym był dla Pana uniwersytet? 
~ Było to niezapomniane na całe życie obco—Na- 

niez profesorami, często niemiesz'czącymi się' tyl- 
ko w Wymiar-ze europejskim. jak na przykład z pro— 
fesorem Jerzym Tepolskim. czy z profesorem Ge- 
rardem Labuda. Od szkoły podstawowej intereso- 
wałem się naszymi dziejami ojczystymi XIX i XX 
w. I to ogromny wpływ na moją przyszłość naukową 
odegrali tak Znakomici badacze jak profesor Zdzi- 
sław Grot. profesor Franciszek Paprocki. profesor 
Antoni Czubiński, profesor Benon Miśkiewicz. 
Każdy z nich dał mi coś od siebie, za oo, jako ich 
uczeń, jestem im wdzięczny. Tworzenie tzw. szk-o- 
ły'naukow'ej „bylo niejako wpisane” w powołanie do 

"Gif: Toi-riał i łŚŚSŁTFHŚi (35%)- 

Iłziesiąty doktorat 
profesora Polaka 

zawodu, choć z finalizacja habilitacji i starań o tytuł 
zbytnio się nie spieszy/łem. Życzliwie wytykali mi 
to recenzenci, którzy w obu przypadkach Stwierdzi— 
li”, że mój derobek od lat spełniał wymagania for- 
maine. ijest to racja, gdyż na wielu uniwersytet-ach 
coraz większa grupa pracowników nauki sięga po 
tytuły profesorów grubo przed czterdziesrką. ›Wi- 
dac to zresztą także na uczelniach technicznych. 

Uniwersytet to także niezapomniane przeżycie 
natury koleżeńskiej i poważne sprawy. jak praca 
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w kołach naukowych. w komisjach ZSP, w radzie: 
Wydziału, w AZS. Ale także nieprawdopodobne iii—. 
gie. do których — jak wiadomo — zdolni są tylko 
studenci. A mam ich Sporo na koncie! 

Idąc zatem za głosem powołania w promowa- 
niu młodych naukowców, znajduje Pan Profe- 
sor fonnę spełnienia? 

— Oczywiście. choć nie zawsze muszą to być 
wyłącznie młodzi naukowcy. Na swoim seminarium 
mam doktorantów i habilitantów o bardzo dużej roz— 
piętości wieku. od dwudziestokilkulatków po pięć— 
dziesięciolatków. 

Niektórzy z nich przez lata. z różnych względów, 
nieinieli możliwości napisania rozprawy doktorskiej. 
[_ bywa, że robią to po czterdziestce i krótko po pięć— 
dziesiątce. Często legitymizują się znacznym dorob- 
kiem naukowym. Ci, którzy pomyślnie zakończyli 
j uż przewody doktorskie, w zdecydowanej większo— 
ści powiększają swój dorobek naukowy, konsekwent- 
nie podążając ku habilitacji. Kilkanaście osób otWo- 
rzyło już przewody doktorskie, inni przygotdwują się 
do prezentacji przed radami naukowymi w prestiżo— 
Wych uczelni-ach. 

Wprawdzie na seminari Um przeważają panowie, 
ale panie talentem i pracowitością na krok im nie 
ustępują, czego dowodem są doktoraty pań: dr Ma— 
rii Si'wko. dr Katarzyny Ryglewicz, dr Anety Chmie- 
lewskiej—Szymańskiej. a ostatnio także dr Agnieszki 
Lipskiej Sandeckiej. Zespół ten tworzyłem od 1990 
roku w Koszalinie, Słupsku. Poznaniu i' Lesznie-, 
choć dzisiaj pracuję z doktorantami z jeszcze har— 
dziej oddalonych miejscowości. 

Czy przez trzynaście lat (1990—2003) liczba 
dziesięciu doktorów to liczba imponująca? 

— Myślę, że jest to liczba rozsądna, świadcząca 
o tym, że moi doktoranci przy swoich licznych obo— 
wiązkach w sensie dosłownym, nie ścigają się z cza— 
sem. choć pan dr Andrzej Jaracz uporał się z dok— 
toratem w dwa lata. 

.Czy środowiska wielkich uczelni są życzliwe 
dla doktorów z „zewnątrz”, z prowincji? 

— Uważam, że życzliwość" jest wręcz warunkiem 
koniecznym do otwarciai finalizacji przewodu. Wie"-' 
dzfimy .to na każdym kroku. Oczywistym jest. fakt, 
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że bardzo liczy się pozycja naukowa promotora-.- 
jego kontakty ze środowiskiem, publikacje, udział 
w konferencjach naukowych, komitetach nauko- 
Wych, recenzowanie grantów dla KBN i innych for— 
mach życia naukowego- Uczelnia nasza jeszcze 
w trudnych latach osiemdziesiątych dobrze zapisze 
ła się w wymazy'waniu modnych wówczas „białych 
plain”. Często w-yprzcdzaliśmy znaczące ośrodki, 
a niektóre nasze publikacje są, już pozycjami kla- 
sycznymi, m.in. w badaniach nad wojną polsko—biol— 
szewicką, kampanią wrześniową, stosunkami pol- 
sko-ukraińskimi w XX w., myślą techniczno-woj- 
skową itd. Nasze badania z zakresu biograiifstyki 
Znane są nie tylko w państwach europejskich. 
IV międzynarodOwe Forum Historyków Wojsko..— 
wych, które odbyło się w Koszalinie, dobitnie to 
potwierdziło. Przyjechali do nas dosłoWnie wszy.— 
sey liczący się badacze z kraju, ale także przedsm- 
wiciele państw sąsiadujących. 

Sukcesy kieroWanej przez Pana Profesoraka- 
tedry to nie tylko doktoraty? 

— Nie tylko, potwierdził to pan prodziekan pro- 
fćsor Czesław Partacz, w listopadzie zeszłego roku" 
pięknie finalizując przewód habilitacyjny. Włączył 
się też aktywnie w tworzenie" grupy Seminaryjnej 
i już w czerwcu br. otworzył przewód doktorski 
w UAM w Poznaniu. 

Czekamy na dalsze doktoraty i habilitacja. Uka— 
zuj'ąee się monografie. wydawnictwa źródłowe 1 ar”- 
tykuiy dobrze rokują rozwój naukowy- adiunktem 
i asystentem, a także coraz częściej absolwentom 
naszego wydziału. 

Panie Profesorze, jakie są Pana najbłi'żsm 
plany naukowe? 

- Aktualnie pracuję nad dwoma kolejnymi 'to— 
mami źródeł do Myśli Ekonomicznej II Wielkiej 
Emigracji 1939-1989, nad dziejami polskich sił 
zbrojnych na Zachodzie i s'zeroko pojętą biografi- 
sty-ką. Wraz z kolegami opublikuję też kilka tomów 
materiałów konferencyjnych. Na finalizację ocze— 
kuje biografia gen. Wł. Andersa 1 menograiija pfi 
sma „Orzeł Biały” (1941—2000). 

Rozmawiała Monika Piersiak 
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szą; Torrini o r a o o t  r m  

wlld studenta do profesora 

Jak już pisaliśmy w poprZednim numerze, „kolo historii Wydziału. 
Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej trzykrotniejuż zatoczyło pełny 
obrót”. Ta literacka przenośnia oznacza, że dotychczas trzech 
absolwentów tego Wydziału uzyskało stopnie naukowe doktora 
habilitowanego i pracują obecnie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. W kolejności chronologicznej są to: prof. nadzw. dr hab. 

inż. Leon Kukielka, prof. nadzw. dr hab-. inż. Jarosław Plichta iprof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz 
Bohdal. W roku jubileuszu stworzyli oni „piękne ogniwa łańcucha wiążącego historięl teraźniejszość 
Uczelni i Wydziału”. 

Poznac Wydzrał z obu stron 
0 konieczności integralnego kształcenia studentów na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Koszalińskiej z profesorem Politechniki Koszalińskiej dr. hab. inż. Jarosławem Piichtą rozmaWiał 
Henryk Charun 
H.Ch.: Panie Profesorze, koło historii Pana 

pobytu wkoszalińskiej Uczelni zatoczyła w 1997 
roku pełny obrót: absolwent Wydziału Mecha- 
nicznego jest od kilku już lat profesorem zatrud- 
nionym na swym macierzystym Wydziale. Pana 
nazwisko wpisane zostało na stałe do kart histo- 
rii Wydzialu, znalazł się Pan w gronie trzech 
znakomitych absolwentów. Jak Pan wspomina 
lata „studenckie na Uczelni? 

— J. P.: Lata studenckie, podobnie jak studenci 
obecnie studiujący na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Koszalińskiej. wspominam bardzo dobrze 
nie dlatego. że zwykle odnosimy się do młodzień- 
czych lat z sentymentem, ale dlatego. iż byl to okres 
równie ważny dla samej Uozelni. Chociaż od tego 
czasu minęło już ponad ćwierć wieku, często wra— 
cam myślami do tamtego okresu wspominając 
:; noticą rozrzewnienia początkowy okres tworzenia 
Uczelni, nie tylko tej w sensie instytucjonalnym, ale 
i fizycznym. W ramach praktyk studenckich prowa- 
dziliśmy wtedy prace ziemne ibudowlane przy kil- 
ku obiektach mieszczących się przy ul. Racławic— 

kiej. Bardzo dobrze pamiętam osiedlanie sie w Ko» 
s'zalinie kolejnych grup pracowników naukowych po? 
chodzących niemal ze wszystkich ośrodków uczel- 
nianych w kraju, między innymi profesorów: Śp.. 
J. Białkowskiego, 72 Karpińskiego, W. Kac'alaka-itd. 
Uczelnia rozwijała się na naszych oczach. a my bra-- 
liśmy w tym czynny udział. Studentów było wów— 
czas Stosunkowo niewielu (mój rocznik był drugim 
naborcm Uczelni), byliśmy nie tylko starannie kształ? 
ceni. ale również dokładnie egzaminowani. Rygory 
były daleko większe niż dzisiaj. & przyjście na egza— 
min bez garnituru równało się z jego oblaniem. Stu— 
denci byli mocno zintegrowaniPowstawały pierw- 
sze przyjaźnie, narzeczeństwo. a w przyszłości mal- 
żeństwa. I tak właśnie i ja wraz z żoną Stanisław-ą 
Plichta rozpoczynaliśmy wtedy naszą edukację. Mam 
również miłe wspomnienia ze studenckiego życia 
kulturalnego. Już od samego początku działałakt'yw- 
nie—Klub Studencki, a ponieważ był to okres muzyki 
rockowej. równie chętnie i cze-sto spotykaliśmy się 
posłuchać dobrej muzyki, „zza żelaznej kurtyny”. 
a w klubie-graly wówczas wybitne gwiazdy m'u'zyki 
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Prof nadzw. drhab. inż. Jarosław Plichta jest absolwen— 

tem studiów. dziennych inżynierskich Wydzialu Mechaniczne— 
go Wyższej Szkoly lniyniemkiej w Koszalinie z f973 roku 
w .specyołności „Obrabiarki, narzędzia i rec-hiwlogia maszyn 
W 1975 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w tej spe- 
cjalności. Rozp ra ive-doktorska nr. „ wybrane zagadnienia oce- 
ny topografii roboczej powierzchni ściemicy" obronił w I 98] 
roku w Instytucie Btc/mologii Budowy Maszyn Politechniki 
Wrocławskiej. W lutym 1997 roku przedstawił rozprawę ha- 
bilitacyjną nt. „Podstawy szlifowania ściernic-ami z mikro- 
krystalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spoiwem. 
ceramica: ym " na Wydziale Mechcuticznym Politechniki Szcze- 
cińskiej. a Rada wydziału nadała mnstopieri naukowy dokto- 
ra habilitowanego. zatwierdzony w kwietniu 1997 roku 
uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego 
iSłopni Naukowych. Aktualnie jest profesorem nadzwyczaj - 
nym zatrudnionym w Katedrze Inżynierii Produkcji na. Wy- 
dziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. 

tamtych lat, np. znany do dziś zespół Breakout. Mia- 
łem też to szczęście, że w tamtym okresie studiowa— 
ło wielu nietuzinkowych ludzi, a nawet różnorakich 
Osobowościowo oryginałów. Tworzyli oni swoi-sty 
klimat tamtego okresu. Przypomnę. Że był to także 
okres subkultury hippisów. co wymagało od nas 
myślenia i zachowywania się według określonych 
wzorców. To często było nie do. przyjęcia przez na— 
szych profesorów i wywoływało zabawne sytuacje. 
np. staranne chowanie długich włosów pod czapkę 
munduru wojskowego na zajęciach w Studium Woj- 
skowym. WSponmienia z tamtych lat probujemy pod- 
sumowywać na spotkaniach towarzyskichi zjazdach 
absolwentów. Ostatnio taki większy ogólnowydzia— 
łowy zjazd, którego byłem przewodniczącym Ko- 
mitetu Organizacyjnego. odbył się w 1998 roku 
z okazji trzydziestolecia Uczelni. 

Uważam„ że 35. rocznica Wydziału Mecha- 
nicznego jest w pełni wystarczającą okazją, aby 
przedstawić dokonania takich zasłużonych ab- 
solwentów i pracowników naukowych, którzy 
znają Wydział z „obu stron katedry”. Jednocze- 
śnie cenne są uwagi i spostrzeżenia takich osób 
jak Pan. Jak widzi Pan problem dążenia Wydzia- 
łu Mechanicznego do wypracowania charaktea 
rystycznej specyfiki działalności? 

- Obecnie tradycyjna nazwa Wydziału Mecha 
nicznego wydaje mi się nieco przestarzała i słabo 
oddająca istotę działalności naukowej i dydaktycz- 
nej. Pomijam już sprawę odległych kierunkoweg- 
zystujących w ramach jednego organizmu, np. 'Tech— 
nika Roln'icza i Leśna i Wzornictwo Przemysłowe. 
Odnosząc się tylko do kierunku Mechanika i Buv 
down Maszyn. od którego wzięła się nazwa Wy,-' 
działu, można powiedzieć, że jest on hybrydowym 
połączeniem mechaniki. mechatroniki, inżynierii: 
materiałowej. technik komputerowych i wielu ina 
nych nowoczesnych dziedzin nauki. Bez takie—go 
związku trudno sobie wyobrazić opracowanie i 'pro- 
dukcję nowoczesnych wyrobów. a jeszcze. trudniej- 
konkurcncję na rynkach globalnych. Taki stan rze- 
czy powoduje oczywiście duże rozproszeni—e spie.- 
cjalności, a przez to stosunkowo słabą spójność pm— 
gramową. W takiej sytuacji trudniej jest wypraco- 
wać jednoznaczną specyfikę Wydziału — swoiste 
..l'ogo”. rozpoznawalne w kraju i za granicą. Być 
może należałoby starać się łąCzyć niektóre Specjal-„ 
ności pod wspólnym szyldem. lepiej legitymującym. 
zakres ich działalności. Może dobrym rozwiąza- 
niem byłoby powołanie instytutów? W ramach tzw. 
Instytutówprzys-złości.należałoby dążyć do tworze— 
nia specjalności ściśle związanych z rozwojem naj- 
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nowszych gałęzi przemysłu. Wymienić tu Tonic-,na: 
innowacyjne techniki opracowaniai rozwoju produk— 
tu, innowacyjne wykorzystanie nauki w technice, nie= 
konwencjonalne techniki wytwarzania, humanizacja. 
i-ekologia produkcji. a nade wszystko transfer swine 
towych technologii i systemów produkcji. Myślę. że 
nieodzowny byłby w tym względzie głos doradcizy 
przedstawicieli nowoczesnych gałęzi przemysłukra: 
jowe'go, ktorzy mogliby zasiadać w Radzie Wydzia- 
łu.. Oni bowiem Wiedzą najlepiej o tendencjach roz— 
wojowych współczesnego przemysłu i na ich tle 
umieliby dobrze 'sprecyzoWać wymagania w zakre- 
sie wiedzy i umiejętności absolwenta, które byłyby- 
potrzebne ”dzisiaj, za pięć czy dziesięć lat. Istotne 
znaczenie w rozwoju i integracji Wydziału mogłaby- 
mi'eć rónmież rada programoWa, korygująca i opr-a- 
eowująca programy studiów oraz sylwetki absolwenę 
tów poszczególnych specjalności. 

Wspólistnienie w ramach Wydziału Mechanicz- 
nego bardzo wielu katedr, zakładów i innych jed- 
nostek organizacyjnych, o odległych niekiedy spe- 
cjalnościach, nie jest ułatwieniem w integracji ka- 
dry wokół wspólnych zadań Wydziału. Czy Widzi 
Pan możliwości uaktywnienia takiego procesu? 

— Integracja jednostek organizacyjnych Wydzia- 
lu wokół WSpólnych zadań jest rzeczywiście poważ- 
nym problemem organizaCyjnym. Rozproszona 
nadmiernie tematyka działalności naukowej nie 
sprzyja w sumowaniu wspólnych dokonań. pomi- 
mo iż'poszczególne jednostki mają w sWoim za- 
kresie duże osiągnięcia. Współczesne dokonania 
w opracowaniu i produkcji noWych wyrobów. two— 
rzeniu nowego oprogramowania wspomagającego 
projektowanie, wytwarzanie. analizę i obliczenia. 
oprzecwaniu systemów sterowania i nadzoi'u po— 
wśtają w dużych interdyscyplinarnych zespołach. 
Sądzę, że jest to Wzór do naśladowania i jedynie- 
słuszny na pdziomie dzisiejszego rozwoju nauki 
i techniki. Dlatego też uważam, że istotnym elemen— 
tem integrującym działalność naukOW-ą Wydziału 
powinny być wspólne projekty naukowe o wyso— 
kim stopniu kompleksowości i komplementarmści. 
Mogą onezobeiW-ać' zarówno prace statutowe._jak 
iggran'ty KBN. w-ich wyniku pnwinny powstać kom— 
pleksriwe opracowania naukowe i techniCznei roz-'— 

wijane- i'- nrcmowane przez Park Technologiczny; 
wraz z..1n'oż«-Iiw.ością zastosowań praktycznych.."'l%- 
kie rozwiązania dają szanse wdrożeń: przeczytało:”— 
wychl a więc i szansę na zyski i dalszy rozwój. za”- 
plecza naukowo—badawczego. 

Wydaje mi się, że jedną z form integrujących 
kadrę ”Wydziału Mechanicznego może być ko- 
nieczność wspólnej realizacji interdyscyplin'ar- 
nego ksztalcenia inżynierów mechaników,; 
zwłaszcza w aspekcie wejścia Polski do Unii Eu,— 
ropejskiej . Co Pan o tym sądzi? 

— Tak jak dzisiejszy rozwój nauki nie może—od- 
bywać się bez interdyscyplinamej współpracy zespo; 
--łow. tak i dzisiejśzy proces ksnałcenia musi ten- 
.aspje'kt uwzględniać. To bardzo ważne dla uksztalto 
wania świadomości technicznej i pewności działa:— 
nie współczesnych inżynierów. Analizując progra- 
myl studiów poszczególnych specjalności prowadzo— 
nych na Wydziale Mechanicznym można powie;— 
dzieć że wiedza z zakresu np. wizornictWa przemyś- 
słownego, projektowania maszyn i urządzeń. techno- 
logii maszyn. zarządzania produkcją, inżynierskich- 
zastosowań komputerów i wielu innych jest poda- 
wana z uwzględnieniem nowoczesnych osiągnięć-' 
nauki i techniki. Jej wzajemna integracja jestjednak' 
stosunkowo słaba, co ma niestety ujemny Wpływ na 
wsnńłpra'cę prżyszlych zeSpołów inżynierów. np.. 
opracowujących nOWe produkty czy procesy. 

Dlatego też uważam iż dobrym integratommr 
byłaby tutaj interdyscyplinarna praca dyplomowa: 
lub. przejściowa, realizowana przez studentów reż.— 
n-ych specjalności. Jej celem mogłoby być opraco— 
wanie projektowe i technologiczne nowego wyrej- 
bu. mogącego znaleźć swoje miejsce na rynku. 
Obejmowałaby ona np. badania marketingowe.. 
wmmietwo przemysłowe, projektowanie konstruk.— 
cyjne, obliczania i analizy inżynierskie", technolo- 
gie produkcji oraz zarządzanie produkcją - czyli:" 
„,od pamyśłu do przemysłu”. Studenci realizujący 
taką pracę dyplomową mieliby możliwość pózno- 
nia poszczególnych etapów cyklu rozwoju produk- 
tu. To dałoby w przyszłości lepszą pewność ich 
”dział-ania dzięki poznaniu sprzężeń zwrotnych wy:- 
stąpający/ch w pdszczególnych fazach opracowy-r 
tir-ania; a w konsekwencji peWno'sć podejmowania 
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depyzji w warunkach produkcyjnych. Może wprzy- 
szłości taka grupa studentów otworz—yłaby własne 
studio projektowe. czy mnie przedsiębiorstwo. 
z pełną świadomością wybierając asortyment prio- 
dukowanych wyrobów oraz nowoczesnych. technik 
jego opracowywania, wytwarzania i dystrybucji. 

Jest Pan specjalistą w zakresie automatyzacji 
produkcji i zintegrowanych systemów wytwór- 
czych. Na łamach pisma „Na tema ” opublikowa- 
no wiele bardzo interesujących artykułów Pana 
autorstwa. traktujących o konieczności ksztalce- 
nia studentów według nowych elastycznych za- 
sad i programów. Czy dobrze rozumiem Pana po- 
gląd, że kształcenie inżynierów mechaników 
w XXI wieku powinno być oparte na filozofii wy- 
twarzania dóbrw komputerowo zintegrowanych 
systemach? Prosiłbym o rozwinięcie tej kwestii. 

—Decydującym kryterium wprowadzenia nowe- 
.go- produktu na rynek,. oprócz jego szeroko rozu— 
mianej jakości i atrakcyjnej ceny, jest krótki czas 
jego opracowania i wdrożenia do produkcji. który 
zapewnia przewagę konkurencyjną. Osiąga się to 
przez coraz krótsze cykle rozwoju produktu od „po- 
mysłu do wdrożenia, dzięki integracji komputero.- 
wej. Jej idea jest oparta na kompleksowym wyko- 
rzystaniu trójwymiarowego modelu komputerowe- 
-gio-(3D) danego wyrobu we wszystkich etapach jego 
mzwoju. Model taki służy zarówno do opracowań" 
stylistycznych. konstrukcyjnych. obliczeń i analiz 
weryńkacyjnych i optymalizacyj nych. szybkiego 
;'prototypowan—ia, jak i wytwarzania i zarządzania 
produkcją. Wszyscy członkowie zespołu wytwor— 
Czego mogą w sposób równoległy wykorzystywać 
dane pochodzącez tego modelu do swoich działań, 
co znacznie skraca czas Opracowywania wyrobu 
i minimaliZUje liczbę błędów. Model taki jest bo- 
wiem ciągle aktualizowany i pełni rolę integratora 
w zintegrowanych systemach CAD/CAM/CAE. 

W Katedrze Inżynierii Produkcji i Wzornictwa 
opieramy program dydaktyczny właśnie na jednym 
z: takich systemów o nazwie l-DEAS, produkcji USA. 
Jest co dzisiaj standardem przemysłowymi w takich 
systemach powstają współczeSne samochody. samo- 
loty i'sprzęt gospodarsnya dom0wego. Przykłady ta- 
kich rozwiązań można wskazać już w wielu polsldch 

przedsiębiorsnvach. npAMICA. ZELMER, TONSIL. 
Uważam. że w oparciu (› zintegrowane programy; 
CAD/CAMlCAE można konstruować programy stu.- 
diów dla specjalności Budowa i Eksploatacja Ma'- 
szyn i to od pierwszego do dziesiątego semestru. 

Zastosowanie zintegrowanych systemów wy.. 
twórczych możliwe i konieczne jest w różnych dzie”- 
dzinach i specjalnościach. Obawiam się, że pozióm 
wiedzy na ten temat nie jest chyba wystarczająco 
duży. Jakie są Pana propozycje w popularyzowa- 
niu tej wiedzy, zwłaszcza na naszym Wydziale? 

— To chyba nie jest takie „proste. Zintegrowane 
systemy komputerowe, o których tu mówimy, są” 
głównie dedykowane dla producentów wyrobów- 
meehanicznych. lch możliwości i struktura funk— 
cjonalnazostały już w tym względzie daleko zop— 
tymalizoWane, chociaż mają oczywiście" aplikacje”: 
specjalistyczne. np. do projektowania form wtry- 
skowych, czy układów rurowych. Stąd mechanicy- 
są niejako w uprzywilejowanej sytuacji. Wiem jed- 
nak, że coraz częściej pojawiają się takie programy 
dla potrzeb. elektroniki, budownictwa, a nawet pro- 
jektowania i szycia odzieży oraz produkcji obuwia. 

Mam jednak świadomość, że integracja kom- 
puterowa jest jedną z głównych dziedzin postępu 
i widzę konieczność sZybkiego jej rozwoju dla wielu 
dziedzin gospodarczych. Na pewno na Wydziale 
Mechanicznym trzeba szybko ją pepularyzowaći 
Staraliśmy się o tym wielokrotnie pisać. nie tylko 
na łamach pisma Politechniki Koszalińskiej „Na te- 
mat?”. Dwa lata temu napisaliśmy wraz z małżonką 
skrypt pt. „_ K omputerowa Zintegrowane VlćvMaRm 
nie ". Obecnie opracowujemy skrypt „Techniki 
Komputerowe w Technicznym Przygotowania Pra- 
dukcji Nowoczesnych Wyrobów”. 

Katedra Inżynierii Produkcji, w której „jest 
Pan zatrudniony, odgrywa znaczącą rolę na Wy- 
dziale Mechanicznym. Czy mógłby Pan przybli,- 
źyć kierunki działalności naukowej i perspekty— 
wy rozwojowe? Jakie są Pana dziedziny zaintea 
r980wań naukowych? 

- Moje zainteresowania naukowe są obecnie 
ukierunkowane na procesy dokładnej obróbki ścier- 
nej z wykorzystaniem sopertwardych narzędzi z re_- 
g'ul'ameg'o azotku boru i diamentu syntetycznego. 
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"Z tego Zakresu napisałem manngratię habilitacyjna 
pt. „Padirrctwy surfowania ściernicami : mikrokry— 
sfalicznym ziarnem regularnego azotku boru ze spo— 
i'ivem ceramicznym”. Aktualnie staram się wykorzy- 
stać te narzędzia w innowacyjnych procesach obrób~ 
ki. Jest to między innymi: szlifowanie ostrzy tech— 
nicznych w nowym układzie kinematycznym, wy— 
dajnościowo szlifowanie otworów w jednym przej- 
ściu ścia-nicą,. o strefowe zróżnicowanej budowie 
”i specjalnie ukształtowanej części roboczej. atakże 
szlifowanie materiałów kruchychz dokładnościami 
.nianometrycznymi w warunkach plastycznego „ich 
płynięcia w strefie obróbki. Z tego zakresu mowa- 
dze kilka prac doktorskich. Ponadto rozpoczęliśmy 
realizację prac dotyczących monitorowania i diagno- 
„Styki procesu szlifowania. Rodzi się także ciekawa 
praca badawcza dotycząca problemu wykorzystania 
ciepła powstającego w- strefie obróbki do utwardza— 
nia warstwy wierzchniej powierzchni szlifowanych 
przedmiotów. W realizacji tych prac biorą udział dok- 
toranci, a także studenci realizujący prace dyplomo- 
we. Tematyka moich zainteresowań jest więc ściśle 
skorelowana z pracami prowadzonymi w Katedrze 
Inżynierii Produkcji i Wzornictwa. kierowanej przez 
profesora T. Karpińskiego. Mamy nadzieję. że uda 
się nam w przyszłości opracować podstawy wielo- 
aspektowej optymalizacji procesów obróbki dokład- 
nej i superdokladnej. 

Panie Profesorze, Wydział Mechaniczny ko- 
rzysta w pełni z przysługujących mu praw do. 
nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego. Pracownicy Wydziału nie muszą 
już,jak to było również w Pana przypadku, „emi- 
grować” do innych ośrodków, aby uzyskiwać 
stopnie naukowe. Ułatwienia takie są niezwykle 
korzystne, lecz niosą z sobą również pewne za- 
grożenia. Co Pan o tym sądz'? 

— Jestem szczerze zadowolony z faktu, iż na na- 
szym Wydziale można dzisiaj zdobywać wszystkie: 
stopnie naukowe. To duża szansa dla rozwoju wła- 
snej kadry naukowej w krótkim okresie czasu. Ten 
proces rozwija się bardzo dynamicznie — kilkanaście 
chronionych prac doktorskich i trzy prace habilita— 
cyjne to duży sukces. Wcześniej nie było takich moż- 
liWości. Musieliśmy cZęsto; prezentować nas””ze osią— 
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gniecie winnych ośrodkach uczelnianych, co nie-tyl- 
ko hamowało nas w ostrych dyskusjach i sporach na- 
ukowych. ale również zapewniało akceptację. hme—. 
go niż rodzime środowiska naukowego. Łatwiej 
można było znaleźć recenzenta i ocenić swoją rze- 
czywistą wartość. Zagrożeń wynikających z możli— 
wości nadawania stopni i tytułów naukowych nie 
widzę. Dotychczas prezentowane prace doktorskie 
ihabiliitacyjne odznaczały się Wysokim poziomem. 
a większość z nich została dobrze oceniona przez inne 
ośrodki akademickie. Myślę. za. kolejne prace dok— 
torskie będzie charakteryzować jeszcze wyższy po- 
ziom naukowy. gdyż przyszli doktmunci są simens—. 
czarni studiów doktoranckich. Oczywiście zdaję so; 
bie sprawę z postępujących ograniczeń środków 
przeznaczonych na zakup aparatury i badania nauko- 
we. Mogą stąd wynikać poważne opóźnienia czaso— 
.We w realizacji tych praci obniżenie poziomu nauko— 
wego w odniesieniu do prac realizowanych w krajach 
wy-sokorozwiniętych. innym mankamentem może być 
osłabienie korelacji tematyki prac badawczych. co 
utrudnia tworzenie dojrzałych szkół naukowych. Miej- 
my jednak nadzieję, że trudności te będą do pokona- 
nie przy zgodnej polityce władz Wydziału. 

Wiem, że należy Pan do grona bardzo praco— 
witych osób na Wydziale Mechanicznym. Natu- 
ralna jest chyba możliwość zrealizowania, w da- 
jącej się przewidzieć perspektywie czasowej, pro- 
n u :  od studenta do profesora zwyczajnegó? 

— Wyznaję zasadę. że jeśli z odpowiednią powagą. 
rozpoczyna się pracę na uczelni w roli asystenta. to 
powinno się ją kończyć w roli profesora. Uzyska-nie 
tytułu profesora powinno być jednak naturalnym pod— 
sumowaniem ciągu działalności naukowej i organi— 
zacyjnej. Trudno jest z premedytacją nastawić się na 
,.robienie” określonych stopni i tytułów naukowych 
w wyznaczonych ramach czasowych. przy zaniedby- 
waniu zajęć: dydaktycznych oraz życia osobistego-. 
Trzeba mieć w życiu inne, pozanaukowe zaintereso— 
wania i. hobby. umieć cieszyć się z otaczającego świta 
ta, a nade wszystko mieć odpowiedni dystans do. 
"swojej działalności. Uważam. że najważniejsze jest 
znalezienie swojego miejsca w życiu. a wtedy na for— 
malizację dokonań przyjdzie odpciwiedni czas. Nie—- 
mniej staram siepodsumowywać swój dorobek i nau—- 
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wnim? braknąszcjego obaw- mając nadzieję-, że 
zostanie co kiedyś uznany izakwaliiikowanydo „ty:— 
tulu naukowego. ' 

Na zakończenie życzę Panu spełnienia wszyst- 
kich marzeń, i— tych naukowych, i tych zupelnie 

Pm: Tit-nent" €£3f'ałlłfłtał (58) 

Politechnika kształci 
po niemiecku 

Po wielu miesiącach starań (› utworzenienowe- 
go kierunku studiów na Politechnice Koszalińskiej 
w roku akademickim 2004/2005 rozpoCzęly się za- 
jęcia na Filologii Germańskiej. Otwarcie kierunku 
bylo uwie-ńczeniem zawartego porozumienia po- 
między Politechniką Koszalińską: a Fundacją 
WSpólpracy Polsko-Niemieckiej. 

Młodzież rozpoczęła kształcenie na studiach za- 
wodowych (licencjat) w systemie dziennym "i 'za- 
ocznym. Rekrutacja odbyła się we wrześniu, 
w dwóch terminach. Do egzaminów, pisemne—go 
iv ustnego. przystąpiło 100 osób, z czego 60 zakoń- 
czyło je pomyślnie i tym samym powiększyło brać 
studencką Politechniki Koszalińskiej. Uroczysta in- 
auguracja roku akademickiego odbyla się 22 paź- 
dziernika 2004 roku. Swoją obecnością zaszczycili 
nas prof. dr hab. Michał Jasiulewicz — prorektor 'd's. 
studenckich, prof. dr hab. Bogusław Polak — dzie- 
kan Wydziału Ekonomii iZarządzania prof. dr hab. 
Bblesław Andrzejewski — dyrektor Instytutu ”Neo- 
Filologii i Europeistyki oraz Wykładowcy i zapro- 
;zeni goście. Wykład inauguracyjny wygłosil'w ję- 
zyku niemieckim dr Krzysztof Nerlicki. Po moczy- 

Na TEM-AT 

prywatnych. Dziękując Panu za intemsującąrozr 
mowę chcialbym jednocześnie zadedykować uwa-' 
gi i spostrzeżenia zawarte w Pańskich odpowie- 
dziach zarówno władzom Wydziału, jak i spolecz- 
„ności akademickiej : okazji kolejnej inauguracji. 

Rozmawiał Henryk Chara!-1 

stym ślubdwaniu pierwsi studenci filologii otrzy- 
mali "z rąk władz uczelni swoje indeksy z życzenia.- 
mi udanego studiowania i pomyślnego zakończe- 
nia studiów. 

Instytut Neofilologii ] Europeistyki został po- 
Wołany przy Wydziale Ekonomii iZarządzania. Sie;— 
dzibą Instytutu są pomieszczenia w budynku Poli- 
techniki Koszalińskiej przy ulicy Partyzantów 
w Koszalinie, gdzie odbywają się również zajęcia. 
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Wręczenie indeksów podczas inauguracji roku na kierunku 
gennanistyka 

P'lSM-Ó POLITECHNIKI? kOSZALNHlxIIII 

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi-ą; pracowni; 
.«c'y naSzej uczelni oraz nauczyciele akademiccy Wya— 
wodzący sięz uniwersytetów w Szczeciniei Pozna- 
niu. Zajęcia odbywają się głównie w języku nie- 
mieckim. Absolwenci naszego kierunku będą mo- 
gli podjąć pracę jako nauczyciele, lektorzy, tluma- 
cze bądź specjaliści w firmach międzynarodowych. 

W miarę rozwoju kierunku. powiększania się 
Liczby studentów i wykładowców przewidywane są 
inne specjalności filologiczne. Uczelniarozpojcz- 
nie też starania umożliwiające ks'ztałcenie studen- 
tów na studiach magisterskich i uzupehńających stu-- 
diach magisterskich. Do momentu ich uruchomie— 
nia nasi absolwenci będą mogli kolitynuoviiać nai- 
uk'ę na innych uczelniach w kraju. 

Karolina Ziobro, 
Instytut Neofilologii i Europeistyki 

W poprzednim numerze „Na temat” (37) Opi- 
ąsałem spotkanie z młodzieżą LO w Połczynie 
Zdroju, które zostało przeprowadzone w ramach 
akcji rekrutacyjnej. Poniższa rozmowa jest kon- 
sekwencją podróży wraz z prof. J asiulewiczem 
do Połczyna. 

M. Meller: — Jak Pan Profesor wspomina lata 
spędzone w poleżyńskim liceum? 

Prof. M. Jasiulewiez: _ Chociaż naszym głównym 
celem była wówczas nauka, był to jednak okres rela— 
tywnie beztroski. Codzienne życie odbiegało nieco od 
obecnego. Mieszkałem wtedy w internacie. Zycie ill—' 
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Region koszaliński 
jest mi bliski 

Z prof. dr. hab. Michałem Jaslule'wicz'em - prorektorem ds. studenckich 
Politechniki Kosmlińskiej rozmawia dr inż. Mariusz Meller 

ternaekie miała swój rytm,. któremu należało się pod- 
porządkować. Pokoje były wieloosobowe. Po połu- 
dniu było „silencium” — wspólna nauka w dużej sali 
(stołówce). To mobilizowało również do pracy. Jed- 
nak w pomieszczeniu. gdzie przebywało jednocze—Śnię 
kilkadziesiąt osób, trudno było się uczyć. 

Dużo czasu poświęcalis'my na uprawianie spor- 
tów, oczywiście rekreacyjnie. Ale internat nie miał 
żadnych urządzeń sportowych. Gra w ping-ponga 
wyglądała następująco: zostawialiśmy cztery zwy— 
kle stoły, za siateczkę służyły rozstawione zeszyty; 
a paletkami były książki z twardą-oprawą, natomiast 

174. Księga Jubileuszowa ~— 40' lat 



NA Tango; Fimo PDLITĘC'HNIK'I koszamixsstei 

piłeczka była już oryginalna-_ 
'?Aby'pograć w pił-kę nożną, cho— . 
dzilirśmy na boisko szkolne. ~, 
W tamtym czasie boisko. było j 
jednak klepiskiem z drzewami ". 
pośrodku. Wiązało się z tym .' 
wiele atrakcji. Razw tygodniu. 
po południu. było wyjście do 
szkoły. aby skorzystać z prysz— . 
niców. których w tym czasie nie 
było w internacie. 

Pamiętam czas, gdy pojawił 
się pierw-szy telewizor — obraz 
byl kiepski i trudno go było do— 
stroić. W strojeniu, pamiętam. 
pomagał prof. Meller. W inter- 
nacie organizowaliśmy wie— 
czorki taneczne ( w soboty). Ko- 
lega grał na akordeonie. a po- 
tem ja się nauczyłem irównież przygrywałem do 
tańca. Wspomnienia z tamtych lat dzięki naszej 
wizycie w liceum w Połczynie odżyły na nowo. .. 

Co przeważyło o tym, że zdecydował się Pan 
na podjęcie studiów geograficznych w Uniwer- 
sytecie M. Kopernika w Toruniu? 

Zazwyczaj jest tak, że na zainteresowania ucznia 
ma' wpływ nauczyciel. W moim przypadku rozkła- 
dały się one pomiędzy fizyką. którą w sposób nie- 
zwykle interesujący i zachęcający prowadziła prof. 
Mellerowa. a geografią, którą wykładał prof. Maj. 
a którą interesowałem się jeszcze w szkole podsta- 
wOwej. Miałem więc trudności z wyborem. Zdecy- 
dowałem się jednak na geografię i po maturze zło- 
Żyłein dokumenty na uniwersytet do Torunia. 

.Cał—e swoje życie zawodowe związał Pan z re- 
gionem koszalińskim. Był Pan nauczycielem geo- 
grafii w szkole podstawowej w Koszalinie (9 lat), 
a następnie pracował jako asystent oraz adiunkt 
w Koszalińskim Ośrodku Naukowo-Badawczym. 
Od 1994 r. jest Pan zatrudniony w Politechnice 
KOSZalińskiej (a więc skromny jubileusz), obec- 
nie jako kierownik Katedry Polityki Społeczno- 
Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej. Również. 
Pana działalność naukowa jest związana z tym 
regiOnem. Patriotyzm lokalny... 

Prof. dr hab. Michał Jasiuiewicz, prorektor ds. studenckich 

- Jestem bardzo związany z tym regionem. Tu moi 
rodzice zamieszkali w 1947 r., to skończyłem szkołę- 
podstawową i średnią. ten region znam dobrze i jest 
on mi bliski. Po ukończeniu studiów miałem inne ofer- 
ty pracy, m.in. pozostania na Uniwersytecie w Toru- 
niu jako asystent, ja jednak wróciłem do rodzinnych. 
stron. uważając. że tu jest moje miejsce. 

Jakie są Pana Profesora zainteresowania na- 
ukowo-badawcze? 

— Moje zainteresowania naukowo—badawcze 
koncentrują się wokół nastepujących zagadnień: 
funkcjonalno-przestrzenne zagospodamwanie zob- 
szarów wiejskich, przemiany gospodarczei społecz- 
ne na obszarach wiejskich w okresie transformacji, 
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. dos—to- 
sowanie gospodarki Żywnościowej Polski do wsi.—' 
runków Unii Europejskiej, rozwój regionalny. ale 
tematywne źródła energii. 

Temat Pańskiej pracy habilitacyjnej to: 
_„Przekształcenia strukturalne i przestrzenne ob- 
szarów wiejskich Pomorza Środkowego w okre- 
sie transformacji systemowej”. Jak wygląda pol- 
skie rolnictwo obecnie i jakie są jego szanse na 
tle „starych” krajów Unii Europejskiej w aspek- 
cie wstąpienia Polski do Unii? Jakie stąd wyni— 
kaja zagrożenia dla polskich rolników? 
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—— Stan polskiego rolnictwa na tle rolnictwa eu— 
ropejskiego jest relatywnie-niski. Istnieje kilka pro— 
blemów natury strukturalnej. które należy zmienić. 
Myśle, że przy dużym wysiłku całego państwa jest 
to zadanie na około 20 lat. Przede wszystkim — 
struktura gospodarstw rolnych w skali kraju nie jest” 
korzystna. Przeważają gospodarstwa małe. Przecięt- 
na ich wielkość to 7,4 ha (trzy razy mniej niż prze- 
ciętna w ..starych” krajach UE). Stąd zmiany w za- 
kresie poprawy struktury będą Wymagały czasu 
i wysiłku. Temu celowi służy wprowadzenie rent 
strukturalnych. Rolnik ukończywszy 55 lat może 
przekazać gospodarstwo swojemu spadkobiercy lub 
sprzedać innemu rolnikowi, który chce powiększyć 
swój areał upraw. Zachęca to młodsze pokolenie 
do powiększenia gospodarstwa. a rodzice mogą 
Otrzymać rentę w zamian za przekazane grunty. 
W ten sposób struktura wielkościowa gospodarstw 
będzie się poprawiać. Innym problemem jest nad- 
miar siły roboczej na wsi (w rolnictwie). Istnieje 
potrzeba przeniesienia siły roboczej do działalno— 
ści pozarolniczej (usługi. przetwórstwo), co wiąże 
się z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiej- 
skich. W większości krajów „piętnastki” zatrudnie- 
nie w rolnictwie jest niskie — 2—5%. W Polsce jest 
to 17%. A więc zdecydowanie za wysokiei stąd 
efektywność jest relatywnie niska. Przy konkuren- 
cyjności produkcji — prZegrysy pod względem 
efektywności produkcyjnej. 

Następnym elementem strukturalnym są kierun; 
ki produkcji rolniczej. Porównując strukturę produk- 
cji — jest ona w Polsce bardzo podobna do średniej 
w UE. Jednakże jest to zjawisko niekorzystne, gdyż 
weszliśmy do Unii -.w układzie konkurencyjnym. :: nie 
komplem'entamym. Zachodzi potrzeba dyferencja— 
cji produkcji i poszukiwania nisz oraz wykorzysta.- 
nia walorów. które Polska ma, a inne kraje nie, tzn. 
czyste, nieskażone środowisko. Umożliwia to roz"— 
woj rolnictwa ekologicznego i turystyki. co stwarza 
dla Polski dużą szansę. W krajach Unii jest obecnie 
bardzo duży popyt na produkty naturalne (przy ma- 
łym zużyciu nawozów sztucznych). Nasze opóźnieę 
nie w rozwoju rolnictwa wychodzi tym razem na- 
przeciw potrzebom na rynku unijnym, gdzie istnieje 
bardzo duży popyt „na zdrowa żywność. 

Jaki był poziom rolnictwa na obszarach Po- 
morza Środkowego przed przemianami ustrojo- 
wymi? Jaki rodzaj rolnictwa dominuje obecnie 
na terenie województwa zachodniopomorskiEgo? 

— Obszar Pomorza ŚrodkOwego to był teren, gdzie? 
dominowała gospodarka u5połeczniona — zajmowa- 
ła 67% ogólnego areału (w tym pegeery — 58%). 
W skali kraju był to poziom najwyższy. Przeciętna 
w Polsce _ 23%. Transfortnacja ustrojowa zmieniła 
oblicze wsi w zasadniczy sposób. W wyniku działań 
politycznych podjęto decyzję o likwidacji pegeerów 
jako ostoi komunizmu. Zlikwidowano gospodarstwa 
dobre i złe. Niezastananawiano się jednak nadskut- 
kami tej decyzji. Skutki negatywne to m.in. bardzo 
wysokie”- bezrobocie we WsiaCh popegeerowskich. 
W tych wsiach nie było innej oferty pracy poza pra- 
cą. w rolnictwie i obecnie ludzie ci powiększają ar— 
mię bezrobotnych. Grunty orne przekazane z05tały 
do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. któ- 
rej powierzono również zadanie zagospodarowania 
gruntów i całości mienia goSpodarstw uspołecznio— 
nych. Stąd też działania AWRSP zmierzały do roz- 
dy-sponOWania ziemi w formie sprzedaży bądź dzier- 
żawy. Do tej pory sprzedano w skali kraju 25% gma- 
tów, natomiast 2/3 — wydzierżawiono. Pozostał-ą 
Część przekazano na cele komunalne. a także par— 
ków narodowych, lasów państwowych i innych. Na 
terenie województwa zachodniopomorskiego około 
220 tys. ha jest odłogowanych. Jest to efekt transfor- 
macji w rolnictwie. Obecnie są prowadzone badania 
nad możliwością wprowadzenia upraw roślin niekon- 
sumpcyjnych, np. roślin energetycznych. Zatem. ge— 
neralnie, transformacja przyniosła zmiany w zakre- 
sie systemu gospodarowania oraz własności na ob- 
szarach wiejskich. Powstały nowe podmioty gospo- 
darcze — spółki o różnym kształcie prawnym. często 
z kapitałem zagranicznym. Stąd dawne grunty pege— 
erowskie są zagospodarowywane dość racjonalnie. 
Spadio zatrudnienie w rolnictwie. Uprzednio było to, 
13—15 osób/100 ha użytków rolnych, a obecnie w du- 
żych przedsiębiorstwach rolnych — 2—5 osób] ll. ha. 
Rolnictwo musi być konkurencyjne, nowoczesne. 
efektywne i nie można liczyć na znaczne zwieksze- 
nie w nim zatrudnienia. Konieczne jest więcutwo: 
„rzenie. nowych miejsc pracy ,o charakterze nierolnia 
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czym na obszarach wiejskich..Jest to przyszłość wsi, 
do której dążmy. 

Dlaczego podupadł przemysł na terenach 
dawnego województwa koszalińskiego? J ak wy- 
glądał rozwój gospodarczy tych terenów przed 
II wojną światową? 

— Przed wojną tereny te były najuboższym ob- 
szarem w Rzeszy Niemieckiej. Nie było tutaj więk- 
szych inwestycji, bogactw naturalnych. a przemysł 
był słabo rozwinięty. Koszalin był małym, prowin— 
cjonalnym miasteczkiem. zamieszkałym przez oko— 
ło 30 tys. osób. Upadek przemysłu na terenie daw- 
nego województwa koszalińskiego jest związany 
z transformacją. gospodarczą Polski. Gospodarka 
była nieefektywna, astosowane technologie prze— 
starzałe. Drugi element to upadłość pegeerów, któ- 
re były powiązane z gospodarką żywnośŁ'iową 
i przemysłemprzctwórstwa rolnego. który również 
upadł ze Względu na brak surowców i trudności ze 
zbytem. Był to cały ciąg gospodarczych zdarzeń. 
który zadziałał negatywnie. 

Czy agroturystyka może przyczynić się do 
rozwoju gospodarczego Pomorza Środkowego? 

- Jest to dziedzina mająca duże możliwości roz- 
woju w naszym regionie. W gospodarstwach agro— 
turystycznych istnieje wiele form oferowanych tu- 
ryście (np. przejazdy konno. łowienie ryb itd.). któ- 
rych turystyka masowa nie oferuje wczasowiczom. 
„le-St to więc atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
Czasu. Z drugiej strony — dla rolnika jest to możli- 
wość wykorzystania wolnej przestrzeni mieszkanio— 
wej na potrzeby turysty. a przez to uzyskania dodat- 
kowego dochodu. Nie jest błahy również aspekt spo- 
łeczny tych kontaktów. W naszym regionie są dwie. 
główne strefy agroturystyczne: pojezioma (jeziora, 
lasy. urozmaicena rzeźba terenu) i nadmorska (Twy— 
brzeże, możliwość łowienia ryb łososiowatych itd.). 

W październiku 2002 r. Pan Profesor brał 
udział w konferencji polskich i niemieckich na- 
ukowców w Prenzlau nt. „Przekształceń struk- 
turalnych i ich Wpływu na krajobraz kulturalny 
na obszarach wiejskich”. Pańskie wystąpienie 
dotyczyło wykorzystania surowców rolniczych 
na ”cele energetyczne. Czy produkcja biopaliw- 
Wytwarzanych z takich roślin, jak: wierzba wia 

ciowa, ślaZowiec 'pensjylwański czy róża energe- 
t'yCZna, stwarza szansą; dla obszarów wiejskich 
naszego wojewodztwa; zwiększając ich potencjał 
gospodarczy? 

— Uprawa roślin energetyCZnych stwarza ogrom- 
ne możliwości wykorzystania gruntów OlgDWŻl'e- 
nych i ugorów, których areał, jak już wspomniałem 
wcześniej, wynosi 220 tys. ha (tylko w wojewódz- 
twie zachodniopomorskim, a w kraju —- około 1,7 
mln ha). Są to grunty słabej jakości, które do prO- 
dukcji rolnej nie są wykorzystywane i nie będą. Są 
One zbyt mało konkurencyjne, gdyż potrzebne są 
zbyt wysokie nakłady, aby na nich prowadzić upra.- 
wly. Ogromną szansę wykorzystania tych gruntów 
stanowi wprowadzenie roślin energetyczny-ch.. 
Mogą one być uprawiane na gruntach słabszych 
i nawożone osadami z oczyszczalni ścieków, co czę- 
ściowo rozwiązuje problemy wykorzystania ście- 
ków. U zyskaną biomasę wykorzystuje się do ce,- 
lów- energetycznych: jako materiał współspalania 
z węglem (dodatek do l0% masy węgla) lub do pro- 
dukcji pelet. które również są spalane w celu uzy— 
skania energii. Spalanie biomasy jest bardzo ko— 
rzystne-, gdyż nie powoduje skażenia środowiska,. 
nie powoduje efektu cieplarnianego, znikoma jest 
ilość popiołu, który można wywozić na pola 
('w przypadku spalanie węgla stanowi to duży pro— 
blem). ]t to produkt ekologiczny, nieszkodzacy 
środowisku. Wykorzysta się w ten sposób nieużyt- 
kowanc grunty oraz powstaną nowe miejsca pracy. 

Politechnika Koszalińska wychodząc naprzeciw 
idei przejęła grunty od Agencji Nieruchomości Rol- 
nej '(odłogowane_), na których planuje się nasadzenie 
różnych gatunków roślin energetycznych i prowadze— 
nienastępnie badań naukowych nad nawożeniem, 
pracami a-gmtcchnicznymi, zbiorem i wykorzysta+ 
niem ich na dużą skalę w kotłowniach, np. w kosza— 
lińskim MEC—u. Właśnie prowadzone są rozmowy 
nad możliwością wykorzystania biomasy jako rna—- 
ter-_iału wsółspalancgo z węglem. Jest to duże wyczuła— 
nie dla obu stron. Chciałbym dodać, w gospodar- 
stwach rolnych istnieją możliwości wykorzystania 
biomasy do własnych potrzeb. istnieje możliwość 
zw iekszeniau prawy szklarniowej, która będzie jesz- 
cze bardziej opłacalna. „gdyż zmniejszą się koszry 
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ogrzewania" iw 'zWi-ążku : wykorzystaniem „ziele; 
negro wegla”. Możemy być wtedy bardzi-ei konku- 
rencyjni nii rynku europejskim i stworzymy jedno—: 
cżeśnic dużo nowych miejsc pracy. 

Pan Profesor dużo współpracuje z naukow- 
cami z Niemiec. Na czym to kontakty polegają? 

— Współpracujemy w różnych dziedzinach od 
10 lat, zarówno w kwestiach naukowych, jaki dy- 
daktycznych. Od ośmiu lat nasi studenci z Wydzia- 
łu Ekonomii i Zarządzania odbywają praktyki 
w Niemczech ( w Dedelow i Greifswaldzie) ~ 
w urzędach i przedsiębiorstwach. Praktyki rozpo- 
czynają” się intensywnym kursem języka niemiec- 
kiego. Praktykanci sprawdzili sie i już niektórzy 
pracują w Niemczech. Strona niemiecka — Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Stralsundzie oraz Bildung-— 
szentrum w 'Greisfwaldzie — zaproponowała Poli- 
technice Koszalińskiej współpracę i utworzenie 
wspólnej jednostki kształcącej studentów na pozio- 
mie licencjackim i magisterskim na różnych kie- 
runkach i w różnychspecjalności ach. Podpisaliśmy 
już wstępne porozumienie o współpracy. Propozy- 
cją ze strony niemieckiej jest możliwość odbywa—nia 
praktyk przez polskich studentów w niemieckich 
przedsiębiorstwuch i finansowaniu tego przedsie- 
wzięcia przez przedsiębiorstwa niemieckie. które po,- 
tem będą oferować miejsca pracy polskim absolwen- 
tom. Zajęcia dydaktyczne miałyby odbywać się 
w Greisfwaldzie. natomiast praktyki będą odbywać. 
się na terenie całych Niemiec. Po zakończeniu stu- 
diów absolwenci będą mogli podjąć pracę od „zaraz. 
Strona niemiecka jest zainteresowana zatrudnianiem 
Polaków. gdyż z uwagi na odpływ młodych Niem- 
ców do części zachodniej, część wschodnia Niemiec 
wyludnia się, co stworzyło wiele miejsc pracy. 

Co zadecydowało, że Stowarzyszenie Ekono- 
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu wybrało na nr- 
ganizatora X Jubileuszowego Kongresu, który 
odbył się w 2003 roku,. Politechnikę Koszalińską, 
a: Pan Profesor został Przewodniczącym komite- 
tu organizaeyj nego? 

— Był to dla nas duży zaszczyt. że Koszalin wy;— 
brano jako miejsce obrad. Stowarzyszenie wybiera 
zawsze ośrodek znaczący w kraju pod względem 
naukowo—badawczymi „dydaktycznym w zakresie 
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agrobiznesu, ekonomiki rolnej i zagospodarowania- 
.o'bszarów wiejskich. W opinii Zarządu i W&dńęgo 
Zgromadzenia SERiA uznanoje PoliteChnika KD”- 
szali tis-ka ”zasługuje na to. 

Co było tematem kongresu? [lu ›hyło (teamie: 
nikóW? 

— Tematknngreśu to: „Obszary Wiejskie-igo 
spodni-ka żywnościowe w przededniu integracji 
z Uni-ą Euronejską7*. W kongresie uczestniczyło 
ok. 200 osób z różnych ośrodków naukowych i in- 
s-tytucji związanych z agrobiznescm i gospodarką 
żywnościową. w tym 24~gosici z zagranicy. Na kon- 
gres zgłoszonych zostało 259 referatów. z których. 
153 komitet organizacyjny wytypował do wygło- 
Szenia podczas sześciu sesji problemowych. 

Jak zaprezentował się ośrodek koszaliński ?- 
—'Bardzo dobrze. W opinii uczestników byl to: 

kongres udany — wzorowo przygotowany i przepra- 
w'adzony. Atmosfera na kongresie sprzyjała wymiar- 
nie poglądów i doświadczeń. 

Od 2002 roku Pan Profesor Sprawuje urząd 
prorektora ds. studenckich. Jak Pan Prorektor oc'e- 
.nia ruch studencki i rozwój jego samorządności"? 

_ Studenci wykazują się bardzo dużą aktywno— 
ścią, przejawiają wiele inicjatywy i poświęcają wic"— 
le czasu na działalność społeczną. Cechują -s.i;.ę 
ogromną rozwagąi obiektywnością, Podejmujemy- 
wepólnie wiele decyzji, często bardzo ważnychi=od= 
powiedzialnych, jak chociażby w sprawach pomo— 
cy materialnej studentom. Są to sprawy naprawde 
trudne. Pole działania studentów jest duże. Samoj— 
rząd studencki współuczestniczy w zarządzaniu. 
Uczelnią. gdyż przedstawiciele braci studenckiej za”- 
siadą'ją w Senacie i radach wydziałowych. Parla-- 
ment Studentów -przej'muje również coraz więcej 
kompetencji. Za podejmowane decyzje studenci 
czują się jak najbardziej odpowiedzialni- ili/Peli.- 
technice Koszalińskiej działa aktywnie IZ studiem—' 
kich koi naukowych w różnych dziedzinach wic:- 
«dzy. Na uwagę zasługuje także działalność. Sportoe 
W-a. w-k-tńrej mamy znaczne osiągniecia, jak np, 
Wejście piłlotrek.-ręcznych do ekstraklasy czyim-o;- 
iown lokata koszykarzy w I Lidze Akademickiej 
Koszykówki. Dio- wyróżniających się; „należy- rów-— 
mezmch kulturalny. m.in.: Chór Akademicki.- PK 
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aniz- Klub” Tańca'TowarZyskiego, którego trz-yi. pary 
zdobyły tytul mistrza Polski. 

Jak przedstawia się obecnie. baza bytowe Stu— 
dentów Politechniki Koszalińskiej? 

— Nasza baza noclegowa liczy 1300 miejsc 
w czterech akademikach. Zmiana systemu polno— 
cy materialnej dla studentów spowodowała. iż na 
progu nowego roku akademickiego część pokoi 
w DS—ach jest jeszcze wolna. 

Jak Pan Prorektor oceni-a coroczne TKS-y? 
_ Problem TKS-ów niejest nową sprawą. Stu- 

denci uważają, że w tym czasie można wszystko. 
NaSze DS-y leżą w sąsiedztwie osiedli i zachowa- 
nie studentów nocą przeszkadzało okolicznym 
mieszkańcom i było oceniane negatywnie. Władze 
Politechniki Koszalińskiej i Parlamentu Studentów 
chciały sprawe wtym roku rozwiązać. by okolicz- 

"n'i mieszkańcy mogli spać Spakojnie. Dlatego po.— 
”stanoino, że imprezy nocne odbywać się będą 
Wyłącznie w klubach Studenckich i innych. Prak— 
tycznie nie dokuczało to mieszkańcom i nie było 
skarg. Jest to wspólny sukces władz Uczelni i Par- 
lamentu Studentów. Program TKS-u był ciekawy 
i bogaty. a Studenci bawili się dobrze. 

Czy jako geograf lubi Pan podróżować po 
śWiecie? Jak Pan spędza urlopy? 

~ Oczywiście, że lubię podróżować. Gdziekol- 
wiek wyjeżdżam lubię zapoznawać się z rzeczywi— 
istofścią danego kraju. Zimą. ze względu na aktywny 
wypoczynek,jeżdżę w austriackie Alpy. gdzie mam 
gwarancje śniegu i doskonałej infrastruktury. Latem 
udaje się do. cieplejszych krajów. Ostatnio byłem na 
Majorce. Wyspach Kanaryjskich i w Turcji. 

Rozmawiał-dr inż. Mariusz Mafia:? 
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Uczelnia na XXI wiek 
~— Politechnika Koszalińska 

w latach 1999 — 2005 

„Rozmowa na koniec drugiej kadencji zJM Rektorem — prof. dr. hab.. inż. 
Krzysztoiem Wawrynem 

Panie Profesbrze, dobiega końca druga ka- 
dencja piastowania przez Pana funkcji rektora 
Politechniki Koszalińskiej. W czasie trwania obu 
kadencji uczelnia obchodziła jubileusz 35-lecia, 
za rok minie 10 lat od czasu nadania jej statusu 
politechniki. Dla Pana osobiście ten rok jest ro- 
kiem jubileuszu 25-lecia pracy w naszej uczelni. 
Jest więc wiele powodów, by podsumować zmia- 
ny, które w niej nastąpiły, a w których od 1999 
roku uczestniczył Pan jako rektor, a wcześniej - 
od "roku 1993, jako prorektor ds. nauki. 

— Rzeczywiście, przyszło mi pracować w- kie.- 

- temu! . mna—naa „miumiu—i :. 

rownictWie Uczelni w okresie wspomnianych przez 
Pana przełomów i ważnych wydarzeń. Zaliczylbym 
do nich także inne przełomy. które przeżywaliśmy- 
zarówno 7. całym światem. jak i z całą Polską. Mam 
na myśli wejście ludzkości w XXI wiek. 21 jedno"- 
cześnie w trvzecie tysiąclecie oraz wstąpienie baszta—*- 
go kraju. w tym Politechniki Koszalińskiej, do Struk.— 
tur Unii EurOpejskicj. Te wydarzenia na pewno pt:- 
zostaną już na zawsze w pamięci nas. wszystkich. 
Dzisiaj, patrząc na minionych sześć lat mam dużą; 
eatysfakcjeg. że wraz z naszą uczelnią mogłem- 
w nich uczestniczyć jako: rektor. Tym bardziej, że: 
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w tym Okres ie. na Politechnice Koszalińskiej nastą— 
piło wiele istotnych zmian. 

Jakie były najważniejsze? 
— Gdy w roku 1999- ZOstałe'm wybrany rektorem 

Politechniki Koszalińskiej. w uczelni studiowało 
około I5  tysięcy osob ipod względem liczby stu- 
dentów nie ustępowała ona średniej wielkości pol— 
skiej politechnice. ] chociaż jeszcze na początku 
mojej pierwszej kadencji liczba naszych studentów 
Wzrosła nawet do około [8 tysięcy, to najważniej- 
szym wówczas zadaniem było umocnienie pozycji 
uczelni w środowisku akademickim. Przypomina— 

_ jąc. że o tej pozycji świadczą posiadane uprawnie- 
nia i rozwój kadr naukowych, mogęstwierdzić; że 
Zadanie udało się zrealizować. 

W ostatnich lat-ach nastąpił szczególnie duży .po- 
stęp w uzyskiwaniu uprawnień do nadawania stop— 
ni naukowych. Do roku 1999 posiadaliśmy tylko 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok— 
tom (w trzech dyscyplinach). W 2000 roku Wydział 
Mechaniczny uzyskał pierwsze w historii uczelni 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok- 
tora habilitowanego (w dyscyplinie budowa i eks- 
ploatacja maszyn). Drugi wydział — Budownictwa 
i- Inżynierii Środowiskajest w przededniu otrzyma— 
niatakich upraWnicri, gdyż jeszcze w maju tego roku 
jego wniosek o przyznanie uprawnień do nadawa- 
nia stopnia naukowego doktora habilitowanego- 
W dyscyplinie budownictwo uzyskał pozytywne 
oceny Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Cen- 
tralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i. Stopni Na— 
ukowych, a ostateczna decyzja będzie podjęta we 
wrześniu 2005 roku. Wcześniej. w maju 2004 roku 
ten sam wydział uzyskał uprawnienia do nadawa- 
nia stopnia naukowego doktora w dyscyplinie i_n- 
żynieria środowiska. Tym samym uczelnia posiada 
cztery uprawnienie do nadawania stopnia nauk-o- 
wego doktora. W świetle wchodzącej w życie 
1 Września nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. 
fakt ten ma dla Politechniki duże znaczenie. gdyż 
pozwala jej stać się uczelnią o większej autonomii, 
która przejawiać sie będzie m.in. tym. że uchwały- 
Senatu. dotyczące statutu uczelni oraz spraw waż- 
nych dla jej rozwoju nie będą wymagały zamęt-'- 
dzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

1 8.0 

Ostatnie lata były także bardzo dobrym okre—~ 
sem pod względem rozwoju kadr. Wzrosło zatrud- 
nienie kadry naukowej: profesorów tytularnych'z 3.9 
do. 5.1 , doktorów habilitowanych z 47 do 63 i dok.- 
to'r'ów ze M7 do 201 . Te wyniki osiągnęliśmymzin. 
dzięki uzyskaniu przez pracowników Uczelni 127ty5~ 
tułów naukowych profesora, 17 stopni doktora ha- 
bilitowanego i 74 stopni doktora. 

Dla rozwoju własnych kadr były to zatem naj- 
lepsze lata w historii Liezelni. Oczywiście wielki 
i nieodłączny wpływ na uzyskiwanie kolejnych 
stopni i tytułów naukowych przez naszych pracow- 
ników mają posiadane uprawnienia. o których mef» 
wiłe-m wcześniej. By je uzyskać. Uczelnia potrze- 
bowała ponad trzydziestu pięciu lat. Można powie-— 
dzieć, że dopiero dzięki nim Politechnika osiągnę- 
ła wiek w pełni dojrzały. Stało się tak dzięki wy- 
promowaniu przez Radę Naukową Wydziału Me— 
chemicznego w roku 2003 pierwszego w historii 
nozelni doktora habilitowanego, którym został dr 
hab. Tadeusz Bohdal. w roku 2004 — pierwszego. 
,.uczelnianego” tytułu naukowego dla profesora Le— 
ona Kukiełki oraz dzięki nadaniu czterech tytułów 
doktora honoris causa. i zapoczątkowaniu w roku 
2000 studiów doktoranckich. 

Ten ostatni fakt sprawia, że Politechnika wpi- 
„sała się w scenariusz tworzenia europejskiej prze- 
strzeni dydaktycznej i badawczej, polegający na 
wprowadzeniu trójstopniowego systemu kształce— 
nia. w którym pierwszy stopień to inżynier lub li- 
cencjat. drugi _ magister, a trzeci _ doktor. 

Posiadane uprawnienia mają oczywiście zna- 
czący wpływ na wzbogacenie naszej oferty edu- 
kacyjnej... 

— Tak. Dzięki uzyskanym uprawnieniom do”-pro- 
wadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na 
kolejnych kierunkach wzbogaciliśmy naszą ofertę 
kształcen ia i rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną do 12- 
kierunków, wprowadzając nowe — Geodezję .i Kar- 
tografię, Filologie w zakresie specjalności tilologia. 
germańska i filologia angielska oraz lnformatykę na 
poziomie magisterskimRozszerzając ofertę eduka- 
cyjną, nie można zapomnieć o zapewni-eniu wieści? 
wego poziomu ksztalcenia. Wiąże się z nim działal- 
ność bardzo ważnej dla polskiego szkolnictwa wv— 
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ższego instytucji —Państwovv'ej Komisji Akredyta- 
cyjnej", której zadaniem jest właśnie dbałość o jakość 
kształcenia. Do tej pory akredytację uzyskały nastę- 
pujące kierunki naszej Uczelni: marketing i zarzą— 
dzanie na poziomie licencjackim. budownictwo oraz 
ekmomia na. poziomie magisterskim. a kierunek 
technika rolnicza i leśna po wizytacji mqpolu oce— 
niającego oczekuje na pozytywny wynik akredyta- 
cji kształcenia na poziomie magisterskim. 

Konkurencja na międzynarodowym rynku 
edukacji i badań naukowych rośnie., a uczelnie 
muszą rozwijać się w wielu dziedzinach, nie tyl- 
ko związanych z kształceniem. Jak Pan Rektor 
ocenia przygotowanie naszej uczelni do funkcjo- 
nowania w takich warunkach? 

— Uczelnię stale trzeba przygotowywać do wy- 
zwań. jakie pojawiły się w związku z dynamiczną 
globalizacja. Przystępując więc do tworzenia wspól— 
nej europejskiej przestrzeni edukacyjnej ibadaw- 
caej rozpoczeliśmy jednocześnie rywalizację nie 
tylko o studentów. ale także (› dostep do dużych pro- 
jektów badawczych i dydaktycznych. Aby sprostać 
temu wyzwaniu zmodernizowaliśmy nezelnię. tj. 
wybudowaliśmy now'je obiekty i wyposażyliśmy je 
w newoczesna infrastrukturę informatcną i apa.- 
ra'tu'rę naukowo-dydaktyczną. 

Zakupy i pozyskiwanie na własność obiektów: 
w ktorych prowadzona jest działalność uczelni, sta- 
nowiła ważny element polityki rozbudowy Politech- 
niki Kos'zalińskiej. W latach 1999—2005 zakupiliśmy 
obiekt wraz z gruntem przy ul. Partyzantów. grunt 
przy» ul. KwiatkoWskiego, obiekt i grunt w Chojni- 
cach oraz ponad 30 hektarów ziemi koło Kościelni- 
cy w gminie Polanów. Nabytki te uniezależnily uczel- 
nie od pierwomych właścicieli. pozwalając jej na 
ubieganie się o środki na inwestycje bądź remonty. 
powiękSzając'tereny wokół obiektów przy ul. Kwiat-. 
kowi-skiego. a w przypadku gmntów rolnych otwie— 
rając możliwość rozwoju nowej dzialalności „badaw- 
ezej. związanej z uprawami roślin energetycznych. 

Dla rożwoju uczelni, dla sprostania konkuren- 
cji oraz popraWy warunków ksztalcenia i prowa— 
dzenia badań naukowych. a także pozytywnego 
wizerunku uczelni, bardzo ważne było oddanie do 
użytku nowych obiektów Uczelni: audytorium przy 
ul. Kwiatkowskiego. obiektów przy ul. Śniadeckich 
dla wydziałów Budownictwa i Inżynierii Środowi— 
ska oraz Elektroniki i Informatyki. a także rektora— 
tu i administracji Uczelni. W latach 1999—2005 na, 
budowę audytorium i obiektów przy ulicy Śniadec— 
kich wydano ptmad40 mln zł. W audytoriUm w 12001 
(Oku po raz pierwszy w historii przeprowadzil'i'śiny 
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.nroczystainauguracje roku akademicltiego na tere— 
nie Uczelni. Od tej pory inauguracje odbywają-się. 
tylko w Uczelni ~— w tym właśnie audytorium. Obiek- 
ty przy ulicy Śniadeckich z oddanym do użytku wej— 
ściem stanowią wizytówkę Koszalina. a na pieknym 
placu dostępny jest tak zwany hot spot. umożliwia- 
jący bezprzewodowe korzystanie z Internetu. 

Na tym nie zakończyliśmy rozbudowy uczelni. 
Opracowane już zostały plany kolejnych inwesty- 
cji. Pierwszymjest plan zagospodarowania terenów 
przy ulicy Śniadeckich. Przewiduje on budowę 
kampusu, w którym budynki bedą okalaiy- we— 
wnętrzny dziedziniec nazywany „forum integracyj- 
nym". Bedzie w nim park uczelniany „integrują- 
cy" studentów różnych wydziałów. Budynki będa 
natomiast połączone ze sobą na wysokości pierw— 
sze-go i drugiego piętra przeszklonymi korytarza- 
mi, zapewniającymi wewnętrzną komunikację. 
W obiektach mają znaleźć się: laboratoria elektro— 
niki i informatyki. laboratoria budownictwai inży- 
nierii środowiska. budynki wydziału mechaniczne- 
go, bibliotekai hala sportowa. 

Dzięki uzyskaniu środków z funduszy struktu- 
ralnych oraz MENiS rozpoczęliśmy realizację ko- 
lejnego etapu budowy —Centralnego Laboratorium 
Wydziału Elektroniki i informatyki za kwotę pra- 
wie 8 mln zł. Obecnie oczekujemy decyzji w spra- 
Wie linansowania Laboratorium Budownictwa i In— 
źynierii Środowiska. Martwi nas. że decyzje 0 przy”— 
znaniu środków zapadają w Urzędzie Marszalkow- 
skim w Szczecinie. W! mieście tym jest przecież" 
wiele uczelni i porzekadło. że bliższa ciału jest ko.— 
szula ma niestety uzasadnienie w podejmowaniu 
wielu decyzji dotyczących innych części wojewódz— 
twa zachodu i-opomorsk ie go. 

Drugim planem" jest plan zagospodarowania 
uzyskanego od miasta w 2002 roku terenu przy'ul-i- 
cy Kwiatkowskiego. gdzie będzie się tam mieścić 
Centrum „Informacji Naukowej. Jednocześnie sys.- 
tematycznie prowadzimy modernizację i remonty 
budynków przy”: ul. Racławickiej oraz domów stu.— 
den—ta przy ul Rejtana. W roku 2005 uzyskali-siny 
naten cel dodatkowe 6 mln zł z FunduSzu Ochrony 
Środowiska oraz MENiS. Pracownicy i studenci 
będą musieli pogodzić się z utrudnieniami. które 

w najbliższym czasie czekają ich 'w związku iza-ree- 
mon-tami obiektów przy ulicy Racławickiej. 

Inwestycje budowlane poprawiające warunki 
pracy i studiowania są oczywiście niezbędnym wa: 
runkiem sprostania konkurencji. W XXI wieku jed— 
nak co najmniej równie ważnym warunkiem jest 
rozwój infrastruktury informatycznej. Dlatego 
w ostatnich latach Politechnika Koszalińska, w t'a— 
mach programu PIONIER. uczestniczy w budowie 
niezwykle potrzebnej i przyszłościowej szkieleto- 
wej sieci światłowodowej w technologii [ 0  Gig-a— 
bit Etlhern'et. Rezultatem będzie włączenie do niej” 
sieci miejskiej KOSMAN. którą administrujemy. 
a nastąpi to już we wrześniu tego roku. Sieć szkie- 
letowa. która kosztem 84 mln zł połączy naszą 
uczelni-ei 20 innych ośrodków akademickich w Pol- 
sce, pozwoli na realizację największych nawet pro— 
jektow europejskich, gwarantując nam szerokie-„.in- 
ter'netowe okno" na Europę i świat. 

Z rozwojem Uczelni związanajeSt również roz- 
budowa Parku Naukowo—Technologicznego, które-, 
go zadaniem będzie transfer wiedzy i technologii do 
gospodarki regionu. Do tej pory. realizując plan bu- 
dowy podstaw materialnych i organizaCyjnych Par- 
ku. korzystaliśmy ze środków—miasta i kontraktu wo- 
jewódzkiego, nie licząc takiego samego zaangażo- 
wania finansowego Politechniki. Ponadto na zakupy 
specjalistycznej aparatury naukowo—dydaktycznej 
przeznaczylis'my kwotę ponad 25 mln zł. W dwóch 
minionych kadencjach za kolejne 20 mln zł wyko— 
nane zostały prace badawcze w ramach działalności 
stalutowej. badań własnych i projektów badawczym 
KBN. Za efekty badań pracownicy otrzymali liczne; 
nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe. 
W ostatnich dwóch latach nasi naukowcy— Mirosław- 
M'aliń'ski w 2003 roku i Przemysław Borkowski. 
w 2004 roku — otrzymali prestiżowe nagrody „Zachod— 
niopomorski Nobel", przyznawane przez Kapitułę 
Klubu Liderów Nauki Województwa Zachodniopo— 
morskiego kierowaną przez światowej sławy wybil— 
nego astronoma profesora Aleksandra Wolszczana. 

Jak przejawia się międzynarodowa aktyw— 
ność Politechniki Koszalińskiej w-Europie? 

— Wiele z wprowadzonych i zaplanowanych 
zmian w działalności uczelni wiaze się z prawa- 
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ai-dmnymipr'zez kilka lat praygptowaniami do wstąp. 
pienia. a od 1 maja 2004 roku — z procesem dosto— 
sowzwczym już po wstąpieniu Polski do strulśt'ur' 
Unii Europejskiej. W działaniach tych polityka usta- 
.wodawmza państwa była ijest wspierana przez,.po- 
s*zćzególne uczelnie, również przez Politechnikę 
Keszztliiriską, bezpośrednio uczestnicząca w n››_ajviżaż.~ 
niejszych dla. środowiska akademickiego przedsię- 
w'zifęcia'c'h o charakterze międzynarodowym. 

Największym z nich jest Proces Boloński. które— 
..go celem jest utworzenie europejskiej przestrzeni ba- 
-.dawczej'i edukacyjnej. W związku z nim w Politech- 
nice Kuszaliii'skiej został opracowany i wprawadzo 
ny w życie dokument o nazwie „Suplement do dy- 
plOmu"„ w którym Zawarte są informacje o rodzaju 
odbytych studiów. staży, praktyk zawodowych. 0 na- 
bytych kwalifikacjach akademickich i zawodowych. 

Wdrażany- jest jednocześnie system punktowy 
ECTS dotyczący transferu osiągnięć studentaw cza- 
sie nauki. System ten pozwala na uproszczenie pro— 
cedur porównywania wykształcenia zdobytego 
”w trakcie studiów w różnych uczelniach. a w efek— 
cie na swobodne przemieszczanie się. studenta w trak— 
cie nauki pomiędzy uczelniami krajowymi i zagra- 
niemymi. Zgodnie z Procesem Bolońskim. nasza 
Uczelnia przygotowuje się także do wprowadzenia 
elastycznego systemu studiów— dwustopniowych 
i :trzystopniowych. do wprowadzenia systemu oce- 
ny jakości kształcenia opartego na standardach mię- 
dzynarodowychjak również'zachęca studentów i na- 
uczycieli do udziału w wymianie międzynarodowej. 

Przystąpienie uczelni do realizacji Procesu Bo- 
':'l_.ońskiego poprzedzone było podpisaniem 18 wrze- 
śnia 2002 roku przeze mnie dokumentu, który zap.,- 
czątkow-ał proces integracji europejskiego szkolnic- 
twa wyższego — Magna _Charta Universitatum. Do;- 
kument ten zobowiązuje uczelnie do przestrzegania 
.najważniej szych dla nowoczesnego szkolnictwa wy— 
ższego w Europie zasad. m.in. zachowania autono- 
mii procesów- dydaktycznych i badań naukowych, 
obrony ich niezależności światopoglądowej i poli- 
tycznej oraz zasady-"swobodnego dostępu studentów 
do kształcenia. Aktywność Politechniki Koszalińskiej 
'w-Europie przejawia się również jej udziałem w nne:— 
dzynarodowyeh organizacjach akademickich.. Pali:— 
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technika"1 należąc od roku 52000 do jednej Zędwóch 
największych organizacji akademickich w Europie 
— do CRE, stała ”się w roku 2001 członkiem-założy— 
cićIe-m' najwiekszej _ zrzeszającego ponad 700 uczel— 
ni” Stowarzyszenia Uniwersytetów EuropejliCh BUA 
[European University Association). Jego członkami 
są” ”tylko uczelnie pesiadająCe uprawienia do narta-. 
wan-iastopni naukowych w minimum trzech dyscy- 
plinach. Politechnika KoSzalińskajestjednym z 634 
członków-założycieli EUA, a jej członkostwo zostało 
potwierdzonew roku 2001 w najstarszym hiszpan-' 
skim uniwersytecie w Salamance podpisaniem prze- 
.ze nmie aktu założycielskiego. Stowarzyszenie pca 
wstała. by zjednoczyć europejskie środowisko aka-— 
demicki-e i „jednym, wspólnym głosem” reprezen— 
"tQWać je przed władzami Unii Europejskiej w Bruk- 
seli. Obecnie EUA zajmuje się między innymi ustna 
leniem standardów wyższego wykształcenia, wza- 
jemnym .uznawaniem dyplomów, kryteriami akredy— 
tacji kształceni-a w Europie oraz rozwiązaniem pro-› 
blemów przenoszenia osiągnięć naukowych do sfe- 
ry gospodarczej. 

Jakie są efekty współpracy Politechniki Ko- 
szalińskiej z uczelniami zagranicznymi? 

— Współpraca zagraniczna rozwija się głównie 
przez kontakty osobiste przeradzaj ące sie w bilate— 
ralne między uczelniami. Obecnie mamy 52 part- 
nerów w 20 krajach Europy i Ameryki Północnej. 
”Dzięki aktywności w życiu akademickim Europy. 
Uczelnia nasza coraz częściej jest też realizatorem 
lub współrealizatorem programów i projektów; Ft— 
na-nsowanych przez "Unię Europejską. Ich celem-są 
przedsięwzięcia zarówno naukowe, związane apro- 
wadzonymi badaniami i ich transferem do „gospo- 
darki., jak. i edukacyjne, polegające na wymianie 
studentów-"i kadry dydaktycznej. Udział wprogra- 
mach takich, jak 5. i 6. Program Ramowy Unii Eu- 
ropej'skiej, SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO 
.DA VINCI. czy JEAN MONET. ma duże znacze- 
nie-dla rozwoju uczelni, prowadzonyth „w niej bai- 
dań nauk-owych. a pracownikom i studentom po 
„letnia.. na. dynamiczny rozwój indywidualnych za» 
.:interescwań. Ważne dla uczelni okazalo sie. rów- 
nież pewoimte Konsorcjum edukacyj nego EURO— 
PEAN GRADUATE STUDIES GROUP (EGSG) 
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Członkami Konsorcjum poza Politechniką Kosza— 
lińska, są uczelnie sielkiej Brytanii. Węgier, Nie- 
miec, Finlandii. Hiszpanii i Szwecji. Konsorcjum 
realizuje obecnie projekt EUROGRAD. oferując 
studia magisterskie i doktoranckie oraz kursy po- 
dyplomowe zorganizowane w bloki tematyczne. 
umożliwiając studentom wybór najbardziej intere- 
sujących ich elementów programu studiów na róż- 
nych uczelniach. Równocześnie Konsorcjum. dla 
zrównoważenia skutków niżu demograficznego 
w Europie. przygotowuje ofertę edukacyjną, skie- 
rowaną do kandydatów z krajów Dalekiego Wscho— 
du. Właśnie oferta głownie anglojęzyczna dla po— 
tencjalnych studentów z krajów Dalekiego Wscho- 
du powinna odgrywać decydującą rolę w daleko— 
siężnej polityce Uczelni. Problemu niżu demogra— 
ficZnego doświadczyły już kraje „starej” Unii, anas 
też on czeka. Lepiej więc zawczasu przyłączyć się 
do tych, którą dzisiaj poszukują kandydatów w kra- 
jach przeludnionych. Nie brakuje w nich bowiem 
osób, które stać na Opłaccnie kosztów studiowania. 

Co Pan Rektor uważa za swój nalększy, 
osobisty sukces w czasie 6-letniego kierowania 
uczelnią? 

— W obu kadencjach było wielesukcesów. Dzię— 
ki nim udowodniliśmyże można nadrobić zaleglo- 
ści wynikające z młodego wieku uczelni. Moim zda- 
niem najważniejsze osiągnięcia to całkowita zmia- 
na "oblicza Uczelni, przygotowanie jej do działania 
w warunkach konkurencji związanej z wejściem do 
Unii Europe j skiej oraz w warunkach nadciągające- 
go niżu demograficznego. Jak stwierdziłem na po- 
czątku naszej rozmowy. Politechnika osiągnęła już 
„wiek dojrzały", zmodemizowalasię i rozbudowała 
na stałe wpisując się na mapę akademickich wy- 
ższych uczelni w Polsce, a także w Europie. Do tych 
sukcesów zaliczam zatem wybudowanie uczelni 
przestronnej i dobrze wyposażonej w aparaturę.. 
Potwierdzają to przyjeżdżający do nas rektorzy,- 
profesorowie, studenci i przedstawiciele życia pu- 
blicznego z Polski i innych krajów Unii i Ameryki-, 
którzy nie kryją miłego zaskoczenia tym. co widzą 
w Politechnice Koszalińskiej. To ma swoją wymo- 
wę. Na uwagę zasługują także uprawnienia. które 
w tych ”kadencjach nietylko podwoiliś-my. ale uzy- 

skaliśmy te- najwyżsm. dzięki którym zaliczamy sie 
do uczelni 0 pełnych. uprawnieniach akademickich. 
Są też sukcesy uczelni, o których mówi się. najszc- 
rzej w prasie radiu i telewizji. Myślę o sukcesach 
naszyCh, akademickich sportowców, a wśród nich 
Występujących w Ekstraklasie piłkarek ręcznych 
AZS Politechnika Koszalińska i zawodniczek klua 
bu szachowego „„,Hetman — Politechnika Koszaliń- 
ska” zdobywczyń złotego. srebrnego i brązowego; 
medalu młodzieżowych mistrzostw świata. 

Czy są jakieś zadania, których nie udało. się? 
Panu zrealizować lub zakończyć w czasie trwa— 
nia kadencji? 

— Rozwój Uczelni jest procesem długotrwałym. 
wychodzącym poza ramy jednej czy dWóch karłem 
cji, dlatego uważam. że zmiany władz Uczelni nie 
powinny diametralnie zmieniać wczesniej prowadzo— 
nej polityki. I tak się dzieje. Profesor Tomasz Krzy— 
żyński, rektor-elekt. w swoim programie przewidu- 
je kontynuację. zadań rozpoczętych wcześniej. Do- 
tyczy to przede wszystkim inwestycji Uczelni za- 
planowanych na 10 lat. Kontynuowano więc bedą? 
zadania związane z uzyskaniem środków z progra- 
mu europejskiego Erasmus/Mundus. którego celem 
jest pozyskanie studentów z krajów Dalekiego 
Wschodu. W pierwszych dniach sierpnia podpisa- 
lem umowę z głównym geodeta kraju dotyczącą m.in. 
uruchomienia w naszych obiektach przy ulicy Śnia- 
deckich jednej z 70 stacji w Polsce gromadzących 
dane geodezyjne i geograliezne z wykorzystaniem 
łączności satelitarnej. Z pewnością zadanie to bedzie 
realizowane w następnej kadencji. Wśród zadań nie— 
zakończonych jest Wspomniany już wniosek 
o uprawnieniado nadawania Stepnia doktora habili- 
towanego w dyscyplinie budownictwo. W tej spra— 
wie jednak do sfinalizowania procedury powstało 
jedynie podjęcie decyzji przez prezydium Central- 
nej Komisji. które nie zebrało się w czerwcu. 

'Z pewnością ma Pan, Panie Rektorze swoją 
wizję rozwoju Politechniki Koszalińskiej. Jakj'ą 
Pan widzi za kilka, kilkanaście lat? 

—— Dla przyszłości Uczelni bardzo ważna będzie 
jej dalsza rozbudow-ai modernizacja. Jużrozpocżęję 
liśmy Stroan-ia (› WprOWadzenie do Narodowego 
Planu Rozwoju Regionu Zach'odniopomorskiego na 
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”lata 2007—20] 3 oraz do planu inwestycji MENiS 
budow-y.- całego kampusu przy ulicy Śniadeckictu 
budowy Centrum Informacji NaukoWej przy ulicy 
Kwiatkowrśkiego, rozbudowie sieci intbrmatycznej 
KOSMAN oraz rozbudowe ”Parku Naukowo-Teen 
nielogicznego przy ulicy Racławickiej. 

Z uwagi napołożenie Uczelni aż w czterech ić?— 
kulizacjach w różnych częściach Koszalina należy 
tak Uczelnię rozbudowywać. by następowała dal— 
sza koncentracja i integracja kierunków według 
rodzajów nauk, czyli tak, by kierunki techniczne 
umiejscowidne były w kampusie przy ulicy Śnia— 
'ÓĘCkiCh. ekonomiczne —- przy ulicy Kwiatkowskie- 
go.; filologiczne ~ przy ulicy Partyzantów, & rolni- 
cze, i artystyczne — przy ulicy Racławickiej. Man'- 
głyby być to dobre podstawy. aby w dalszej przy— 
--szłoś'ci powstały itam odrębne szkoły nauk technicz- 
nych, ekonomiczny-ch, humanistycznych, rolnia 
czych. czy artystycznych, które wchodziłyhy 
w skład uniwersytetu, jak to ma miejsce w wielu 
uczelniach na świecie.. 

Bardzo ważne będzie wnajbliższych latach uzy— 
skanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni 
naukowych. Jak już wspominałem, od uprawnień 
„zależy. możliwość szybszego rozwoju kadr oraz 
pozycja Uczelni. Pozycjęi rangę Uczelni w środo— 
wisku akademickim stale powinno się wzmacniać. 
Ponadto w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym 
jest mpi s regulujący nazewnictwo szkół wyższych. 
”Nazwy ,..akademia". „politechnika” czy „uniwersy- 
jtet'” stają się chronione i będą przysługiwały wy- 
łącz-nie uczelniom spełniając-ym określone kryteria. 
”Nazwy „politeehnika" będą mogły używać uczel- 
nie posiadająceminirnum sześć uprawnień doktor- 
skich, w tym cztery w dyscyplinach technicznych. 
Szkoły niespełniające obecnie tego wymogu będą 
miały czas do 2010 roku. by je, uzupełnić. Dzisiaj 
„naszej Uczelni brakuje dwóch uprawnień. Myślę. 
„że uzyskamy je bez trudu. Władze Uczelni bedąje- 
dynie musiały podjąć decyzje, o które i w jakiej ko- 
lej-ności wystąpimy. Według mojej oceny. najwięk— 

:-s-z.e szanse mamy. bądź wkrótce będziemy mieli 
w dyscyplinach: mechanika, inżynieria rolnicza”,- au- 
-=tomatyk-a i robotyka,-in fonnaty ka", ekonomia lub za—: 
rządzenie-ł marketing.. 

NajprZYSfZłńsić U'czelni trzebateż patrzeć przez 
pryzmat" przewidywanego na przyszłą dek-”ade- niżu 
demograficznego i rosnącej już obecnie konkuren- 
cji na europejskim rynku usług edukacyjnych. Dła- 
"tego uważam, że czeka nas konieczność opracowa— 
nia programów nauczania w języku angielskim. 
is.-kierowanie oferty nie tylko do studentów euro- 
pej'skich, ale przede wszystkim z krajów Dalekie- 
:go Wśchodu. Dodrze byłoby zrobić to wspólnie. 
z kilkoma uczelniami z innych krajów Unii i miau 
naj-szybciej, by. skorzystać z programu Erasmus 
Mundus i wyprzedzić potencjalnych konkurentów. 

Był Pan Profesor prorektor-emi rektorem,„ale 
zawodowo od 25 lat jest Pan związany z elektro- 
niką, a poprzez nią z historią wydziału Elektro— 
niki i Informatyki. W jaki sposób „staralsię Pan 
wpływać na jego rozwój? 

— Rzeczy-wiście, w Uczelni pracuje od 1 980 roku 
po 4—lctniej pracy nad konstruowaniem aparatury 
medycznej w Dziale Konstrukcyjnym zakładów 
Techniki Medycznej w Koszalinie. Z historią Wy- 
działu Elektroniki i lnformatyki jestem zaś zwią— 
zany od jego powstania, czyli od roku 1988. gdy do 
KoszaIina przyjechał profesor Andrzej Guziński i- za 
spra-wą ówczesnego rektora podjął się utworzenia 
kierunku elektronika na bazie Zakładu Inform-aty- 
ki. W pierwszych latach elektroniki moj-a rola, 
oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych ze stu- 
dentami, polegała na intensyWnej pracy'badawczej . 
Tak się złożyło. że byłem pierwszym w historii 
Wydziału pracownikiem, który uzyskał habilitację 
i także pierwszym, który uzyskał tytuł naukowy pro- 
fesora. _Na Wydziale ”pracuje dziś czterech dokto— 
rów.; których wypromowałem. Kierowałcm także 
kilkoma dużymi granicami, które przyniosły Wydzial—_ 
łowi ponad I "mln zł na badania, a za swój sukces 
mogę uważać zorganizowanie od podstaw Kate— 
dry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów-. 
Jestem opiekunem kilku specjalności, takich jak 
aparatura medyczna,- komputerowe systemy—szero— 
wania, komputerowe systemy diagnostyczne, mi- 
krosyste'my i przetwarzanie sygnałów; 

Działalnością organizacyjną zaj mnie sie od razie 
1992 roku. Do końca tamtej kadencji byłem: zai— 
:stępcą. profesora Andrzeja. Gaziriskiego, wowczas 

._.. _ 
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dyrektora Instytutu Elektroniki. a od I993 roku sra- 
le byłem we władzach Uczelni. Zaowocowało ”to;” 
wie-loma decyzjami i przędsięwzięciami Wpływa- 
jącymi na rozwoj ówczesnego Wydziału Elektro- 
niki. obecnie—i Informatyki. Gdy pełniłem funk— 
”cję? prorektor—a ds.. nauki wprowadziliśmy w Uczel- 
ni Internet i. co jest niezwykle ważne, utworzyli.— 
siny miejską sieć komputerową KOSMAN. nasze 
internetowe okno na świ-at. Do objęcia przezemnie 
funkcji rektora w 1999 roku kierowałem siecią KO- 
SMAN. Od początku zarządzali nią powołani przeze 
mnie pracownicy Wydziału Elektroniki, dr inż. Ar— 
tur We'zgraj. a nastepnie dr inż. Robert Suszyński. 
Przodsięwzięcie to rozwinęło się do tego stopnia. 
że od września tego roku będziemy włączeni do 
szkieletowej sieci światłowodowej PIONIER 
o przepustowości 10 Gb/s. 

' Jednak chyba najistotniejszą dla Wydziału Elek- 
troniki i Informatyki decyzją. jaką podjąłem, było 
przeniesienie siedziby Wydziału do nowych obiek— 
tów. Gdy w 1999 powróciliśmy na budow-e obiek— 
tów Uczelni przy ulicy ”Śniadeckich. wielu moich 
kolegów z niedowierzaniem przyjmowało mój opty- 
mizm. że za kilka lat prze-prowadzimy się do 'no- 
Wych pomieszczeń. Przecież wówczas. w pierwszej 
kolejności przystąpiono do budowy siedziby Wy- 
działu Budownictwai Inżynierii Środowiska. Pro— 
fesor Guziński — dziekan Wydziału Elektroniki. 
w obawie przed wieloma latami oczekiwań opto— 
wał za remontami w obiekcie przy ulicy Partyzan- 
tów, gdzie wówczas mieściła się siedziba Wydzia- 
łu. Zakupiliśmy ten obiekt i wykonywaliśmy w nim 
remonty. ale jednocześnie kontynuowalismy budo— 
wę przy ulicy- Śniadeckich. Budowa szybko poste- 

_ powała. Niestety, profesor Gruziński przedwcześnie 
zmarł i nie doczekał otwarcia nowej siedziby Wya 
[działu. Dzisiaj Wydział ma bardzo dobre warunki 
do pracy. Do pełni szczęścia pozostało wybudowa- 
nie zespołu laboratoriów elcktroniki i infomatyki, 
ale dzięki konsekwentnym działaniom uzyskaliśmy 
iinansowanie tej inwestycji z funduszy strukturalnych 
i MENiS. a wiosną tego roku ruszyła budowa. która 
zakończy się w połowie roku 2006. Wydział Elek- 
troniki i informatyki po wyposażeniu nowych labo— 
ratoriów bedzie Wiec- miał doskonałe Warunki i śmiało 
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bedzie mógł konkurować o studentów z innym-ii: 
uczelniami polskimi i zagranicznymi. 

Kończy Pan pracę na stanowisku reklamom— 
kie, ma Pan plany na przyszłość? 

— Moja przyszłość związana jest oczywiście- 
z Politechniką Koszalińska i jej Wydziałem Elek- 
troniki i Informatyki. Skoncentmję swoje siły-na ba"— 
daniach naukowych i na rozwoju Katedry Syste- 
mow Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Mam na,— 
dzieję. że więcej czasu będę mógł poświęcić dok- 
torantem oraz łatwiej uporam się z licznymi recen— 
zjami. na które zlecenia stale otrzymuję m.in. ze 
światowych fachowych czasopism. Bedę ubiegał się 
też o zorganizowanie przez pracowników mojej ka— 
tedry jednej z cyklicznych międzynarodowych kon:- 
ferencji naukowych. Liczę. że katedra. dzięki doi-, 
.brej kadrze i również dobremu wyposażenia w apa- 
raturę naukowo-badawczą. będzie nadal uzyskiwać 
granty KBN. a w niedalekiej przyszłości także środ- 
ki pochodzącez programów europejskich. 

Właśnie w programach europejskich upatruję 
źródeł finansowania. które pozwolą lepiej funkcjo- 
nować w dydaktyce i badaniach naukowych. po— 
nieważ. wszystko wskazuje na to. że państwo. pol- 
skie dydaktykę. a szczególnie badania naukovVe be— 
dzie finansowało „na przetrwanie". Dlatego też 
część swojego czasu przeznaczę na przygotowanie 
Wniosków o finansowanie przedsięwzięć ze środ— 
ków U nii Europejskiej. Myśle tu także o działaniach- 
na rzecz całej Uczelni. a nie tylko mojej katedry.. 
czy Wydziału „Elektroniki i Informatyki. W tej spra— 
wie już porozumiałem się z moim następcą na sta"— 
nowisku rektora. profesorem Tomaszem Krzyżyń— 
skim. Tworzenie Centrów Doskonałości za pienia,- 
dze' unijne pezw'oli na ugruntowanie pozycji nauko— 
wej Uczelni oraz transfer wiedzy do gospodarki ref 
gionu. Ponadto._gdy za dziesięć lat niż demograiicz— 
ny wejdzie do wyższych szkół. rywalizacja (› stu— 
dentabędzie ogmn'ma. Do tej pory powinniśmy mieć 
za sobą kilka lat kształcenia studentów z Dalekiego: 
Wschodu. Działania w tym kierunkujuż podjęli-śmy. 
Dotyczy to udziału w konsorcjum Eurograd. a także 
wniosku do programu Erasmus/Mundus. Praey 
z pewnością mi nie zabraknie-.Mam nadzieje-. że 
zdrowia i sił także. 
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Panie Rektovze, koniec kadencji na peWno jest 
«okazją do podortmowań, spotkań, podziękowań., 
Jakie refleksje towarzyszą Panu w tej chwili? 

— W takich momentach myśli się o wielu spra- 
wztch związanych z minionym okresem, najczęściej. 

,jednak o ludziach. z. którymi miało się;.okazjęwspćŁ 
pracować, współdziałać dla tej samej idei i wspól- 
niecieszyć się; ›: osiągniętych rezultatów. I chociaż 
czyniłem to już wielokrotnie, przy różnych oka— 
zjach. to dzisiaj szczególnie gorąco, na zakończe- 
nie mojej rektor-skiej misji, serdecznie dziękuję 
wszystki-m pracownikom i studentom. którzy na 
przestrzeni obu kadencji swoją pracą ipostaw-ą P.D- 
mogili mi w jej. wypełnianiu. przyczyniając się; do 

Na Ten-tnt 

rozwoju naszej UCcni. Szanowni Państwo, efek— 
ty Wojtaś. naszej wrapómej' pracy mogą Państwo- 
ogl'ądać na co dzień. Szezegół0wo zaś to. co wspól— 
nie zrobiliśmy, ujmuje wydana właśnie książka pt. 
„Pol”-itec hnikc Koszalińska ] 9994905”. J est onagdo- 
Stępn'd w każdej jednostce organizacyjnej "Uczelni”: 
oraz w- bibl-iotece, ojej wersję na plycie; kompakto— 
wej otrzyma każdy pracownik. 

”Wielu sukcesów i dalszego rozwoju uczelni". 
życzę swojemu następcy profesorowi Tomaszow-i. 
Kmyżyńskiemu oraz całej Politechnice. By rosło 
W siię.- j-ej pracownicy mieli wiele satysfakcji z pra; 
cy,..studenci ze studiowania i razem z absolwenta- 
mi byli zawsze dumni ze swojej Uczelni. 

Rozmawiał: MirosławMołiliatki 

”Gigatain-siał (? 5 3523533113 €* 53) 

Prawo do habilitowania 
dla Wydziału Ęudownictwa 

i Inżynierii Srodowiska 
W roku 2000 Politechnika Koszalińska otrzymała pierwsze prawo 
habilitowania dla Wydziału Mechanicznego w dyscyplinie budowa 
ieksploatacja maszyn. Teraz uzyskała drugie takie uprawnienie 
wdyscyplinie budownictwo dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska. Jako uczelnia szybko rozwijająca się, Politechnika podejmuje 
staraniaw kierunku uzyskania najwyższych uprawnień akademickch również w innych dyscyplinach: 
inżynieria środowiska oraz elektronika. natomias-I o przyznanie kolejnych ponad cztery posiadane 
już prawa doktoryzowania - na wydziałach Elektroniki i Informatyki, Ekonomii iZarządzania oraz 
Mechanicznym. 
Centralna Komisja ds. Stopni ETytułów, dzi—nia- 

jąc na podstawie, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 mar— 
ca." 2003 r. o stopniach i- tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule wzakresie sztuki, po zasięgnię- 
ciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wy-ż—Szego, 
postanowiła przyznać ?. dniem 263 września 20051: 
Wdiaiowi Bzudowmmwu i Inżynierii Środowiska 

"Politcch niki Koszalińskiej uprawnienie do nadawa— 
nia stopnia nau-kowego doktora habilitowanego nauk 

Kolega Jubileuszowa-.= 40 lat 

technicznych w dyscyplin-ie budownictwo.. Akty 
”otrzymać touprawnienie, należało spełnić warunki 
formalne i merytoryczne dotyczące liczby profes-e- 
rów tytularnych i doktorów habilitowany-ch oraz ich-- 
dorobku naukowego. Minimum to oznaczano-naj, 
mniej 6 profesorów tytularnych z dziedziny nauk- 
technicznych, zatmdnionychna piet-wczym etacie- 
oraz conajmniej 5 profesorów i doktorów habilitee 
wanych zdanej dyscypliny, w tymprzypadku z bna 
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dowaiCtWa. Wydział Budownictwai Inżynierii Śro— 
dowiska spełnił oby-dwa ite Warunki z nadmiarem. 
Obecnie na Wydziale pracuje 9 profesorów zatrud- 
nionych na pierwszym etacie oraz l l  profesorów 
i doktorów habilitowanych z zakresu budownictwa. 
Oprócz oceny «dorobku naukowego. pracowników, 
brano również pod uwagę bazę laboratoryjną i bi- 
.blioteezną Wydziału. 

Wniosek o nadanie uprawnienia został złożony 
w październiku-2004 roku, w czasie gdy dziekanem 
Wydziału był prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski. 
i po niespełna roku oczekiwania Wydział otrzymał 
Ie najważniejsze uprawnienie akademickie. Przy— 
gmowanie wniosku było zadaniem niełatwym i pra— 
.cechłonnym. wymagało bowiem obszernego kilku— 
'dziesiącio'stronicowego opracowania. zawierające- 
go dane dotycząte stanu kadry i jej dorobku nauko- 
wego w dydcyplinie budownictwo. Tak więc suk— 
”fees Wydziału został osiągnięty również dzięki stara- 
niu jej władz i administracji. W chwili obecnej tylko 
około połowy=~ wydziałów bud0wlanych politechnik 

Gratulacje z okazji uzyskania nowych uprawnień akademickich. Od lewej: dziekan 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska - prof. Kazimierz Szymański oraz 

rektor- prot Tomasz Krzyżyriski 

_w «Polen,-”e może poszczycić" 
się tym przywilejem. Od pe.— 
czątku nowego roku akade— 
mickiego Wydział Budow— 
nictwa i Inżynierii Środowi- 
ska należy również do tejelłie 
tarnej grupy. 

Poza praniem do nada.— 
wania stopnia doktora habi- 
litowanego, Wydział zyskał 
również kilka nowych. 'nie- 
zwykle ważnych uprawnień; 
Wydział może więc mowa—. 
dzić studia doktoranckie. co 
wkrótce stanie się faktem 
Jeszcze w bieżącym seine—„ 
strze rozpoczną one działal- 
ność w zakresie budownic— 
twa oraz inżynierii środowi- 
ska. Rada Wydziału uzyska— 
ła równieź uprawnienia do 

samodzielnego prowadzenia postępowania (› nada— 
nie tytułu naukowego profesora. Politechnika Ko- 
szalińska na wniosek Wydziału Budownictwa i ln- 
żynierii Środowiska ma prawo do nadawania tytułu 
doktora henoris causa wybitnym ludziom nauki. Poza 
tym Wydział zyskał wiele uprawnień dotyczących 
zakresu i organizacji procesu kształcenia. 

Bud'owmct'wo. jako kierunek studiów istnieje 
w Uczelni od [968 roku, kiedy to została ona po- 
wołana. a studia magisterskie na tym kierunku 
Wprowadzono w 1972 roku. Prawa doktoryzował- 
nia w dyscyplinie budownictwo Wydział uzyskał 
w 1995 roku i Aod'tego czasu wypromował 8 dokto— 
rów nauk technicznych w tej dyscyplinie. 

Uzyskanie prawa do habilitowania przez Wy— 
dżial Budownictwa i inżynierii Środowiska powo— 
duje. że zdecydowanie wzraSta prestiż Politechniki 
Koszalińskiej jako ośrodka naukowego. Tym sal— 
mym Uczelnia nasza dysponUJe obeCnie dwoma” 
takimi upraw'nieniami. 

dr inż. Marius; Mat-Her 

Kelega—Iublleuszowa — 4-011at 
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Jubileusz Tygodnia 
Kultury Studenckiej 

Tegoroczny Tydzień Kultury Studenckiej reklamowanojako nieprzemane ' ** 
pasmo imprez, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba @ 
przyznać, że rzeczywiście tak było. Jubileuszowy - XX TKS, odbywający _, 
się od 11 do 15 maja, stał pod znakiem wszechogarniejącej radości 

...—~ 
***-73 4—99” .a _ w e 

i zabawy. Niektóre imprezy TKS-u zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Uczelni i miasta. 
Na co dzień zaś bawili się tłumnie studenci i mieszkańcy Koszalina. Niekończąca się konkursy, 
potyczki, regaty, turnieje i koncerty dostarczyły wszystkim wiele rozrywki. Komitet organizacyjny - 
Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej — spisał się na medal. Udało mu się sprawić, żeduż-a 
część studentów zapomniała o zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. Poniżej przypominamy 
najważniejsze wydarzenia Tygodnia Kultury Studenckiej. 

Dzień | - Poniedziałek 
W poniedziałek miało miej sce uroczyste rozpo- 

częcie Tygodnia Kultury Studenckiej na Rynku Sta- 
mmie'jskim. Zostało ono ,.uświetnionc" deszczem, 
który spadł podobno po to, aby podkreślić wagę wy”- 
~dar2enia. Prezydent miasta - Antoni Grzechow— 
ski. po pojedynku na gigantyczne bierki z rektorem 
politechniki prot". Wojciechem Kacalakiem, prze"- 
kazał studentom klucz do bram Kaszalina. Ozna- 
czało to. że na tydzień żacy objęli władanie ”nad 
miastem. Na. szCZęścic studenci zrezygnOwali ”7.p— 
mysłów „przerabiania" miasta. Zadeklarowali je- 
dynie niewielkie unowocześnienie grodu. 

Na rozpoczęciu TKS-u pojawilo się kilka dziw- 
nych pojazdów, a wśród nich kolejka jeżdżąca bez 
udziału szyn. Właśnie ten pojazd wzbudził zainte- 
resowanie preżydenta miasta i rektora, którzy nie 
namyślając się dłu-go wsiedli do ,.pociągu". Po po- 
żegananiu prezydenta Orzechowskiego przed ratu— 

„szem, studenci okazali się dobrymi podnpiecznynti 
i zgodzili się odwieźć pojazdem ..lOkOmocyjjnymi'” 
pana rektora do bram politechniki. 

Tradycją TKS-u jiest'koncert rockowy z udzia-. 
iem polskich wykonawców. Jubileuszowa edycję ty» 
godnia uświetniły polskie zespoly - CIOSterkeller 
oraz weterani sceny muzycznej Lady Pank. które 
wieczorem rozgrzały do czerwoności studencką 
brać. Po koncercie żacy świętowali do białego rana 
inaugurację ich tygodnia na potupai. 

Dzień Il - Wtorek 
We wtorek studenci dali świadectwo swojej zna— 

komitej kondycji. Po zabawie .do białego rana. sta- 
wili się w południe w komplecie na osiedlu akade- 
mickim, by wziąć udział w konkursie. Pierwsze 
zmagania odbywały się na polu architektury. Aby 
wygrać. należało zbudoWać nietypową budowlę. 
Właśnie wtedy powstało kilka replik paryskiej wię- 
ży Eiffla. wykonanych z,różnych.-materiałów, m.in. 

Ksiega Jubileuszowa —- 49 lat; l f .  
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z papieru toaletowego i puszek: po piwie. Kolejną 
tradycją TKS-u. kontynuowana wieczorem, były:.fi- 
na'ły konkursu ..Śpiewać każdy może”. W tegoniez— 
nej edycji mieszankę piorunujaco-wykonawczą sta- 
nowiło osiem zespołów. prezentujących różne ga— 
tunki muzyki. Po zmaganiach muzycznych „przy-. 
szedl czas na seans filmowy. Specjalnie dla studen— 
tów odegrano „Satę'” Marka Ślesickiego. 

Ostatnim punktem programu była jak zwykle 
„potupaja. która skończyła się około 2 nad ranem. 

Dzień ||| - środa 
”Gwoździem programu tego dnia były regaty/'na 

Dzierżęcince. Wystartowało w nich 9 jednostek piy- 
wająeych własnej konstrukcji. Załogi” były zdeterv 
minowane i zdolne do wszelkich poświęceń. aby 
dcpłynąć do mety. Niestety. nie wszyscy śmiałko— 
wie dokonali tej sztuki. Wielu z nich zażyło kąpieli 
w; nurtach rzeki. 

Po południu na terenie osiedla akademickiego 
odbył się „Turniej Piwny". W zmaganiach brały 
udział pięcioosobowe drużyny. startując w przeróż- 
nych wymyślnych konkurencjach. Do następnego 
etapu. który stanowił konkurs „Toczenie Beczki 
Piwa". zakwalifikowały się trzy zepoły. Tego sa- 
mego dnia w Klubie Podchorążych można było po- 
dziwiać „Turniej Tańca Towarzyskiego” z udziałem 
wielu zasłużonych par. m.in. mistrzów. Polski. 

Dzień IV - Czwartek 
Przedostatni dzień TKS-u rozpoczął się „Szu- 

kaniem skarbu". Uczestnicy konkursu. na kuponach 
drukowanych przez lokalną gazetę, zbierali piećząt— 
ki. które były przystawiane w specjalnie ukrytych 
miejscach. Odkryć te miejsca można było przysłu- 
ćh—ując się. uważnie radiu. Najszybsi i najbardziej 
skuteczni puszukiwacze skarbów zostali nagrodzeni 
d-żinśami. a wszystkie kupony powędrowały do 
urny. Zwycięzcę konkursu Wytypowano przez 10— 
sowanie. Wygrał on 1000 zł. 

Równocześnie z .,S'zukaniem skarbu” rozgry— 
wano turniej „Toczenie Beczki Piwa". Trzy druży- 
ny walczyły dzielnie na trasie z KoSzalina' do Miel- 
Ifla ,o 50 litrów piwa. 

Później odbył się „Turniej VIP-ów”. który miał 
za zadanie odsłonić nieznane dotąd. niedńcjałne ob- 
licze ważnych osobistości nasz-ego miasta. Zmaga— 

190, 

nia zaszczycili swoją obecnością prorektorzy pii- 
litechniki Józef Falkowski i Leon Kukielka uraz 
prezydenci miasta Antoni Grzechowski i Miko- 
łaj Kobus. Utworzyli oni dwie drużyny. które mu- 
siały wykazać się sprawnością fizyczną w takich 
konkurencjach, jak: przetaCzanie surowego jajka. 
golf,.„jazda na czas rowerem. a także snaiwnościi;e 
intelektualną. We Wszystkich konkurencjach dru- 
żyny spisały się celujące. 

Wieczorem odbył się „Pierwszy Wielki Wieczór 
Szantowy". Wystąpiły znane zes'pol'y grający mu— 
zyka; morza. Po Szantach odbyłasię. tradycyjna już, 
potup'aja. 

Dżień V - Piątek 
Na piątek zaplanowano konkurs w malowaniu 

grafłiti. Zadaniem jego uczestników było upiększe- 
nie szarych murów ..Kreślarni”. TKS zakończył, jak 
zwykle, występ kabaretów studenckich: „Po Żar? 
cie” oraz „Kabaretu Moralnego Niepokoju". 

„Kabaret Moralnego Niepokoju" w kabareton/'a 

”(Ksiega Jubileuszowa. — 413 ”la-t:: 



19q Pray"! _Ecux'lm KOSZALmś-ME] NA TEMAT . 
. 

Regaty na Dzierżęcihce, TYTANIK w trakcie „biegu na czas”. 
zakończonego „tańcem morskim" 

„..- ' ' . . › Mi.. _ . . . . . .  . 

Konkurs grafa na WWE buaynku 'KWŚYEW Konkurs na najefekrowniejszą wieżę Eiffi'a 
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Erasmus. 

System edukacji 
Po przyjeździe na Uniwersytet w Grenadzie 

w październiku 1998 r. zostalem przyjęty na Wy- 
dział Informatyki. Właśnie tam spotkałem się po 
raz pierwszy z nowym systemem szkolnictwa. 

Na tym Wydziale realizowane zajęcia prak- ' 
tyczne miały szczegółowy plan. który studenci ,' 
pracujący zazwyczaj w 2—3 osobowych grupkach ' ' 
musieli ściśle realizować podczas kolejnych za- . ~ 
jęć. Prowadzący zajęcia wprowadzał studentów 
powierzchoWnie w temat i następnie pozostawiał 
ich samych z problemami, które — dzięki dobrze 
przygotowanym materiałom oraz wiedzy zdobytej 
na: wykładach — zazwyczaj można było rozwiązać 
„samodzielnie. Jeżeli jakieś zadanie pozostawało na- 
dal niezrozumiałe dla studentów. prowadzący zajmę- 
c-ia zawsze starał się pomóc znaleźć rozwiązanie 
danego problemu. Bardzo podobało mi się to, że 
studenci znając wcześniej zagadnienia, które będą 
przerabiali. mogli z wyprzedzeniem się do nich 
przygotowywać, co ułatwiało zrozumienie szoz'e— 
„gólnie'trudniejszych zagadnień. 

Elastyczny system wyboru prZedmiotów 
Bardzo ciekawie rozwiązano na hiszpańskich 

uczelniach problem wyboru przedmiotów. Pozosta— 
wiono w tej kwestii studentom pewną swobodę 
w wyborze studiowanych przedmiotów, dzięki cze- 
mu, na kolejnych latach studiów, oprócz przedmio- 
tów obowiązkowych pozostawia się studentowi 
wolną rękę w wyborZe przedmiotów dodatkowych. 
Przedmioty dzielą się na grupy: 

Na 'iźenm't 9.5711”?! 5 i;" 

Z Uniwersytetu w Grenadzie 

System edukacji na hiszpańskich uniwersytetach przybliżył nam Marcin 
Asman — student V roku IZK - który w roku akademickim 1998l1999 
mógł osobiście się z nim zetknąć, studiując na Uniwersytecie 
w Grenadzie, w ramach międzynarodowego programu Socrates- 

i owstoni: oe GRANADA. 
"PĘOGRAMAS INTERNĄGQNĄLES, „3 :.. 6443 

1.1 Przedmioty obligatoryjne—czyliobowiąz 
koWe dla danego roku i kierunku studiów. 

2. Przedmioty do wyboru — student z. gmp. 
zaproponowanych przedmiotów ze swojego Wy 
działu mUSi wybrać z nich określoną liczbę. «- np 
na 12 zaproponowanych przedmiotów musi wybra 
4. Istnieje tutaj pewna dowolność przy wyborze tyc. 
przedmiotów — można zadecydować, czy będzie si 
je studiowało (jeżeli jest to możliwe) na 1. czy te 
na-II semestrze. 

3. Przedmioty z wolnej konńgurac'ji — na da 
nym roku jest określony pewien limit kredytów, któ 
re należy zdobyć studiując dowolnie wybrane prze 
siebie przedmioty — mogą one odbywać się zarów—m 
na rodzimym wydziale, jak też na innych wydzia 
łach uczelni. Znaczenie tych przedmiotów rośnie n. 
kolejnych latach studiowania — dla przykładu na Wy 
dziale Informatyki na pierwszym roku jest ich tylk; 
10%, gdy na piątym jest ich już'ok. 33%. Dzięki temi 

19.2 Ksiega Jubileuszowa ~ 401—3- 
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student infonnatyki może studioWać języki. prawo 
lub inne interest-linea go zagadnienia. 

Jeżeli student chce zdobyć—więcej kredytów niż 
jest dotego zobligowany. może oczywiście dobrać 
sobie więcej przedmiotów z. wolnej kontigura'cj'i. 
Srednia wartość kredytów w roku akademickim 
waha się pomiędzy 60—80, przy czym jeden kredyt 
odpowiada 10 godzinom zajęć (oO-minutowych). 

Studia w Hiszpanii nie ,są niestety bezpłatne — 
studiując na studiach dziennych. za każdy kredyt 
trzeba zapłacić ok. 30 zł. Tak więc student bardziej 
ambitny. który chce studiować więcej przedmiotów. 
musi zapłacić więcej. Jeżeli student musi powta- 
r?.ać jakiś przedmiot. za pierwszym razem płaci 
o 50%. a za drugim razem już ”30% więcej. 

Chcąc obniżyć koszty studioWania. można po- 
dobnie jak u nas. zdobyć stypendium -— liczy się 
tutaj średnia uzyskanych ocen. sytuacja materialna 
oraz odległość'od miejsca zamieszkania. Stypen- 
dium otrzymuje się jednorazowo w połowie roku 
i wynosi ono ok. 7500 zł. 

Materiały pomocnicze 
Każdy wydział wydaje książkę. w której-Znaj- 

duje się cały plan zajęć dla poszczególnych kierun- 
ków oraz wykaz wszystkich wykładanych prżed- 
miotów. Zttpoznając się z przedmiotem. możemy 

LcLLA UNIVERSITARIA DEE 
A'RQUITECTURA TECNICA 
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rh, łka-wr Kinmumnmmpmlnhm'mm dr lx Intrum-iu liniwmtnda de kommuna 
thomas t.rnimłu1itcltiu'n w: wiiki-ma.'. Wnilte'ńuutmk. ma ytych: "matmy... „': 
mniaaam-nns” ' 

(immer) one; 
'B'-.- Me'rci'n Asmari 
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(Startin'-lil ggg. Funia uc IW? 

«zapoznać się ?. podsta-WOtmi ińfOt'maCjami zwąiąf 
zany-mi- z nim — takimi jak: 

liczba godzin ćwiczeń. teorii i laboratoriów 
— nazwiska wykładówców 
_, opis” zakresu materiału omawianego przedmiotu 

bibliografie. 
Jest to spore ulatWien'ie dla studenta, który może, 

w dużej mierze zorienmwać' się, czy wybierany— 
przez niego przedmiot. czy też kierunek studiów,. 
jest dla niego interesujący i na tej podstawie doko— 
nywać właściwych wyborów. 

Oprócz tego do każdego przedmiotu prowadz-a'- 
cy zajęcia przygotowuje skrypt z teen-ą oraz z ze- 
stawem ćwiczeń do zrealizowania podczas zajęć 
praktycznych (jeżeli program je przewiduje). Ko- 
pie tych skryptów można kupić w punktachksero- 
na terenie budynku danego wydziału. 

Sposób sprawdzania wiedzy 
Tak na wykładach, jak i na ćwiczeniach'rzade' 

kością? jest sprawdzanie listy obecności studentów.? 
nie ma też zwyczaju sprawdzania wiedzy w trak- 
cie trwania semestru, za co studentom przychodz-i 
odpokutować na koniec semestru. kiedy to musze 
zdawać egzaminy ze wszystkich przedmiotów. 

Co poza tym 
Opróczzdobytej wiedzy studia na tamtejszym 

Uniwersytecie pozwoliły mi opano- 
wać język hiszpański. zdobyć wiel-u 
przyjaciół z różnych zakątków Eu- 
ropy i Ameryki oraz poznać kulturę 
i zwyczaje Hiszpanów. 

Zdobyte doświadczenie w komu- 
nikowaniu się ze studentami i. wy..- 
kładowcami z innych państw W ob— 
cym języku pozwoliło mi pozbyć,-się 
tremy przed tego typu kontaktami. 
Będąc na Uniwersytecie w Grena- 
dzie spotykałem się ze studentami 
z całego świata. którzy chcieli do- 
wiedzieć się czegoś więcej o Polsce.. 
W tych momentach stawałem się am— 
basadorem Polski. starając się w jak 
najbardziej interesujący sposób przy? 
bliżyć naszą kulturę. historię.. oby- 
czaje i piękno naszego kraju — kto.—. 

Ksiega Jublleuszowa — 40 lat; tee 



Na Temar Fil-entro Fou rect ito K [ Koczin, [5.2551 [El 

rych to nie musimy się naprawdę wstydzić. Bardzo 
wielu moich znajomych z Hiszpanii. Francji. Włoch.- 
Grecji i innych państw chciałoby tutaj przyjechać. 
„gdyż udalo mi się zainteresować ich Polską. 

Myślę też. że po 9-miesięcznym pobycie za gra- 
nicą stałem się bardziej ,.Eumpejczykiem" i było:- 
by mi teraz dużo prościej zmienić swoje miej-sce” 
zamieszkania (miasto czy nawet kraj-) w razie ta- 
kiej potrzeby — przestałem bać się gwałtownych 
zmian. W życiu i nie baibym się nowych wyzwań 
rzuconych' mi przez los. 

Elastyczny system wyboru przedmiotow. dzięki któ— 
remu mogłem wybraći'nteiesujące mnie przedmioty na 

różnych wydziałach uczelni w Grenadzie. pOZwolił mi 
na zdobycie interesującej wiedzy w dyscyplinach n-ąę 
ukowych niewykładanych na mojej Uczelni. 

Życie za graniCą pozwoliło mi szybciej dojrzeć 
—musiałem dostosować się do nowego otaczające— 
:go mnie świata. nawiązać kontakty i Zdobyć no— 
wych przyjaciół. oospodardwać swoimi pieniędz— 
mi. rozwi ązyWać samodzielnie pojawiające się pro- 
bierny... Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny. 
że mogłem tego wszystkiego doświadczyć”- Życzył— 
b'ym wszystkim młodym ludziom. aby mogli przejść 
tak interesującą i uczącą szkołę życia. jaką ja prze— 
szedłem dzięki otrzymanemu stypendium. 

~Ma-rcin;A.miwr 

~* › PMnłktImlkW-i ...Ą _. 
ii- .- x.y-w 

w K ?  .to: 

za rumu air. zorza «taa 'i- 

Dobra praca po fińsku 

Praca studentki Politechniki Koszalińskiej Agnieszki Łaszcz została 
opublikowana w języku fińskim w wydawnictwie poświęconym koncepcji 
Dobre] Pracy. Międzynarodowy program „Good Work Projet: ” prowadzony 
jest z inspiracji Finów przez European Contact Group (Europejską Grupę 

Kontaktowa), z którą współpracuje nasza uczelnia. Pracę nad zagadnieniami zawartymi w tym- 
programie studenci podjęli. pod moim kierunkiem. w ramach lektoratów Studium Języków Obcych- 
Politechniki Koszalińskiej. 
Wysokordzwinięte społeczności krajów europej- 

skich stopniowo zaczynają- postrzegać pracę jako 
wartość wyższą niż ważne narzędzie do pomnaża— 
nia dochodu narodowego. Organizacje pozarządo- 
we, związki zaWodowe i pracownicy naukowi wie- 
lu krajów zastanawiają się nad sposobami przywró- 
cenia praćy cech zgodnych z naturą czlowieka. 

Wśród kryteriów wyróżniających „dobrą pracę”. 
autorzy programu podkreślają: wytwarzanie dóbr 
o'r'zeczywistej wartości, szansie na spełnienie swo- 
jego powołania. służenie sąsiadom i szaciinek dla 
środowiska naturalnego (ograniczanie zanieczyszn 

.1, 94 

czeńi eksploatacji surowców). Istotą jest mapei;- 
towaniegodności człowieka jako obrazu Boga-.i cio-- 
wartościowanie każdego pracownika w jego spo- 
łeczności zawodowej. Niemniej. nie można zapo— 
minać (› właściwych warunkach zatrudnienia 
i uczciwych zarobkach, możliwości oddziaływania 
na tryb pracy, jej rytm. metody-i zakres czynności. 
Ważna jest również równowaga między życiemro-- 
dzinnym a zarobkowym oraz czas na odpoczynek,. 

Ten ostatni aspekt wiąże się z ruchem dążącym 
do zachowania wolnej niedzieli. Bardzo aktywni 
są.-w tym względzie mieszkańcy Wielkiej Biytani'i. 
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Niemieci Austrii ( szczególnie związki zawodowe 
i kościoły). Rezultatem tych kampanii są wcześnie 
zamykane sklepy i punkty usługowe. & w niedziele 
pracują niemal wyłącznie służby niezbędne dla 
funkcjonowania kraju. 

Autorzy programu podkreślają. że w krajach .Eu- 
ropy Centralnej i Wschodniej panuje odwrotna ten- 
dencja. Sklepy iiirmy pracują jak najdłużej. bywa. że 
24godziny na dobę. u rodziny spędzają weekendy ro- 
biąc zakupy w supennarketuch. Obserwatorzy Wyra- 
żająobuwę. że na dyskusję o dobrej pracy. jest w kra- 
jach dopiero wkracmjących w kapitalizm za wcześnie. 

Tymczasem odpowiedź naszych studentów za- 
przecza tym obawom. Mlodzi ludzie. z którymi 
przeprowadziłalii-elementy programu. bardzo doj- 
mnie i dalekowzmcznie podeszli do tematu, postrze- 
gając w odpowiednich proporcjach kryteria intelek- 
tualne. spoie'CZne i duchoWe pracy, nie lekceważąc 
przy tym wartości materialnych. W wielu pracach” 
przebijał. jednak niepokój. że presja pracodawców 

”Księga Jubileuszowe; — 40 lat 
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'w dobie bezrobociżijeszczc długo będzie wymuszać 
na pracownikach wyczerpującą pracęod poniedZiuł- 
ku do niedzieli, tak aby każdy dzień mnożyl mają- 
tek właściciela. Zdaniem studentów. polskie społe— 
czeństwo jeszcze nie jest przygotówane na zmianę 
swsnn ku do pracy. 

Zajęcia poświęćone tej problematyce przepro— 
wadzone były w języku angielskim. Zainteres'own- 
ni mogli wyrazić swoje opinie w formie esejów. 
Choć eseje nie byly obowiązkowe ani nie podlega— 
ł'y ocenie, otrzymałam około trzydziestu interes-ua 
jących rozpraw w języku angielskim. Zostały one 
wysoko ocenione przez autorów programu. Rodak» 
torzy fińskiej publikacji wybrali i przetłumaczy” 
pracę Agnieszki Łaszcz z [I roku ekonomii —*ich 
zdaniem. najbardziej reprezentatywną. Pozostale 
eseje ukażą się w Internecie na specjalnej stronie 
poświęconej projektoWi- 

mgr In.-fona S..—migawka 
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Cieszę się,że ukończyłem ten.-mi Wydział, co tata-... 

liwa pokolenia absolwentów 
Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Srodowiska 

Po 35 latach funkcjonowania. Uczelni jej mury opuszcza już drugie 
pokolenie absolwentów. Zdarzyło się również, że w tym gronie znaleźli 
się ojciec i syn: mgr inż. Maciej Kapsa (absolwent : 1972 r. i swego czasu 

również pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału) i mgr inż. Michał Kapsa (absolwent : 2002 r.”), 

Maćku, co Cię skłoniło do podjęcia studiów 
na Wydziale BndoWnictWa Lądowego Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie? Dlaczego nie 
były to na przykład studia rolnicze bądź uni- 
'wersyteckie? 

Mgr inż. Maciej Kapsa: — ”Od zawsze, bez ja- 
kiegokolwiek bodźca zewnętrznego. uważałem. że 
będę tylko budowlańcem. W związku z tym w ra: 
chubę Wchodziły Wyłącznie studia techniczne. Tak 
się: smzęśliwe złożyło, że powstała właśnie w Ko— 
ŚZalinie Wyższa Szkoła Inżynierska z Wydziałem Bu- 
downictwa Lądowego. więc po prostu złożyłem tu— 
taj dokumenty, zdałem pomyślnie egzamin wśtęp'ny 
”i w październiku 1968 r. rozpocząłem studiowanie. 
Natomiast studia rolnicze wybrał mój starszy brat. 

Jak wspominasz tamte pionierskie lata Wy.- 
'ższej Szkoły Inżynierskiej? 

— Byliśmy trochę .,innymi” studentami. Nie było 
przecież roczników nas peprzedzająCych i po pro- 
stu nie umieli'śmy studiować. bo nie mieliśmy przy— 
.kładów ze starszych lat. Nie mieliśmy również moż- 
liści skorzystania z wiedzy dotyczącej wykła- 
dowców i ich wymagań. nie było również „przod- 
ków” (_ projektów udostępnianych przez starSzytźh 
kólegów). 

Były to rzec'zyWiŚCie lata pionierskie. wspomi- 
namy je. gdy spotkamy się 'w gminie rówieśników 
jako przygodę-. które pomogła nam" dużo w prać-ił 
zaWQdoWEj. ghb wawer-zma w nas d_użąsamodziei— 

ma 

ność. Pierwsza kadra wykładowców odnosiła się do 
nas w sposób ojcomki i opiekuńczy. Szczegolnie 
”ciepło. wspominam pierwszych dziekanów: dnc. Jae 
strzębskiego i doc. Wierowskiego oraz mgr. Jan— 
kowskiego. To oni właśnie tworzyli dobrą a-triiose 
ferę na Wydziale. Warunki do studiowania były- 
wówczas trudne. Wrzesień pnprzedzający inaugu- 
rację” roku akademickiego był również nictypoWy; 
Zw-ozilis'my bewiem sprzęty, ustawialis'my ławki 
i krzesła w salach wykiadOwych w budynku A (przy 
ulicy Racławickiej). To byl wtedy jedyny budynek 
dydaktyczny. Budynki B i C co prawda jużis'tniiały; 
ale były to wówczas akademiki. 

Znalazłeś się w gronie pierwszego rocznika 
absolwentów opuszczających mury Uczełni. Jaki 
masz numer dyplomu? 

— Mój dyplom ma numer 43; wydany został 29 
IX 1972 r. i był podpisany przez dec. Smoleńśkić— 
go (rektor) i doc. Wierowskiego (dziekan). 

Czy spotykasz się z kolegami ze swojego 
rocznika.-? 

-— Koledzy rozjechali się,-po województwie'i kr.-a— 
ju. Jedna koleżankajest w Nerwegi'i. W Koszalinie 
jest nas pięciu. Raczej nie spotykamy „się ci):-„esto.. 
chyba że na zjeździe absolwentów. 

„lak potOczyły się Twoje losy po ukończeniu 
studiów? 

_?o studi-ach bardzo chciałem iść do. wykonaw- 
stwa. inańłemno dużej firmy badawlaneidakawte 

KsiegavJubileuszowa — 4015.51.15: 
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Dwa pokoienia absolwentów Wydziału Budownictwa i inżynierii Środowiska: 
mgr inż. Maciej Kapsa (z lewej) i mgr inż. Michał Kapsa 

dy _był'd koszalińska ..Przemysłówka". Wówczas 
(1972 r.) w kraju i w Koszalinie prowadzono wiele 
inwestycji budowlanych. Pomyślałem sobie... że 
w wykonawstwie będę pracowm do momentu. aż 
uzyskam uprawnienia budowlane i zostanę kierow- 
nikiem budowy. To trwało cztery lata. Potem zdecy› 
dawałem się na podjęcie pracy w Uczelni. Głów— 
nym powodem była chęć odmiany. Dydaktykę lubi— 
łem. a oprócz tego były ekspenyzy i różne prace pro.- 
je'ktowe (słynne ..GP”). Moją specjalnością była ii- 
zyka budowli. W trakcie zatrudnienia w WSlnż. bra— 
łem udział w pracach badawczych związanych 
z przechowalnictwemziemniaków. W międzyczasie 
zdobyłem uprawnienia projektowe. 

Jak wspominasz prof. Rzymkowskiego 
i doc. Wierowskiego - pionierów koszalińskiej 
Uczelni. z którymi zresztą pracowaliśmy 
w jednym Zakładzie? 

—Prof. Rzymkowiiski byłdl'a nas,studentów, czło- 
wiekiem z innego świata, był wzorcem Osobowy/m, 
z którego wiedzy staraliśmy się maksymalnie korzy— 
stać". Do dzisiaj pamiętam wykłady z budownictwa 
ogólnego na II roku. studiów. Przedmiot ten wykła- 
dał mgr inż. .] . Borowik. a prof. Rzymkowski poja— 
wiał się na każdym wykładzie. siada-ł w pierwszym 

"Na ”raw 

rzędzie ławek i słuchał. Przed koń? 
cem wykładu zawsze zabierał głos.. 

, aby wskazać nam, co byłoistotnei co; 
należy zapamiętać. N & ostatnim roku. 
studiów prof. Rzymkowski prowadził 
zajęcia z budownictwa rolniczego. 
Były to wykłady, które w tamtym? 

_, czasie nie miały podbudowy podrecz- 
- nikowej. Dopiero później zaczęły po- 

wstawać podreczniki na ten temat. 
Z kolei doc. Wierowski prowadziła- 
jęcia z budownictwa przemyśioWe~ 
go. Każde jego spotkanie ze studen- 
tami było związane: z troską o. ich 

" . sprawy bytowe i socjalne. To był 
człowiek do rozwiązywania proble- 
mów. Nie było sprawy. której był nie 
załatwił. 

Po kilkunastu lata-ch pracy 
w Uczelni zacząłeś pracę na własny? 

rachunek, otwierając z kolegą firmę „Asbnd”. 
Czym zajmuje się wasza firma? Jak sobie radzi.- 
cie w tych niełatwych przecież czasach? 

— Zmiany. które nastąpiły w 1989 r.. postawiły/€ 
przede mną pytanie. czy chcę dalej pracować w Wy— 
ższej Szkole Inżynierskiej, czy też z uwagi na prze—, 
miany gospodarcze w kraju spróbować otworzyć 
własną firmę '? Wspólnie z kolegą Andrzejem Łuka- 
siewiczem. absolwentem Politechniki Wrocław”,"- 
skiej. który dotąd pracował w biurze projektowym. 
założyliśmy firmę ..Asbud". która: zajmuje się pro- 
jektowaniem i wykonawstwem w branży ciepłow— 
niczej. Wykonujemy kotłownie i instalacje central- 
nego ogrzewania. zarówno w zakresie projekto- 
wym, jak i wykonawczym. Czas prosperity. rii-estee- 
ty, już minął pod koniec lat dziewięćdziesiątych. 
Atutem naszej Firmy niejest wielkość. a wie—dza jej 
pracoWników. Zatrudniamy obecnie 18 pracowni- 
ków, w tym” 7 osób kadry kierowniczej. 

Maćku, dlaczego Twoj syn — Michał - roz—. 
począł studia na Wydziale, którego Tyjoeteś ab.- 
solwentem? 

- Sądzę. że Michał, obserwując moją pracę. wy— 
brał'coś odpowiedniegodla siebie. Jako mzona-ko:— 
ły średniej pracował w czasie wakacji w n'as-Zej'.'f'tr—- 
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mie co wciągnęłogo izaintercsowxalo. Rozpoczy- 
nając studia. wybrał taki kierunek.- jaka jest spe- 
cjalność firmy. 

Michał, dlaczego poszedłeś w ślady ojca? 
Mgr inż. Michał Kapsa: — Kontakt z branżą 

miałem jeszcze przed studiami, w czasie nauki w li- 
ceum. Była to praca na tyle interesująca, że posta- 
nowiłem związać z tym kierunkiem swoje życie za- 
wodowe. Wybór Politechniki Koszalińskiej był bar- 
dzio korzystny. gdyż pozwalał mi łączyć studia z pra— 
ea zaWOdową. Cieszę się. że ukończyłem ten sam 
Wydział. co tata. 

Czy to dobrze, gdy ojciec i syn pracują wyjed— 
nej firmie? 

Maciej Kapsa: — Uważam. że dobrze. Jest'to 
kontynuacja pracy ojca. W każdej firmie musząrbyć 

' temat 
„ c o .  Pom.,-dunia; "minimum-j 

. ' „mr-«mu 

„Primus lnter Pares” (Pierwszy Wśród Rów- 
nych) to obejmujący studentów polskich uczelni 
konkurs. mający wyłonić najlepszego, naj har- 
dziej aktywnego społecznie studenta. Kandydat 
musi legitymować się m.in. wysoką średnią ocen, 
działalnością na rzecz środowiska akademickie- 
go, aktywnym udziałem w konferencjach i semi- 
nariach naukowych, jak również poparciem 
władz macierzystej uczelni. 

Pomysł konkursu powstał w połowie lat sześć”— 
dziesiątych ubiegłego wieku. a pomysłodawcą bylo 
Zrzeszenie StudentówPolskieh. Przez lata w szranki” 
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nowe kadry i przyjemnie jest dla” rodziny. gdy tę 
kadrę stanowi potomek. 

Michal Kapsa: — Są plusy i minusy”. Jest Łobez- 
pośrednia możliwość dodatkowego kontaktu poza 
godzinami służbowymi. Praca w ii'nnie rodzinnej 
daje specjalne Spojrzenie i możliwość więksu'gn 
zaangażowania się w problemy Firmy. 

Jakim pracownikiem jest Michał? 
Maciej Kapsa: — Oczywiście. że dobrym. Już 

w tej chwili jest to pracownik z dużym doświad- 
czeniem. Kontakt w czasie jego studiów z t'irmąbył 
ścisły. Wolny czas i wakacje pracował w lirmie. Na 
marginesie tego pytania chcialbym dodać. iż po- 
ziom przygotowania zawodowego absolwentów ko- 
szalińskiej Uc2elni niejest wcale niższy: niż «absol- 
wentów. renomowanych uczelni. 

Rozmawiał: dr inż.. Mariusz; Maćka 

Xn. ikanai nagimi mi”; 

Pierwszy 
wśród równych 

konkursu stawali studenci, którzy faktcnie Wy— 
ró-żniali się. nieprzeciętnymi zdolnościami i umie— 
jętnościami. Organizatorzy szacują. że co roku 
o miano „piero/szego wśród równych” walczy kli— 
ka tysięcy osób. 

Przez lata konkurs zasłużył sobie na miano jed~ 
nego z naj bardziej prestiżowych konkursów dla stu- 
dentów. Wypracowana przez lata marka i tradycja. 
zjednały mu przychylność i szacunek nie tylko Władz 
poezezegolnych uczelni. ale również najwyższych 
urzędników państWowych i samarządowych. Patro- 
nat nad konkus-ein „Primus Inter Pares” obej mower.- 
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li kolejni Prezydenci RP. Prezesi Rady Ministrów, 
przedstawiciele resortu Edukacji Narodowej, woje- 
wodowie iprzedstawiciele władz samorządowych. 
Tradycją. stało się uroczyste zakończenie konkursu 
w Kancelarii Premiera RP, ladzie sam Premier wrę- 
cza nagrodę .,Picrwszemu Wśród Równych”. 

”Konkurs ma. przebieg wieloetapowy. W pierw- 
sLym etapie — regionalnym, który odbywa się na prz-.e- 
łomie marca i kwietnia, powoływane są komisje kon- 
kursowe. W ich skład wchodzą przedstawiciele władz 
i samorządów poszczególnych Uczelni oraz reprezen- 
tanci Zrzeszenia Studentów Polskich. Kierując się. 
wytycznymi regulaminu konkursu komisje wybie- 
rają uczestników finałów wojewódzkich. Następnie 
powołana zostaje komisja wojewódzka, której skład 
poazcrzony jesto przedstawicieli władz wojewódz- 
kich. Jej zadaniem jest wyłonienie trzech studentów. 
którzy będą przedstawicielami regionu podczas um- 
czystego ”finału ogólnopolskiego. 

Ostatnim, najważniejszym etapem konkurso- 
wych zmagań jest Wielki Finał „Primus Inter Pa— 
res". Finał ten odbywa się na przełomie maja 
i czerwca w Urzędzie Rady Ministrów. Podczas F i— 
nału 2002/03. obecni byli rektorzy wyższych uczel— 
ni. przedstawiciele ogólnopolskich instytucjispon— 
"mińskich, przedstawiciele świata nauki, polityki oraz 
j-działacze wielu organizacji 'studenck ich. 

Podczas ostatniej edycji konkursu finały regio— 
nalne miały miejsce w [9 ośrodkach akademickich: 
Białymstoku.. Bydgoszczy, Częstochowie. Gdynią. 
Katowicach. Kielcach, Krakowie. Lublinie, Łodzi.. 
Olsztynie. Opołu. Poznaniu. Radomiu. Rzeszowie-. 
Szczecinie. Toruniu. Warszawie. Wrocławiu i Zie- 
lonej Górze. Finały regionalne odbywały się w miej— 
ecach reprezentacyjnych. dodających konkursowi 
prestiżu. Nagrody wręczane były przez przedsta- 
wicieli najwyższych władz wojewódzkich. miej- 
skich i uczelnianych oraz przedstawicieli sport-sov- 
r'ów Finałów „środowiskowych. Całość była szeroko 
relacjonowana w mediach. 

Oprocz uczestników konkursu w uroczystości, 
wzięło udział przeszło 200 osób. Laureaci otrzymali- 
dyplomy. statuetki. a zwycięzca nagrodę główną — 
„samochód osobowy. Łączna wartość nagród przekona-' 
czyta 362 tys. złotych. Uroczystość finału relacjo— 
nowała Telewizja Publiczna. W tym roku organiza- 
torzy postanowili poszerzyć tradycyjną formę kon- 
kursu. wyianiając także najlepszych studentów w ka— 
tegori-ach: lekarz. prawnik. artysta. Sportowiec. eko.— 
nomista, informatyk, ekolog. Wybór „najlepszy-ch 
W swojej dziedzinie” nastąpi spośród finalistów-- 
szczebla uczelnianego. W skład komisji. która-wy— 
łoni- najlepszego w danej „branży”, wejdą- prze-„data; 
wiciele ministerstw. które objęły patronatem wybic-» 
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ry w poszczególnych „br'anżachf'jPonadto Stworzo— 
na zostanie baz-a dany-ch studentów —- „ekspertom/” 
zdanego regionu oraz całego kraju., 

Najlepsi w regionach otrzymają wyróżnienia 
w trakcie finałów: regionalnych. Z kolei najlepsi 
'w kraj u, na finale ogólnopolskim, otrzymają certyfi- 
katy z podpisem ministrów, którzy objęli patronatem 
posmzególnc brdnże. Organizatorzy podkreślają. że 
Stosując powyższe razwiązunie rozwijają fonnęąkon— 
kursu, przez co staje się on atrakcyjniejszyi bardziej 
prestiżowy. Stwarzają także „szansę, studentom. któ- 

Nasi Prym'usl 
Pierwszy Uczelniany Finał «Konkursu „Prinm's 

Inter Pares" i „Primus EXpert'" odbył się 4 maja br; 
Nad kOnkursem patronat objął Prezydent Kowali- 
na Miroslaw Mikietyński. 
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rzy [naśladują szczególne predymozyeje do wyko— 
nywania wybranego przez siebie zawodu oraz roz- 
wijają swoje zainteresowania w tym kierunku. Koin- 
kurs jest niezwykle ważny dla danego zawodu — 
wyłoni bowiem najlepszych w danej dziedzinie. 

W roku przystąpienia Polski do Unii Europej- 
skiej konkurs „Primus Inter Pares-" wydaje się jesz- 
cze bardziej prestiżowy. ajego laureaci będą mogli 
poszczycić się tym prestiżowy-m tytułem na rynku 
pracy calej zjednoczonej Europy. 

Agata A uganiak 

Studeuci Politechniki Kaszallińskiej, którzy za- 
kwalifikował się do regionalnego etapu kon-kursu 
„Primus; inter Pares". to w" kolejności uzyskanych 
lok-at: Daniel Kisała (Wydział Budownictwa i ine 
żynier'ii Środowiska.]. Paweł Murek Łukaczy'ly— 
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dział Ekonomii i Zarządzania). Marcelina Bielaw— 
ska (Wydżial Mechaniczny). Magdalena Bładyko 
(:Wdiał Budownictwai Inżynierii Środowiska), 
Krzysztof Liberd'a (Wydział Mechaniczny), Re- 
nata Pobłocka (Wydział Mechaniczny). 

W tym roku. w ramach konkursu „Primus In- 
ter ”Pares” odbył się konkurs. w którym przyzna. 
no również tytul „Primus Ekspert", dla osoby wy— 
różniającej się wiedzą na lemat jednej dziedziny. 

W konkursie regionalnym „Primus Ekspert.” 
udział wzięli: 

W kategorii EKÓLOG: Magdalena Bładyko ( Wy- 
dział BudOwnictwa i Inżynierii Środowiska). Krzysz- 
tof Liberda (Wydział Mechaniczny). Kamila Kowal 
.:(Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska); 

W kategorii ARTYSTA: Marcelina Bielawska 
(Wydział Mechaniczny). Renata Pobłocka (Wy- ., 

dział Mechaniczny). Ewelina Piśkorowaka (Wy— 
dział Mechaniczny); 

w kategorii EKONOMISTA: Paweł Marek Łuka- 
”czyk (Wydzial Ekonomii iZmdzmia).Jomna Kra— 
snowska (Wydział Ekonomii i Zarządzania), Kami- 
la'Synak (Wydział Ekonomii i Zarządzania): 

W kategorii INFORMATYK: Izabela Wasilewska 
(wydzial Elektroniki), Anna Jurczyk (Wydział Elek- „ 
mimiki). Mateusz Maksymiuk ( Wydzial Elektroniki). 

Takim prymusem ekspertem — najlepszym w 
naszym województwie — jest Magdalena Błady- 
ko (z inżynierii środowiska na Wydziale Budow- 
nictwa i Inżynierii Środowiska), która zajęła 
I miejsce w kategorii,.ekolog" na etapie regional- 
nym w Szczecinie-i weźmie udział w ogólnopol— * 
skiej części konkursu. 

Uczestnicy konkursu, którzy reprezentowali ';— 
=uczelnię w finale regionalnym w Szczecinie. = —- 
otrzymali nagrody z rąk JM Rektora. -— prot-'. 
Krzysztofa Wawryna i prorektora - prof. Tom-a- 
nza—LHeese (zdjęcia nastronie 199 i obok). 
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Pierwszego grudnia › 
2005 roku otwarto w War— ,. 
„szawie wyStaWę ! biennale ›i' 
mediów. Wystawę organizo- 
wało Muzeum Gugenheima, _..- 
ŻZw'iązek Polskich Anysrów gf : 
Plastyków oraz Akademia 
Sztuk Pięknych w Warsza- 
wie. Celem wystawy była 
próba odpowiedzi na pyta- 
nie w jakim stopniu rozwój 
technik multimedialnych 
umożliwia wypowiedź 
tWórczą. Biennale miało 
charakter konkursu, do któ— 
rego zaproszeno po jednym 
studencie i prowadzący-m go 
profesorze z każdej uczelni 
artystycznej w Polsce 
”i z każdej stolicy, w której 
Znajduje się akademia szmk pięknych. lnstytut 
Wzornictwa w Koszalinie reprezentowali: student 
Andrzej Gole z piątego roku i mgr Stanisław Wol- 
fski. Andrzej Gole został wyróżniany w konkursie 
nagrodą specjalną jury. Jest to najwyższe Wyróż- 
nienie, jakie od pOnad 25 lat ”zdobyl ktokolwiek 
z Koszalina w zakresie sztuk "pięknych. 

Oto rozmawa z laureatem. Andrzejem Golden”]. 
-— Jak trafiłeś na biennale? 
— Uczestnictwo w biennale jest wynikiem mn- 

Ąjego pobytu na plenerze interrnedialnymw: Lubi— 
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Nagroda specialna 
na biennale mediów 

szewiie w sierpniu bieżącego roku. Część wystawy 
zaprezentowanej w Warszawie byla eksponowana 
przeze mnie właśnie tam. Udział w biennale zapro- 
ponował- mi prof. Józef Robakowski, który uznał. 
że moje prace mogą wziąć udział w konkursie:. 

- Od kiedy interesujesz się nowymi mediami 
i fotografią? 

— Fotografią interesuję się „od zawsze".- zł Od 
czasu studiów zainteresowaniesię pogłębiło; Jest.-t 
tow maim przypadku proces ciągły. Natomiast mul- 
timediami zainteresowałem się na zajęciach z pa- 
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nem Zbigniewem Witaszek-i'm. ---a obecnie zajmuję się see, poźniej jeszcze jedną w Niemczech na festiwaa 
nimi w galerii „SCena'” (galeria proWadzona przez glu w Netubrzindenbtirgu. «Obecnie-„ grupa Kabuuml 
Roberta Knuta w gmachu biblioteki w Koszalinie]. w galerii „Scena" realizuje projekt „Castintf'- 

— A co tojest Kabuum? 7- A plany na przyszłość? 
— Jest to nieformalny związek. w którym tworze-› — Óżenić się! Wziąć udział w biennale fDl'Qg'l'aF 

z.” kolegami od trzech lat. Można powiedzieć. że jest” iii w marcu oraz chciałbym rozwinąć galerię „See.-'- 
to poszerzony „.Topless'”. czyli grupa twórczo, która na”. Przepraszam, ale jeszcze czeka mnie dyplom.. 
powstała w kole naukowym „Nowe Media” prowat- Dlatego proszę promotoraj władze in stytut o cier— 
dzonego przez pana .(tj. niżej podpisanego — dop. pliwośći wyrozumiałość. 
red.:). W jegoranrach zrobiliśmy-”trzy wystawy w Pola mgr Stanisław WMS/ri 

"~:-śą iegi-use; %%% ':Żślśś iii i €£$»: 
›_ Sturmu-niki Kuczui'umllfui' 

gmaila: 2806 

„Kreślarnia” 
na topie 

Daktaruł tomi; causa 
siu mimu: lśni: Siatkowka 

O klubie studenckim ..Kreślurnia”; zdrobniale oraz koncerty zespołów: Hey. Pidżama Porno,- Ra: 
nazywanym ..Kreską'l znów zrobiło się głośno po Dwa Trzy, Kaliber 44, Pogodno, Paprika Karps. 
'ogłoxzeniu rankingu w ogólnopolskim miesięczni- W ..Kres'lami" występowali również soliści. tacy jak 
ku studenckim „Dlaczego". W klasyfika- 
cji na najlepszy klub zajął on wysokie, 
drugie miejsce, ustępując jedynie „Stodo— 
le" na Politechnice Warszawskiej. 

Celem tego rankingu było wyłonienie 
najlepszych-. popularnych i kultowych lokali 
studenckich w kraju. Miesięcznik brał 
przede wszystkim pod uwagę te kluby, któ- 
re przez brać studencką odwiedzane są nuj- 
cześciej. same zwykle organizują koncerty. 
„a ceny są przyjazne dla kieszeni ”studenta. 

Wyróżnienie tym-większe. gdyż zbie- 
;glo się ono z obchodami Ell-lecia istnie- 
nia ...Kreślarni". Gazeta doceniła ten klub 
za organizacje takich imprez jak: Sauk-nc- 
ki'Reggae F esiimrl. Hanza Jr :: Festiwal 
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Sidney Polak czy Fis—z. W sumie klub. ten «może 
pomieścić 450 osób; liczba. ta po wakacjach 
znacznie się zwiększyła po przeprowadźonym 

" w lokalu remoncie. DWa poziomy zapewniają- 
studentom wybór klimatu zabawy. Na dole 
znajduje sie pub. a na górze sala koncertowa. 

,. Oprócz koncertów i dyskotek dodatkowym-l 
atrakcjami są organizowane konkursy karaoke; 

- Można też zmierzyć się w rozgrywkach w hi- 
lard. piłkarzyków czy rzutki. Natomiast miło— 
śnicy piłki nożnej mogą oglądać mecze na 
wielkim ekranie.. Lokal gwarantuje również 
Ciepłe. posiłki. 

Wszystko to złożyło się na tak wysokie 
miejsce w rankingu. Ocena była Całkowicie 
obiektywna. — Nie wiedzieliśmy nie o tym. że 
taka klasy'iikacjajest przeprowadzana. Dowie- 
dzieliśmy się później. że oceny dokonał spe- 
cjalny anonimowy wysłannik z miesięcznika 
„Dlaczego" — powiedział „obecny wiceprezes 
kl u bu Krzysztof Głowacki. 

Zatem nie pozostaje nam nic innego jak 
życzy 'ć: .,Kreślami". aby znalazła się na samy-m 
szczycie tego rankingu w przyszłym roku. 

Tegoroczny Top'lO klubów studenckich 
wedlug miesięcznika „Dlaczego" wygląda 
następująco: 
l . Stodoła (Politechnika: Warszawska) — 39 pkt. 
2. Kreślarnia (Politechnika Koszalińska) _Stipktl 
. Kwadrat (Politechnika Krakowska) — 35 pkt. 

4. Żaczek (Uniwersytet Jagielloński) — 34 pkt. 
5. Park (Szkoła Główna Handlowa) — 33.5 pkt. 
i. Tawema (Politechnika Wrocławska) - 33 pkt. 
. Bukszpryt (Akademia Morska W'Gclyni) _ mapa. 
. Karlik (Akademia 'Gtimiczo—H utnicza) —39'pkt, 

9. i-club "(PWSZ w ”Elblągu) - 29 pkt. 
lf). Aula-( Politechnika Radomska) —-"23 pkt.. 

Piotr Zgaga? 
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źdźbło trawy 
i kropla rosy 

Przemysła-w Jan Majchrzak, student z Insty- 
tutu Wzornictwa, został w czerwcu laureatem 
ogólnoeuropejskiego konkursu „Student Lighting 
Design Awards” za projekt i prototyp stojącej 
lampy „The Leaf of Grass”. Nazwa projektu zdra- 
dza inspirację liściem — źdźbłem trawy. Ta wla- 
śnie lampa została wybrana spośród 200 prac na- 
desłanych przez studentów z całej Europy. 

Konkurs organizowany jest corocznie przez 
brytyjskie stowarzyszenie The Lighting Associa- 
tion. Od kilkunastu Iat konkurs adresowany. jest 
do studentów szkól projektowych z całej EurOpy. 

sign Aw 
nxt 
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Dekanat honoris musu 
i': Futuna śmie Gmdiowiun 

:PzzemySfaw Majchrzak :' lampa konkursem 

Zawsze” interesował się rysunkiem. formą: 
iksitał'tćm. przedmiotów. chći'ajije zmieniać. Dla:-' 
tego Wybrał studia na kierunku wzomictwo pne:- 
mysślowe. Oprócz prac wykonanych padaka stu— 
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diów w Instytucie Wzornictwa na Politechnice Ko- 
szalińskiej. wykonywał też prace podczas półrocz- 
nego pobytu w Finladii. na stypendium otrzyma- 
nym w ramach programu wymiany studentów Unii 
Europejskiej — Socrates. 

Lampa-. która odniosła sukces na konkursie 
wVVlclldcj Brytanii. była pracą semestralna i po— 
wstała w pracowni projektowej pod kierunkiem 
prof. TOmas-za Matuszewskicgo i asystentki mgr 
Anctty Kazimierskiej. 

Jak wyjaśnia autor-~- pomy-sł lampy narodziłvsię 
tradycyjnie. praktycznie od zera — zaczynając od 
szkiców. & kończąc na prototypie. Inspiracją była 
natura — źdźbło trawy. a właściwie krupla rosy. która 
.splyWa „po tym źdźble trawy. Analiza kształtu i pro- 
porcji przełożona została na przedmiot użytkowy, 
powstał protony/p 'z materiału zastępczego — byiito 

2 6  
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model papierowy w skali 1:1. bardzo prLydatny do 
zbudowania właściwego prototypu ze stali nie,- 
rdxcwnej. ”Ważnym aśpektem projektowania było. 
opracowanie takiej konstrukcji lampy aby można 
ją w łatwy sposób produkować. 

Informacja o konkursie dotarła do instytutu 
Wzomictw-a przy Politechnice Koszalińskiej za po- 
śmdnictwcm studenta. który studiował kilka mic~ 
siię-cy najedncj z brytyjskich uczelni. i dzięki temu. 
praca semestralna powędrowała na ten konkurs. 

Jako nagrodę w konkursie Przemyslaw Maj— 
chrzak otrzymal 1500 funtów, a uczelnia 500 ['un— 
tów. Zdobył uznanie w branży oświetleniowej jako, 
młody projektant. co niewątpliwie ułatwi marstart 
zawodowy Otrzymał propozycję pracy w lnstytu- 
cic Wzornictwa w charakterze asy-stouta. 

A U 
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Tenis ziemny 
na Politechnice 

Dla dorosłych 
737 październikarzakończył się pierwszy; histo- 

ryczny Turniej Tenisowy dla Pracowników naszej 
[.Iczelni. W finałow-ymmeczu Zenon Ociepa poko- 
nai Mariusza Szczawińskiegn w trzysetowym po— 
jedynku. To wydarzenie jest okazją do zaprezento- 
Vwania uczelnianych kortów i ludzi z nimi związa- 

nych. Korty wybudo— 
wano 4 lata temu. 
w większości w czy- 
nie społecznym pra— 
cowników i studen- 
tów Uczelni, pod kie- 
rownictwem instruk- 
tora tenisa Lie-isiaisia 

" Gerlaczyńskięga 
i kierownika Stu— 
dium Wychowania 
FizyCZnego i'Spc'mu 
Jcrzegó Kielara. Od 
tego Czasu "działa 
wśród mmdemów sek- 

Zenon Ociepa wygrał cja teniśa' ziemnegn 
iii-finale I Turnieju ( 20 osób) oraz pfe— 

Pfacownikówuczbinf wadzi się naukę-feni— 

Grupa najwytrwalszych uczestników fetniey' -s"zkćłki 
tenisa ziemnego w asyście Beaty Grażyny i,;renera 

Tbmasza Sobczyka 

sa” dla:-studentów (rolcznie «ok. 40 osób). W” ubic—- 
głym "rie-ku akademickim instruktor L. Gerlaczy'ńA 
ski prowadzi-ł naukę tenisa ziemne-gn dla” okaiic—J'B'Q; 
prace-wników mtzelni. & 22 osoby zadeklarowały” 
chęć uczęsmictwa w daliśzych zajęciach tenisawy'ch. 
Piranuje się założenie sekcji tenisa ziemnego dla- ”pr-”a'- 
eow ników- Politćmhniki Koszalińskiej. 0'"ta_iem'nicze. 
brzmiącej nazwie „Head"-. Sekćja ta skupiałaby- en..— 
iu-ąiiaiitów temi-a. ziemnego w Pm'itevchnice. zajmę». 
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Wit-łany się organizowaniem kursów tenisowych. tur— 
majów i propagowaniem tej szlachetnej dyscypliny 
sportowej w naszej Uczelni. Tenis to nie tylko sport. 
ale także rekreacja oraz kultura życia klubowego. N a 
korcie można spotkać także JM Rektora Politechni— 
k-i' Koszalińskiej. prof. Krzysztofa Wawryna. 

Pogoda dopisuje i zostało co najmniej jeszcze 
miesiąc koleżeńskich spotkań na korcie—. Zi-mową 
porą można ćwiczyć :głÓWnie przy tzw. ścianie. które 
dostępna jest przez cały rok. 

Dla dzieci 
W czerwcu tego roku powstałarxzkółka tenisa 

ziemnego dla dzieci pracowników Uczelni-. Organi- 
zatorami są Beata Brożyna z dzialu kadr i Tomasz 
”Sobczyk — trener, oraz pracownicy Studium Wycho- 
wania Fizycznego. Zgłosiło się około 20 osób. które 
uczęszczały na zajęcia w okresie wakacyjnym. dwa 
razy w tygodniu. Dzieci zrobiły duże postępy. Zelo- 
byWimie umiejętności zostało uwieńczone tumiejem 
tanisowym. który odbył się na początku września. 
W czasie turnieju dzieci wykazały się dużą znajo— 
mością zasad gry. zrobiły duże pcstępy od czasu 
pierwszych kroków w tej dyscyplinie sportu. 

Pismo ”Pot lTE'Cl w :< |' Kei—szwu Ktora t'iEl 

”Na treningu 

Turn-iej miał też grono kibi-ców, którymi byl-i 
glownie" rodzice dzieci. co spowodowało, że emo- 
cje w czasie rozgrywek były bardzo duże. 

Za osiągnięte wyniki dzieci otrzymały nagrody,- 
i upominki od sponsorów — głównym sponsorem 
byl-o TowarzystWo Ubezpieczeniowe ZURICH. 

Dzieci będą kontynuować” naukę jesienią 

Iaczyń'skiego ze studium WFiS. 

Lit: aa.— ”Ye-moi 415; 'Żaiiiiilił (zł-el & 

Królowa sportu 
na Politechnice 

~. Wśród wielu dyscyplin sportowych nasza Uczelnia ma bardzo silną,. 
_ . ~ ~ « aczkolwiek nieliczną grupę studentów, którzy w sposób profesionalny 

uprawiają królową sportu — lekkoatletykę. 

Jest to dyscyplina. którą uprawiać może każdy. 
ale” osiągnięcieiznacżących wyników wiąże się I.. co— 
iliziennym ciężkim treningiem, przeprowadzanym 
niezależnie od warunków atmosferycznych. 

Często zdarza się tak. że trening odbywa się 
xiv-strugach de'sżczu czy też przy dwudziestontop— 
_ „. _eta—__. _ ;. - 

niew-ym mrozie-. O ogromie wysiłku, jaki trzeba 
włożyć w uprawianie lekkoatletyki może śWiadczyć 
to, iż w niektórych okresach przygotowań do sezo- 
nu śtartowego liczba jednostek treningowych przc— 
kracza 14. liczba przebiegni'ętych kilemetr'ów do~ 
chodzi do ZIO km. a sprinte'rży potrafią na „jednym 
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Finał Grand Prix PZLA na 400 mmm plotki 
:reningu siłowym przerzucić 20 ton! Mimo tak ciężę 
(ich wymagań, jakie, stawia lekkoatletyka. nana 
Jezelni studenci. którzy potrafią połączyć ten mo— 
:oln'y trening ?. nauką. Reprezentują oni Politech— 
nike Koszalińska na licznych imprezach rangi ~mi- 
ttrzowskiej zarówno w kraju,_iak i poza jego grani- 
:ami. odnosząc znaczące sukcesy. Rywalizują oni 
zanówno w halach. na stadionach. jak i na trasach 
biegów przełajowych i ulicznych. 

Swoje sukceśy zapoczątkowali już w l999 roku, 
wóczas Akademickich Mistrzostw Polski„ gdy trzy-- 
Jsobow—a reprezentacja studentów wróciła z pięcio— 
;na medalami. Warto. podkreślić. że. cztery znich 
Były krążkami z najs—zlachetniejszego kruszcu. 

Lekkoatleci: 
— Bronisław Korda—' oszczep (dwa złotemedałe). 
— "Marcin Koi-iel '— 71500 m i800 na (dwa złote me— 

dale]. 
—— Grzegorz Suski ~ trójskok (brązowy medal”), 

byli Wtedy studentami 1 roku. więc należeli do 
najmłodszych uczestników Akademickich Mi- 
ttrzostw Polski, które zostały rozegrane w bardzo 
jez-nej obsadzie, np. wbiega na 8010 m rywalizo- 
wało ponad lili) zawodników w 12 seriach naczas. 
a. w konkursie rzutu "oszczepem wzięło udział oko— 
lo 79. miotaczy. 

Kolej ny- rok przy-niósł również» kilka sukeesów 
L.?nowych .;zawodnikow, reprezentujących Politech- 
nikę. Zacznijmy od biegów przełajowych. 

&sięga Jubileuszowa ~—~4Q lat- 
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W kwićift'iiu hi: na kl'żijkoWśkich Błoniach, izo- 
zegrano Akademickie Mistrzostwa Polski w prz-ć— 
łaja'cih. W pionie politechnik ..drew'niany" moda] 
(czwarte miejsce) zdobył Marcin Kufel. NoWy'za— 
wodttik — Krzyśztol' Wenta. który po ›qIetjitięj 
prze-„rwie spowodóWańćj przewlekłą kontuzją. 
wznowił treningi. uplasował się na ?po'zycjiyw za— 
wodach wzięło udiiał ponad 220 studentów — bie— 
gnozy. 

Z poeząt'kiem Czerwca lekkoatleci zawitali” do 
Białej Podlaskiej. gdzie rozegrano Międzynarodo— 
we Polsko-Ukraińskie Akademickie Mistrzostwa 
Polski. Na zawodach, tych swoją formę spmwdzali 
przyszli olimpijczycy. 

Mistrzostwa rozgrywane były w formule otwar— 
tej, tzn. nie było podziału na poszczególne typy 
uaze'lni, Mimo to reprezentanci Politechniki zajęli 
wysokie.. Finałowe lokaty. 

Bronisław Korda. trapiony kontuzjami zajął 
walucie oszczepem czwarte miejsce. 

Sztafeta 4x400 m w składzie: RobertSolnicm. 
Marcin Kufel, PaWel Michałowski, Marcin Losz— 
czyłowski. po zaciętej walce zajęła 5 miejsce, zhar- 
-dzo niewielką stratą do brązowego medalu. 

Punktow'ane 7 miejscezajął, startujący róWnież 
po. bolesnej kontuzji mięśnia dwugłowego uda. 'Ro— 
her: Sołnica — student I roku. który biegał na dy» 
statusie 400 m przez płotki. 

Wysoko sklasyiikowmiy został także nasz dłu— 
godystansowiec Krzysztof Wenta. który w biegu na 

.*. u 

Po biegu na Akademickich Mistrzostwach Polski 
_ w przelajach. 

Marcin—Kufel. Krzyszto! Wenta. 
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zajął ”9- miece. Oprócz Zawodów akademickich za— 
wodnicy ci startują w innych imprezach o randze 
Międzynarodowej Mistrzowskiej. Bronisław Kor— 
da. będąc już studentem Politechniki Koszalińśkiej. 
"wywalczył Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świa— 
ta J uni-crow we Aneecy we Francji. Niestety. Bro- 
nek Opuścił kręgi Politechniki Koszalińskiej i r'e-— 

Akademickie Mistrzostwa Polsk reg] na 1500 m. 
Marcin Kufel wygrał Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych 

prezentuje teraz AZS—AWF Poznań i studiuje na 
tamtejszej Politechnice. 

Robert Sol n ica startował na Międzynarodowym 
Mityngu w Neubrandenbnrgu na nietypowym dla 
siebie dystansie 100” m, zajmując tam 2 miejsce. 
przegrywając tylko z mistrzem Niemiec. Marcin 
Kufel na tym samym Mityngu zajął 3 miejsce w bie— 
gu na 800 m. Miasto to okazało się szczęśliwe jesz- 
cze raz. tym razem długodystansowcy M. Kufel 
i K. Wenta reprezentowali Koszalin w Międzyna— 
rodowej Sztafecie Maratońskiej. Zajęli tam drugie 
miejsce, pozostawiając w tyle reprezentantów 
Włoch. Francji, Hiszpanii. Łotwy, Litwy iegzotycz— 
nych Chin. Wyprzedzili ich tylko gospodarze im- 
prezy — reprezentacja Niemiec. 

Zawodnicy starują w Grand Prix Polskiego. 
Związku Lekkiej Atletyki, kwali Hkując się do ści,- 
słego finału—. wktórym może Startować tylko naj— 
lepsza dwunastka z kraju Marcin Kufel w tym roku 
zajął drugiemiejsce w-t'male GP PZLA w biegu na 
ISOO m. a trzecie w biegu na 5000 rn. Robert Sol- 
n'ica zaś zajął piąte miejsce w biegu na 400 m' ppł. 

Z bieżni przejdźmy teraz do startów na ulicy. 
Nas-i €.nlicznicy” to oczywiście Marcin i Krzysiek,. 
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którzy zapraszani są na liczne biegi uliczne-. które; 
jak to u nich bywa w zwyczaju. Wygry'wają. 

Bardzo znaczącym Sukcesem było zwycięstwo 
Marcina Kufla w Międzynarodowym Biegu Prze”- 
łajowym pod hasłem „Razem do Aten 2004" w Mię» 
dzyzdrojach, który rozegrany został z okazji Inau— 
guracji Dni Olimpijczyka. Gośćmi honorowymi na 
tym biegu było ponad 30 polskich medalistów olim— 
pijskich. Starterem biegu był były rekordzista świat-a 
i mistrz olimpijski Zdzisław Krzyszkowiak, a gra-. 
tulacje na mecie Marcinowi składała multimed'a— 
listka olimpijska Irena Szewi'ńska. 

W marcu tego roku Politechnika Koszalińska za— 
sponsorowała wyjazd na Grand Prix PZLA w prze» 
łajach. Marcin i Krzysiek odwdzięczyli się zaś zaje- 
ciem odpowiednio 3 i 6 miejsca. w biegu na 7 km. 

Ostatnim, jak dotychczas. akcentem. tego sezm 
nu było zajęcie 2 miejsca w XII Ogólnopolskiej Mili 
Niepodległości w Międzyzdrojach przez Marcina 
Kufla. Dał się wyprzedzić jedynie tegorocznemu 
mistrzowi Polski seniorów w biegu na 1500 m, 
wygrał natomiast ze srebrnym medalistą tychże ini- 
strzostw. Napawa to optymizmem przed Młodzic- 
żowymiMistrzostwami Polski w biegach przełajoe 
wych. które odbędą się na początku grudnia w Star- 
gardzie Szczecińskim. Niewątpliwą atrakcją Mili 
Niepodległości była możliwość sfotografowani-aSię 
i uzyskania autografu od dniukrotnego medalisty 

Pei-biegu wMiędzyzdrojach w towarzystwie ministra sportu 
Mieczysława Nowickiego (drugi od praWej), 

ireny Szewińskiej (trzecia od lewej). Marcin „Kufelz przodu. 
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-W chodzie. Roberta Korzeniowskiego oraz złotej nie-.=. 
suniaistlei vu.-rzucie-młoiem Kamili Skolimowskiej. 

Uff.. „koniec osiągnięć ale zawodnity obiecują. 
ze przy-szły rokib'ędziel co najmniej tak samo obfity 
=wsukeew jak ostatnie dwu sezony. 

Jako. pierw-szy eel do realizacji postawili sobie” 
zwycięstw-o w Akademickiej Sztafecie Ulicznej' 
W” Krakowie, która corocznie gromadzi na" starcie 
ponad 80 (,!) rsztai'et uczelnianych. Niestety w” tym, 
”.i-"oku nie mogli wystartować. „gdyż brakowało jed- 
lziego- zaWodnika na. odpowiednim pOziornie SpOr- 
towym. warunkującym godne reprezentowanie: 
uczelni. Koleinycel .to Akademickie ›MistrzostWo 

”Polski wwezerweu przyszłego roku gdzie che-ą po— 
Wlot-zyć sukces z 1999 roku, Napewno pomoże im:. 
w tym fakt. iż otrzymali doti nansowani e do oboz-u- 
zimowego- od Parlamentu Studentów Politechniki- 
Koezzilińskiej, dzięki zaufaniu jakim obdarzyi'ieh 

_ przeWodniozący Mariusz Wasilewski. 
Oprócz zadań Czysto sportovlrych chc-ą również 

propagować zdrowy tryb życia wśródtstud'en'ckielj 
braci . Dlatego też przyjęli entuzjastycznie propo—. 
zycję ze strony mgr. Ryszarda Szulim-wicza. aby 
założyć Klub Biegacze przy Studium Wychowania 
Fizycznego. 

Relacjanomaif: 
Mumin” Kufel. «Robeivó'olnica, Krzysztofa/eine 

"% a: *'f'on-oei o:; : 21h?! $$$) 

awói uczelnianego klubu AZS 

Rozmowa : założycielem Akademickiego Związku :'Sportomgo 
w Koszalinie, dr. Leszkiem R. Wojciechowskim 

Kiedy i w jakich okolicznościach Wstał 
w Koszalinie AZS? 

~ Zanim odpowiem na zadane pytanie, pozwie» 
ię sobie na rys historyczny pawsmnia'w Polsce Aka- 
-den1ickie-go Związku Sportowego. Było to w roku 
l9Ó-8, ain-icjatomm założenia Związku byli Wacław- 
M-ajewski i Walery Goetel. Tak więc było to 92 lat-& 
temu, mimo wojen i zmian ustrojowych AZS ist.— 
nicje-mając te same symbole.- barwy i gryf. Trzeba 
nadmienić w tym: miejscu, że (› odbudówę AZS—u 
w Polsce po II wojnie światówej. w 1945 roku, usil- 
nie żabie-grill Wladysław Twardo, Aleksander Fi— 
larski. .Zdziisław-"Sirasmk. Geneza powstania Aku— 
-„demickiego Związku S'portouflego w Wyższej Szkoy—„- 

iłża-iege. Jubileuszowa — 40 lat 

i?; Inżynierskiej w Koszalinie była następująca. 
W dniu 3039.1968 roku, tuż- przed pierwszą inau- 
guracją-roku akademickiego ] października 1968 r..; 
zostałem upOwa-żniooy przez Sekretarza Zarząd-"lu 
Głównego Stanisława Studnie-zenko i Główną Księ- 
gową Ligię Chojnieką do formalnego powstania 
uezeini'anego klubu Sportowe-go. [tak 8 październi— 
ka 1968 roku o godz. 16 w ówczesnej auli Uczelni 
odbyło się zebranie organizacyjne, któremu, jak 
*in-owi z'ap'is w kronice naszego AZS—u, przewodni- 
czył ?. ramienia Zarządu Głównego kol. W. Twor- 
do; W Zebraniu założycielskim udział wzięli przed- 
stawiciele wladz śmrtowych wojewódzma i „niie- 
igixIKOSZailnH WKKFiTreprezentował mgr marian 
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Kwiećień. Prezydium” WRN mgr Ryszard Piatek. 
władze uczelni prorektor doc. dr Leopold J astrzęb— 
ski. dyrektor mgr Jan Witek. kierownik Studium 
"Wojskowe-go płk Jan Ziółkowski oraz jajako kie— 
rÓWnik Studium Wybhowania Fizycżnego i Sipor— 
tfu. Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu Klu- 
bu AZS W””S'łnż. 

Na prezesa wybrany został płk. Jan Ziółkow— 
ski. na wiceprezesa ds”. Organizacyjnych Jan” Witek. 
H' ds. SpÓYtQW-yCh Leszek Wójciechowski, Sekreta- 
rzem Klubu ”została studentka Jolanta Szmagiero. 
'a księgowym „Jan Klepuszewski. 

Celem zaktywizowania szerszego grona studen- 
tów, nabrania doJGWiadCZenia w działalności spor- 
towej. powołani zostali tzw. dublerzy na każdą ka- 
dencję Zarządu. Pozwolę przytoczyćsobie nazwi- 
ska tych studentów: Jan Stasiuk, Ryszard Toczko. 
Jan Sobierajski. Tadeusz Życki, Irena Żywnszko, 
Jerzy Jarzynski, Romuald Szumigłowski. 

Jakie były pierwsze osiągnięcia sportowe Klubu? 
—,JUŻ jesienią 1968 roku rozpoczęły funkcjami- 

w'ać. takie sekcje sportowe. jak piłki siatkowej — 
żeńskiej i męskiej. także męskiej piłki koszykowej, 
"która stała się wiodącą sekcją w Klubie. W 1970 
roku sekcja koszykówki męskiej uczestniczyła 
w rozgrywkach III ligi krajowej, po turnieju bara- 
żowym w Kielcach uzyskała awans do l l  ligi. 

Po awansie naszych koszykarzy dziennikarz 
„Przeglądu Sportowego” 8 maja l970 roku prze- 
prowadził wywiad z rektorem. Z rozmowy chciał 
wysondować. jaki klimat będą stwarzać. władze 
Uczelni dla sportu wyczynowego. Wywiad ten był 
bardzo korzystny. dla Klubu AZS. Wyniki sporto— 
we. któreregularnie ukazywały się zarówno w ga- 
zetach centralnych,_j;ak i lokalnych przyczyniły się 
dotego. że w kraju usłyszano o powstaniu uczelni 
technicznej na Pomorzu Środkowym. W ten spo— 
aż'b między innymi spor-1 .„stał się ambasadorem—na— 
szej uczelni. 

W jakich-jeszcze imprezach sportowych, poza 
”szczeblem wojewódzkim ikrajowym, brali— udział 
”zawodnicy Klubu AZS? 

—Studenc,i bardzo aktywnie uczestniczyli w licz— 
nych imprezach o różnym charakterze i w różnych 
dyscyplinach sportowych. Wymienię: tylko niektó— 

y'ii'iij-E ” M i n u t ?  

7x 
i Turniej Rektora w piłce koszykowej 

8—9.11.1969 r. 

>: ' . l › . _ 

› l 

. : 

MiSirzosiwa Poiski Uczelni Technicznych — 1973 r, w piłce 
siatkowej i koszykowej. Otwarcie turnieju przez rektora- 

J; Smoleńskiego, prezesa pik. J. Ziółkowskiego, kier „ SWFiS; 
L. Wojciechowskiego. redaktora Polskiego Radia 

J. Sternawskiego 

Reprezentacje Uczelni w piłce koszykowej przed— 
rozpoczęciem Międzynarodowego Turnieju w 1970 ( 
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re z nich :' biegi śeztafetoWef o Puchar Prezydenta 
Miasta ze-10'kirziitocznie wyzwolenia Koszalina. Mi› 
strzostwa'Kosz-alina wringo. Mistrzostwa UCzeIni 
w tenisie s'toł'ovvynt. w piłcesiatkowej mężczyzn. 
w pływaniu. brydżu sportowym. w koszykówce 
męskiej,-jw piłce nożnej. Dużą pOptilńrnośCiąWs'rńd 
młodzieży akademickiej i nie tylko. cieszyły się 
spartakiadyr _LA z okazji Dnia Sportu w Uczelni.. Po- 
dobnym zaintcfeśowanicm cieszyły Się również'o'r- 
.ganizbwanę turnieje o zasięgu krajowym o Puchar 
Rektom WSlnż. w Koszalinie, obejmowały one gry 
zespołowe — piłkę. siatkową żeńską, i miękką oraz 
piłkę koszykową męską. Na terenie uczelni organi— 
zowane były także Dni Olimpijczyk-a ›: udziałem 
koszalińskich olimpijczyków. 

Należy także w tym miejscu podkreślić,;łe stu- 
dentki i. studenci trenujący w sekcjach sportoWycli 
AZS-u bardzo aktywnie angażowali się w uczel— 
nianych obozach letnich i zimowych, nadając. im 
rekreacyjno—s portowy charakter wymiaru. 

Od momentu powołania sekcji Sportowych 
w uczelnianym Klubie AZS „przewinęło się” 
wielu trenerów-, którzy mieli istotny wpływ na 
wyniki sportu akademickiego. Czy może Pan wy- 
mienić ich nazwiska? 

— Prace z młodzieżą prowadziło liczne grono 
trenerów-'o zróżnicowanej specjalizacji trenerskiej . 
Prezentację zacznę od piłki ręcznej: Tadeusz KW 
ściu'k—„Je-rzy Ciepliński. Marek Garnuszewski . pły— 
wanie: Wiesław Myśliwiec. Wiesław Cichocki. 

39.1 . 

Wciągnięcie flagi na Mistrzostwach WSlnż. iPolitechnik 
w~19 iii r.. w lekkoatletyce. Na zdjęciu złota medalistka 

_ erudentka Danuta Okrutna 

NA TEMAT , 

Andrzej: Bejnarowicząjudo: Ryszard Szafirowież, 
”piłka siatkowa: Czenłnw Wielgus, Marek Oleszek, 
Edward Bobrowski. Edward Sznajder. pilka komy—. 
kowa: Kazimierz Macioszek. Henryk Cieślak., Jaź—. 
eel: Knittel. Zygmunt PrZybysż. Jerzy Olejniczak. 
Karate KYKUSHIN: Roman Bielecki. LA: Kazi- 
mie'rz Holak. 

J ak długo istniała wKOszalinie Wojewódzka 
Rada Koordynacyjna SZS-AZS i jej kluby na 
terenie w'ojewódta? 

— Wojewódzka Rada Koordynacyjna SZS-AZS 
powania wiosną. 1974 roku i istniała do jesieni 19-756 
roku Działacze władz centralnych sportu młodzie- 
żowego i studenckiego uważali. że jeśli połączy się 
13 dwa ogniwa. to nastąpi wzrost poziomu sportu 
w poszczególnych kinhaćh oraz zwiększy się nn- 
kł-ad finanmwy na działalność sportową. Dlatego 
„też w każdym województwie powołano Radę Ko= 
ordy-nowiną, która miała koOrdynOwać zadania 
sportu młodzieżoWego w terenie. 

Ze strony Szkolnegoiązku Sportowego w ko- 
szalińskim Organic uczestniczyli: MieCZysławSt'ad- 
kiew-i'cz, Maria Grodecka, Henryk Trzaskowski, Jó- 
zef Romanowski, ze strony AZS — Jan Ziółkowski. 
Jan Witek. teczek Wojciechowski, Ryszard Fiutek. 

Połączenie to nie dalo zakładanych efektów,.pe,- 
nieważ od strony linansowej wyglądało to tak,jak—- 
by połączył się „biedny z bosym". a sport zaczął 
coraz więcej kosztOwać. I tak fttzja ta zakończył-a 
się w sposób naturalny. kluby w terenie powróciły 

Spartakiada-uczelniane w pływaniu. kwiecień 1974 r 
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doanazwyoierwotnej; które używały przed powsta— 
niem SZSJXZS. Drugoliigowy zespół koszyków-ki 
po zakończonym. sezonie gry wrócił do nazwy 
AZS WSlnż. 

W pewnym okresie działalności AZS-u istnia- 
ły- dwa kluby: Klub Wyczynowy i [(lub Sportu 
Masowego; pmzę o szczegóły. 

— Tak, to jest. prawda, działacze zarządu zas-ta- 
nawiidi się.jak można by zdobyć więcej pieniędzy 
na działalność sportową. bo sport w pewnym okre— 
sie zaczął sporo kosztować. Dlatego zdecydowali- 
śmy się na powołanie Klubu Wyczynowe-go. który 
swą siedzibę miał przy ul. Kniewskiego. obecnie 
ul. Wańkowicza i który miał możliwości korzysta— 
nia ze środków wojewódzkich i miejskich. 

Dużezasługi dla tego pionu AZS mieli pracoWnicy 
etatowi: Michał Jakub Bortnik. Leszek lobda. Zygmunt 
Wołowski oraz działacze społeczni: Jan Ziólkowski, 
Zbigniew Łubkowski, Zdzisław Piątek, Henryk Wie-„ 
rawski, Lucjan Holak, Leszek Wojciechowski. 

W tym okresie praca w Klubie Sportu Masowe— 
go w Uczelni kierowali: Jerzy Jastrzębski, Stani- 
sław Krawiec,. Leszek Wojciechowski, & także wy- 
brani do składu zarządu studenci. delegaci sekcji 
sportu masowego. ”Zadaniem tej grupy działaczy 
było ożywienie, umasowienie sportu w środowisku 
studenckim; organizowanie imprez sportowych 
w.Uczelni,jak równi-eż przygotoWanie repreZenta- 
cji Szkoły na MistrzoStwa Polski danego typu 
(WSInż.. WSN. filie Politechnik). 

Jakie wyniki sportowe osiągnął Klub Wye'zy- 
MW)! i Klub MasoWy AZS? 

— Klub WyczynOWy zrzeszał drużyny i zawod- 
nikow, o których można wiele dobrego powiedzieć: 

Sekcja Koszykówki żeńskiej _ Mistrzostwo 
Polski juniorek starszych (19.8 [ ). występy w 11 lidze 
-(l„975—1985)„ Złoty-: Medal w Spartakiadzie OSM 
(1979), wicemistrzostwo Polski juniorek ( I 987), dru— 
gie miejsce w II lidze ( 1986). wicemistrzoStWo AZS 
(1-986). trzecie miejsce w Akademickich Mistrzo— 
-stw-ach Polski ( 1987). awans do I ligi (1988). 

Sekcja Koszykówki Męskiej — dwukrotny 
aWans zespołu do II ligi (1970 i 1974). Brązowy 
Medal w Spartakiadzie GSM (1975). Srebrny ME— 
:i'dal Mistraośti'w ”Polski juniorów stawą-ch (197%. 

"2 1-4 

1982) udział w II lidze seniorów (19764939) 
iŻl'ŚsBEł—liiśldó), Międzynarodowy Akademicki Mis-lm 
Polski-( 1983), awans dol ligi ( 1983), Międzynaro— 
dowy Akademicki Mistrz Polski (1988). 

Sekcja Piłki Ręcznej Żeńskiej — istotnymosią— 
gniecie-m AZS była gra zespołu przez kilka sezo- 
nów- w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej. 

Sukcesy na arenach międzynarodowy-eb _ 
medale indywidualne zdobyli: w judo Andrzej Paw- 
lak _ Uniwersjada w Lizbonie 1967 (Srebrny Me.- 
dal).Mariau Taiaj,.również judo. Mistrzostwo ŚWia— 
ta w Bruksdi i na Igrzyskach Olimpijskich w Mont— 
realu. Leszek Doliński — gra reprezentacji Polski 
w piłce. koszykowej na Olimpiadzie w Moskwie. 

Klub Sportu Masowego — pierwsze. Ważne 
osiągnięcia ”sportowe uzyskali nasi studenci już 
w roku 1969 na MistrzOstwach Polski w Lublinie. 

Złoty Medal w. skoku w dal — Bogdan Sietom. 
srebmy ..w skoku wzwyż—Mirosław Neubauer, brąe 
zzo-Wy w biegu na 1000 m — Stanislaw Niburski. › 

W kolejnych edycjach Mistrzostw LA Medale 
Zlote na 1000 m wyWalczył dwukrotnie Waldemar 
Marczyk. w biegu na 1500 m i skoku w: dal dwu- 
krotnie — Danuta Okrutna. w skoku w dal i trójsko- 
ku ~ Bogdan Sierant. Srebrny medal w pchnięciu 
kuląf Leon Kukielka. Pierwsze medale w judo,:wy- 
walczyli: Marek Kwaśnicki — złoty „(waga lekka 
i. wszechwag), Zbigniew Kowalski — zloty (waga 
średnia), Ryszard Tarabu — złoty (w—szechwegf). 
Waldemar Miazek — zloty (waga średnia)-. Leszek 
Truciło —.srebmy (waga lekka). 

W akademickiej sekcji karate również intensyw- 
nie trenował Józef Warchoł, zaśłużony sportowi-ee 
Ziom-i Koszalińskiej. obecnie posiadająCy 16-k.— 
ny ”tytuł Mistrza Polski. Mistrz Europy. 

W grach zospolowy'ch koszalińsCy akademicy 
zdobyli miejsca medalowe, między innymi:- piłka 
buzi-ia w Lublinie — lll, Koszalin — 11, piłka—' siatko— 
wa w Koszalinie — lli. Opolu - III, piłka koszyko— 
wa- w Lublinie — II, Koszalinie — [. Zielonej Gorze-~. 
— lLolu — I. 

W tenisie stołowym w Radomiu — Ill, Kiel-”cach 
—-II.I, Opolu —. 11, w lekkiej atletyce w Bydgoszczy 
— lll Zibi-Óbej Górze — III. w ”pływaniu w Lublinie 
«III. w _Kos-Zalinie — ll. judo w Gdyni — IL 
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co działo śięw sporcie akademickim po roku 
1990? 

.., Na przełomie lat 1990/91 Klub WyCZyn'OWy 
przestał być finansowany przez Uczelni-ei praktye'z› 
nie stał się klubem miejskim. Zaismiałe zmiany." 
w gÓSpodarowaniu środkami ii nansoWymi; wymu— 
śliy' potrzebę ueil'negfo poszukiwania spon serów 
sportu. i tak doszło do. utwarzenia Klubu AZS-Za- 
gaz, a. naśtępnie AZS-BWSH-Zagaz. Natomiast 
AZS w Uczelni nie" prowadził działalności od roku 
l7992-l995t Następnie podjęto działania organiza- 

cyjne celem. reality-Wowaoia" klubu akademickiego 

i w paźdaiemiku 1—997 uzyskanoosobowość-prawna; 
jaka- KlubiAZS Politechnika Koszalińska. "'-Dalsze 
przemiany i rozwoj tego klubu są już Panu de'-ska: 
nale znane j ako inicj atorowii aktywizowania simek-'ie 
wiśleauąelnianego z ramienia Studium WFi-S rrr-a- 
„szej Uczelni. 

Rozmawiał mgr Rysar›d=-Sząjirawiaz; 

aa 114311538? iłiłvżiłiiz-B— (3%) 
Bez sportu, świat jaki znamy, nie mógłby funkcienować» 

Anna Tala] 
"najlepszym sportowcem 

AnnaTałaj trenuje od 10. roku życia, a gala jej 
przygoda z piłką zaczęła się w Warszawskim klu- 
bie „Varsovia — Warszawa”. Tam w wieku 14 lat 
zadebiutowała w ]! Lidze seniorek i uplasowała się 
.w środku tabeli. Po. szkole średniej dostała propo- 
zycję gry w ekstraklasie w drużynie Nata AZS 
Gdańsk, gdzie występowała przez dwa sezony. 
W Gdańsku też rozpoczęła studia na AWF, co w rZe— 
ezywi'stoś'ci' mijało się z jej planami, gdyżzawśm 
chciała studiować. polonistykę. Reprezentowała 
róWnież barw-y Polski w kategoriach juniorek i miło- 
dziezowej, atakże na Akademickich Mistrzostwach 
Świata, gdzie została wybrana do „siódemki”"tur- 
nieju jako najlepsza skrzydłowa mistrzostw — 'e 
jestbardzo dużym wyróżnieniem. Po tym sukcesie 
musiał-a na 2 łata przerwać swój czynny udział 
w gtm „gdyż wyszła za mąż za Sebastiana Til-łaj? 

imienia szozęśłi'wą mamą. Tałajowie osiedlili się 
w Koszalinie Obecnie Ania broni barw pierwsizm 
ligowego AZS Politechnika Koszalińska. Są auto.— 
nomiczną sekcją pod opieką profesora Tadeusz-a 
Piec'ueha', który reaktywował zespół po IO latach 
przerwy, Jak sama Ania twierdzi, istniejemy w due- 
”zf-„ej- mierze dzięki niemu. gdyż. jest ro człowiek ”er- 
kie-sna, będąąy nie tylko prezesem" sekcji. ale ida-sag. 
dfażyma- Pomimo" że są ciężkie czasy, piłkarki mogą 
czynnie uczestniczyć w życiu sportowym, co za.— 
wd'zięczają rektorowi Uczelni, który wspiera ich fii— 
nan.sowo„ jak również skupionym wokół drużyny 
dział-aezom, sponsorom i sympatykom. W tym roku 
w Gorzowie roz,-gryWane były 7. „Akademickie Mł— 
strzoama Peli—zki w grach ze'Społowych, na których 
Saczypiomistki AZS PK zdobyły brązowy maila!. 
Óbeehie z ”uwagi na kontuzje dziewcząt; i małą,-ka— 
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clrję żaWodniCzeąk zeSpół . 
Walezy o utrzymanie się 
w pierwszej lidze. & powi- 
nien przy tym potencjale ' 
Spokojnie walczyć () meda- 
lowe miejsc-a, gdyż ostatnie 
mecze nieznacznie pizegrał. " 
bo zaledwie różnicą l—2 
bramek ?. zespołami wiodą- 
cymi w lidze. Zdaniem Ani 
"sąvstkie dziewczyny w dru- 

ivnie muszą włożyć bardzo 
dużo pracy. :' wysiłku. aby 
połączyć naukę :. licznymi 
treningami odbywającymi 
się codziennie po 1,5—2 gu- 
dziny. Ale wiedzą, że dzięki 
temu mogą osiągnąć jeszcze 
dużo więcej. Dla Ani w tych 
wszystkich zmaganiach 
dużą podporąjest mąż, któ- 
ry pomaga jej pogodzić ży- 
cieprywatne z zawodowym 
i jako były zawodnik, a ak— ' 
walnie trener, najlepiej ro— 

Anna Tałaj z rodziną 

& 

Pismo Pom EU na I-Kl KOSZAL msn lij—zi 

zumie-je—j problemy i bolącz— 
ki nponu: jest nie tylka mę: 
żeni. ale :' prawdziwym [JF:-J'— 
jacielem. 

W'ostamim czasie odbyć- 
ła się 43. edycja zabaw-y: 
7. „Głosem Koszalińskim". 
w której czytelnicy wybiera- 
li najlepszych sportowców 
zarówno wśród zawodni- 
ków. jak itrenerów w dwóch 
kategoriach: dyscypliny in— 
dywidualne— oraz zespołowe. 
Naj lepszym sportowcem 
w kategorii „dyscypliny ze— 
społowe" zostala szczypior- 
nistka Anna Tałaj z AZS 
Politechnika Koszalińska. 
l jak mówi sama Ania: w 
wyróżnienie nie jes: tyłku 
Hiąjq zasługą. ale” jest ›siitkf 
cesem całej drużyny piłka- 
rek, władz Poiirechniki Koj- 
.rzal i ńxki e j, Wen-erów 
i wszystkich działaczy. 

:W sezonie 2001/2002 
grala w 12 spotkaniach 
i zdobyła w nich aż 84 
bramki. zajmując tym sa- 
mym trzecie miejsce na. li- 
ście najs-kuteczniejszych za.- 
wodniczek w rozgrywkami-i: 
] ligi. W tym sezonie majuż' 
na koncie 45 bramek. Mecze” 
cieszą się dużą populam'o- 
ścią i przyciągają szeroką 
grupę studentów i wykła— 
dowców Politechniki Ko— 
szalińskiej: miło sie rmmgm 
przy tak licznej „i miłej piu.— 
blicmnści. a szczytem im- 
igych marzeń jen-r (twem-.n- 
w prayxzłvm sezonie: cie-eklam 

' liwr/chaty. _ 
Marzena Hen,-eli 
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Złoto dlaw trenem 

Trener Leszek Doliński proWadzi 
drużynę Politechniki Kaszalińskiej 
w I Lidze Akademickiej Koszyków- 
ki. ale sam zagrał w reprezentacji Pol- 
ski na tegorocznych Mistrzostwach 
Świata Weteranów w Nowej Zelan- 
dii i. .. zdobyłzłoty medal, a mówiąc 
ściśle, złote medale przywiozła pol- 
ska drużyna. 

Były to już 8. Mistrzostwa Świa- 
ta Weteranów Koszykówki iodbyły 
się pomiędzy 20 stycznia a 3 lutym 
bieżącego roku. W Mistrzostwach uczestniczyły 24 
zespoły. Polska reprezentacja wystartowała w ka- 
tegorii 35 plus _ zawodnicy od 35 lat, a więc w, ka- 
tegorii młodych weteranów, i pokonała następują~ 
ce zespoly: Słowenię 96:46, Puerto Rico 80:43. 
Włochy 80:51, Chorwację 68:58, Czechy 81:71, 
a w finale drużynę Włoską 86:63. 

Następne Mistrzostwa Swiata odbędą się w Pu— 
erto Rico w 2006 roku. Reprezentacja Polski, jako 
aktualni mistrzowie świata, została zaproszona dot- 
udziału w Lidze Światowej — w turniejach w Bu- 
enos Aires,'Tokio, Corracas. 

W polskiej drużynie. oprócz Leszka Dolińskiea 
go, uczestniczyli tacy znani zawodnicy,- jak: Kszysv 
tof Fikiel, Jarosław Zyskowski—., Jarosław Marcin—- 
ko.Wski. Janusz Zielke. 

Organizatorem udziału w mistrzostwach byłLe— 
-s.zek Maria Rouppert — były prezes PZKosz. Kii-Sele 
ty. udziału w Mistrzostwach Świata w całości po?» 

kryli prywatni sponsorzy. U dzial tre— 
nera Leszka Dolińskiego w Mistrzo- 
stwach Świata był możliwy również 
dzięki przychylności prezesa Klubu 
AZS Politechnika Koszalińska —— prof. 
Leona Kukiełki. 

Trener naszej drużynyAZŚ był 
uczestnikiem olimpiady w Moskwie 
w 1980 r. Może się poszczycić nastę- 
pującymi osiągnięciami: jest 64-krot— 
nym reprezentantem kraju, 3-krotnym. 
królem strzelców ekstraklasy. rekor- 

dzistą zdobytych punktów w jednym meczu eks- 
traklasy -— 73 pkt., rekordzistą zdobytych punktów- 
w jednym meczu w historii polskiej koszykówki — 
143 pkt. w meczu o wejście doll ligi. 

Drużyna koszykówki Politechniki Koszalińsldej. 
prowadzona przez mene— 
ra Leszka Dolińskiego, 
zdobyła w I lidze LAK 
wicemistrzostwo Polski 
Politechnik. Rozegrała 
w minionym sezonie 18 
meczy. z których 11 było 
zwycięskich. Średnia 
liczba punktów zdoby— 
tych w meczu wynosi 
83,5, co łącznie daje 
1504 punkty zdobyte ~ 
więcej punktów zdobyła 
tylko AR Lublin —1594. 
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Królem strzelców drużyny jest Michał Schre— 
ii)-er; który zdobył 286 punktów — średnio 
16.8 w meczu; następny w klasyfikacji jest Michał 
Zanezuk — 278, średnio 15,4; oraz Maciej Tartas —- 
7209, średnio 16,1; przy czym wszyscy trzej,- jak 
.z: tego widać'w rozegranych przez siebie mecżac'h, 
zdobyli porównywalną średniąlpunktów. 

„Nieco mniej skuteczni wzdobywaniu punktow byli 
Maciej Stefanowski (średnio 12,8), Damian Lipigorś 
ski (średnio ! IQ) i Jarosław Domański (średnio 14,2). 

W drużynie grają. jeszcze Leszek Halicki. 
Krzysztof Zalewski, Paweł Szalankiewicz, Pawel 
Milczarek, Przemysław Polek, Paweł Sak. Piotr Jur- 
kowski, Marcin Mróz. Łukasz Krochmal'ski. 

(AMJ 

się w ekstraklasie 

W ostatnich sześciu meczach run- 
dy rewanżowej ekstraklasy piłki 
ręcznej kobiet nasze zawodniczki od— 
niosły aż 5 zwycięstw i raz zremiso- 
waly zdobywając już w rundzie rc— 
Wanżowej 11 punktów i po 18 kolej- 
kach meczy w ekstraklasie. Zajmują 
obecnie 9. miejsce na 12 drużyn 
uczestniczących w tej najwyższej 
klasie rozgrywkowej (stan na ”dzień 
12.02.2005 r.) 

Przed rozpoczęciem obecnego 
sjezónu 2004/5 nasz zespół doznał 
”kilku wzmocnień zawodniczkami 
go stażu reprezentacyjnym, tj. Iwoną 
Pabich. Sylwią Pociechą. a przede 
wszystkim Joanną Dworaczyk. Tak- 
Żcwzmocnieniem bylo przyjście na 
«studia w Politechnice Koszalińskiej ze Startu EB 
Elbląg Aleksandry Kobyłeckiej. Mimo tego druży— 
na w pierwszej rundzie rozgrywek odniosła tylko; 

Na 'na—rma: ni fatman mii 

Piłka ręczna w ekstraklasie 

Piłkarki Ręczne KU, AZS. Politechnika Koszalińska-mają szansę utrzymać 

W meczu z Nata AZS AWFiS Gdańsk 

jedno zwycięstwo i po I ] kolejkach znalazła się; na; 
ostatnim miejscu w tabeli. mając aż trzy punkty stra.— 
ty 'do przedostatniej w tabeli Gościbi Sułkowo-m 
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„ z którą to nas-ze 
' dziewczęta wygra-W 

jcdeujedyny mecz u 
siebie w Koszalinie-. 

W tej sytuacji 
Zarząd Autono- 
[nicznej Sekcji Piłki 
Ręcznej Kobiet KU 
AZS Politechnika 
Koszalińśka zdawał 
sobie sprawe. że ko« 
nieczne są dodatko— 
we wzmocnienia, 
jeżeli zespół nasz 
ma utrzymać się, 
w ekstraklasie po 
zakończeniu rozgry- 
wek tegosezonu. 

Dlatego też 
w trybie ›awaryj› 
nym śćiągnięto ~do- 

' zespołu byłe czoło— 
„ we zawodniczki ze— 

społu Vitara] Jelfa 
Jelenia Góra, które 

. w tym sezonie nie 
„ przedlużyły kon- 
". traktu Melia, a mia- 

nowicie mgr Kata- 
rzynę Jeż oraz „mgr 

Małgorzatę Jędrzejczak.. Zarówno Katarzyna. jak 
i Małgorzata okazały się zasadniczym wzmocnie- 
niem nvaezego zespołu i były właśnie tym uzupeł— 
nieniem, które to w połączeniu z Joanną Dwora- 
czyk. Sylwią Pociechą, AlekaandrąKoby—łecką oraz 
Iwoną Pabich. tworząc tzw. pierwszą siódemkę, dały 
aż 5 zwycięstw i l remis, a więc aż 11 punktów 
woslatnich meczach. Do tej pierwszej siódemki 
trzeba dodać-głównie jeszcze mgr Annę'Tałaj,„a czę- 
==sto były to także Marta Szostakowska. Kamila Sud— 
nik lub Joanna Chmiel. 

W ocenie wielu fachowców, w tym naszych tre-' 
merów, a także. członków Zarządu Autonomicznej 
„Sekcji orazjednegorz naj wybitniejszych Pol-Skier) tre- 
.„nerów. byłe-gu- trenera reprezentacji Pelskii. & aktuelle- 

Katarzyna Jeż 

i;: [. 

Małgorzata Jędrzejczak 
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nie trener-a tniśt'rzyń Polśki N ATY AZS AWF Gda-nak 
—- ing-r Cieplińskiego (wyraził swoją opinie będzie 
w Kośz-alini'o) — właśnie Małgorzata Jędrzejczak jeSt 
dalej najlepszą polską Zawodniczka na kole ( tzw-. ob— 
rćt) i mimo swojego wieku pciwinna dalej grać w. fee 
pre2entucji Polski, bo tam jeSt miejsce zawkze dla 
aktualnie najlepszych. Właśnie te doświadczenia 
z dotychczasowych meczy, rozegranych przez—nasz 
zerami w ekstraklasie. dają jednoznaczny wniosek 
”że” istnieje ogromna różnica poziomu gry między eks- 
traklasą 3 ww.” pierwszą ligą. 

Dodatkowym cienie niem stanowiącym trudu ość 
w prżygotnwaniu do walki wekstraklasie dla nasze- 
go zespołu jest to. że znakomita większość naszych 
dziewcząt to” studentki utudiów dziennych Politech- 
niki Koszalińskiej. Na kierunku inżynieria Środo- 
Wiska smdiująlloanna Chmiel, Małgorzata Pakorow- 
ska, Ilona Hazuer, Marta Szostakowska Kamila Sud- 
nik. Anna Żołyniak i Aleksandra Kobyłccka, na kie- 
runku BudowniCt'wo studiuje Marta Derendarz, na 
kierunku Technika Rolna i Leśna studiuje Dorota Ski— 
per i Ada Omelańczuk, na kierunku Ekonomia ;stu— 
diują Barbara Zeremba. Karolina Kadlec i Magdale- 
na Kuraś. W ubiegłym roku studia dzienne ukończyła” 
w naSzej Uczelni (Marketing i Zarządzanie) lic. 'Ka— 
tarzyna Stasiuk (nazwisko panieńskie Nowak )i a po- 
nadto inne uczelnie ukończyły i pracują mgr Anna 
Tai-aj, mgr Agnieszka Janko, mnałgorzata Jedrzej-' 
czak mgr Katarzyna Jeż & także (chociaż aktualnie 
nie pracuje) — mgr Joanna Dworaczyk. 

Na trybunie 
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Ogromnyosobistym sukcesem mgr Joanny Dwoa 
raczyk bylo wygranie 45. Plebiscytu „Głosu Pomo— 
ma” na najlepszego sportowca regionu środkowopo— 
morskiego, a więc regionu obejmującego dawne Wo— 
jewództwo koszalińskie; tym bardziej cieszy to, iż ten 
plebiscyt Joanna Dworaczyk wygrała w sposób zde— 
cydowany: osiągając wyraźną przewagę głosów nad 
kolejnymi zawodnik-ami w konkumie. Wyróżnienie 
Joanny Dworna-zyk i nailzego trenera piłkarek ręcz— 
nych WaldemaraSzańllskiego. któty zwyciężył w 45. 
Plebiscycie „Głosu Pomorza” w kategorii na najlep- 
szegotrenerajeist uznaniem dla wszystkich ludzi pra- 
cujących w Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej Ko- 
biet, a więc Zarządu Autonomicznej Sekcji, dlugiego 
menela mgr Dariusza Dworaczyka. oliamej maśażystki 
zespolu Arlety Głowackiej i naszych lekarzy — ordy— 
natora Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie lek. med. chirurga ijednoeześnie lek. 
med. sport: Grzegorza Kozlowicza oraz wice-ordyna- 
tora ortopedii— lek. med. traumatologa Andrzeja Lo- 

ranc-a. Należy wtym miejscu wapomnieć. że 0 wy- 
graniu plebiscytu przez Waldemara Szatiilskiego zde- 
cydował nie tylko awans naazego zespołu do eks-tra- 
klasy kobiet. ale także ogromne sukcesy Szafulskie- 
go w pracy z młodzieżą w KSPR Gwardia Koszalin 
(chłopcy-ejuniorzy i juniorzy młodsi). 

'W zakończeniu tej informacji trzeba podzięki- 
wać władzom Politechniki Koszalińskiej. a w szcze-. 
gólności JM Rektorowi Politechniki Koszalińskiej - 
prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Wawrynowi oraz dy— 
rektorowi administracyjnemu Politechniki. radnemu 
Rady Miasta Koszalina i przewodniczącemu Miej- 
skiej Komisji Finansów dr inż. Arturowi WeZgrajo- 
wi. za. ogromną pomoc techniczntrorganizacyinąi 
atakże duże emocjonalne zaangażowanie w sprawy 
funkcjonowania drużyny na najwyższym szcze.q 
rozgrywek państwowych — bez tej pomocy to funk- 
cjonowanie byłoby niemożliwe. podobnie jak ›i bez. 
wsparcia wladz miasta z prezydentem — lek. med. 
Mirosławem Mikielyńskim na czele. 

Spotkanie zawodniczek i kierownictwa autonomicznej sekcji piłki ręcznej ze sponsorami. 
prezydentem Koszalina irektorem Politechniki Koszalińskiej 
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A . . gruhini 2003 Akademicki Klub Szachowy „Hetman-”' APOIitec'hn'iira Koszalińśka 

Mistrzyni Świata po raz drugi 
Damm honoris musu 

' dawalam imie Gruchawka 

wałami-owane zawodniczka 
i'f-wycmwankaAkademickiego Klu- › 
bu Śzachnwege ..i-lenna" Politech— 
nika Koszalińska — Klaudia Kulon. . 
zast-ała poraz-drugi szachową mi— 
:sr-trzynią świata w. swojej klasie. 
Wvdniach 18—29102006 w Batumi 
w Gruzji (;dbyły się Mistrzostwa 
Świata Juniorów 'do lat IO. 12. M. 
16. 18. Palmy-juniorzy odnieśli ol- 
brzymi suk-eeg! — zdnby'li dwa złote 
i_jcdcn srebrny medal. Klaudia Ku- 

_ _ W Batumi potwierdziła” swój 
:" nieprzeciętny talent. Od początku” 

rywalizacji w grupie wiekowej de 
lat I 4  plasowała się w ścisłęi czn; 
lówce. Na półmetku turnieju zaj— 
mowała drugą lokatę z bilansem- 
5 zwycięstwi I. porażką. Finisz był. 
znakomity. W 7. rundzie pokonała. 
liderkę - Yu Hualin z Chin. Następ- 
nie był remis 2 Gruzinką Kati Tsai— 
salaszwili, wygrana z mistrayniz'ą. 

' FIDE lrine Sukandar Khari'sma, 
10.11 triumfowała "tym razem w kla- remis 'z Pon N Krith'ika (obie-Indo- 
558 do lat I4; przed dwoma laty nezja).a na koniettumięju wygra 
Mum-few ała w. rywalmaqr dti lat 12 ' na zKathariną Nemklz-r ( Austria).-. 
na Mistrzostwach Świata; w Grecji. W 11. rundach zdobyła-9” punkićw. 

______ ___—___ _ ___—___.__.______—. _,..ę—Lvraraaj . _ . _ _ "  „._.- . ą-_-. . ._ __ __. _ . „__-.:. 
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tyle samo co Ukrainka Maria Muzyczuk. która jako 
jedyna pokonała szachistkę ,.Hetmana". W punk- 
tacji pomocniczej górą byłajednak Klaudia Kulon. 

Przygoda Klaudii zaczęła się. kiedy nakłoniona 
przez swojego ojca, amatora szachów. zapisała się 
do kółka szachowego, w szkole. Jako siedmioletnia 
Wtedy uczennic-a pierwszej kla-sy Szkoły Podstawo— 
wej nr 6 w Koszalinie ujawniła swój talent szacho- 
wy i przez pierwsze trzy lata trenowała pod okiem 
Andrzeja Małyszki. Gdy miała 10 lat, zest-ała za- 
Wodniczką naszego klnbu. Przez rok trenował ją 
Henryk Węgrowski. 

Pierwszym medalem Klaudii było złoto nami— 
stfzostw—ach Polski. Zdobyła je w kategorii dziew- 
czątrdo lat' IO. W życiu Klaudii pojawił się kolejny 
trener — Piotr Miekiewicn i kolejne sukcesy. Ma— 
jąc I I lat została brązową medalistką mistrzostw 
Felski. rok później mistrzynią Polski w kategorii 
dziewcząt do lat 12. Wysokie szóste miejsee zdo- 
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był-a następnie na mistrmstwaeh Europy. a_ijuź w ki.-l— 
ka mie'siećy później zestala mistrzynią świata Q je] 
wieikim talerićieś'wiadczy, że po dwóch Intaęhsrik— 
ces. ten powtórzyła jeszcze raz. 

”na drodze do sukceśów Klaudię wspierają ró:- 
dz ice i otc-__)czczenie+ O” czym ona sama powiedziała hai— 
szej lokalnej gazecie „Głox Kaszaliński”: — Zawsz- 
mogłam liczyć na wspam'ie rodziców Kiedy min-. 
łam słabsze wyniki. mobilimwali runie ipadnasiii 
na duchu, wierzyli we mnie. „Na :' (;<-zywiec? nie by 
sig nie uda-fo, gdym nie» trener Pian- Mickif-w-ieą. 
poprzedni trenerzy. klub arti; wsparcie szt/goły. Wir ~ 
domo, że trzeba dużo pracy, żelu osiągać sukcesy 
w spanie-, a ra często odbywa się kumam: sgkuły. 
Jedna-k Mam bardzo wym:urniałych nauczyvie'n 
w Emma.-gum nr 9. Po zdobyciu po raz dru-gi. mi— 
.s't-frzasfwa śmiała jestem jexzcze wszakiti nie myślę 
(› pinned: na przyxzłość Wiernjednak. że dania-fir- 
ry moje życie będzie związane : szachami. 
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